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HooFDSTUK I

EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK
VRIJHEID VAN HANDEL
1•
Het algemeen beginsel van de vrijheid van handel werd in ons
recht ingevoerd bij decreet van 2-17 maart 1791 (art. 7). Op dit principe kan de wetgever uitzonderingen invoeren inzover dit nodig blijkt
in het belang van de openbare orde en van het algemeen welzijn. De
wetgever maakt meer en meer gebruik van deze mogelijkheid om
de economisch zwakken of de onbedachtzamen te beschermen of om
de eerlijkheid in het zakenleven te verzekeren, of nog om de regering
de nodige statistische gegevens te verschaffen om een conjuncturele
politiek te kunnen voeren (FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch
Handelsrecht, Bijvoegsel, nr. 7).
Het beginsel van de vrijheid van handel sluit niet uit dat eenieder
zich in de uitoefening van zijn handel moet gedragen naar de politieverordeningen die regelmatig ter uitvoering van de wet zijn genomen
(Cass., 17 november 1969, Arr. Cass., 1970, 265; Pas., 1970, I, 237).
Aldus machtigt de wet van 5 september 1952 (art. 13 en 14) de
Koning om de vleeshandel te reglementeren ,in het belang van de
openbare gezondheid en met het doel bedrog en vervalsing te beletten". Het K.B. van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels
en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen is in uitvoering van
art. 13 en 14 van de wet van 5 september 1952 genomen. Bij het
uitvaardigen van dit K.B. heeft de Koning de bevoegdheden die de
wet hem verleende niet overdreven. Het beginsel van de handelsvrijheid kan, naar het oordelen van het hof van cassatie, geen beletsel
zijn voor de toepassing van de bij bedoeld K.B. voorgeschreven maatregel; de rechterlijke macht heeft niet te oordelen over de raadzaamheid van maatregelen door de uitvoerende macht genomen, in het
raam van de bevoegdheid die deze bij de wet heeft gekregen (Cass.,
17 november 1969, Arr. Cass., 1970, 265; Pas., 1970, I, 237).

HANDELSGEBRUIKEN EN GEWOONTEN ALS RECHTSBRON

De handelsgebruiken spelen een belangrijke rol bij de handelspraktijk en bij het beslechten van geschillen inzake handelsrecht.
Een betwisting nopens een verkoop tussen Belgische handelaars, werd
beslecht bij toepassing van een internationaal gevestigd gebruik (in
casu de ,Regles et Usages du Commerce International de pommes
de terre" (R.U.C.I.P.)) ; eiser en verweerder waren heiden lid van
de nationale groepering in deze branche van activiteit (nl. de Nationale
Groepering van Aardappelverkopers van Belgie) en deze groepering
verwees in haar statuten naar gezegde internationale gebruiken.
(Hrb. Gent, I3 october I966, R.W., I966-I967, I872).
2.

3· De partij die een handelsgebruik inroept, moet dit bewijzen bij gebrek aan afdoende bekendheid van het gebruik (in casu de verplichting
voor de wisselagent de eigenaar van de titels die bij hem kosteloos
in bewaring zijn gegeven te verwittigen van de opening van een
inschrijvingsrecht). De rechtbank kan in dergelijk geval bevelen dat
het bewijs van het bestaan van een dergelijke gewoonte bij parere zou
worden bezorgd, en meer in het bijzonder de vraagpunten aanduiden
waaromtrent het bewijs client geleverd (Hrb. Brussel, 25 februari I966,
]. Comm. Br., I966, I62).

T AALGEBRUIK

IN HET HANDELSRECHT

4· Artikel 52 van de gecoordineerde wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken legt aan de private nijverheids-, handels- of financiebedrijven de verplichting op, voor de akten en bescheiden die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen, en voor die welke
bestemd zijn voor hun personeel, de taal te gebruiken van het gebied
waar hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd
zijn.
Betreft dit verplicht taalgebruik ook de factuur ? Het verslag van de
Senaatscommissie (Parlem. Besch., Senaat, I962-I963, nr. 304, blz. I2
en I3) zegt : ,Door de wet en de reglementen voorgeschreven akten
en bescheiden zijn met name de verplichte koopmansboeken opgesomd in de artikelen I 6 en I 7 van het wetboek van koophandel,
dus het dagboek, het jaarlijks inventarisregister, of de boeken voorgeschreven door de artikelen I2, 78 en andere van de wet op de vennootschappen, dus alle akten die normalerwijs moeten worden gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad of neergelegd ter griffie
van de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de vennootschappen, balans, winst- en verliesberekening, verslag van de commissarissen, bijeenroepingen van de algemene vergadering, enz. alsmede
in het algemeen alle door de reglementen op de sociale zekerheid
vereiste documenten. Die bedrijven blijven volledig vrij de taal hunner

keuze te gebruiken voor alles wat niet uitdrukkelijk onder de wet
valt, met name voor de briefwisseling, zelfs met de openbare besturen,
voor de organisatie van hun inwendige diensten, voor hun boekhouding, voor de betrekkingen met hun clientele, zelfs indien sommige documenten onderworpen zijn aan formele of fundamentele
voorschriften, zoals het verlijden van een akte van verkoop in authentieke vorm of het opstellen van verzekeringspolissen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen".
Valt de factuur niet precies in het raam van de ,betrekkingen met
het clienteel" dat de wetgever uit de toepassing van de wet gesloten
heeft? (cfr. HuENENs, P., La loi du 2 aout 1963 concernant l'emploi
des langues en matiere administrative s' applique-t-elle aux factures,]. T.,
1966, 73). Deze vraag client bevestigend beantwoord. Volgens de
handelsgebruiken dienen de factuurvoorwaarden opgemaakt in de
moedertaal van de bestemmeling. Een clausule betreffende de bevoegdheid die in een andere taal dan de taal der bestemmeling op de factuur
voorkomt, is nietig. De burgerlijke rechtbank te Hasselt (zetelend
inzake koophandel, 14 mei 1969, R.W., 1969-1970, 90) heeft zich
terecht onbevoegd verklaard kennis te nemen van een geschil omdat
het beding dat de bevoegdheid aan de rechtbank te Hasselt opdroeg,
in de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur in het
Nederlands was opgesteld, terwijl verweerder voorhield de Nederlandse taal niet machtig te zijn (in zelfde zin : Hrb. Brussel, I I met
1963, R.W., 1963-1964, II9).
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II

DADEN VAN KOOPHANDEL
5. De casui:stiek rand de toepassing van artikelen 2 en 3 van het
wetboek van koophandel die de limitatieve opsomming bevatten van
de daden van koophandel, blijft aanzienlijk.
,
0BJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDEL

6. Zijn objectieve daden van koophandel in de zin van artikel 2,
lid I, W. Kh. (aankoop van koopwaren om ze verder te verkopen):
- de aankoop van vreemde munt met het oog op omwisseling tegen
andere munt (Hrb. Brussel, I9 april 1968, B.R.H., I968, IV, 765);
- de aankoop door een apotheker van farmaceutische producten om
ze weder te verkopen (Hrb. Brussel, kart ged., IS februari I966,
B.R.H., I966, 95);
- de exploitatie van een automatische verdeler van dranken (Brussel,
23 maart 1970, B.R.H., I970, I, 6o8; - Hrb. Brussel, 8 december
197I, B.R.H., I97I, I, I68);

- de exploitatie van een rusthuis (Hrb. Brussel, 9 mei 1969, B.R.H.,
1969, I, 687).
7. Elke manufactuur of fabrieksonderneming, zelfs wanneer de
ondernemer slechts de voortbrengsten van zijn eigen zaak verwerkt
en voor zover het geen verwerking betreft die normaal bij de landbouwbedrijven behoort, is daad van koophandel (art. 2, lid 3).
Uit de voorbereidende werken van de wet van 3 juli 1956 volgt dat
de wetgever, bij de wijziging van artikel 2 zich ten doel heeft gesteld,
de verwerking, door een persoon van produkten voortkomende uit
zijn eigen zaak, onder de daden van koophandel te rangschikken;
hierbij heeft hij het te voren gemaakt onderscheid tussen wat al of
niet bijkomstig is, bij de exploitatie van de bodem laten vallen. Aldus
werden, door de wil van de wetgever, de verwerkingen die normaal
bij de landbouwonderneming behoren, uit de daden van koophandel
geweerd. Hiermede wordt bedoeld de pri:rn,aire verwerking van produkten van een landbouwbedrijf door de exploitant zelf, die bij de
landbouwonderneming behoort en niet de verwerking die derden aan
de produkten van een landbouwonderneming doen ondergaan (Cass.,
22 october 1965, R.W., 1966-!967, 944) (FREDERICQ, L., Handboek,
I, nr. 24).
Aldus is de dorsonderneming, waarbij de ondernemer geen landbouwer is, maar een zelfstandige ondernemer die er zijn gewoon
beroep van maakt door middel van een dorsmachine en met behulp
van personeel de oogts van landbouwers te dorsen, een handelsonderneming (Cass., 22 october 1965, R.W., 1966-1967, 944 - anders :
Hrb. St. Niklaas, 31 mei 1966, R.W., 1966-1967, 818).
Aldus is ook het varkenskweken en het maartenfokken op industriele
schaal een handelsuitbating (Hrb. Mons, 20 februari 1968, B.R.H.,
1969, II, 750; Hrb. Leuven, 22 april 1969, B.R.H., 1969, I, 684.
Hierbij koopt de ondernemer veevoeders om naderhand de produkten
van zijn kwekerij te verkopen.
Zijn geen daden van koophandel :
- de exploitatie van een onderneming van fruitteelt (Hrb. Liege,
29 april 1947, ]. Liege, 1967-1968, 8);
- de globale verkoop van bodemprodukten door een tuinbouwer aan
een centraliserende firma (Hrb. Antwerpen, 20 september 1965,
R.W., 1966-1967, 318);
- de verbintenis gedurende een bepaalde tijd en mits overeengekomen
vergoeding, dieren (varkens) vet te mesten (Hrb. Verviers, 5 december !968, ]. Liege, 1968-1969, 167);
- de exploitatie van een tandheelkundig kabinet, al gaat dit bijkomstig
gepaard met verkoop van zelf vervaardigde voorwerpen (kunstgebitten) (Hrb. Brussel, 3 maart 1969, R.P.S., 1970, 125).

8. Elke onderneming van agentschappen, zakenkantoren enz. ZlJn
daden van koophandel (art. 2, lid 5).
Is zakenmakelaar hij die, publiek, zijn diensten aanbiedt om tegen
loon, andermans zaken te behartigen, zoals :
- de zakenmakelaar die zich richt tot de handelaars die zich in moeilijkheden van betaling bevinden, om met hun schuldeisers te onderhandelen ten einde financiele akkoorden af te sluiten en termijnen
van respijt te bekomen (Hrb. Liege, 23 juni 1967, ]. Liege, 19671968, 246);
- de raadgever inzake octrooien (Hrb. Brussel, 4 juni 1968, B.R.H.,
1970, I, 277);
- het industrieel studiebureau, aan wiens hoofd een ingenieur in
kunsten en ambachten staat die aan eenieder de diensten daarvan
aanbiedt (Hrb. Brussel, 15 december 1969, B.R.H., 1970, I, 288);
- de persoon die, zonder zelf voor het bouwen te zorgen, bij middel
van advertenties in de dagbladen, zijn tussenkomst aanbiedt om
aan zijn clienteel, huizen tegen een forfaitaire prijs op te bouwen,
te bezorgen (Brussel, 19 maart 1965, Pas., 1966, II, 88).
Kan daarentegen niet als zakenmakelaar worden beschouwd en stelt
dus geen daden van koophandel, de deskundige in onroerende goederen die enkel technische raadgevingen verstrekt, de briefwisseling
niet persoonlijk maar door zijn client laat ondertekenen, en niet
tussenkomt bij de onderhandelingen met de tegenpartij om een
minnelijke schikking te bereiken (Vred. Paturages, 24 februari 1966,
]. T., 1966, 448).
9· Elke onderneming die tot doe! heeft onroerende goederen te
kopen om ze weder te verkopen is een daad van koophandel (art. 2,
lid 7) ; stelt oak daden van koophandel de tussenpersoon die bij
dergelijke verkopen tussenkomt (Rb. Luik, 10 september 1965, Pas.,
1966, III, 78).
ONDERNEMING

ro. Vele daden van koophandel veronderstellen het bestaan van een
onderneming (art. 2, lid 3, 4, 5 en 7); opdat in die gevallen een daad
als daad van koophandel zou worden aangemerkt client ze gesteld
in het kader van een onderneming terzake. Alleenstaande verrichtingen kunnen in die gevallen niet als daden van koophandel worden
beschouwd. Aldus :
- de overeenkomst tussen herbergier en muzikanten voor het optreden
in een herberg kan niet beschouwd worden als een onderneming
van openbare schouwspelen (Hrb. Leuven, R.W., 1966-1967, 153).
- de alleenstaande verrichtingen (in 1960 en in 1967) van verkoop

en optrek van onroerende goederen maken geen daad van koophandel uit; bij gebrek aan aanhoudende en bestendige werkzaamheid kan er geen sprake zijn van ,onderneming" van werken of
nag van ,onderneming" van aankoop van onroerende goederen
omzete verkopen (Hrb. Brus~rl, 30juni 1970, B.R.H., 1971, I, 170);
de toevallige verhandeling van zijn uitvinding door een uitvinder
(Rb. Antwerpen, I5 oktober 1970, ]. T., 1970, I 50).
WET VAN
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II. De wet van 3 juli 1956 heeft het handelsrechtelijk karakter toegekend aan een aantal daden die voorheen een burgerrechtelijk karakter
vertoonden : hiermede verkrijgen deze daden onmiddellijk het karakter
van objectieve daad van koophandel met alle gevolgen vandien.
De rechtbank van koophandel zal dus bevoegd zijn om kennis te
nemen van een geschil aangaande een daad, voor de wet van 3 juli
1956 verricht en die sinds het in werking treden van deze wet als
daad van koophandel wordt aangemerkt (Hrb. Brussel, 13 januari
1967, J. Comm. Brux., 1967, roo).
Een vennootschap, die tot doel heeft, voor eigen rekening of voor
derden of in samenwerking, onroerende goederen aan te kopen om
ze-te verkopen, met winst, is een handelsvennootschap, al dagtekenen
haar statuten van voor de wet van 3 juli 1956 (Hrb. Brussel, 27 mei
1960; Luik, 17 november 1964,]. Comm. Brux., 1966, 273).

SUBJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDEL

12. Daden door handelaars gesteld worden geacht daden van koophandel te zijn tenzij bewezen wordt dat zij een oorzaak hebben die
vreemd is aan hun handel.
Aldus wordt de verkoop van de handelszaak door de exploitant en
de verrichtingen die ermee verband houden geacht daden van koophandel te zijn, wegens de hoedanigheid van hij die ze stelt. Het gaat
hier om een subjectieve daad van koophandel : het is de laatste daad
van de handelsloopbaan van de handelaar (Hrb. Leuven, 5 januari
1968, R.W., I969-1970, rr62) (Les Novelles, Droit Commercial, I,
nr. rr8) (Alleen de aankoop van een handelszaak om ze te exploiteren
is een objectieve daad van koophandel : art. 2, lid 2).
Het honorarium door een handelsvennootschap aan een advocaat
verschuldigd wegens optreden van deze laatste in verband met geschillen betreffende de handelsinrichting houdt verband met de
handel en is een subjectieve daad van koophandel (Hrb. Brussel,
r8 maart 1968, B.R.H., 1968, I, 637).
De daad door de handelaar gesteld is alleen dan geen daad van koophandel wanneer zij totaal vreemd is aan zijn handel. Hiervoor is

vereist dat de daad op geen enkele wijze met de handelsbedrijvigheid
verband houdt, zonder hiervoor rekening te houden met de aard van
de gestelde daad (Les Novelles, Droit Commercial, I, nr. 23). Aldus
de burgerlijke aansprakelijkheid vandevaderop grand vanartikel 1384
lid 2, B.W. voor de daden van zijn minderjarige zoon (Hrb. Antwerpen, 17 februari 1967, R.W. 1967-1968, 1050).
DADEN TER VOORBEREIDING VAN DE HANDEL
13. Daden die op zichzelf geen objectieve daden van koophandel zijn,
maar die gesteld werden ter voorbereiding van de uitoefening van
een handelsactiviteit (zoals bv. de aankoop van machines, outillering,
vrachtwagens, het afsluiten van een handelshuurovereenkomst) verkrijgen niet de hoedanigheid van daad van koophandel wegens het
inzicht (handelsuitbating) waarmee ze werden gesteld (Hrb. Brussel,
28 maart 1966, ]. Comm. Brux., 1966, 100 en]. Comm. Brux., 1967,
197; Pas., 1967, III, 65;- Hrb. Brussel, 28 december 1965, ]. Comm.
Brux., 1966, 73 en Brussel, 5 juni 1968, B.R.H. 1968, I, 635 (in dezelfde zaak). Zij kunnen niet als subjectieve daad van koophandel
worden beschouwd vermits de persoon die ze stelt de hoedanigheid
van handelaar nog niet verkregen heeft.

WINSTOOGMERK
14. Objectieve en subjectieve daden van koophandel worden verondersteld gesteld te zijn met winstoogmerk. Waar winstoogmerk ontbreekt, is er geen daad van koophandel (FREDERICQ, L., Traite, I,
nr. 19; Handboek, I, nr. 16; Les Novelles, Droit Commercial, I, nr. 8
e.v.).
Maken geen daad van koophandel uit omdat het kunstkarakter
primeert :
- de realisatie van films door een kineast; de persoonlijke creatieve
aktiviteit die hij in valle onafhankelijkheid uitoefent is doorslaggevend (Hrb. Brussel, 6 maart 1970, B.R.H., 1971, I, 15);
- de verkoop van eigen schilderijen door een kunstschilder (Rb.
Brussel, 30 mei 1968, ]. T., 1968, 477).
Een cooperatieve vennootschap, aangenomen door de Nationale
Maatschappij voor Huisvesting, is geen handelsvennootschap de
,aankoop van onroerende goederen om ze weder te verkopen" is in casu - naast de verhuring, de bouw en de herstelling van onroerende goederen, de enige handelsdaad van het vennootschapsdoel en
is niet het overheersend bestanddeel ervan. Bovendien betreft het
uitsluitend de verkoop van sociale woningen en zonder winstoogmerk
(Hrb. Liege, 29 maart 1968, B.R.H., 1969, I, 8; R.P.S., 1969, 196)
Het hof van cassatie maakte toepassing van het beginsel bepaald in

art. 2 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen :
de beroepsvereniging waarvan de aktiviteit er in bestaat de produkten
van de beroepsaktiviteit van de leden aan te kopen en weder te
verkopen, oefent geen bandelsactiviteit uit daar waar vaststaat dat
die aan- en verkopen geen recbtstreekse en onmiddellijke winst voor
de vereniging mogen opleveren. Uit bet feit dat de vereniging indirect
winst maakt doordat zij van baar leden een bijdrage eist in verbouding
tot hun omzetcijfer, dat zij door baar werkzaamheid verhoogt, kan
niet worden afgeleid dat die werkzaamheid winstgevend is (Cass.,
10 januari 1967, R.W., 1966-1967, 1169).
De onderneming van verzekering met premien is een objectieve daad
van koophandel. Wanneer deze onderneming bet doel is dat een venootscbap van onderlinge verzekering zicb buiten elk winstoogmerk
stelt, dan stelt die vennootschap geen daden van koophandel (Brussel,
27 februari 1968, J. T., 1968, 385; - anders: Hrb. Mons, 25 maart 1968,
B.R.H., 1968, 283 en J. T. 1968, 296).
15. Het vermoeden van commercialiteit aan de daden van koopbandel gehecbt is een vermoeden ,juris tantum" ; tegenbewijs kan
worden geleverd (Brussel, 27 februari 1968, ]. T., 1968, 385; cfr. Cass.,
25 februari 1935, Pas., 1935, I, 70).
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III

DE HANDELAARS
AFDEL!NG I

DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR

16. Artikel 1 W. Kh. stelt het verwerven van de hoedanigheid van
bandelaar afbankelijk van twee voorwaarden :
- het verricbten van daden, bij de wet daden van koopbandel genoemd;
- en daarvan boofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep maken.
STELLEN VAN DADEN VAN KOOPHANDEL

17. In hoofdstuk II werd uitvoerig de casuistiek rand bet begrip
,daad van koophandel" behandeld.
De handelsagent is een handelaar, zo alle gezag van de opdrachtgever
uitgesloten is, en zo bet niet gaat om een arbeidsovereenkomst voor
bedienden (Cass., 26 november 1970, R.W., 1970-1971, 1419; Arr.
Cass., 1971, 288; Pas., 1971, I, 271).
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x8. Daden van koophandel verrichten hetzij hoofdzakelijk hetzij aanvullend volstaat niet : het is daarenboven vereist dat dit het gewoon
beroep uitmaakt (FREDERICQ, Traite, I, nr. 58; Handboek, I, nr. 44;
Van Ryn, I, nr. 97).
Zijn geen handelaars omdat de door hen gestelde daden van koophandel niet ,hun gewoon beroep" uitmaken :
- de grafmaker die rand Allerheiligen, aanvullend, bloemen verkoopt
(Hrb. Gent, 28 oktober 1969, B.R.H., 1970, I, 147);
- de tandarts die, aanvullend, kunstgebitten verkoopt die hij zelf
vervaardigt (Hrb. Brussel, 3 maart 1969, R.P.S., 1970, 125).
VENNOOTSCHAPPEN
19. De hierboven vernoemde regel geldt zowel voor vennootschappen
als voor fysische personen. Het feit dat een vennootschap de vorm
van handelsvennootschap heeft aangenomen, houdt niet in dat deze
een handelsvennootschap is (cfr. art. 212 Venn. W.).
Alleen het vennootschapsdoel komt in aanmerking (Hrb. Brussel,
3 maart 1969, R.P.S., 1970, 125; - Brussel, 27 februari 1968, ]. T.,
1968, 385; - Hrb. Luik, 29 maart 1968, B.R.H., 1969, I, 8; R.P.S.,
1969, 196) (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 45 en 519; Les Novelles, Droit
Yommercial, I, nr. 8oo e.v.).

De vennoten onder firma en de werkende vennoten verkrijgen
de hoedanigheid van handelaar. De aandeelhouders van de vennootschappen van kapitalen en van de P.V.B.A. daarentegen niet (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 621; Les Novelles, Droit Commercial, I,
nr. 829 e.v.).
Maar wat gebeurt er indien alle aandelen in een vennootschap van
kapitaal of in een P.V.B.A. in een hand verenigd worden? We Iaten
de gevolgen hiervan op de geldigheid van de vennootschap terzijde, daar die buiten het kader van dit overzicht vallen (zie over dit
probleem RoNsE, ]., Vennootschappenrecht, Overzicht Rechtspraak,
T.P.R., 1964, nr. 182 en 1967, nr. 226-227). De vraag die hier client
beantwoord is te weten of de aandeelhouder, door de vereniging in
zijn hand van alle aandelen, hierdoor automatisch handelaar wordt.
Het antwoord client genuanceerd. Indien de enige aandeelhouder de
handelsaktiviteit voor eigen rekening voortzet, client bevestigend
geantwoord. De aandeelhouder gaat daden van koophandel verrichten
en hiervan zijn gewoon beroep maken : hij wordt dus handelaar.
Indien daarentegen de enige aandeelhouder zich vergenoegt de, ingevolge de vereniging van alle aandelen in een hand, ontbonden vennootschap te vereffenen dan moet negatief geantwoord worden. De
ontbinding van de vennootschap verleent niet van rechtswege de
hoedanigheid van handelaar aan de enige aandeelhouder. Bewijs moet
20.

worden geleverd dat hij in eigen naam, daden van koophandel stelt
en hiervan zijn eigen beroep maakt. Bij gebrek aan afdoend bewijs
hieromtrent, verkrijgt de enige aandeelhouder de hoedanigheid van
handelaar niet (Brussel, 12 juni 1968, R.P.S., 1970 94; B.R.H., 1969,
II, 61o).
De aandeelhouder in een handelsvennootschap van kapitaal die over
de goederen van die vennootschap beschikt als over persoonlijke
goederen terwijl de vennootschap geen autonoom bestaan heeft en
haar oprichting bovendien onregelmatig is, veroorzaakt een dusdanige
vermenging tussen eigen patrimonium en maatschappelijk patrimonium dat hij als handelaar client beschouwt en dus samen met de
vennootschap failliet kan worden verklaard (Hrb. Brussel, 9 april
. 1968, R.P.S., 1968, 177).
ERFGENAMEN
De hoedanigheid van handelaar gaat niet over op de erfgenamen
van de handelaar indien deze de handel niet verder in persoonlijke
naam uitbaten (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 51; Van Rijn, I, nr. 105).
De weduwe van een handelaar die de nalatenschap van haar echtgenoot onder voorbehoud van inventaris aanvaardt, en voor rekening
van de nalatenschap de goederen beheert waarvan ze eigenares is
geworden, de schuldvorderingen van de de cujus int en de koopwaren
verkoopt, wordt hierdoor geen handelaar. Deze handelingen maken
immers niet haar gewoon beroep uit (Hrb. Brussel, 4 october 1965,
]. Comm. Brux., 1966, 21).
21.

BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN
22. Wie de hoedanigheid van koopman inroept, moet dit bewijzen.
De bewering dat het verzuim zich in het handelsregister te laten inschrijven een persoon de hoedanigheid van handelaar niet ontneemt,
volstaat niet: eiser moet de hoedanigheid van koopman d' e hij verweerder toeschrijft, bewijzen (Hrb. Brussel, 26 oktober 1966, ]. Comm.
Brux., 1967, 156).

AFDELING 2

BEKWAAMHEID OM HANDEL TE DRIJVEN :
DE GEHUWDE VROUW

EXPLOITEREN VAN EIGEN HANDEL
23. De vrouw die haar echtgenoot helpt bij de uitbating van zijn
handel, wordt als zijn lasthebber beschouwd. Zij treedt dan op alieno
nomine en is geen handelaar (art. 10, lid 2, W. Kh.,) (Hrb. Brussel,
4 oktober 1965, ]. Yomm. Brux., 1966, 21).

De gehuwde vrouw wordt slechts handelaar wanneer zij een afzonderlijke handel drijft. Indien beide echtgenoten samen handel drijven is het
de feitenrechter die soeverein vaststelt of de gehuwde vrouw slechts
haar man in diens handelsbedrijf bijstaat ofwel zelf handel drijft (Cass.,
3 april 1952, Pas., 1952, I, 498;- Rb. Dendermonde (zetelende in handelszaken) 2 november 1966, en Gent, 28 juni 1967, B.R.H., 1969, II,
208; - Hrb. Brussel, 4 oktober 1965, ]. Comm. Brux., 1966, 21).
BEKWAAMHEID
24. Sinds de wet van 30 april 1958, geniet de gehuwde vrouw, die zelf
handel drijft, een onbeperkte handelingsbekwaamheid (FREDERICQ,
Handboek, I, nr. 69 en 75).
De gehuwde vrouw die zonder toestemming van haar man handel
drijft, verbindt slechts zichzelf voor alles wat haar handel of nijverheid
betreft (art. 226 quinquies B.W.). De in gemeenschap van goederen
gehuwde vrouw, die handel drijft zonder daartoe de uitdrukkelijk
instemming van haar man te hebben gekregen, verbindt aileen zichzelf bij het aangaan van leningen voor haar handel ; haar man is er
niet toe gebonden de door haar aldus aangegane leningen terug te
betalen (Rb. Tongeren, I I maart 1966, R.W., 1966-1967, 564).

D1TDRUKKEL1JKE TOESTEMMING VAN DE MAN -

GEVOLGEN

25. Indien de echtgenoot er uitdrukkelijk in toestemt dat zijn vrouw
een handels- of nijverheidsaktiviteit zou uitoefenen, dan verbindt hij
ook zichzelf, indien de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd zijn (art. 226 quinquies B.W.) (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 76)
(Rb. Brussel, 19 februari 1970, Pas., 1970, III, 84). De toestemming
van de man client evenwel uitdrukkelijk gegeven: een stilzwijgende toestemming volstaat niet (Rb. Brussel, 21 maart 1967, Pas., 1968,
III, 127).
Indien de man in algemene termen de vrouw gemachtigd heeft handel
te drijven dan houdt dit in dat zij ten alle tijde en overal handel mag
drijven. Het hofvan cassatie aanvaardt dat een machtiging om handel
te drijven, in algemene termen gegeven v66r de wet van 1958 ook
geldt voor een handelszaak waarvan de exploitatie pas na het in werking
treden van de wet van 1958 was begonnen en dat de echtgenoot dus
medeverantwoordelijk was voor de schulden in verband met de
exploitatie van die tweede handelszaak aangegaan (Cass., 21 januari
1966, Pas., 1966, I, 657).
26. Hoe client het bewijs geleverd van die echtelijke machtiging?
De wet bepaalt niet onder welke vorm de uitdrukkelijke toestemming
van de man wordt gegeven, zodat deze aangelegenheid aan de feitenrechter is overgelaten (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 76).

Beslist werd dat :
- het medeondertekenen door de echtgenoot ,voor echtelijke machtiging" van een lening door de vrouw met het oog op de exploitatie
van een handelszaak aangegaan, de man mede verbindt (Rb. Brussel,
I9 februari 1970, Pas., I970, III, 84);
- de echtgenoot die zich permanent inlaat met het technisch en
commercieel beheer van de handel die de vrouw onder het echtelijk
dak exploiteert, zich mede verantwoordelijk stelt (Hrb. Liuk,
28 september I968, ]. Liege, I968-I969, I 11);
- de man die in feite de handel exploiteert die, juridisch, op naam
van de vrouw staat, door onder meer aankopen te doen en facturen in
eigen naam te ontvangen, medehandelaar is, en dus failliet kan worden verklaard (Hrb. Verviers, 13 april I967,]. Liege, I967-I968, 13).
27. De echtgenoot die zijn vrouw heeft gemachtigd handel te drijven
blijft mede aansprakelijk voor de schulden van deze handel tenzij hij
een eis instelt op grond van artikel 2I5 B.W. (Hrb. Verviers, I9 december I968, ]. Liege, I968-I969, 269).
AFDELING

3

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAARS
KooPMANSBOEKEN

28. Regelmatig gehouden koopmansboeken gelden als bewijsmiddel
tussen handelaars voor daden die de handel betreffen.
Aldus kan een vermoeden van toezending van een factuur steunen
op haar inschrijving in het boek der uitgaande fakturen; hiervoor is
evenwel vereist dat dit boek onberispelijk werd bijgehouden (Hrb.
St. Niklaas, 8 mei I962, R.W., I966-I967, 404).
29. lngevolge artikel I329 B.W. kunnen vermeldingen in koopmansboeken niet als bewijsmiddel dienen tegen personen die geen handelaars zijn.
A fortiori moet hieruit afgeleid worden dat afrekeningsnota's, waarvan
de juistheid wordt betwist door de schuldenaar die geen koopman is,
tegen hem geen bewijs opleveren (Cass., 30 october I969, R.W., I969I970, 1190). Zij kunnen ten hoogste een element uitmaken van het
bewijs door vermoeden (Rb. Charleroi, IS november I966, ]. T.,
I967, 82).
HANDELSREGISTER -

VERPLICHTE INSCHRIJVING -

SANCTIES

Elke handelaar is verplicht zich te laten inschrijven in het
handelsregister.

30.

Elke dagvaarding moet het inschrijvingsnummer van de eiser vermelden (K.B. 20juli 1964, art. 40), om het even voor welke rechtbank
de eis ingeleid wordt, ook voor de burgerlijke rechtbank (Rb. Luik,
12 juni 1969, ]. Liege, 1969-I970, 29).
Het gebrek aan vermelding van het inschrijvingsnummer in de dagvaarding brengt de niet ontvankelijkheid mede van het exploot;
deze kan gedekt worden door het bewijs voor te leggen van een
vroeger genomen inschrijving (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 101)
(Rb. Arion, 17 december 1968, ]. T., 1969, 208) (motivering).
De vordering is onontvankelijk. Maar is deze grond van niet-ontvankelijkheid absoluut? De wet van 20 juli 1964 op het handelsregister (art. 41 en 42) is niet zeer duidelijk dienaangaande, en hierdoor
oorzaak van verwarring in rechtspraak en rechtsleer (voor rechtsleer
over het probleem zie FREDERICQ, Handboek, I, nr. 101;- BERNARD,
A. en SIMONT, L., Examen de jurisprudence (1955-1957), Procedure
civile, R.C.].B., 1959, 75, nr. 21; - BoELs, ]. J., L'incidence du defaut
d'immatriculation au registre du commerce sur la procedure,]. T., 1965,
17 e.v.;- DEcLERCK,]., Un nouveau registre du commerce en Belgique,
Ann. Not. Enr., 1965, 44 (58 en 6o); -DEL MARNOL, C., L'elargissement du champs de la commercialite et la reforme du registre du commerce,
R. Banque, 1956, 542-543; - MoMBAERTs, A. ]., Over het handels- en
ambachtsregister, R.W., 1957-1958, 1785 e.v. (1789-1790)). Deze wet
bepaalt in feite twee middelen. Het eerste is toepasselijk in geval van
gebrek aan vermelding van het inschrijvingsnummer in het exploot
van dagvaarding (art. 41) : het is de niet-ontvankelijkheid die van
ambtswege door de rechter moet worden uitgesproken wat impliciet
inhoudt dat die bepaling de openbare orde raakt. De rechter zal dus
die grand van niet-ontvankelijkheid ambtshalve opwerpen (Hrb.
Brussel, 23 maart 1970, B.R.H., 1970, I, 6o8; - Hrb. Brussel, kortged., 15 februari 1966, ]. Comm. Brux., 1966, 95) en zou dus in
elke stand van het geding mogen opgeworpen worden (anders :
Brussel, 22 juni 1970, B.R.H., 1970, I, 635, terecht bekritiseerd in
noot R. Deb.).
Het tweede middel (art. 42) is toepasselijk op de hoofdeis, tegeneis,
of eis in tussenkomst van de handelaar die betrekking heeft op een
andere handelswerkzaamheid dan deze waarvoor de inschrijving in
het handelsregister genomen is (cfr. Verslag aan de Kamer, Pasin.,
1956, blz. 531). In dit geval client de ontvankelijkheid v66r iedere
andere exceptie of verweermiddel opgeworpen. Zo dit niet gebeurt
is de onontvankelijkheid gedekt.
31. Het is aan de verweerder, gedagvaard door een handelaar die
niet in het handelsregister ingeschreven is, het bewijs te leveren van
de hoedanigheid van handelaar van eiser (Hrb. Luik, 23 juni 1967,
]. Liege, 1967-1968, 246).

lNSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER -

VERMOEDEN JURIS

TANTUM VAN DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR

32. V66r de wet van 3 juli 1956 op het handelsregister, maakte de
inschrijving in het handelsregister geen vermoeden uit van de hoedanigheid van handelaar (Brussel, 12 juni 1968, R.P.S., 1970, 94
en B.R.H., 1969, II, 6ro).
Sinds de wet van 3 juli 1956 (art. 3) op het handelsregister, wordt
de persoon ingeschreven in het handelsregister, vermoed handelaar
te zijn. Dit vermoeden is een vermoedenjuris tantum. (Cass., r8 maart
1966, ]. T., 1966, 422).
Het bestaat behoudens tegenbewijs : de bewijslast wordt dus eenvoudig verlegd (W.R. Brussel, I7 januari 1969, ]. T., 1966, 178)
(FREDERICQ, Handboek, Bijvoegsel, I, nr. 97).
Dit vermoeden juris tantum legt de rechter een motiveringsplicht
op, waaraan hij voldoet door te verwijzen naar de inschrijving in
het handelsregister. Indien deze oplossing bevredigend is in de materies van suppletief recht, dan is dit niet zo in de materies van dwingend
recht (inzake faillissement bijvoorbeeld). Hier heeft de rechter de
plicht ambtshalve de hoedanigheid van de verweerder te onderzoeken :
de verwijzing naar de inschrijving in het handelsregister volstaat
hier dus niet, vermits hieraan slechts een wederlegbaar vermoeden
geen vermoedenju'ris et de jure van de hoedanigheid van verweerder
gehecht is. In die materies zal dus de rechter aktief de hoedanigheid
van de verweerder verder moeten onderzoeken en volstaat de verwijzing naar de inschrijving in het handelsregister niet.

en

HANDELSREGISTER -

ScHRAPPING -

GEVOLGEN

33· De schrapping uit het handelsregister heeft op zichzelf niet tot
gevolg dat de geschrapte handelaar de bevoegdheid verliest rechten te
doen gelden in verband met de vroeger door hem geexploiteerde
handel (Rb. Arion, 17 december 1968, ]. T., 1969, 208).

HooFDSTUK

IV

BEWIJSMIDDELEN
ARTIKEL

25

w.

Kh.

ENKEL TOEPASSELIJK TEGEN KOOPMAN

34· Artikel25, lid r, W. Kh. laat, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen toe, een handelsverbintenis door getuigen (en alle andere
bewijsmiddelen) te bewijzen.
Naar een gevestigde leer is deze regel enkel toepasselijk wanneer de
verbintenis een handelsrechtelijk karakter vertoont in hoofde van de

persoon tegen wie bet bewijs client geleverd (FREDERICQ, Traite,
nr. 152; Handboek, I, nr. 106; Les Novelles, Droit Commercial, I,
nr. 6; Namur, I, nr. 249).
Het hof van beroep te Luik paste deze leer toe op de curator van bet
faillissement. Tegen de gefailleerde kunnen alle bewijsmiddelen
gebruikt worden vermits deze uiteraard handelaar is. De regel van
artikel 25, lid 1, W. Kh. is evenwel niet toepasselijk op de curator
van bet faillissement wanneer bet er op aan komt tegen hem een
overeenkomst te bewijzen waaraan hij geen deel nam en bij de redactie
waarvan hij niet tussenkwam. De curator is geen handelaar : hij is
door de rechtbank belast met een zending die de openbare orde raakt
(Luik, 12 juni 1969, J. Liege, 1969-1970, 81).
KooPMANSBOEKEN
35· Voor de bewijskracht van koopmansboeken verwijzen we naar
hetgeen we reeds betoogden (supra nr. 28-29).
BEWIJS DOOR VERMOEDENS -

8TILZWIJGENDE TOESTEMMING

36. De aanvaarding van bepaalde clausules kan afgeleid worden uit
meldingen op briefpapier, facturen of dergelijke bescheiden waartegen niet geprotesteerd werd.
Het hof van beroep te Brussel had betwist dat dit ook zou gel den voor
voorwaarden die van bet gemeen recht afwijken. Deze beslissing werd
terecht verbroken door bet hofvan cassatie (u december 1970, R.W.,
I970-197I, 1130). Men mag niet als regel stellen- aldus bet hofdat bedingen die van het gemeen recht afwijken, slechts dan van de
overeenkomst deel uitmaken wanneer zij door alle partijen uitdrukkelijk
werden aanvaard. De toestemming van een partij kan, behalve andersluidende wetsbepaling, niet slechts uitdrukkelijk doch ook stilzwijgend
tot uiting komen : de partij die tegen een van bet gemeen recht afwijkend beding, niet heeft geprotesteerd, is dus gebonden (zie ook : Hrb.
St. Niklaas, 25 oktober 1968, ]. Comm. Brux., 1969, I, 175).
37. Het stilzwijgen kan slechts als bewijs van de toestemming
gelden wanneer die toestemming gepaard gaat met elementen die
ze een betekenis geven, voornamelijk wanneer partijen in de gelegenheid verkeerden zich een schriftelijk bewijs te verschaffen en dat de
overeenkomst slaat op een grote hoeveelheid goederen (ro ton veevoeders) (Hrb. Verviers, 15 februari 1968, ]. Liege, 1968-1969, 62).
GERECHTSDEURWAARDERVASTSTELLING. BEWIJSKRACHT
38. Bij gerechtsdeurwaardervaststelling mag slechts als bewezen beschouwd worden hetgeen de deurwaarder persoonlijk heeft kunnen

vaststellen, namelijk verklaringen in zijn aanwezigheid afgelegd, doch
niet de echtheid van het relaas door een persoon gegeven omtrent
o.m. het bij hem door een derde gebracht bezoek (Brussel, 30 juni
1966, ]. Comm. Brux., 1967, 97).

HooFDSTUK

V

DE HANDELSZAAK
AFDELING I

BEGRIP

39· Bij gebrek aan wettelijke regeling van de handelszaak - met
uitzondering van de inpandgeving ervan, die slechts een zeer beperkte
draagwijdte heeft- is het begrip en de samenstelling van de handelszaak allerminst duidelijk (voor rechtsleer zie : FREDERICQ, Traite, II,
nr. 3 e.v.; Handboek, I, nr. 133 e.v.; PIRET, R.P.D.B., Tw. Fonds
de Commerce, nr. 10;- VAN RrJN, I, nr. 245;- DE PAGE, Traite, IV,
nr. 310 en V, nr. 735; - VERCRUYSSE en LAUWERS, Le Fonds de Commerce, I, § 15 e.v.;- GRUNZWEIG, Le Fonds de Commerce et son passif
propre, nr. 247 en 249 ; - VAN. GINDERACHTER, De la nature du fonds
de commerce, nr. 58;- VAN DE VoRsT, Definition et elements constitutifs
du fonds de commerce, Rev. Not., 1925, 259; - RENAULD, Problemes
relatifs ala structure dufonds de commerce, Ann. R. en St., 1951, 341).
De handelszaak maakt een entiteit uit (Rb. Brussel, 13 juni 1968,
Pas., 1970, III, 51), een feitelijke algemeenheid en geen rechtsalgemeenheid (Cass., 6 november 1970, ]. T., 1970, r8o) (VERCRUYSSE
en LAUWERS, o.c., I, nr. 10;- PrRET, o.c., nr. 10;- VAN GrNDERACHTER,
o.c., nr. 58; - FREDERICQ, Traite, II, nr. 5; Handboek, I, nr. 135).
Hieruit volgt o.m. dat de gerechtskosten en de realisatiekosten niet
te verdelen zijn naar gelang de voorwerpen verkocht worden (Rb.
Brussel, 13 juni 1968, Pas., 1970, III, 51).
AFDELING 2

SAMENSTELLING

KLANDIZIE : VooRNAAMSTE :ELEMENT ?
40. De algemene strekking scheen wei te zijn de klandizie als het
essentieel element van de handelszaak te beschouwen : zonder klandizie
geen handelszaak (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 134; Traite, II, nr. 10;
-VAN RrJN, I, nr. 246;- VERCRUYSSE en LAUWERS, o.c., I, nr. 19 en 23).
Zonder er zich zo kategoriek over uit te spreken scheen dit ook de

mening te zijn van het hof van cassatie (5 februari 1954, Pas., 1954,
I, 488). Een recent arrest van het hof van cassatie (6 oktober 1970,
Arr. Cass., 1971, 121; Pas., 1971, I, 101) komt een belangrijke bres
slaan in een van de weinig omstreden gebieden van het recht op
de handelszaak. Iemand brengt de door hem geexploiteerde handelszaak (herberg) in een vennootschap in, met uitzondering evenwel
van de onlichamelijke elementen (klandizie enz.), die bij de oprichting
van de vennootschap, het persoonlijk bezit blijven van de vennoot.
Het hof van cassatie oordeelt dat ,het arrest (van het hof van beroep
te Brussel), zonder de in het middel aangeduide wetsbepalingen te
schenden en zonder van de statuten (van de vennootschap waar de
handelszaak was ingebracht) die de inbreng van de ,handelszaak"
vermelden een uitleg te geven die met de termen ervan onverenigbaar
is, heeft kunnen oordelen dat de partijen, in de gegeven omstandigheden, de onlichamelijke elementen van de handelszaak, althans de
klandizie, uit de ingebrachte ,handelszaak" hebben willen uitsluiten";
,dat het arrest van het hof van beroep, door enerzijds vast te stellen
dat eiser bij de oprichting van de vennootschap de door hem onder
de benaming ,Cafe De Klok" geexploiteerde handelszaak inbracht,
en anderzijds te beslissen dat uit de oprichtingsakte en de boekhouding
blijkt dat de aldus ingebrachte handelszaak ten deze de onlichamelijke
elementen (klandizie enz.) niet omvat doch dat deze elementen bij
de oprichtingsakte van de vennootschap in het bezit van eiser waren
gebleven, geenszins op tegenstrijdige, duistere of dubbelzinnige motieven steunt".
Hieruit blijkt dat voor het hof van cassatie de klandizie niet het
essentieel bestanddeel is zonder welk geen handelszaak kan bestaan,
zoals tot hiertoe in rechtsleer werd betoogd, vermits ook wanneer
de onlichamelijke elementen ontbreRen men steeds van ,handelszaak'
kan gewag maken. Indien men uit deze rechtspraak de negatie van
het bestaan van de handelszaak als afzonderlijke entitiet zou afleiden,
dan zou deze evolutie ten zeerste te betreuren vallen. Indien men
integendeel uit deze rechtspraak van het hof van cassatie afleidt dat
het hof een stap verder wenst te gaan, en de handelszaak niet meer
zo innig en uitsluitend gaat identificeren met de klandizie dan is deze
evolutie toe te juichen.
Men pleegde maar al te dikwijls de handelszaak te vereenzelvigen
met de klandizie. In de hedendaagse economische werkelijkheid is
de handelszaak veel meer dan de klandizie. Het samenbrengen van
commerciele vindingrijkheid, kapitaal, materiaal, arbeidskracht enz.,
is in se reeds veel meer dan de loutere optelling van deze elementen.
Dat daarbij normaal ook de klandizie client gerekend, lijdt geen twijfel.
Men mag evenwel aan dat element ,klandizie" geen dusdanige betekenis toeschrijven dat het al of niet bestaan van de handelszaak
ervan afhangt. In dat opzicht heeft het vermeld arrest van het hof

van cassatie de juiste draagwijdte van de feitelijke elementen herstelt.
41. De handelsnaam maakt deel uit van de handelszaak. Deze handelsnaam is dikwijls de familienaam van de eerste exploitant : het
gebruik van andermans familienaam als handelsnaam, na overdracht
van handelszaak, is in se geen onrechtmatige daad (Gent, 27 juni 1966,
J. Comm. Brux., 1968, III, !26).
42. Het recht op huurceel maakt doorgaans deel uit van de handelszaak : het kan evenwel bij overdracht ervan uitgesloten worden (Rb.
Antwerpen, 30 juni 1970, ]. T., 1970, 632).
43· Schuldvorderingen, waarden en specie'n maken gewoonlijk geen
deel uit van de handelszaak, maar rechtshandelingen betreffende de
handelszaak (verkoop, inpandgeving, inbreng in vennootschap enz.)
kunnen, op grand van een bijzonder beding deze elementen in de
handelszaak opnemen. lnderdaad uit het feit dat de handelszaak geen
rechtspersoon is, en dus geen vermogen heeft afgezonderd van dat
van de handelaar, volgt enkel dat al de goederen die de handelszaak
samenstellen tot het enig vermogen van de handelaar behoren, doch
geenszins dat zekere-elementen van dit-vei"mogen.-niet-van die aard
zijn dat zij in de handelszaak kunnen begrepen worden (Cass., 6 november 1970, ]. T., 1970, 180; R. W. 1970-1971, 1326; Arr. Cass.,
1971, 210; Pas., 1971, I, 200; Rec. Gen. Enr. Not., 1971, 2II, dat
vernietigt : Gent 26 september 1968, R.W., 1968-1969, 417; Rec.
Gen. Enr. Not., 1970, 376; Pas., 1968, II, 292).
AFDELING 3

VERKOOP VAN DE HANDELSZAAK

DAAD VAN KOOPHANDEL
44· De verkoop van een handelszaak is een daad van koophandel,
wegens de hoedanigheid van handelaar van diegene die ze stelt : het is
een van de laatste daden van zijn handelsloopbaan (Hrb. Leuven,
5 januari 1968, R.W., 1969-1970, I 161).
lndien de erfgenamen de handelszaak van de erflater verkopen, kan
dit niet als een daad van koophandel worden beschouwd : de erfgenamen hebben immers geen aankoop gedaan met het oog te verkopen,
en hebben evenmin de handelszaak aangekocht om ze te exploiteren.
Bezitten de erfgenamen zelf de hoedanigheid van handelaar dan is
deze verkoop vreemd aan hun eigen handel (FREDER1CQ, II, nr. 38;VERCRUYSSE en LAUWERS, o.c., nr. 98).

GELDIGHEIDSVOORWAARDEN

45· De verkoop van de handelszaak moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden geeist van elke verkoop : toestemming, bekwaamheid,
bepaald voorwerp, en geoorloofde oorzaak. Aldus mag de toestemming niet door een wilsgebrek aangetast zijn. Indien tijdens de onderhandelingen de verkoper het beweerde winstcijfer op onverantwoorde
en bedrieglijke wijze werkelijk heeft overdreven, en dat die manceuvers
de koper ertoe gebracht heeft te contracteren tegen voorwaarden die
zwaarder zijn dan wat hij zou aanvaard hebben indien er geen bedrog
was geweest, is er incidenteel bedrogen kan de koper aanspraak maken
op schadevergoeding (Brussel, 16 mei 1966, R.W., 1966-1967, 400).
De rechtspraak is over het algemeen niet vlug geneigd het incidenteel,
laat staan het hoofdzakelijk bedrog, te aanvaarden : het is een gebruikelijke handelspraktijk de aangeboden koopwaar aan de koper
gunstiger voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. Deze voorstelling
moet evenwel binnen de ordelijke perken blijven en geen bedrieglijk
karakter vertonen (cf. uitvoerige rechtspraak geciteerd door VERCRUYSSE en LAUWERS, O.C., nr. 54).
VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER- VRIJWARING TEGEN EIG:EN
DADEN -

VERPLICHTING VAN NIET-MEDEDINGING

46. Een van de belangrijkste verplichtingen van de verkoper -·en die
aanleiding geeft tot vele geschillen - is de verplichting tot nietmededinging.
Deze verplichting tot niet-mededinging is de concretisering van de
overdracht van clienteel. Hoe zou de overlater de clienteel anders
kunnen overdragen, dan door zich te onthouden van enige mededinging. Dit werd zeer terecht inzake inkomstenbelasting door het
hof van cassatie ingezien (24 september 1968, Arr. Cass., 1969, 94;
Pas., 1969, I, 92) : de verplichting van niet-mededinging welke de
overdracht van de handelszaak impliceert, en die opgelegd wordt
aan de overdrager van de handelszaak, is een bestanddeel van de
waarde van de zaak (cfr. Cass., 2 juni 1959, Pas., 1959, I, 1004).
Roever rijkt deze verplichting tot niet-mededinging? Twee gevallen
kunnen zich voordoen : ofwel bepaalt de verkoopakte in een bijzonder
beding de omvang en de duur van deze verplichting, ofwel niet.

47· Zo de verkoopakte de omvang van deze niet-mededingingsplicht
bepaalt dan zijn er minder moeilijkheden: partijen dienen zich hieraan
te houden. Dergelijke clausules zijn evenwel slechts geldig, zo zij
beperkt zijn : een absolute en algemene verplichting van niet-mededinging zou in strijd zijn met het algemeen beginsel van de vrijheid
van de handel (cfr. VERCRUYSSE en LAUWERS, o.c., nr. 127;- R.P.D.B.,
Tw. Fonds de Commerce, nr. 73, en geciteerde rechtspraak).
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Geldt een dergelijke, bij bijzonder beding, contractuele omschrijving
van de niet-mededingingsplicht nog in geval van verdere overdracht
van de handelszaak? Is de oorspronkelijke overlater, nog t.a.v. de
latere overnemer van de handelszaak gehouden de niet-mededingingsplicht te eerbiedigen zoals omschreven in de oorsrponkelijke verkoopakte tussen hem en de eerste overnemer gesloten ? Ja, maar enkel
indien de bedongen niet-mededingingsplicht op gelijke wijze omschreven is in de reeks verd~re overlatingsakten. Zo dit niet het geval
is, hebben de latere overnemers van de handelszaak geen verhaal
tegen de oorspronkelijke overlater wegens inbreuk op een contractueel bedongen niet-mededingingsbeding die in hun aankoopakte niet
voorkomt (Hrb. Liege, 11 oktober 1966, J. Liege, 1966-1967, 149 en
Liege, 17 juni 1968, J. Liege, 1968-1969, 178 (in de zelfde zaak).
48 Zo de verkoopakte geen bepaling bevat omtrent de niet-mededingingsplicht, dan is deze toch in elke verkoop begrepen want zij
behoort tot de essentie van de verkoop van de handelszaak (Brussel,
9 mei 1967, Pas., 1967, II, 279) voor zover de clienteel werd overgedragen. Sinds het arrest van het hof van cassatie van 6 oktober 1970
(Arr. Cass., 1971, 121; Pas., 1971, I, ro1; zie nr. 30) blijkt het mogelijk
de handelszaak, als dusdanig te vervreemden zonder de clienteel : in
dit geval lijkt het logisch dat de verplichting van niet-mededinging
zou vervallen.
Welk is de omvang van de niet-mededingingsverplichting? Algemeen
wordt aangenomen dat ze niet verder reikt dan de tijd nodig om de
overnemer toe te Iaten zich de overgelaten clienteel toe te eigenen.
De niet-mededingingsplicht is dus beperkt in tijd en in ruimte. Wat
verboden is, dat is binnen een bepaalde zone en binnen een bepaalde
tijd een gelijke handel te gaan uitbaten of aan de uitbating ervan
meewerken.
Werden onvoldoende geacht :
- voor restaurant in diezelfde-tamelijk kleine-agglomeratie (Herve)
na 16 maanden (Liege, 18 december 1968, J. Liege, 1969-1970, 66);
- voor exploitatie van cafe-handelshuis en bezinestation na 6 maanden
en op 5 km (Brussel, 9 mei 1967, Pas., 1967, II, 279).
49· Quid indien de overlater twee gelijkaardige handelszaken exploiteert in een nabijgelegen buurt en hij slechts een van heiden
verkoopt. De rechtbank van koophandel te Brussel (9 mei 1969,
B.R.H., 1969, I, 687) meende dat de eigenaar van twee familiepensions die in dezelfde buurt gelegen zijn en die na overlating van een
van heiden, oude klanten van de overgelaten handelszaak in het
familiepensioen dat hijzelf blijft exploiteren aanvaardt, inbreuk pleegt
op zijn verplichting van niet-mededinging.
We verkiezen de houding door het Franse hof van cassatie aanvaard

in een zeer verwant geschil (Cass. fr., 2 december 1965, Gaz. Pal.,
1966, 185). In het lastenkohier van de verkoop van een handelszaak
werd door een van de mede-eigenaars van de te koop aangeboden
handelszaak de aandacht gevestigd van eventuele kopers op het feit
dat hij persoonlijk, rechtover de te koop geboden handelszaak een
gelijkaardige zaak uitbaatte. Het hof van beroep te Montpellier had
deze waarschuwing voor nietig gehouden als strijdig met de nietmededingingsplicht. Het Franse hof van cassatie besliste dat artikel
1628 B.W. geen beletsel is voor de geldigheid van een clausule van
niet-waarborging waarbij men de koper vooraf waarschuwt voor een
toestand die reeds voor de verkoop bestaat en die van aard is zijn
uitwinning te veroorzaken of hem tenminste schade te berokkenen,
en waarvan de koper het risico aanvaardde door zich als koper aan
te melden.
VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER UITWINNING VAN DERDEN

WAARBORGING TEGEN

so. De verkoper moet de koper niet alleen waarborgen tegen zijn
eigen daden; hij moet hem eveneens waarborgen tegen uitwinning van
derden.
Indien de uitwinning slechts gedeeltelijk is en slaat op een nietessentieel element, dan zal de koper recht hebben op schadevergoeding. Aldus kan de handelaar die een handelszaak heeft overgeno;men
met inbegrip van het uithangbord, en aan wie door een derde verbod
wordt opgelegd dit uithangbord verder te gebruiken omdat die derde
het reeds v66r de overdracht, als merk heeft neergelegd, van de overlater schadevergoeding eisen in de mate waarin hij schade lijdt door
deze uitwinning (Liege, 7 oktober 1968, Pas., 1969, II, r; ]. Liege,
1969-1970, 35).
TussENPERSONEN
51. Zeer dikwijls gebeurt de verkoop van een handelszaak door berniddeling van tussenpersonen.
Meestal voorziet dergelijk contract dat de tussenpersoon zijn diensten
en zijn organisatie ter beschikking zal stellen van de verkoper en alle
voetstappen, prospectie en publiciteit zal voeren om een koper te
vinden.
Een groot deel van de rechtspraak beschouwde lange tijd die overeenkomst als een lastgeving. Deze zienswijze werd terecht bekritikeerd :
lastgeving veronderstelt het stellen van rechtshandelingen in naam
van een derde. De tussenpersoon treedt hier slechts op voor rekening
van de verkoper, niet ·in naam van de verkoper (cfr. VERCRUYSSE en
LAUWERS, o.c., nr. 303; zie nr. 79).
Terecht beslist de rechtspraak (Hrb. Brussel, ro december 1965,
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]. Comm. Brux., 1966, 173 en Hrb. Brussel, 20 februari 1970, B.R.H.,
1970, I, 681) dat de overeenkomst waarbij een persoon zich ertoe
verbindt een overnemer te vinden voor een handelszaak een huur van
bedrijvigheid is en geen mandaat.
De mogelijkheid van een eenzijdige opzeg door de opdrachtgever, is
uitdrukkelijk voorzien in artikel 1794 B.W. (Hrb. Brussel, 10 december 1965, ]. Comm. Brux., 1966, 173; - VERCRUYSSE en LAUWERs,
o.c., nr. 308).
V eelal voorzien dergelijke overeenkomsten een forfaitaire vergoeding
bij eenzijdige opzeg van de opdrachtgever. Dikwijls wordt misbruik
gemaakt van dergelijke strafbedingen en geven de rechtbanken gehoor
aan allerlei middelen om deze strafbedingen nietig te verklaren of om
ze te verminderen (cfr. infra, nr. 8o e.v.).
AFDELING
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IN PANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK

INSTITUUT SUI GENERIS
52. De inpandgeving van de handelszaak, zoals geregeld bij de wet
van 25 oktober 1919 gewijzigd bij K.B. nr. 282 van 30 maart 1936,
wijkt gmndig-af van-hetpand _van het hurgerlijk_wetboek~n va_n_de:z~
van de wet van 5 mei 1872. De bijzondere eigenschappen van deze
zekerheidsstelling hebben betrekking op de techniek van de inpandgeving, op de goederen die er het voorwerp kunnen van zijn en op
de pandhouders. Het pand op de handelszaak wordt terecht een
instituut sui generis genoemd, een aan de handel eigen, nieuwe zekerheid (Brussel, 5 april 1967, R. W., 1966-1967, 1959; - FREDERICQ,
Traite, II, nr. 42).
PANDHOUDENDE SCHULDEISER. ALLEEN DAARTOE GEMACHTIGDE
BANKEN EN KREDIETINSTELLINGEN
53· De handelszaak kan slechts in pand worden gegeven aan banken
of kredietinrichtingen, die door de regering zijn toegelaten, en zich
voor dat soort verrichtingen, onderwerpen aan de voorwaarden vereist
door het besluit van toelating (art. 7, W. 25 okt. 1919).
De aldus door de Regering verleende toelating is strikt persoonlijk
en doet geen voor overdracht vatbaar recht ontstaan bij de houder
van de toelating ; zij wordt immers bij overheidsdaad en op een
wettelijk bepaalde wijze aan een geindividualiseerde instelling verleend.
Dit geldt ook bij omvorming van vennootschappen, zegt het hof van
cassatie in een arrest van 4 februari 1966 (T. Not., 1966, 152; Pas.,
1966, I, 722; R.P.S., 1967, I 56).

Hoewel sinds de wet van 23 februari 1967 (nieuw artikel 165, Boek I,
Titel IX, W. Kh.) de omvorming van de vennootschap geen verandering in de rechtspersoonlijkheid veroorzaakt, schijnt de rechtspraak van het hierboven vernoemd arrest steeds geldig. Inderdaad
het hof van cassatie betoogt dat de door de Regering gestelde voorwaarden kunnen verschillen naargelang de vorm van de vennootschap
(motivering) (anders : FREDERICQ, Handboek, Bijvoegsel, nr. 473).
Een erkende kredietinstelling die een nieuwe vennootschapsvorm
aanneemt client dus opnieuw door de Regering te zijn erkend.
Wanneer de inpandgeving niet gebeurt bij een door de Regering
daartoe gemachtigde bank of kredietinrichting, dan is deze inpandgeving nietig. De wet van 25 oktober 1919 raakt de openbare orde
en bepaalt op strikt limitatieve wijze aan wie de handelszaak in pand
mag worden gegeven. Derhalve client ambtshalve uitgesloten dat dit
zou kunnen gebeuren bij loutere private overeenkomst.
De wetgever heeft willen vermijden dat zowel de geldontleners als
hun schuldeisers het slachtoffer zouden zijn van bedrieglijke handelingen van bepaalde gewetensloze kredietinrichtingen die er slechts
op uit zijn de handelszaak aan het gemeenschappelijk pand van de
schuldeisers te onttrekken (Hrb. Gent, 22 apr'l 1969, B.R.H., 1970, II,
520; - FREDERICQ, Handboek, I, nr. 473; Traite, II, nr. 44).
GEWAARBORGDE SCHULDVORDERINGEN
54· Welke schuldvorderingen worden door het pand gewaarborgd:
bestaande of ook toekomstige ?
Een handelszaak wordt meestal in pand gegeven ter waarborging van
een kredietopening door een bank of een erkende kredietinrichting :
het waarborgt dan de schuldvordering tot beloop van de verleende
kredietopening.
Zou een pand op een handelszaak ook een later toegestane kredietopening kunnen waarborgen ? Dit kan, maar hiervoor is vereist dat
bij de inpandgeving vermeld wordt dat het pand tot beloop van een
bepaald bedrag alle kredietverrichtingen van de bank voor rekening
van de client zal dekken. In dat geval dekt het pand op de handelszaak,
ook de na de vestiging van het pand toegestane kredietopening, tot
beloop van het overeengekomen bedrag (Cass., 6 mei 1965,]. T., 1966,
6; Rec. Gen. Enr. Not., 1966, 160).
0MVANG VAN HET PAND
55· De omschrijving van het pand op de handelszaak in artikel2 van
de wet van 25 oktober 1919 is niet limitatief. Schuldvorderingen,
waardepapieren en specien maken doorgaans geen deel uit van de
handelszaak, maar kunnen, door middel van een bijzonder beding van
de pandakte, erin begrepen worden (Cass., 6 november 1970, R.W.,
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1970-1971, 1326; ].T., 1970, 18o; Arr. Cass., 1971, 210; Pas., 1971,
200; Rec. Gen. Enr. Not., 1971, 212 dat verbreekt : Gent, 26 september 1968, R. W., 1968-1969, 417; Rec. Gen. Enr. Not., 1970, 376;
Pas., 1968, II, 292 - zie oak : Brussel, 5 april 1967, R.W., 19661967, 1959).
.
Het opnemen in het pand van de schuldvorderingen die slechts een
deel van het aktief uitmaken, impliceert niet het opnemen van het
gehele passief (Cass. 6 november 1970, I.e.).
Het pand van de handelszaak kan goederen bevatten die in de door
de artikel 524 B.W. gestelde voorwaarden, onroerend zijn door bestemming (Brussel, 5 april 1967, R.W., 1966-1967, 1959; Pas., 1967,
II, 256) wat moeilijkheden meebrengt in geval van samenloop van
voorrechten (zie nr. 6o ).
TEGELDEMAK1NG VAN HET PAND- VOORAFGAAND VERPLICHT BESLAG
56. De pandhoudende schuldeiser van een handelszaak die zijn pand
te gelde wil maken om betaling te bekomen van de hem verschuldigde
sommen, moet tegelijk met de inmorastelling, beslag leggen op al de
elementen die de in pand gegeven handelszaak vormen. Doet hij dit
niet dan is de ingestelde procedure van tegeldemaking nietig.
Dit beslag is noodzakelijk omdat het pand gevestigd is zonder buiten
bezitstelling van de schuldenaar. De toelating van de rechtbank is
niet vereist om beslag te leggen (art. II, W. 25 okt. 1919) (Liege,
24 maart 1970, ]. Liege, 1969-1970, 283 en 1970-1971, 161).
VoLGRECHT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDE1SER

57. De pandhoudende schuldeiser kan wanneer het pand regelmatig
ingeschreven werd, zijn volgrecht uitoefenen indien de in pand gegeven handelszaak aan een derde overgedragen wordt. Deze derde
verkrijger kan- al is hij te goeder trouw- zich niet verzetten tegen
de uitoefening van zijn volgrecht door de pandhoudende schuldeiser.
De inschrijver maakt immers het pand tegenstelbaar aan derden
(FREDER1CQ, Traite, II, nr. 62) (Hrb. Mons, 22 januari 1968, ]. T.,
1968, 174).
De vervreemding van het essentieel bestanddeel van een handelszaak,
waarvan de produktiviteit van de handelszaak afhankelijk is, client
in dit opzicht gelijkgeschakeld met de vervreemding van garis de
handelszaak. Dit is het geval met de vervreemding van het vee uit
een landbouwuitbating hoofdzakelijk gericht op zuivelprodukten
(Hrb. Mons, 22 januari 1968, ]. T., 1968, 174).
DE BEDR1EGLIJKE VERVREEMD1NG OF VERPLAATS1NG

58.

Artikel 8, lid 2 van de wet van 25 oktober 1919 stelt de bedrieg-

lijke vervreemding of de bedrieglijke verplaatsing van alle of van een
gedeelte van de bestanddelen van de in pand gegeven handelszaak,
strafbaar.
De bedrieglijke vervreemding of bedrieglijke verplaatsing van bestanddelen van een in pand gegeven handelszaak is evenwel slechts
strafbaar krachtens artikel 8, indien vaststaat dat de handelszaak in
pand werd gegeven onder de bij de wet van 25 oktober I9I9 bepaalde
omstandigheden. (Cass., I3 nov. I967, Pas., I968, I, 355; Arr. Cass.,
I968, 380).
8AMENLOOP MET ANDERE VOORRECHTEN. CONFLICT MET BEVOORRECHTE
SCHULDVORDERING

VAN

ONBETAALDE

VERKOPER

VAN

MATERIAAL,

MACHINES, MEUBILAIR

59· Het conflict dat kan ontstaan tussen het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak en het voorrecht van de verkoper van niet betaalde roerende goederen (art. 20, 5 Hyp. W.) is
beslecht bij arrest van het hof van cassatie van 10 november I967
(R.W., I967-I968, I034 met conclusies Adv. Generaal Krings;
Rec. Gen. Enr. Not., I967, 230).
Het hof beslist dat er geen reden bestaat t.a.v. de ranglnneming om
een onderscheid te maken tussen de pandhoudende schuldeiser op
de handelszaak en de gewone pandhebbende schuldeiser. De verplichte inschrijving van de akte van vestiging van het pand op de
handelszaak ten kantore der hypotheken, brengt de tegenstelbaatheid
ervan aan derden mede, net zoals de buitenbezitstelling van de in
pand gegeven zaak die tegenstelbaarheid meebrengt wat het eigenlijk
pandcontract betreft.
Het voorrecht van de niet-betaalde verkoper behoLJ.dt zijn voorrang
zodra op welke wijze ook, de pandhebbende schuldeiser geweten
heeft dat de verkoopprijs van het in pand gegeven voorwerp nog
verschuldigd bleef(art. 23, lid I Hyp. W.) (Cass., IO nov. I967, gecit.).
Zo ook behoudt de niet-betaalde verkoper zijn voorrang ten aanzien
van de pandhoudende schuldeiser op de handelszaak, zodra deze laatste
geweten heeft dat de koopprijs van het voorwerp niet betaald was.
Dit bewijs kan voortspruiten uit het neerleggen ter griffie van de
rechtbank van koophandel van het afschrift van de factuur (Cass.,
IO nov. I967, gecit.).
Het is niet vereist dat de verkoper de pandhoudende schuldeiser op
de handelszaak zou verwittigen van het bestaan van zijn voorrecht.
Moest men anders beslissen dan zou men de wettekst verdraaien.
Ongetwijfeld zou dergelijke verwittiging wei nuttig zijn om aan de
publiciteit meer efficientie te verlenen, maar dit probleem stelt zich
aileen de lege ferenda (Hrb., Tournai, I3 mai I969, B.R.H., I969,
II, 757).

Het hof van cassatie (ro nov. 1967, gecit.) verwerpt het argument
waarnaar de voorrang client verleent aan de pandhoudende schuldeiser, omdat het een hager economisch en sociaal nut zou opleveren
dan het voorrecht van de niet-betaalde verkoper. Het feit dat de
handelszaak slechts aan erkende banken of kredietinstellingen in pand
kan worden gegeven verleent - naar oordeel van het hof - evenmin
dit pand een voorrang vermits deze maatregel enkel de bescherming
van de belangen van de schuldenaar op het oog heeft (FREDER1CQ,
Handboek, Bijvoegsel, nr. 477).
SAMENLOOP TUSSEN PANDHEBBENDE SCHULDE1SER EN DE HYPOTHECA1RE
SCHULDE1SER MET BETREKK1NG TOT DE GOEDEREN DIE DOOR
BESTEMM1NG ONROEREND WORDEN
6o. Een handelaar baat zijn handelszaak uit in gebouwen die zijn
eigendom zijn. Hij bezwaart dat gebouw met een hypotheek enerzijds
en geeft anderzijds zijn handelszaak in pand. Wie van beide, de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op de handelszaak kan aanspraak maken op het materieel bestemd voor de uitbating van de zaak
dat onroerend geworden is door bestemming ?
Vier thesissen staan tegenover elkaar. (HEENEN, }., Nantissement du
fonds de commerce et immeubles par destination, R.C.f.B., 1964, 2r) :
1° Het materieel is nooit in het pand begrepen wanneer de handelszaak geexploiteerd wordt in een onroerend goed waarvan de
handelaar eigenaar is. (FREDER1CQ, Handboek, Bijvoegsel, nr. 477,
en aldaar geciteerde rechtspraak) ;
2° De inschrijving van het pand stelt een einde aan of belet de
onroerendmaking door bestemming van het materieel. (Liege,
4 juni 1963, R.C.J.B., 1964, r6);
3° Na de inschrijving van het pand voor de exploitatie van de handelszaak bestemd komt het materieel in de eerste plaats ten goede aan
de pandhouder, in tweede orde aan de hypothecaire schuldeiser;
4° De samenloop tussen hypothecaire schuldeiser en pandhoudende
schuldeiser wordt geregeld aan de hand van de datum van inschrijving. Deze datum bepaalt de rangregeling : de eerst ingeschreven heeft voorrang. Dit schijnt vandaag wel de thesis te zijn
die de voorkeur geniet (FREDER1CQ, Handboek, Bijvoegsel, nr .477).
Het is ook het standpunt aangenomen door het hof van beroep
te Brussel in een arrest van 5 april 1967, (R.W., 1966-1967, 1959;
R.W., 1967-1968, 694; Pas., 1967, II, 256).
Naast het begrip erf met aanhorigheden (door bestemming onroerende
goederen), heeft de wetgever een nieuw begrip in het leven geroepen,
dat van de handelszaak, die een economische eenheid is, een produktief geheel, dat het voorwerp kan zijn van een zekerheid, ook als het
onroerende goederen door bestemming bevat.

Dank zij de verplichte inschrijving zowel van de hypotheek als van
de inpandgeving van de handelszaak, op het hypotheekkantoor weliswaar in onderscheidene registers - kan aan de samenloop tussen
de hypothecaire en pandhebbende schuldeiser op onroerende goederen
door bestemming die tevens deel uitmaken van de handelszaak, een
met beide begrippen verenigbare oplossing gegeven worden, door de
rangregeling te bepalen volgens de datum van de inschrijving.
Deze oplossing kan zeker moeilijkheden doen ontstaan, wanneer
onroerende goederen door bestemming, elementen van de handelszaak,
nu eens samen met het erf dan weer met de handelszaak worden
verkocht. Deze moeilijkheden zijn echter niet onoverkomelijk daar
een ventilatie van de verkoopprijs door schatting, het bedrag dat aan
de betrokkene schuldeisers toekomt, kan bepalen (Gent, 5 april 1967,
R.W., 1966-1967, 1959; R.W., 1967-1968, 694; Pas., 1967, II, 256,
in de motivering).
AFDELING
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INBRENG HANDELSZAAK IN VENNOOTSCHAP

61. Bij afwezigheid van een wettelijke bepaling die de handelszaak
omschrijft, client, in geval van inbreng van een handelszaak in een
vennootschap, de feitenrechter, de samenstelling ervan te bepalen
volgens de omstandigheden (Cass., 6 oktober 1970, Arr., Cass., 1971,
121; Pas., 1971, 101).
AFDELING
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VERHURING VAN DE HANDELSZAAK

62. De rechtbank van koophandel is bevoegd, ratione materiae, ten
aanzien van een vordering die uitsluitend betrekking heeft op een
overdracht van clienteel en op de verhuring van het meubilair en
het materieel. Dergelijke vordering valt niet onder de toepassing van
de wet op de handelshuur en dus oak niet onder de bevoegdheid
van de vrederechter, daar ze niet verknocht is met een vordering
betreffende de huur van de handelszaak (Hrb. Tournai, 7 januari 1971,
B.R.H., 1971, I, 18o).
NooDZAKELIJKHEID VAN EEN GLOBALE WETTELIJKE REGELING
INZAKE HANDELSZAAK

63. De handelszaak beantwoordt aan een economische werkelijkheid,
en als dusdanig zou zij een rechtstatuut moeten bezitten, aangepast aan
haar eigen aard. Het gebrek hieraan, wordt met de dag meer en meer
als hinderlijk aangevoeld. Problemen krijgen dikwijls uiteenlopende
oplossingen in rechtspraak. Samenstelling bij verkoop of inpand-

geving, samenloop met andere waarborgen gevestigd op deeluitmakende elementen, enz. zijn zovele problemen die in alle helderheid
door de wetgever zouden dienen geregeld om rechtszekerheid te
verkrijgen in deze materie. Een wetsontwerp ter regeling van deze
stof is destijds samen met het wetsontwerp op de handelshuur neergelegd : beide waren trouwens slechts twee luiken van eenzelfde
probleem. Ze werden in de senaatscommissie gesplitst, en alleen de
wet op de handelshuur ,ter bescherming van de handelszaak" zag
het Iicht. Het tweede luik geraakte in de vergeethoek.

HooFnsTuK VI

DE TUSSENPERSONEN IN HET HANDELSVERKEER
AFDELING I

ZELFSTANDIGE TUSSENPERSONEN EN AANGESTELDEN

64. Tussenpersonen in het handelsverkeer kunnen van tweeerlei
aard zijn : zelfstandige tussenpersonen of aangestelden. In dit overzicht beperken we ons tot de zelfstandige tussenpersonen : enkel deze
ressorteren onder het handelsrecht. De aangestelden vallen onder toepassing van de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake arbeidsrecht. Over deze laatste kategorie raadplege men : DuBOIS, B., Overzicht van Rechtspraak (1966-1970), Arbeidsovereenkomsten, T.P.R.,
1971, 475 (485).
AFDELING 2

COMMISSIONAIR
BEGR1P

64. De persoon belast met de aankoop van een bepaalde hoeveelheid
koopwaren in eigen naam, voor rekening van lastgevers en met de
levering ervan op een bepaalde plaats, mits een vastgestelde prijs en
een welbepaalde winst, heeft de hoedanigheid van commissionair
(Cass., 6 juni 1967, Arr. Cass, 1967, 1221; Pas., 1967, I, rr87 (impliciet).
VERB1NTENISSEN TEGENOVER DERDEN

66. De commissionair treedt per definitie op in eigen naam, zonder de
naam van zijn opdrachtgever bekend te maken. Het contract heeft
alleen uitwerking tussen hem en de derde en blijft de committent
vreemd. De commissionair is derhalve persoonlijk gehouden tegenover
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derden tot uitvoering van de overeenkomst die hij aldus heeft afgesloten en het is zonder belang dat hij zijn opdrachtgevers later heeft
bekend gemaakt. (Brussel, I7 februari en 14 mei 1966; ]. Port Anv.,
1966, 315;- Hrb. Antwerpen, 4 september 1969, ]. Port Anv., 1970,
232 ; - FREDERICQ, Traite, I, nr. r 76).
Daaruit volgt dat elke rechtstreekse eis tegen derden aan de committent
geweigerd wordt (FREDERICQ, Handboek, I, nr. 121; Traite, I, nr. 176;
-VANRYN, III, 1837). Wanneer aldus de houder van een cognossement een commissionair is, die in zijn eigen naam handelt, kunnen
zijn opdrachtgevers geen ontvankelijke schadeeis instellen tegen de
derde vervoerder, op grand van de vervoerovereenkomst (Hrb. Antwerpen, I7 october 1966, ]. Port Anv., 1967, 336).
VERBINTENISSEN TEGENOVER DE COMMISSIEGEVER

67. De commissionair moet de verrichting die hem werd opgedragen
volbrengen en moet handelen zoals een zorgzaam koopman het doen
moet. (FREDERICQ, Traite, I, nr. 165; Handboek, I, nr. 114;- VAN
RrJN, III, nr. 1801 en 1803).
De commissionair-verzender die aanvaard heeft de door zijn commissiegever toevertrouwde goederen in ontvangst te nemen, is aansprakelijk voor verlies of averij ; hij moet voorkomen dat deze goederen
gestolen of beschadigd worden van zodra deze in zijn bezit zijn en
tot op het ogenblik waarop hij de bewaking ervan aan een andere
onderneming zal opdragen. (Hrb. Brussel, 15 juni 1964; Brussel,
17 juni 1966, ]. Comm. Brux., 1967, 132; ]. T., 1966, 633; Hrb. Brussel,
2 mei 1970, R.G.A.R., 1970, 8460).
De commissionair-verzender, gelast met de in ontvangstname en de
wederzending van de koopwaar hoeft zich niet persoonlijk in te laten
met de eigenlijke inlading, stuwing en vervoer. Hij staat niet borg
voor de goede uitvoering van de wederverzending. Zijn verantwoordelijkheid komt slechts in het gedrang wanneer vaststaat dat hij verkeerde onderrichtingen gaf. Hij client evenwel het wettelijk vereiste
voorbehoud in te dienen bij de vervoerder op het ogenblik van de
in ontvangstname van de koopwaar. Doet hij dit niet dan komt zijn
aansprakelijkheid slechts in het gedrang wanneer vaststaat dat het
gebrek aan protest - dat een ommekeer in de bewijslast meebrengt werkelijk de oorzaak is geweest van de schade door zijn opdrachtgever
geleden (Hrb. Antwerpen, 17 october 1966, ]. Port Anv., 1967, 336).
De commissionair-verzender die een averij vaststelt, maar laattijdig
protest indient bij de vervoerder, en tevens nalaat onmiddellijk de
in de verzekeringspolis aangeduide averijcommissaris in te lichten·,
en de maatregelen niet neemt, die zich opdringen om de schade te
beperken, begaat een professionele fout, waarvoor hij zijn opdrachtgever client te vergoeden (Hrb. Antwerpen, 10 juni 1970, ]. Port Anv.,
1970, 349).
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68. De comm1sswnair moet aan de comm1ss1egever rekenschap
geven van de gedane verrichting (art. I993 B.W.). Niettemin kan
de commissionair-verzender zonder zijn hoedanigheid van commissionair te verliezen, met de opdrachtgever een globale vervoerprijs
bedingen, dit is een forfaitaire prijs, die ook zijn winst behelst en
aan de vervoerders opdracht geven aan voornoemde opdrachtgever
de globale bedongen prijs aan te rekenen en zijn rekening van commissionair-expediteur met het vrachtverschil te crediteren (Cass.,
21 juni I968, Arr. Cass. 1968, I285; Pas., I968, I, I2I2).
VooRRECHT VAN DE COMMISSIONAIR
69. De artikelen I4 en I5, boek I, titel VII, wetboek van koophandel
kennen aan de commissionair een voorrecht toe op de waarde van
de goederen die hem zijn toegezonden, in bewaring gegeven en geconsigneerd, ter waarborging van alle leningen, voorschotten of betalingen die hij als commissionair gedaan heeft, hetzij voor de verzending van de goederen, hetzij gedurende de tijd dat zij ;n zijn
bezit waren.
Dit voorrecht bestaat en blijft - naar luidt van artikel 14 - slechts
bestaan op voorwaarde dat de goederen in het bezit zijn gesteld en
gebleven van de commissionair of van een derde omtrent wie partijen
overgekomen zijn (Hrb. Verviers, 27 october I966, ]. Liege, I966I967, 229).
Dit voorrecht waarborgt niet enkel de vorderingen betreffende de
koopwaren die hij onder zich houdt, maar ook de vorderingen die in
verband staan met koopwaren die niet meer in zijn bezit zijn (Brussel,
27 october I966, ]. Port Anv., I967, 119). Dit voorrecht blijft dus
bestaan zolang de commisswnmr, goederen van de committent in zijn
bezit heeft - of in het bezit zijn van een overeengekomen derde ook voor door de commissionair in verband met vroeger in zijn bezit
zijnde, maar reeds verzonden goederen (FREDERICQ, Handboek, I,
nr. I 24; VAN RrJN, II, nr. 1825).
Indien de commissionair zich vrijwillig ontdoet van de goederen dan
wordt hij geacht aan zijn voorrecht te verzaken en verliest hij het
recht zich, bij voorkeur, te doen terugbetalen op de opbrengst van
de verkoop van de goederen (Hrb. Verviers, 27 october 1966, j.
Liege, 1966-1967, 222).

70. De wet heeft de rang van het voorrecht niet aangeduid. Vermits
het voorrecht gegrond is op een stilzwijgend pand, zijn de auteurs
het erover eens om het de rang toe te kennen die de hypotheekwet
aan het voorrecht van andere pandhebbende schuldeisers toekent
(FREDERICQ, Traite, I, nr. I 86; Handboek, I, nr. I 24; - VAN RrJN,
III, nr. r827).
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Het voorrecht van de commissionair-verzender gaat aan aile andere
voorrechten vooraf, zelfs aan dit dat voortvloeit uit een pandsteiling
die vroegere datum bezit. Het hof van beroep te Brussel, in een arrest
van 27 october I966 (J. Port Anv., I967, I I9) betoogt in de motivering
dat uit de voorbereidende werken (nl. Verslag Dewandre) blijkt dat
de wetgever, bij het uitvaardigen van artikel I4 e.v., Boek I, titel VII
W. Kh. bedoeld heeft dat de commissionair in elk geval zou kunnen
rekenen op de terugbetaling van zijn voorschotten en onkosten. Uit de
ratio legis volgt dus dat zijn recht voorrang moet genieten op aile, zelfs
vroeger opdezelfde goederen toegestane conventionelewaarborgen, tenzij ondubbelzinnig en regelmatige afstand van voorrang werd gedaan.
Het feit dat een commissionair-verzender, bereid is voorschotten te
geven en kosten te maken voor koopwaren waarvan hij weet dat zij
bezwaard zijn met een pand in het voordeel van een bank, sluit,
wat hem betreft, geen verzaking in noch van zijn voorrecht noch van
zijn rang. Het beduidt enkel dat de commissionair-verzender zich
verbonden heeft de rechten van de pandhebbende schuldeiser veilig
te stellen zowel ten overstaan van zijn opdrachtgever als van derden
(Brussel, 27 october I966, ]. Port Anv., I967, II9).
CoMMISSIONAIR-VERZENDER EN COMMISSIONAIR-VERVOERDER
71. De commissionair-verzender (expediteur) is een commissionair,
terwijl de commissionair-vervoerder een vervoerder is. Hun rechten en
plichten alsmede hun verantwoordelijkheid is verschillend.
De commissionair-vervoerder verbindt er zich toe de koopwaar ter
bestemming te brengen of te doen brengen. Op hem rust een resultaatverbintenis. Hij belast zich met het geheel vervoer doch mag
daartoe eventueel de diensten aanwenden van derden, die de materiele
daden van het transport of overbrenging der goederen verrichten
(Brussel, 23 juni I966, R.W., I966-I967, 742; - Hrb. Brussel, 3 september I965, R.W., I966-I967, 902). De commissionair-verzender
moet voor rekening van zijn klant aile verrichtingen uitvoeren in
verband met het verzenden en het in ontvangst nemen van de goederen
(Hrb. Brussel, 3 september I965, R.W., I966-I967, 902;- VAN RIJN,
Ill, nr. I 8oo; - FREDERICQ, Handboek, Bijvoegsel, nr. I 3 I).
Om uit te maken of een commissionair optreedt als verzender dan
wei als vervoerder, is niet relevant dat hij in eigen naam (zoals elke
commissionair) optreedt tegenover derden en dat hij tegenover de
koopwaarbelanghebbenden een globale prijs bedingt; ook mag geen
al te uitsluitend belang worden gehecht aan de min of meer oordeelkundige door de partijen gebezigde uitdrukkingen zoals vracht, winst,
boeking, verscheping, maar moeten vooral de verrichtingen worden
ontleed waarmede de tussenpersoon werd belast (Brussel, 23 juni I966,
R.W., 1966-I967, 742).

Het is de concrete opdracht die bepalend is om uit te maken of men
te doen heeft met een vervoerder of met een commissionair.
Als de commissionair er zich hoofdzakelijk toe verbonden heeft voor
de koopwaren plaatsruimte op te sporen, en te boeken, en de lading
op het gepaste ogenblik af te geven, met naleving van de gebruikelijke
formaliteiten, aan een scheepsagent of diens rederij, die harerzijds
het overbrengen der goederen naar de plaats van bestemming op zich
neemt, terwijl uit niets ondubbelzinnigs blijkt dat hij enige aansprakelijkheid als vervoerder aanvaard heeft, moet hij geacht worden als
commissionair-verzender te hebben gehandeld (Brussel, 23 juni 1966,
R.W., 1966-1967, 742).
Het feit dat een commissionair-verzender zelf, zekere materiele prestaties volbrengt, meer bepaald goederen tot aan de stapelplaatsen vervoert, volstaat niet om hem als een commissionair-vervoerder te
beschouwen (Brussel, 17 juni 1966, ]. Comm. Br., 1967, 132).
De onderneming, aan wie de eigenaar van een schilderij opdracht
gegeven heeft deze naar Engeland te verzenden en die de schilderij
in ontvangst neemt, aan de luchthaven verklaart ze in naam van de
eigenaar ontvangen te hebben, ze dan naar zijn stapelplaatsen vervoert
vooraleer ze aan de eigenaar af te geven, handelt als een commissionairverzender (Hrb. Brussel, 2 mei 1970, R.G.A.R., 1970, 8460).
DE COMMISSIONAIR IN ROERENDE WAARDEN. WrsSELAGENT.
BEROEPSGEHEIM
72. De commissionair in roerende waarde bekleedt een belangrijke
plaats, wegens het monopolie van wisselagenten en banken. De commissie omtrent roerende waarden is aan de algemene regels van de
commissie onderworpen, maar is bovendien niet los te maken van de
techniek van de beursverrichtingen. Daar de bank- en beursverrichtingen buiten het kader vallen van dit overzicht van rechtspraak, beperken
we ons hier tot de bepalingen omtrent wisselagenten voor zover ze vetband houden met de commissie en het statuut van deze commissionair.
73· Noch de aard van de functies van de effectenmakelaar, noch
enige wettelijke bepaling verlenen hem, in de verrichtingen van
daden van zijn handel, de hoedanigheid van een persoon die uit hoofde
van zijn staat of beroep kennis draagt van de geheimen die hem zijn
toevertrouwd in de zin van artikel 458 strafwetboek (Cass., 26 september 1966, Arr. Cass., 1967, 95; Pas., 1967, I, 89; R. Dr. Pen.,
1966-r967, 301, met concl. O.M.).

WrssELAGENT -

ZEKERHEID vooR BEROEPSVERBINTENISSEN

74· Het hof van cassatie heeft zich in de onderzochte periode tweemaal uitgesproken inzake de zekerheid die wisselagenten moeten
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stellen. Artikel 7 I, 8°, lid 5, W. Kh. schrijft voor dat deze zekerheid, bij
voorkeur, aangewend moet worden tot waarborg van de beroepsverbintenissen van de wisselagent. Deze bepaling - zegt het hof van
cassatie - is in algemene bewoordingen opgesteld en maakt geen
onderscheid tussen verbintenissen van de wisselagent ontstaan uit
contracten, uit misdrijven, of oneigenlijke misdrijven (Cass., r8 mei
1967, R.W., 1967-1968, 134;]. T., 1967, 591; Arr. Cass., 1967, III3;
Pas., 1967, I, 1076).
75. Het tweede arrest betreft het geval waar een derde met geld of
waarden de zekerheid heeft gesteld tot vrijwaring van de beroepsverbintenissen van een wisselagent. In dit geval blijft de derde, eigenaar van deze gelden of waarden ten opzichte van de wisselagent en
de curator van diens faillissement. De door een derde gestelde zekerheid van de wisselagent heeft tot doe!, alleen ten voordele van de
bevoorrechte schuldeisers, krachtens artikel 71 van de wet van 30 december 1967, gewijzigd en aangevuld bij K.B. nr. 84 van 30 juni 1935,
te waarborgen hetgeen het dividend te boven gaat, en verleent geen
rechten aan de gewone schuldeisers van het faillisement van de wisselagent (Cass. 20 juni 1968, Arr. Cass., 1968, 1281; Pas., 1968, I, 1209).
AFDELING

3

DE MAKELAAR

MAKELAAR-HANDELAAR

76. De makelaar treedt op als tussenpersoon bij het stellen van daden
van koophandel (FREDERICQ, Handboek, nr. 128; Traite, I, nr. 193). De
makelaar is een kleinhandelaar en moet als dusdanig ingeschreven
worden in het handelsregister ook al is zijn aktiviteit niet op een
bepaalde plaats gelokaliseerd (Hrb. Brussel, 13 april 1967, ]. Comm.
Br., 1967, 145). Alleen dan is geen inschrijving vereist, wanneer de
makelarij slechts een natuurlijke bijzaak is van een burgerlijke aktiviteit- in casu deze van opsteller van een regelmatige kroniek in een
dagblad (Hrb. Brussel, 16 september 1969, B.R.H., 1970, I, 477).
Als de makelaar een kleinhandelaar is, geniet hij de bescherming van
de wet van 30 april 1951 op de handelshuur (Rb. Luik, 10 september
1965, Pas., 1966, III, 78).
77•

HuuR VAN WERK

OF

LASTGEVING

De makelaar is een bemiddelaar. In principe stelt hij geen rechtshandelingen (VAN GERVEN, W., Overzicht van het recht betreffende
tussenpersonen in het handelsverkeer, R.W., 1969-1970, 1265). Zijn
taak bestaat erin de partijen bij elkaar te brengen, die dan rechtstreeks
contracteren.
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Indien zulks het geval is dan schijnt de rechtspraak het nu met de
rechtsleer eens te zijn om het contract tussen de makelaar en zijn
klant als een contract van huur van bedrijvigheid (huur van werk)
te beschouwen (Hrb. Brussel, 10 december 1965,]. Comm. Br., 1966,
173; - Hrb. ,Brussel, 20 februari 1970, ]. Comm. Br., 1970, I, 683; FREDERICQ, Traite, I, nr. 193; Handboek, I, nr. 129; - VAN RIJN,
III, 1849).
Het gebeurt echter dikwijls dat de overeenkomst tussen de makelaar
en zijn klant verder rijkt dan een huur van bedrijvigheid. De makelaar
krijgt dikwijls opdracht rechtshandelingen te stellen in naam van een
of soms van beide partijen (cfr. in dit laatste geval de verzekeringsmakelaar). In dit geval gaat het makelaarscontract gepaard met een
lastgeving (FREDERICQ, Traite, I, nr. 193;- VAN RrJN, III, nr. 1851)
(cfr. infra, nr. 79).
MAKELAAR -

EENZIJDIGE OPZEGGING

78. Vermits de makelaarsovereenkomst een huur van werk is, is de
mogelijkheid van eenzijdige opzeg uitdrukkelijk voorzien door artikel
1794 B.W. (Hrb. Brussel, 10 december 1965, ]. Comm. Br., 1966,
173; - CLOSSET en SrLANCE, A propos de certains intermediaires commerciaux : les intermediaires d la vente et les agents d'affaires, ]. T.,
1967, 565).
MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN. HuuR VAN WERK OF LASTGEVING
79· Tussenpersonen treden veelvuldig op bij de verkoop of verhuring
van onroerende goederen of handelszaken. Deze tussenpersonen
moeten eventuele kopers of soms verkopers opsporen. Zeer dikwijls
voorziet de overeenkomst tussen makelaar en klant dat de makelaar
in naam van de klant de onderhandelingen mag voeren en de verkoop
afsluiten. Kan men bij dergelijke overeenkomsten nog spreken van
huur van werk, of is er hier sprake van lastgeving?
We menen dat deze overeenkomsten in concreto moeten onderzocht
worden.
Bestaat de opdracht van de makelaar er enkel in kopers op te sporen,
zonder dat hij in naam van zijn klant rechtshandelingen mag stellen
dan gaat het ongetwijfeld om een huur van werk (Hrb. Brussel, ro dec.
1965, ]. Comm. Br., 1966, 173; - Brussel, 28 januari 1963, R.P. Not.,
1966, I 19).
Van zodra de tussenpersoon evenwel opdracht krijgt de verkoop te
sluiten dan gaat het makelaarscontract gepaard met een lastgeving
(Rb. Oudenaarde, 22 dec. 1966, R.W., 1968-1969, 324; - Liege,
20 mei 1969, ]. Liege, 1969-1970, 185; - Rb. Arion, 16 juin 1970,
]. Liege, 1970-197I, 38; - Rb. Namur, 10 juni 1967, ]. Liege, 19681969, 27;- Vred. Liege, 22 december 1969,]. Liege, 1969-1970, 215).
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De rechtbank van koophandel te Brussel (20 februari I970, B.R.H.,
I970, I, 68I) kwalificeert als huur van diensten de overeenkomst
tussen makelaar en klant, waarbij de makelaar zich verbindt zijn
diensten en organisaties ter beschikking te stellen van zijn medecontractant, voor alle voetstappen, reizen, prospectie, vergaderingen
en publiciteit te zorgen, en alle maatregelen te treffen om kopers
te vinden voor een handelszaak en waarbij ,bijkomstig en voor zoveel
nodig" de eigenaar, de makelaar ,lastgeving verleent te onderhandelen
en te contracteren" in naam van de overlater en onder de door hem
gestelde voorwaarden. Deze rechtspraak volgt een recente doctrine
(CwssET en SILANCE, L., o.c.). (Zie ook Brussel, 28 januari I963
en Cass., 3 april I964, R.P. Not., I966, u9). Wij menen dat deze
rechtspraak de voorkeur client te genieten. De hoofdverbintenis bestaat er in ,kopers te vinden", en de aard van de hoofdverbintenis
is doorslaggevend. De lasthebber heeft immers niet tot taak een medecontractant voor de koper op te sporen : deze verbintenis is eigen
aan de makelaarsovereenkomst (VAN RIJN, III, nr. I 85 I). Deze rechtspraak en rechtsleer geeft een juridisch aanvaardbare rechtvaardiging
aan de vermindering van het overeengekomen loon bij niet uitvoering
of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. (Cfr. infra, nr. 8o e.v.)
MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN OVEREENGEKOMBN LOON

VERMINDERING VAN HET

So. Het makelaarsloon wordt door partijen bepaald of, bij gebrek
hieraan, door de gebruiken van de plaats waar de makelaar zijn opdracht heeft vervuld (FREDERICQ, Traite, I, nr. I98; Handboek, I,
nr. I29;- VAN RIJN, III, I852).
Dit overeengekomen loon kan in bepaalde omstandigheden partijen
- of een ervan - overdreven lijken. De rechtbanken zijn wel eens
geneigd gehoor te geven aan vorderingen tot herleiding van loon die
buitenmatig voorkomen in verhouding tot de gepresteerde diensten.
Is het door partijen vastgestelde loon juridisch wel voor vermindering
vatbaar?
Sx. Indien de makelaar zijn opdracht vervult dan is het overeengekomen loon verschuldigd, zelfs indien de door zijn tussenkomst
ontworpen overeenkomst niet afgesloten wordt of naderhand verbroken of ontbonden wordt (Liege, 23 oktober I969, ]. Liege, 1969I97o, 20I;- Rb. Oudenaarde, 22 december I966, R.W., I968-I969,
323;- anders: Rb. Arion, 15 october I970, ]. Liege, I970-I97I, Io8).
82. Anders is de toestand waar de makelaarsovereenkomst beeindigd
wordt v66rdat de makelaar zijn opdracht heeft vervuld, of nog waar
de verkoop afgesloten wordt zonder toedoen van de tussenpersoon.
Hier heerst de grootste verwarring in rechtspraak.

Trouw aan het beginsel ,pacta sunt servanda" weigert een dee! van
de rechtspraak gevolg te geven aan een eis in vermindering van het
bedongen loon (Rb. Namur, 10 januari 1967, ]. Liege, 1968-1969, 27).
Een ander deel van de rechtspraak, geeft wel gehoor aan de eisen
in vermindering of nietigverklaring van de overeengekomen loon of
strafbedingen en zoeken een gepaste juridische rechtvaardigitlg :
inbreuk op de goede zeden of onevenwicht in de wederzijdse prestaties
(Rb. Arlon, 16 juni 1970, ]. Liege, 1970-1971, 38).
83. Bij onderzoek van de rechtspraak merkt men dat de terzake heersende rechtsonzekerheid het gevolg is van de onzekere classificatie van
de makelaarsovereenkomsten (huur van werk of lastgeving).
Indien men met recente rechtsleer en rechtspraak (cfr. nr. 79) de
makelaarsovereenkomst steeds beschouwt als een contract van huur
van werk, ook wanneer deze gepaard gaat met een lastgeving, vermits
deze lastgeving slechts een accesorium is van de makelaarsovereenkomst- huur van werk, dan kan aan de concrete problemen terzake
een oplossing worden gegeven die tegelijk het recht en de billijkheid
eerbiedigen.
Beschouwt men de makelaarsovereenkomst als een contract van huur
van werk, dan heeft de tussenpersoon, in geval van eenzijdige opzegging door de eigenaar, recht op vergoeding (op grond van art.
1794 B.W.) (Hrb. Brussel, 10 december 1965, ]. Comin-:-Br:~r96o;
173; - CLossET en S1LANCE, o.c., nr. 17).
Indien de eigenaar rechtstreeks deverkoop met een derde afsluit, staat
dit gelijk met eenzijdige opzegging van de makelaarsovereenkomst en
heeft de makelaar, wie niets te verwijten valt, recht op vergoeding.
Indien deze vergoeding forfaitair (strafbeding) in de makelaarsovereenkomst werd bepaald, dan kan de rechtbank deze niet wijzigen
(Hrb. Brussel, 10 december 1965,]. Comm. Br., 1966, 173). De neiging
bestaat evenwel in :r:echtsleer en in rechtspraak de strafbedingen te
verminderen of te schrappen, wanneer ze overdreven of ongegrond
zouden zijn (ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., Strafbeding-Boetebeding;
T.P.R., 1969, 51 (69) en aldaar geciteerde auteurs en rechtspraak).
Aldus werd beslist dat het strafbeding verkeerdelijk profijt verleent
aan de makelaar, wanneer het gestipuleerde voordeel hoger ligt dan
hetgeen de uitvoering van de miskende verbintenis hem als profijt
zou hebben verleend. Het strafbeding zou dan afgewend worden van
zijn vergoedende functie en heeft een ongeoorloofde karakter waarvan de verwezenlijking niet door de tussenkomst van het gerecht
kan bekomen worden. Dit is het geval wanneer de makelaar heeft
bedongen dat in geval van herroeping van zijn opdracht hij onmiddellijk gans het voordeel zou bekomen dat hij zou ontvangen hebben in
geval van welslagen van een opdracht die hij moest voortzetten en
die hem zou hebben verplicht zekere werken voort te zetten en uit668

gaven te doen die zijn profijt zouden verminderd hebben (Hrb.
Brussel, 20 februari I970, B.R.H., I970, I, 68).
Indien de makelaar zijn opdracht niet naar behoren vervult, indien
hij verzuimt de nodige maatregelen te treffen om kopers te zoeken
voor zijn opdrachtgever, dan heeft deze laatste ongetwijfeld een
verhaal. De opdrachtgever kan in ontbinding van de overeenkomst
met of zonder schadevergoeding dagvaarden. Hij kan ook, steunend
op fouten vanwege de makelaar, gewoon schadevergoeding eisen.
Meestal verzuimt de opdrachtgever aldus juridisch tegen de makelaar
op te treden en ontstaan de moeilijkheden pas op het ogenblik waarop
de eigenaar persoonlijk en zonder tussenkomst van de makelaar- die
in gebreke blijft - een koper vindt en de verkoop afsluit. Op dat
ogenblik daagt de makelaar op, om het bedongen loon op te eisen.
Het is duidelijk dat de eigenaar in dergelijk geval de exceptio non
adimpleti contractus kan inroepen : makelaar heeft zijn verbintenis
niet uitgevoerd. Het overeengekomen loon is dus niet verschuldigd
(Rb. Arion, IS oktober I970, ]. Liege, I970-I97I, Io8) of is vatbaar
voor vermindering en client aangepast aan de bewezen diensten
(Liege, 20 mei I969, ]. Liege, I969-I97o, I86;- Rb. Arion, IS oktober I970, ]. Liege, I970-I97I, Io8).
TusSENPERSONEN INZAKE VERZEKERINGEN -

LASTGEVING

84. De opdracht van de makelaar bestaat in het bijeenbrengen van
partijen. De taak van de makelaar in verzekeringen reikt in de praktijk
dikwijls veel verder : de makelarijovereenkomst gaat dan gepaard
met een lastgevingscontract. Vele makelaars in verzekeringen geven
klienten raadgevingen bij de redactie van de overeenkomsten en
dienen als tussenpersonen bij het afsluiten van de overeenkomst en
bij de uitvoering ervan.
Krachtens de gewoonte te Antwerpen, voornamelijk in de zeevaartverzekering, zijn de makelaars gerechtigd de premies te innen en
wordt de vereffening der vergoedingen in handen dezer tussenpersonen als geldige betaling aanzien (Hrb. Oostende, 13 mei I96S,
R.G.A.R., I967, 7848).
De makelaar mag evenwel niet buiten de grenzen van zijn lastgeving
gaan : de makelaar die van de verzekerde opdracht heeft gekregen
voor de hiernieuwing en wijziging van het verzekeringscontract te
zorgen, treedt buiten de perken van zijn volmacht indien hij een polis
afsluit in naam van de verzekerde, zonder vooraf zijn goedkeuring
nopens de keuze van de verzekeraars te vragen (Brussel, 24 september
I96S, ]. Port. Anv., I966, 30I).
85. Wanneer de verzekeraar aan een verzekeringsagent bevoegdheid
verieent om aile handelingen te stellen in zijn naam, dan is de bevoegd669

heid van de agent niet beperkt tot het innen van premien maar omvat
ze de vertegenwoordiging in rechte en het inleiden van vorderingen
in naam van de verzekeraar (Brussel, 15 april 1969, Pas., 1969, II,
161; R.G.A.R., 1970, 8541).
MAKELAARS INZAKE VERZEKERINGEN DE VERZEKERAAR

VERPLICHTINGEN TEGENOVER

86. Wanneer de verzekeraar van de makelaar betaling vordert van
de premies die de makelaar opdracht had te innen, dan steunt deze
eis niet op het verzekeringscontract maar wel op de makelarijovereenkomst : hij verjaart dus niet na drie jaren (Hrb. Brussel, 20 maart
1969, ]. T., 1969, 497).

MAKELAAR INZAKE VERZEKERINGEN- VERPLICHTING TEGENOVER DE
VERZEKERDE

87. De verzekeringsmakelaar heeft de beroepsverplichting zijn klient
raad te geven en bij te staan.
Daarom begaat de verzekeringsmakelaar, aan wie zijn klient de diefstal van zijn wagen heeft medegedeeld eraan toevoegend ,dat hij
op zijn goede zorgen rekende", een fout indien hij laattijdig de verzekeringsmaatschappij verwittigt zodat deze weigert tussen te komen
(Brussel, 9 december 1968, R.G.A.R., 1970, 8452).
Dit is ook het geval voor de verzekeringsmakelaar die aan de verzekerde onvolledige inlichtingen verstrekt nopens de wijze waarop
hij zich burgerlijke partij kan stellen op de zitting, zodat de burgerlijke partijstelling niet kan gebeuren. De verzekeringsmakelaar is
aansprakelijk voor de schade geleden door de verzekerde, wegens de
gemiste kans, voor de rechtbank, vergoeding te bekomen vanwege
de verantwoordelijke voor het ongeval (Hrb. Brussel, 6 september
1966, R.G.A.R., 1966, 7749).
VERZEKERINGSMAKELAAR -

RECHT OP MAKELAARSLOON

88. Rechtsleer en rechtspraak aanvaarden dat het recht op makelaarsloon een einde neemt indien het verzekeringscontract beeindigd wordt,
hetzij door het bereiken van de vervaldag, hetzij door vervroegde
ontbinding geregeld bij de wet of het contract (LALOUX, Les intermediaires de l'assurance, R.G.A.R., nr. 2648;- VAN EECKHOUT, Assurances terrestres, 2e uitg., nr. 257). De vervroegde ontbinding is aan
de makelaar niet tegenstelbaar indien ze berust op minnelijke schikking
tussen verzekeraar en verzekerde of indien de verzekeraar een laattijdig gegeven opzeg van het contract aanvaardt. Indien de vroegtijdige ontbinding geschiedt, in acht genomen de wettelijke of conventionele regelen, met verwittiging van de verzekeringsmakelaar,

dan is ze wel tegenstelbaar en heeft de makelaar geen recht meer
op makelaarsloon na het einde van de overeenkomst (Hrb. Brussel,
8 september 1964, Bull. Ass., 1966, 761).
AFDELING
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DE AUTONOME HANDELSAGENT
fiANDELSAGENT -- HANDELSVERTEGENNVOORD1GER

89. De handelsagent mag niet verward worden met de handelsvertegenwoordiger.
Het statuut van de handelsvertegenwoordiger, werd door de wetgever vastgesteld in de wet van 30 juli 1963. Artikel 2, § r van deze
wet definieert de handelsvertegenwoordiger als de persoon wiens
opdracht erin bestaat een klienteel op te sporen en ze te bezoeken
met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken,
verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in
naam van een of meer opdrachtgevers. Opdat sprake zou zijn van
handelsvertegenwoordiger volstaat het dat het werk onder het gezag
van de opdrachtgever verricht wordt en is het niet vereist dat het
werk onder leiding en toezicht zou geschieden (Cass., 29 februari
1968, R.W., 1968-1969, 549; f. T., 1968, 237; Arr. Cass., 1968, 873;
Pas., 1968, 828).
De hoedanigheid van bediende wordt vermoed tot bewijs van het
tegendeel (art. 2, lid 2, W. 30 Juli 1963).
Het vermoeden is ontzenuwd door het bewijs dat gezag vanwege
een patroon ontbreekt :
Aldus werd gevonnist dat geen gezag aanwezig was indien :
- de overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat de vertegenwoordiger
niet ondergeschikt is aan zijn opdrachtgever; hij de overeenkomst
mag overdragen aan een derde; hij zelf moet instaan voor alle
onkosten en uitgaven voortvloeiende uit de hem toevertrouwde
activiteit ; hij ingeschreven moet zijn in het handelsregister ; hij
steeds optreedt als handelende in eigen naam en voor eigen rekening ;
hij persoonlijk initiatieven neemt en hij een nevenactiviteit uitoefent (W.R. Ber. Brussel, 5 september 1969, ]. T. T., 1971, 19).
- de tussenpersoon niet verplicht is over zijn activiteit verslag uit te
brengen of ze te rechtvaardigen, hij zijn activiteit uitoefent naar
goeddunken, op eigen initiatief en wanneer het hem past; dat hij
vakantie neemt naar eigen keuze; dat hij tegenover zijn opdrachtgever een onafhankelijke houding aanneemt, dat zijn onkosten niet
vergoed worden en dat de opdrachtgever hem in tempore non suspecto als onafhankelijke vertegenwoordiger beschouwde (Rb. Antwerpen, 2 mei 1969, R.W., 1969-1970, roro). (Voor rechtspraak,

waar het vermoeden van artikel 2, lid 2 van de wet van 30 juli 1963
niet omvergeworpen is en waar er dus sprake is van handelsvertegenwoordiging; zie : DuBOIS, B., Overzicht van Rechtspraak,
1966-1970, Arbeidsovereenkomsten, T.P.R., 1971, 475).
go. De wet van 30 juli 1963 heeft het begrip handelsagent niet
afgeschaft (W.R. Brussel, 17 januari 1969, ]. T., 1969, 178).
De handelsagenten zijn tussenpersonen die, staande in een vaste, maar
zelfstandige betrekking met de principaal, klienteel opsporen en aanbrengen en/of met de klienteel in naam van de principaal overeenkomsten sluiten (VAN GERVEN, Overzicht van het recht betreifende tussenpersonenin het handelsverkeer, R.W., 1969-1970, 1271;- VANR1JN, III, nr.
1852).
Uit de vaststelling dat de tussen partijen gesloten overeenkomst van
handelsvertegenwoordiging, alle gezag van de opdrachtgever uitsluit
en geen arbeidsovereenkomst voor bediende is, volgt niet noodzakelijk
dat de opdrachthebber, bij het vervullen van zijn taak als tussenpersoon, een autonome handelsagent is. Er client bovendien bewezen
dat de tussenpersoon, dank zij een geschikte handelsorganisatie, handelaar is. Door het vermoeden van artikel 2 van de wet van 30 juli 1963
door tegenbewijs te ontzenuwen, wordt het bewijs niet geleverd van de
essentiele voorwaarde om de tussenpersoon met een commissionair of
een mafelaar -gelijk 1:e stellen, -eii bijgevolg-hem de lioedanigheid-van
koopman toe te kennen (Cass., 26 november 1970, R.W., 1970-1971,
1419; Arr. Cass., 1971, 288; Pas., 1971, I, 271; ]. T., 1970, 149).
91. Het bewijs van de hoedanigheid van koopman kan voortvloeien
uit de inschrijving in het handelsregister. De persoon, ingeschreven
in h,et handelsregister wordt bij toepassing van art. 3 van de wet van
3 juli 1956 op het handelsregister, vermoed handelaar te zijn. Dit
vermoeden is evenwel op zichzelf niet voldoende om het vermoeden
van art. 2, lid 2, wet 30 juli 1963 te ontzenuwen : de tussenpersoon
kan inderdaad tegelijk handel drijven voor eigen rekening en handelsvertegenwoordiger zijn (Cass., 6 januari 1971, ]. T. T., 1971, 1721; zie oak W.R. Ber. Liege, I4 ~maart 1968, ]. Liege, 1968-1969, 5; anders : W.R. Charleroi, 21 maart 1967, R.D. Soc., 1967, 213; W.R. Brussel, I7 januari 1969, ]. T., 1969, 178).

fuRD VAN DE OVEREENKOMST -

RECHT OP EENZ1JDIGE OPZEG

92. De autonome handelsagent is noch bediende noch lasthebber.
Het contract dat hem met de principaal verbindt is een naamloos contract waarvan het hoofdkenmerk een huur van bedrijvigheid is, met
soms, bijkomstig, een lastgeving wanneer hij de bevoegdheid heeft in
naam van de principaal contracten te sluiten (Hrb. Tournai, 14 maart
I967, ]. T., 1967, 505).

93· Het contract kan worden afgezegd met eventueel schadevergoeding in geval de ontbinding onverantwoord en ten onpas geschied
is (Hrb. Tournai, 14 maart 1967, ]. T., 1967, 505, met menigvuldige
referentie; T AQUET, M., La rupture du contrat d' agent commercial,
f. T., 1969, 165).
Betwist wordt of het contract ad nutum kan ontbonden worden dan
wel of de agent recht heeft op een opzegtermijn (FREDERICQ, L.,
Handboek, Bijvoegsel, nr. 132; - TAQUET, M., La rupture du contrat
d' agent commercial,]. T., 1969, 165;- VAN GERVEN, o.c., R.W., 19691970, 1272;- VAN RIJN, III, nr. 186o).
Twee thesissen staan tegenover elkaar. Volgens een eerste mag het
contract door elk van beide partijen worden opgezegd op gelijk welk
ogenblik zonder opzeggingstermijn of -vergoeding, als de opzegging
niet abusievelijk, onverantwoord of ontijdig gebeurt (Hrb. Doornik, 14
maart 1967, ]. T., 1967, 505), Volgens een tweede thesis moet, behoudens
zware schuld van de wederpartij, een opzeggingstermijn worden gegeven, of, bij gebreke daaraan, een opzeggingsvergoeding worden betaald. Dit is juridisch de enige verantwoorde oplossing indien men aanneemt dat het agentuurcontract een contract van huur van diensten is.

CoMMISSIELOON
94· De handelsagent heeft recht op het bedongen commissieloon voor
de kontrakten die door zijn bemiddeling zijn afgesloten. Bij gebrek
aan andersluidend beding in de agentuurovereenkomst, geeft het feit
een mogelijke klant aangesproken te hebben, geen recht op commissieloon op alle verkopen die de principaal nadien met die klant zou afsluiten, zonder tussenkomst van de agent. Dit is des te meer het geval wanneer de principaal onwetend was van het feit dat de agent de derde aangesproken had. De principaal blijft vrij, door bemiddeling van andere
agenten, contracten te sluiten, met klanten die voorheen, vergeefs, door
de agent waren gecontracteerd (Brussel, 25 april 1968, ]. T., 1968, 445).
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BI]ZONDER HANDELSRECHT
AFDELING I

LEURHANDEL

95· Drie cassatiearresten hebben het begrip leurhandel - zij het
a contrario - verduidelijkt.
Het afleveren ten huize van waren, goederen en andere voorwerpen,
door gevestigde handelaars of door hun werkelijke lasthebbers, aan

een vaste clienteel waarvan de behoeften juist of bij benadering op
voorhand gekend zijn, is geen leurhandel (art. 8, 4° K.B., 28 november
I939; Cass., 20 mei I968, Arr. Cass., I968, I I 52; Pas., I968, I, I089).
Doet evenmin aan leurhandel de gevestigde handelaar die, in de loop van
de afl.everingen ten huize van zijn vaste klienteel, waarvan de behoeften
juist of bij benadering op voorhand gekend zijn, bij gelegenheid waren,
goederen of andere voorwerpen verkoopt aan klanten die zich, op hun
eigen initiatief, bij hem aanbieden (Cass. 20 mei I968, gecit.).
Zo is de reglementering op de leurhandel niet toepasselijk op de
bakkers, melkverkopers, soephandelaars en andere die zich dagelijks
aanmelden bij hun vast klienteel. Het feit dat zij hun aanwezigheid
bekendmaken door een of ander signaal verandert de aard van hun
aktiviteit niet (Carr. Hasselt, I3 januari I967, R.W., I967-I968, 202;
]. Liege, I966-I967, I7o).
Opdat de verkoop of het te koop aanbieden aan de verbruikers van
waren of goederen, van deur tot deur, als leurhandel zou worden
aangemerkt, wordt onder meer vereist dat de koopman of zijn vertegenwoordiger zich op eigen initiatief naar de waning van de eventude verkoper zou begeven. Dit is niet het geval met de tussenpersoon
die zich, hoewel spontaan aan huize van een eventuele koper aanmeldt,
de verkoop enkel voorbereidt, katalogussen, folders e.a. overhandigt
en de eventuele koper niet verzoekt zich onmiddellijk te verbinden :
deze persoon biedt niet te koop in de zin van het burgerlijk recht
en van het K.B. van 28 november I939 (Cass., 23 september I969,
R.W., I969-I970, 7I3, Arr. Cass., I970, 84; Pas., I970, I, 73; R.C.].B.
I97I, 2I6 met noot ScHOENTJES-MERCHIERS, Y.).
Aldus zijn demonstreerders-standwerkers die enkel de verkoop voorbereiden en de eventuele koper niet onmiddellijk verzoeken zich teverbinden evenmin leurhandelaars vermits ze geen produkten te koop aanbieden(Cass., IS december I970, Arr.Cass., I97I, 384; Pas., I97I, I, 36I).
96. De verkopers van huis tot huis en op de openbare weg van
ijskreem zijn leurhandelaars en geen handelsvertegenwoordigers : zij
kopen immers de ijskreem aan de fabrikant (Carr. Brussel, 9 januari
I970, f. T., I970, 396 met noot LEROY, J.;- cfr. PAQUET, Le vendeur
ambulant est-il un representant de commerce,]. T., I969, 4I7).
AFDELING 2

HANDEL IN GENEESMIDDELEN

RECHTSTREEKS VERKOOP AAN HET PUBLIEK DOOR EEN HANDELAAR IN
GENEESMIDDELEN IN HET GROOT
97. De rechtstreekse verkoop van geneesmiddelen aan het publiek
door een handelaar in geneesmiddelen in het groat, is verboden, zelfs

wanneer een officina-apotheker v66r elke distributie door de handelaar
aan het publiek de conformiteit en de deugdelijkheid ervan heeft
nagezien. De levering van geneesmiddelen aan het publiek ten bezwarende of ten kosteloze titel moet in de apotheek gebeuren. De
officina-apotheker mag zijn diensten niet presteren aan een handelaar
in geneesmiddelen in het groat (art. 2 en 22, K.B. 6 juni 1960) (Cass.,
27 november 1967, Arr. Cass., 1968, 445; Pas., 1968, I, 416).
PRIJS DER FARMACEUTISCHE SPECIALITEITEN

98. De tekst van artikel 62 van de wet van 14 februari 1961, luidens
dewelke de Koning, volgens de regels die hij bepaalt, de prijs der
farmaceutische specialiteiten kan vaststeilen, is algemeen en machtigt
hem tot het vaststellen zowel van de minimum als van de maximumprijzen van de farmaceutische specialiteiten. Door het beperken van
de ristorno's welke de apothekers aan hun clienten toestaan en door
het vaststellen van de wijze waarop die ristorno's worden uitgekeerd,
heeft het K.B. van 17 april 1964 prijzen van farmaceutische specialiteiten vastgesteld en is derhalve binnen de grenzen gebleven van de
bevoegdheid die de Koning aan art. 62 van voornoemde wet ontleent
(R.v.St., 21 april 1967, R.W., 1967-1968, 593; Pas., 1967, IV, 123).
Met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 3 en 4 stelt
het K.B. van 8 april 1959 tot regeling van de prijzen der farmaceutische specialiteiten enkel de maximumprijs vast voor de verkoop
aan het publiek. Uit artikel 9 van dit besluit, dat zonder onderscheid
op aile kategorieen van specialiteiten toepasselijk is, kan niet worden
afgeleid dat de minister, bij deze bepaling, de maximumprijzen heeft
vastgesteld voor de verkoop door de producent aan de grossist (Cass.,
5 mei 1969, Arr. Cass., 1969, 859; Pas., 1969, I, 797).
AFDELING
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VLEESHANDEL
VLEESHANDEL. ToEGESTANE HANDEL VAN ANDERE PRODUKTEN

99· Artikelen 13 en 14 van de wet van 5 september 1952 machtigen de
Koning ,in het belang van de openbare gezondheid en met doel
bedrog en vervalsing te beletten", de vleeshandel te reglementeren
en de exploitatie van vleeshouwerijen aan bijzondere voorwaarden
te onderwerpen.
Het K.B. van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels komt
overeen met voornoemde wet, zelfs in zoverre het, in algemene
bewoording, in de vleeswinkels en in de daarbij behorende bereidingslokalen de handel verbiedt in aile andere produkten dan verduurzaamde of bewerkte produkten dienend tot het kruiden en het bereiden van vlees (Cass., rs september 1969, Pas., 1970, I, 42; Arr.

Cass., 1970, 46; - Cass. 17 november 1969, Pas., 1970, I, 237; Arr.
Cass., 1970, 265).
Het K.B. van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de
daarbij behorende bereidingswerkplaatsen heeft geen omschrijving gegeven van de woorden ,producten dienend tot het kruiden en het bereiden van vlees". Deze uitdrukkingen moeten overeenkomstig hun gebruikelijke betekenis worden verstaan : nl. bestanddelen die dienen om
het vlees meer smaak te geven en produkten die het gereedmaken voor
het verbruik (Cass., 15 september 1969 en 17 november 1969, gecit.).
De handel in verduurzaamde of bewerkte produkten, wordt slechts
toegestaan wanneer de aanwezigheid van deze produkten in dergelijke
lokalen niet schadelijk kan zijn voor de openbare gezondheid (Cass.,
15 september 1969, gecit.).
De feitenrechter beslist soeverein (Cass. 17 november 1969, gecit.).
Werden aldus verboden :
- verpakte kaas (Brussel, 5 februari 1969, Pas., 1969, II, 103 bevestigd
door Cass., 15 september 1969, Pas., 1970, I, 42; - Cass., 17 november 1969, Pas., 1970, II, 237, (impliciet); - anders : Gent,
2 november 1966, R.W., 1966-1967,. 987);
- eieren (Cass., 17 november 1969, Pas., 1970, I, 237, impliciet);
- diepyriesgroer1ten en v1s (Cass. 17 november 1969, Pas., 1970,
I, 237, impliciet). - -- -- ---- ---- -Werden toegestaan :
- chips (Corr. Brugge, 27 februari 1967, R.W., 1967-1968, 99).
DIEPVRIESVLEES
100. Het K.B. van 1 december 1969 houdende reglementering betreffende het diepvriesvlees, schaft de bestaande reglementering van de
handel in vleeswaren niet af. Het is genomen ter uitvoering van de wet
van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, en
onderwerpt het diepvriesvlees aan een speciale reglementering ter
aanvulling van boger genoemde wet die een reg1ementering vaststelt
van de handel in vlees in het algemeen, zonder onderscheid tussen
het vers vlees en het diepvriesvlees.
Het K.B. van 1 december 1969 betreffende he~ diepvriesvlees houdt
een strengere reglementering in inzake diepvriesvlees en is derhalve
niet toepasselijk op de feiten gepleegd voor en berecht na de inwerkingtreding ervan (Cass., 30 november 1970, Arr. Cass., 1971, 305;
Pas., 1971, I, 287).

VLEESVERVOER
101.
Het K.B. van 14 juli 1960 regelt het vervoer langs de weg van
voor menselijk verbruik geschikt, vers, bereid of verduurzaamd vlees,

vet of slachtafval. De artikelen 7 en 8 van dit K.B. schrijven voor dat
voor- en achteraan op de voor het vervoer van vlees, bereid of verduurzaamd vlees, aangewende vervoermiddelen het opschrift ,Vleesvervoer" moet vermeld worden, alsmede de naam en het adres van
hun eigenaar. Deze artikelen zijn oak van toepassing op de voor het
vervoer van vet aangewende vervoermiddelen (Cass., 24 november
1969, Arr. Cass., 1970, 296; Pas., 1970, I, 267).
AFDELING 4

HANDEL IN BOTER

HoUDEN VAN EEN REGISTER VAN AAN- EN WEGVOER
102. De wet van 8 juli 1935 (art. 5, § 2) verplicht de groat- of tussenhandelaar in bater, een register te houden met twee posten ,aanvoer"
en , wegvoer", en erin te boeken de datum van het aanvoeren of
wegvoeren van de produkten, de hoedanigheid en de hoeveelheid van
de aangevoerde of weggevoerde bater, de naam en het adres van de
leverancier of van hem voor wie de bater bestemd is. Deze verplichting geldt voor aile weggevoerde bater, zelfs indien zij niet voor
groothandel maar voor de detailhandel bestemd is (Cass., 23 november
1970, Arr. Cass., 1971, 278; Pas., 1971, I, 262).
VERKOOP VAN BOTER DIE MINDER DAN 82 PERCENT VETSTOFFEN BEVAT
103. De beslissing die de beklaagde veroordeelt omdat hij, wetens,
bater heeft verkocht die minder dan 82 percent vetstoffen bevatte, en
tegelijk aanneemt dat de beklaagde van dit tekort aan vetstoffen onwetend kan zijn Is door tegenstrijdigheid aangetast (Cass., 14 december
1970, Arr. Cass., 1971, 376, Pas., 1971, 353).
AFDELING
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HANDEL IN VEEVOEDERS

REGLEMENTERING VAN HANDEL IN VEEVOEDERS (K.B. van IO juni 1959)
104. Het K.B. van IO juni 1959 genomen in uitvoering van het K.B.
van 30 december I939 verbiedt zekere coccidiostatica en andere produkten met bepaalde biologische werking te mengen in voeder voor
leghennen, zonder voorafgaande machtiging van de minister van
Landbouw (art. II gewijzigd bij K.B. 30 augustus 1960). Dit K.B.
heeft tot doel, bedrog, vervalsing en het storen van een normale concurrentie te voorkomen (Gent, 22 juni 1967, R.W., 1967-1968, 197).
Inbreuk op deze bepaling vereist geen bedriegelijk opzet : de loutere
aanwezigheid van de verboden produkten volstaat. De onwetendheid
of de dwaling van de verkoper betreffende de aanwezigheid van deze
produkten in het pluimveevoeder, kan door de beklaagde niet mge-

roepen worden. Het behoorde hem de passende maatregelen te
treffen om het plegen van de inbreuk te vermijden (Gent, 22 juni
!967, R.W., I967-I968, 197).
BEDRIEGLIJKE PRAKTIJKEN

105. Het K.B. nr. 89 van 30 november 1939 (art. 5, § I, Ht. c.) stelt
strafbaar bet bedrog gepleegd nopens een van de boofdzakelijke hoedanigheden van een bij dit besluit bepaald produkt of waar, betzij door
het benuttigen voor bet aanduiden of betitelen van deze produkten
of waren van een benaming die hun niet toekomt, hetzij door het
gebruik maken van andere bedrieglijke praktijken die er toe strekken
aan het bestaan van die hoedanigheden te doen geloven.
Die ,bedriegelijke praktijken" moeten niet noodzakel~k bestaan in
kuiperijen, listen en misleidende voorstellingen in de zin daaraan
gegeven door artikel 496 strafwetboek.
Het vasthechten aan zakken samengestelde veevoeders van etiketten,
waarvan de meldingen niet overeenstemmen met de samenstelling,
van de inhoud der veevoeders, client als een bedrieglijke praktijk te
worden beschouwd in de zin daaraan gegeven door artikel 5 K.B.
nr. 89 van 30 november 1939 (Gent, 10 mei 1967, R.W., 1967-1968,
49).
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AFSCHAFFING VAN DE TOELAGEN AAN MOLENAARS

106. Het doel zelf dat de staatstussenkomsten rechtvaardigde inzake
ravitaillering, maakte de terugvordering van de vroeger als toelagen
aan de molenaars verleende bedragen noodzakelijk van zodra, voor
de koopwaren die aanleiding hebben gegeven tot toelagen, de kunstmatige markttoestand, door dit stelsel geschapen, elke bestaansreden
verloor ten gevolge van de verhoging van de bij K.B. van 29 juli 1947
toegestane maximumverkoopprijzen (Cass. 16 september 1966, Arr.
Cass., 1967, 70; Pas., 1967, I; 65; - Cass., 23 februari 1967; Arr.
Cass., 1967, 803; Pas., 1967, I, 787).
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HANDEL IN VEE
VEEMARKTEN -

,MARKTBONS" -

GEVESTIGD GEBRUIK

107. Naar een gevestigd gebruik zijn de zogenaamde ,marktbons'',
door de koper aan de verkoper op de veemarkten overhandigd, en vervolgens door de verkoper bij zijn bank geind, door de bank slechts
onder voorbehoud van genoegzame dekking, uitbetaald. Wanneer

deze ,marktbons" niet geprovisioneerd zijn bij de emissiebank, moeten ze door de verkoper aan zijn bank worden terugbetaald (Hrb.
Namur, I7 december I970,]. Liege, I970-I97I, 2I4).
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VESTIGINGSWET

108. De wet van 24 december I958, gewijzigd bij de wet van 8 juli
I964, machtigt de Koning om de beroepsuitoefeningsvoorwaarden
voor bepaalde beroepen vast te stellen.
Bij deze vestigingswetgeving heeft de wetgever niet enkel een economisch doel nagestreefd, doch oak een degelijke beroepsbekwaamheid willen verzekeren (Carr. Leuven, 24 januari I969, R. W., I968I969, I326 met concl. 0. M. Vandeplas).
109. Aldus is het uitoefenen van het beroep van kapster geregeld :
een persoonlijk vestigingsgetuigschrift is vereist (K.B. 28 februari
I962, gew. bij K.B. van I9 december I966).
De kapster-deelgenote in een P.V.B.A. moet persoonlijk beantwoorden
aan de vereisten van de vestigingswet en moet van het bij artikel I I
of I3 bedoeld getuigschrift persoonlijk laten blijken. Het volstaat niet
dat de zaakvoerster van de P.V.B.A. zou beantwoorden aan de vereisten door de vestigingswet gesteld (art. 4, wet 24 december I958,
gew. bij art. I, wet 8 juni I964) zoniet is niet voldaan aan de waarborg
van beroepsbekwaamheid die een van de doelstellingen van de wetgever is (Carr. Leuven, 24 januari I969, R. W., I968-I969, I326).
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WET VAN 14 JULI 1971 OP DE HANDELSPRAKTIJKEN

no. De wet van I4 juli I97I op de handelspraktijken is te recent
opdat in dit verband in de bij dit overzicht van rechtspraak beschouwde periode verschenen rechtspraak zou zijn. We hebben gemeend
de oude rechtspraak niet te moeten weerhouden daar zij of ingevolge
de nieuwe wet voorbijgestreefd is of in andere overzichten rechtspraak opgenomen werd (zie : VANHECKE, G., Industriele eigendom,
auteursrecht, oneerlijke mededinging (I965-I969), T.P.R., I970, 205).

