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INLEIDING

1. Leasing, franchising, engineering, factoring, know-how, ... zovele
termen die vandaag in de handelsmilieus worden gehanteerd, en waarvan
de jurist niet altijd even duidelijk weet welke realiteit ze dekken.
lets hebben ze gemeen: hun anglosaksische benaming, en meestal een
gemeenschappelijke bakermat, nl. de Verenigde Staten van Amerika waar
ze ontstaan zijn uit de vindingrijkheid en het dynamisme van de Amerikaanse business men.
De tijd ontbreekt hier om diep in te gaan op elk van deze vormen. We
zullen ons beperken tot de twee nieuwe vormen die de Vlaamse doorsnee
jurist de meeste kans heeft te ontmoeten in de hedendaagse Belgische
praktijk: leasing en franchising. Dat wil daarom niet zeggen dat de andere
vormen hier onbekend zijn. Maar zij worden, me dunkt, vandaag slechts
gehanteerd door een meer beperkte groep van specialisten. Daarom zal ik
slechts in vogelvlucht de andere nieuwe technieken behandelen.

HOOFDSTUK
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LEASING

I.

BEGRIP EN KENMERKEN

2. Juridisch is leasing de overeenkomst waarbij een kredietinstelling leasingvennootschap - na een goed gekocht te hebben op aanduiding en
specificatie van de toekomstige gebruiker, dit goed aan deze gebruiker
verhuurt met mogelijkheid op het einde van het huurcontract, de eigendom
over het goed te verkrijgen.
Leasing is in de eerste plaats een nieuwe vorm van krediet, een bijzondere
soort van financiering.
Het onbetwistbaar succes van leasing ligt ongetwijfeld in het feit dat
leasing de mogelijkheid biedt om een investering in bedrijfsmaterieel
algeheel te laten financieren. Eigen fondsen kunnen dan aangewend
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worden voor meer rendabele handelsdoeleinden of voor verhoging van de
productiviteit.
Het is immers een bekend feit dat het kapitaal aangewend voor de uitbreiding van de activiteit en de werking van de ondememing meer rendabel is, dan het kapitaal gelmmobiliseerd in uitrustingsmaterieel.
Door leasing behoudt de vennootschap nog haar andere kredietmogelijkheden. Ze moet evenmin een beroep doen op de kapitaalmarkt en kan dus
haar financiele onafhankelijkheid behouden.
Anderzijds is leasing, wegens de geboden waarborgen meestal nog mogelijk wanneer aile andere vormen van krediet uitgeput zijn.
3. De wetgever geeft geen definitie van de leasing. Het K.B. nr. 55 van
10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringsverhuur(1) komt tot een definitie door
opsomming van de kenmerken ervan (art. 1, K.B. nr. 55):
1. De verrichting dient betrekking te hebben op bedrijfsmaterieel dat door
de verhuurder uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt;
2. Het materieel dient door de verhuurder speciaal met het oog op de huur
te worden gekocht, en dit op gespecifieerde aanwijzing van de toekomstige huurdel'-;~- - -- -- -----~------- -- ---~ ~---- -------3. De in het contract bepaalde huurtijd dient overeen te stemmen met de
vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik van het materieel;
4. De huurprijs dient zo te worden vastgesteld dat de waarde van het
gehuurde materieel erdoor wordt afgeschreven over de in het contract
bepaalde huurtijd;
5. Het contract dient ten behoeve van de huurder in de mogelijkheid te
voorzien op het einde van de huur de eigendom van het gehuurde
materieel te verwerven, tegen betaling van een prijs die in het contract
wordt bepaald, een prijs welke dient overeen te stemmen met de
vermoedlijke residuale waarde van dat materieel.
De wetgever gebruikt naast elkaar de termen financieringshuur (location
financement) en leasing.
4. Leasing is ontstaan in de Verenigde Staten rond de jaren 1950; sinds de
jaren 1900 bestond evenwel reeds een formule van , ,renting'' die door de
producenten van uitrustingsgoederen werd gebruikt en zich beperkte tot de
verhuring van zelf geproduceerde goederen, systeem dat vandaag nog
bestaat (b.v. Bell-Telephone System co- I.B.M.).
(1) Dit K.B. werd genomen op grand van de wet van 31 maart 1967, waarbij aan de Koning
bijzondere mach ten werden toegekend teneinde de economische activiteit van hetland te bevorderen.
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Leasing werd in Europa ingevoerd rand de jaren 1960 en bestaat in Belgie
sinds 1963, waar het van meet af aan belangstelling wekte vermits in
enkele maanden tijd drie leasingvennootschappen werden opgericht onder
promotorschap van voomame financiele instellingen(2).
5. Drie partijen nemen deel aan een leasingsovereenkomst:
de verkoper, die het goed verschaft
- de crediteur of leasingsvennootschap die de prijs van het goed betaalt
(lessor)
- de gebruiker van het goed, die het goed van de leasingvennootschap
in huur neemt (lessee)
Concreet verloopt leasing als volgt:
Contacten worden gelegd tussen de verkoper en de gebruiker. Het is
meestal pas wanneer deze het eens zijn geworden over de essentiele
voorwaarden van de verkoop dat contact wordt gezocht met de leasingsvennootschap om haar te vragen het goed voor de gebruiker aan te kopen
en het hem te verhuren.
De leasingsvennootschap koopt het goed aan en verhuurt het aan de
gebruiker. De verhuring loopt over verschillende jaren. De huurprijs zal
economisch gezien niets anders zijn dan de terugbetaling van het door de
leasingsvennootschap verleende krediet.
Op het einde van het huurcontract heeft de gebruiker de mogelijkheid,
hetzij het goed aan te kopen, tegen een voorafbepaalde residuale waarde,
hetzij het aan de leasingsvennootschap terug te geven, hetzij het opnieuw
in huur te nemen voor een nieuwe periode(3).
6. Tot aan het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 werden pogingen
gedaan om leasing te omschrijven door een beroep te doen op verschillende bekende rechtsbeginselen.
Champeau (4) meende dat achtereenvolgens vijf contractuele technieken
werden gebruikt:
- wederkerige huurbelofte
- lastgeving
- huur
eenzijdige verkoopbelofte
- gebeurlijke koop

(2) BIGOT, P., le leasing ou location-financement, Rev. Banque, 1968, biz. 51.
(3) Zie verder nr. 28.
(4) Le leasing, J.C.P., 1965, I, 27.
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M.i. werd deze stelling terecbt verworpen door Vincent en Deban(5) die
een ander verloop van de verricbtingen voorstelden dat meer met de
werkelijkheid strookt nl. :
- een verkoopsaanbod door de leverancier
- een buur van goederen onder de scborsende voorwaarde van de aankoop van bet materieel, samengaande met een eenzijdige koopbelofte
of een eenzijdige belofte van wederverburing
de verkoop van de goederen door de leverancier aan de leasingsvennootscbap
op bet einde van bet buurcontract, eventueel:
een verkoop van het materieel door de leasingsvennootschap aan
de gebruiker
of een herverhuring van het materieel door de leasingsvennootschap aan de gebruiker.
Nu de wetgever een omschrijving heeft gegeven yan de leasing is het niet
meer onontbeerlijk dit nieuw recbtsfenomeen te berleiden tot bestaande
contractsvormen. Daar de wetgever zich beperkt beeft tot een omschrijving van de leasing, zijn op verre na niet alle problemen met betrekking
daartoe opgelost. Daarom zal bet nog wei nuttig zijn om bij analogie een
beroep te doen op bet gemeen recht om de problemen op te lossen die zich
onvermijdelijk in de praktijk stellen.
II. K.B.

NR. 55 VAN 10 NOVEMBER 1967. 0PZET EN DRAAGWlJDTE

7. De financiering van uitrustingsmaterieel door middel van leasing
stuitte in Belgie op een hinderlijke vaststaande recbtspraak. Inderdaad het
hof van cassatie had in de arresten van 9 februari 1933 (6) gesteld dat het
bedongen eigendomsvoorbeboud niet meer kon worden tegengeworpen
aan de in samenloop zijnde scbuldeisers. Hetzelfde gold voor alle bedingen die revindicatie of ontbinding mogelijk maken onder gunstiger voorwaarden dan door artikel20, 5° zesde en zevende lid van de hypotheekwet
toegelaten. W anneer de financieringsvennootschappen in de buurovereenkomsten van materieel een beding inlasten waardoor de buurder na
afloop van het contract, in de gelegenheid werd gesteld om het voorwerp
te kopen tegen een geringe prijs of zelfs zonder enige betaling, liepen zij
het risico deze overeenkomsten als huurkoop te zien betitelen en hun
eigendomsrecbt over dit materieel niet te zien eerbiedigen ingeval van
samenloop met andere schuldeisers o.m. ingeval van faillissement.
(5) La nature du contratde ,leasing", R.C.J.B., 1967, b1z. 231. Zie ook: Kh. Brusse1, 7 mei 1969,
B.R.H., 1970, I, 50; Kh. Antwerpen, 17 november 1972, R.W., 1972-1973, 1586.
(6) Pas., 1933, I, 123 eri 124.
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De wetgever is dan tussengekomen om een regeling te treffen die aan deze
rechtspraak zou ontsnappen.
8. Het K.B. nr. 55 van 10 oktober 1967 heeft evenwel een beperkte
draagkracht. Het beoogt de regeling van de zg. financH~le leasing. Wanneer we het verder over leasing zullen hebben, dan bedoelen we daarmee
de financieringshuur zoals bedoeld door het K.B.
Ill.

TOEPASSINGSGEBIED

9. Opdat van leasing of financieringshuur in de zin van het K. B. sprake
zou zijn dienen vijf cumulatieve voorwaarden verenigd te zijn (zie artikel
1 K.B. nr. 55 van 10 november 1967).

I. De aard en de bestemming van het verhuurde goed

10. Enkel bedrijfsmaterieel dat door de huurder uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt kan het voorwerp uitmaken van een
leasingsovereenkomst.
Met bedrijfsmaterieel bedoelt de wetgever wellicht niet uitsluitend het
materieel en het gereedschap als dusdanig, onontbeerlijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de onderneminghuurster, maar in
ruimere zin alle uitrustingsgoederen waarvan de onderneming zich kan
bedienen voor zover zij ze tot beroepsdoeleinden aanwendt(7).
De voorwaarde de goederen tot beroepsdoeleinden aan te wenden sluit
meteen alle goederen uit die voor pive-doeleinden of gemengde
doeleinden worden aangewend.
Het K.B. spreekt zich niet expliciet uit over de onroerende goederen.
Hoewel dit algemeen betreurd wordt, neemt de rechtsleer eensgezind aan
dat de onroerende goederen uit het toepassingsgebied van het K.B. gesloten zijn, hoewel het geen twijfel laat dat ook onroerende goederen het
voorwerp kunnen uitmaken van leasing (8).
2. De aankoopsvoorwaarden door de verhuurder
11. De goederen moeten aangekocht worden door de verhuurderleasingvennootschap met het oog op de verhuur volgens gespecifieerde
aanwijzing van de toekomstige huurder.
(7) VINCENT, L. en DEHAN, P., Le staut legal du ,leasing", J.T., 1968, 73, nr. 6.
(8) VINCENT, L., en DEHAN, P.,Lestatutlegal du ,leasing", J.T., 1968,73; VANDENBERGH, J., en
DE CALUWE, A. ,A.P .R., Tw. Ajbetalingsovereenkomsten, Financieringshuur, Brouwerijcontracten,
1975, nr. 1255, biz. 501. In Frankrijk is de leasing van onroerende goederen uitdrukkelijk voorzien
door de wetgever (wet van 2 juli 1966); VEROUGSTRAETE, I., Le contrat de leasing, Rev. Banque,
1969, 610; Le leasing immobilier, Rev. Banque, 1970, 121.
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Bij leasing zijn inderdaad zoals we reeds betoogden, drie partijen betrokken: de toekomstige huurder-gebruiker, de verkoper en de leasingvennootschap.
Er zal dus enkel sprake zijn van leasing onder de dubbele voorwaarde dat
de goederen aangekocht zijn speciaal door de leasingvennootschap met
het oog op de verhuring en op de aanduiding van de huurder. Hierdoor is
de verhuring aan hun klienten door in uitrustingsmaterieel gespecialiseerde firma's (computers, fotocopieertoestellen, enz.) uitgesloten: dit
zijn gewone industriele huurovereenkomsten. Leasing is geen industrieel
contract maar wel een overeenkomst strekkende tot kredietverlening.

3. De duur van de verhuring
12. De duur van de verhuring in het contract vastgesteld dient overeen te
stemmen met de vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik van het
materieel.
De wetgever heeft hier niets anders gedaan dan een bestaande praktijk tot
wettelijke regel te verheffen. Het doel van de leasing is precies de ondernemingen toe te laten zich meer efficient en modem uit te rusten om hun
bedrijvigheid zoveel mogelijk te optimaliseren met een minium aan immobilisatie van kapitaal.
Be regelzou-wel-eens-inde-praktijk tot-moeilijkheden-kunnen-leiden,inde
mate dat de eerbiediging ervan een voorwaarde is om de overeenkomst als
, ,leasing'' te betitelen. Men zou wel eens kunnen beweren dat de duur
door partijen vooropgesteld niet overeenstemt met de werkelijke duur van
het bedrijfsgebruik van het materieel, omdat het begrip , ,bedrijfsgebruik''
tegelijkertijd zeer eenvoudig maar ook zeer vaag is.
Zo kan het bedrijfsgebruik van een vrachtwagen bv. gevoelig varieren van
de ene ondememing tot de andere al naar gelang het meer of min intensief
gebruik ervan.
Ret zal voor de partijen zelf bovendien niet steeds gemakkelijk zijn om bij
het afsluiten van het contract de duur van het bedrijfsgebruik te bepalen,
die niet enkel zal afhangen van het gebruik ervan, maar ook van de
technische en wetenschappelijke vooruitgang.
De rechtsleer betreurt het dan ook dat de wetgever geen voorkeur gegeven
heeft aan het begrip , ,fiscale afschrijving'' die een forfaitair karakter heeft
en wellicht zeer arbitrair, maar toch objectiever is en tot minder betwistingen zou leiden(9)(10). De gemiddelde duur van de Belgische con(9)

VINCENT,

( 10)

DE

L., en

DEHAN,

P., Le statut legal du ,leasing", J.T., 1968, 73.

CALUWE, A., VAN DEN BERGH, J. , A .P.R., Tw. Afbetalingsovereenkomsten, Financierings-

huur, Brouwerijovereenkomsten, 1975, nr. 285, menen dat gelet op het feit dat de schatting van het
bedrijfsgebruik bij gebrek aan objectieve definitie in de wet meestal zal geschieden volgens de eigen
criteria en belangen van de financier.
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tracten van leasing van bedrijfsmaterieelligt vermoedelijk rond de 4 jaar;
in de huidige omstandigheden is het niet uitgesloten dat deze duur verlengd wordt ( 11).
Anderzijds is het risico niet denkbeeldig dat tijdens de duur van de leasing
het bedrijfsmaterieel economisch of technisch waardeloos wordt wegens
vooruitgang van de techniek. Het doel van de leasing zou aldus voor een
deel miskend zijn. In dit opzicht betekent leasing steeds een zeker risico
voor de huurder die gebonden blijft tot het einde van het contract. Om
hieraan te verhelpen kan men in het contract een indexatie, volgens de
technische vooruitgang, opnemen. In zulk geval moet de leasingvennootschap het technisch voorbijgestreefd materieel vervangen.

4. De huurprijs

13. Opdat er sprake zou zijn van leasing moet de huurprijs zo worden
vastgesteld dat de waarde van het gehuurde materieel erdoor wordt afgeschreven over de in het contract bepaalde huurtijd.
Wanneer partijen dus overeengekomen zijn omtrent de duur van de verhuring, moet de totale waarde of bijna de to tale waarde van het verhuurde
bedrijfsmaterieel in aanmerking komen voor de bepaling van de huurprijs.
De last van het materieel rust uitsluitend, en dit tot volledige amortisatie,
op de huurder. Hoewel de leasingvennootschap eigenares blijft van het
verhuurde materieel, neemt ze geen enkel risico op zich t. a. v. gebreken of
slijtage om welke reden ook, zelfs voor toevallig verlies (12).
Maar, binnen dit kader, blijven partijen volkomen vrij de wijze van
betaling van de huurprijs te regelen. Aile termijnen dienen niet noodzakelijk gelijk te zijn. Partijen kunnen de huurprijs laten overeenstemmen met
de werkelijke productietijd van het verhuurde materieel die bv. naargelang
de seizoenen kan schommelen (12). Men mag niet uit het oog verliezen dat
leasing een financieringsmethode is. Dit zal zich weerspiegelen in de
huurprijs die dus niet, zoals een gewone huurprijs, zal overeenstemmen
met de gebruikswaarde van de uitrusting. In de berekening van de
huurprijs zullen volgende elementen in aanmerking komen:
de terugbetaling van het geleende kapitaal,
de rente op de te financieren som
de beheers- en administratiekosten,
de winst, voor zover deze niet is begrepen in de rente(13).

(II) DE BIE, L., De leasingfinanciering van bedrijfsmaterieel, Rev. Banque, 1975, 595.
(12) VINDENT, L., en DEHAN, P., J.T., 1968,73.
(13) WIJMEERSCH, E., Het stajbeding in leasingovereenkomsten, Rev. Banque, 1973, b1z. 441.
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5. De koopoptie op het einde van het huurcontract
14. Het contract moet aan de huurder de mogelijkheid bieden om, op het
einde van de huur, de eigendom van het gehuurde materieel te verwerven,
tegen betaling van een in het contract bepaalde prijs. Deze prijs dient
overeen te stemmen met de vermoedelijke residuale waarde van het
materieel.
Bij gebrek aan een dergelijk beding zou leasing slechts een verhuring zijn.
Het is de aanwezigheid in de leasingscontracten van dergelijke koopopties
die in de rechtspraak moeilijkheden opleverden, omwille van de mogelijke verwarring met andere overeenkomsten zoals huurkoop, en verkoop
op afbetaling.
De bepaling van de mogelijke residuale waarde van het goed kan wei enige
problemen scheppen. Inderdaad de huurprijs moet zo worden bepaald dat
hij de totale of bijna de totale waarde van het verhuurde goed omvat. Hoe
groot kan dan nog de residuale waarde zijn? Deze kan geen andere zijn dan
de waarde die partijen er nog aan hechten(l4).

IV.

LEASING, HUURKOOP, VERKOOP OP AFBETALING EN RENTING

15. Welke is het onderscheid tussen leasing en huurkoop of verkoop op
afbetaling en renting ?
Leasing is een huurovereenkomst met een eenzijdige verkoopbelofte, en
brengt geen eigendomsoverdracht met zich mede, tenzij eventueel bij
afloop van het huurcontract, bij het lichten van de koopoptie door de
huurder.
Huurkoop en koop op afbetaling daarentegen zijn koopcontracten. Zelfs
wanneer er een clausule van eigendomsvoorbehoud in deze overeenkomsten is ingelast, geschiedt eigendomsoverdracht automatisch bij volledige
afbetaling of nabetaling van de zogenaamde huurprijzen. Bij leasing gaat
huur slechts over in koop indien de huurder de optie licht, dus bij een
nieuwe uitdrukkelijke wilsuiting dienaangaande.
Het onderscheid tussen leasing en huurkoop of verkoop op afbetaling ligt
in de keuzevrijheid van de gebruiker van het goed, door het al of niet
lichten van de koopoptie, het goed al dan niet te verwerven(l5). Bij
leasing blijft deze keuzevrijheid gehandhaafd, terwijl bij huurkoop of
verkoop of afbetaling met eigendomsvoorbehoud de gebruiker onvermijdelijk de ,optie" moet lichten.
(14) VINCENT, L., en DEHAN, P., l.T., 1968,73.
(15) Rb. Brussel, 21 november 1972,Rev. Banque, 1973, 549; CourSuperieure de Justicedu Grand
Duche de Luxembourg (appel commercial), 25 mai 1977, J.T., 1977, 692; VINCENT, L., en DEHAN,
P., R.C.J.B., 1967, biz. 231, nr. 7.
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Bij leasing betaalt de huurder, zolang de huurovereenkomst duurt, de
tegenwaarde van het genot van de zaak, en bij het lichten van de optie, de
residuale waarde van het goed, die vooraf bepaald werd bij het afsluiten
van het contract.
Bij huurverkoop of verkoop op afbetaling is de waarde bij het lichten van
de optie merkelijk lager dan de residuale waarde van het goed (16).
Leasing is veeleer een financieringsmethode dan een verhuring. Hierin
ligt een duidelijk verschil met renting die een klassieke verhuring is van
een bepaald bedrijfsmaterieel, waarvan de economische duur de huurtijd
overschrijdt. Bij renting is de verhuurder gespecialiseerd in de verhuring
van een bepaald type bedrijfsmaterieel waarvan hij eigenaar blijft (17).
V.

PUBLICITEIT VAN LEASING

16. Artikel2 van het Ministerieel uitvoeringsbesluit van 23 februari 1966
schrijft voor dat de voor leasing erkende ondernemingen er zich toe
moeten verbinden aan de verhuurde goederen op blijvende wijze een
plaatje te bevestigen, met de melding dat de goederen hun eigendom
blijven. Deze verplichting heeft een dubbel opzet. Enerzijds heeft het tot
doel te beklemtonen dat, naar de wil van de wetgever, het verhuurde goed
eigendom blijft van de verhuurder zoilder dat hierover, behoudens uitzonderingsgevallen, betwisting zou kunnen rijzen(l8).
Anderzijds is het een middel ter informatie en ter bescherming van
derde-medecontractanten. De huurder kan immers blijk geven goed uitgerust te zijn, wat tot zijn kredietwaardigheid zal bijdragen. De derden
worden door middel van dit plaatje verwittigd dat de uitrusting geen
eigendom is van de medecontractant. Of dit plaatje wei een afdoend
publiciteitsmiddel is wordt terecht algemeen betwijfeld. Alleen een abstracte vorm van publiciteit kan voldoening schenken zoals bv. de melding
in de boekhoudkundige documenten, of de inschrijving in een speciaal
daartoe gehouden register op de griffie van de rechtbank van koophandel(19).
VI.

BESTELLING VAN HET MATERIEEL

17. Bij bestelling en levering van in voorraad zijnde materieel, dat onmiddellijk kan geleverd worden, bestaan weinig moeilijkheden. Anders is
(16) Gent, 27 juni 1966, R.W., 1966-1967, 312.
(17) VINCENT, L., en DEHAN, P., J.T., 1968,73.
(18) VANDEN BERGH, J., en DE CALUWE, A., o.c., nr. 1265.
(19) VANDENBERGH,J.,enDECALUWE,A.,a.c., nr.1265. VINCENT,L.,enDEHAN,P.,J.T., 1968,
73;R.C.J.B., 1967, biz. 231.
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het met bestelling van bedrijfsuitrusting dat het voorwerp is van een
, ,engineeringscontract''. Hier zullen meestal voorschotten dienen betaald
te worden. Logischerwijs zouden deze voorschotten door de leasingvennootschappen moeten worden gedragen. Kunnen dan van de huurder
voorafbetalingen gevraagd worden om deze uitgaven van de leasingvennootschap te dekken? Er dient daarbij ook gedacht aan de mogelijkheid van faillissement van de leverancier in deze periode. Wie zal uiteindelijk het risico voor de voorschotten moeten dragen? De leasingvennootschap zal meestal in haar contract bedingen dat - tenzij eigen
schuld - alle gevolgen van de gerezen incidenten ten laste zijn van de
huurder. Het is dan aan de huurder om er voor te zorgen dat hij een
voldoende verhaal heeft tegen de verkoper (20).
VII.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEASINGVENNOOTSCHAP ALS RAADGEEFSTER

18. De leasingvennootschap is een financieringsinstelling en geen raadgeefster in financieel, economisch of technisch beheer.
Aldus kan de leasingvennomtschap niet aansprakelijk worden gesteld
voor een verkeerde keuze van het materieel. De toekomstige huurder kiest
het aan te kopen materieel volkomen zelfstandig en in functie van zijn
rioden. Ddeasingvehnootschap heeft nienle plicnt lrtetbij op fe tredeJrals
raadgeefster, en kan dus geen verantwoordelijkheid oplopen in geval van
verkeerde keuze (21). De leasingvennootschap heeft tot taak de huurder in
te lichten over de voorwaarden en modaliteiten waaronder met hem een
leasing contract zal worden gesloten. Zij heeft niet tot plicht de huurder in
te lichten over de weerslag ervan op zijn financieel of economisch beheer.
Het is de gebruiker van het materieel die, onder de voorhanden zijnde
kredietmogelijkheden, de voor hem meest aangepaste dient te kiezen (22).
VIII.

0NDERHOUD VAN HET GELEASDE MATERIEEL -

VERNIELING -

DIEFSTAL- BRAND

19. De leasingcontracten leggen aan de huurder de verplichting op het
geleasde materieel volgens zijn bestemming en als een goede huisvader te
gebruiken. Tevens heeft de huurder de plicht om op zijn kosten alle
onderhoudswerken en alle herstellingen uit te voeren welke ook de aard
ervan weze (normaal gebruik van het goed, overmacht, verborgen gebrek
enz.).
(20) VANDEN BERGH, J., en DE CALUWE, A., o.c., nr. 1285.
(21) Kh. Parijs, 19 mei 1970, J.C.P ., 1971, nr. 16766.
(22) Riom, 11 maart 1970, Rev. Banque, 1970, 530.
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Deze verplichting is volkomen gerechtvaardigd vermits de verhuurder er
alle belang bij heeft dat het geleasde goed in goede staat verkeert gedurende de hele duur van de overeenkomst, opdathij geen verlies zou lijden.
20. Het geleasde materieel wordt verzekerd tegen vernieling, diefstal en
brand. In sommige leasingcontracten wordt het verzekeringscontract afgesloten door de verhuurster, ·die het bedrag dan in de kostprijs van de
leasing berekent.
In andere gevallen wordt de verplichting een dergelijke verzekering aan te
gaan aan de huurder opgelegd, om te vermijden dat de rechtstreekse
kostprijs van de leasing te hoog zou oplopen.
IX.

LAATTIJDIGE OF GEBREKKIGE LEVERING- VERBORGEN GEBREKEN

21. Het is naar aanleiding van de vorderingen wegens laattijdige of
gebrekkige levering of wegens verborgen gebreken dat de driehoeksverhouding bij leasingovereenkomsten het best belicht wordt.
Bij leasing staan we in feite voor twee contracten: een huurcontract tussen
leasingvennootschap en gebruiker en een koopcontract tussen leasingvennootschap en leverancier.
Logischerwijze, indien de gebruiker te klagen heeft over laattijdige of
gebrekkige levering of over een verborgen gebrek, moet hij zich wenden
tot de leasingvennootschap-verhuurder. Deze laatste heeft dan de plicht
zich op haar beurt te richten tot de leverancier. Dat zou het geineen recht
zijn inzake leasing (23).
Maar de meeste, zoniet alle leasingcontracten, bevatten clausules waarbij
de leasingvennootschap zich van haar wettelijke plicht tot waarborg antlast en tevens aan de huurder-gebruiker alle rechten afstaat die zij tegenover de verkoper van het gehuurde materieel zou kunnen hebben uit
hoofde van diens wettelijke verplichtingen.
Deze clausule is geldig. Artikel1719 B.W. raakt de openbare orde niet.
De Franse rechtsleer en rechtspraak hebben de kwalificatie van mandaat
verworpen en beschouwen de clausule als een beding ten gunste van een
derde(24).
22. Een eerste opmerking dringt zich op: de vervanging van de verhuurder door de leverancier-verkoper biedt aan de gebruiker niet dezelfde
(23) Amiens, 20 december 1967, J.C.P., 1968, II, 15504. Societe Ackerman France c/Societe
Laurent et Cie.
(24) Kh. Verviers, 18 apri11967,J.C.P., 1967, nr. 15291 metnootLeloup en Amiens, 20december
1967,J.C.P., 1968, nr. 15504metnootLeloupin zelfdezaak; Kh. Paris, 19 mei 1970,J.C.P., 1971,
nre. 16766 met noot Leloup; Cass. fr., 3 januari 1971, J.C.P., 1973, 17300.
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waarborgen. Er is een verschil tussen de vrijwaringsplicht van de huurder
en de vrijwaringsplicht van de koper. Dit verschil betreft niet zozeer de
aard van de gebreken van de verkochte zaak (,,die deze ongeschikt maken
tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper indien hij de gebreken had gekend de zaak niet of slechts
voor een rnindere prijs·zou hebben gekocht" art. 1641 B.W.) en van de
gehuurde zaak (,die het gebruik daarvan verhinderen" art. 1721 B.W.).
Maar het verschilligt vooral in het voortdurend karakter van de verplichting ingeval van huur tegenover het eenmalig karakter ervan ingeval van
koop. De koper moet ingevolge artikel 1648 B.W. ,binnen een korte
tijd" de vordering instellen wegens gebreken die bestonden op het ogenblik van de koop. De verhuurder daarentegen staat ook in voor de gebreken die na de levering zijn ontstaan, tenzij zij aan de schuld van de huurder
te wijten zijn. De verhuurder is bovendien gehouden het rustig genot te
verschaffen zolang de huur duurt (art. 1719, 3° B.W.). De vervanging in
het leasingcontract van de waarborg van de verhuurder door de waarborg
van de verkoper verschaft dus aan de gebruiker een geringere waarborg.
Op grand van het beding ten gunste van een derde kan de huurder wei een
vordering instellen tot gedwohgen uitvoering, doch geen vordering tot
ontbinding van de koopovereenkomst. Hij blijft immers een derde ten
aanzien van het koopcontract.
23. Opdat het beding ten gunste van een derde uitwerking zou hebben,
werd in een vonnis van de rechtbank van koophandel van Parijs (25) geeist
dat deze clausule uit het leasingcontract ter kennis gebracht zou zijn van de
verkoper. Bij gebrek aan afdoend bewijs hiervan heeft de rechtbank het
gemeen recht toegepast.
Zou men nochtans niet kunnen voorhouden dat deze clausule een vaststaand handelsgebruik is? Het zijn immers bedingen die in aile leasingcontracten voorkomen. Kan men niet beweren dat een verkoper, die weet
dat het materieel aangekocht is 'door een leasingvennootschap, eveneens
moet weten dat, naar een vaststaand handelsgebruik, het leasingcontract.
een dergelijk beding bevat. De rechtbank van koophandel van Parijs heeft
geweigerd deze zienswijze te volgen en deze houding werd in de rechtsleer
goedgekeurd (26).
De rechtbank van Parijs heeft dus de onafhankelijkheid van beide contracten - het koopcontract en het huurcontract - aangenomen. Daar het
gehuurde goed ongeschikt was voor de beoogde doeleinden, werd, welke
ook de inhoud weze van het exoneratiebeding, het leasingcontract verbro(25) Comm. Paris, 19 mei 1970, J.C.P., 1971, nr. 16766.
(26) Zie noot Leloup J.C. on:der het onnis.
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ken wegens gebrek aan oorzaak (art. 1131 B. W.) omdat de verhuurder aan
de huurder de verwachte tegenprestatie niet verschafte.
X.

NIET-UITVOERING VAN HET CONTRACT- DE STRAFBEDINGEN

24. Vele gevallen van niet-uitvoering van het contract kunnen zich voordoen, van de niet-betaling van de huurprijs tot de niet-teruggave van het
goed op het einde van het contract, en de niet-eerbiediging van bepaalde
clausules (bv. m.b.t. onderhoud van het goed).
Vooral het geval van niet-betaling van de huurprijs is niet zo denkbeeldig.
De niet-uitvoering brengt de verbreking mee van de leasingovereenkomst.
De meeste leasingcontracten voorzien dat deze verbreking van rechtswege
zal plaats hebben.
25. Meestal, zoniet altijd, bevatten leasingcontracten ook strafbedingen,
die ingeval van wanprestatie van de gebruiker van het geleasde materieel,
en de daaropvolgende ontbinding, de leasingvennootschap het recht geven, enerzijds het geleasde goed terug te nemen en anderzijds, bij wijze
van conventionele schadevergoeding, betaling van het totaal bedrag van
de nog resterende niet vervallen huurtermijnen op te vorderen. Daarenboven zijn de reeds vervallen en niet betaalde huurtermijnen vanzelfsprekend verschuldigd.
De toepassing van deze strafbedingen wordt betwist(27). In sommige
gevallen tracht men de geldigheid van het strafbeding zelf te ontkrachten;
in andere gevallen, meestal in subsidiaire orde, tracht men het bedrag van
de bedongen vergoeding te doen verminderen. Wat de geldigheid van het
strafbeding betreft, verwijzen we naar de recente rechtspraak van het hof
van cassatie waarbij ,als de rechter beslist dat de bedongen som geen
vergoeding van de schade kan zijn, hij meteen hieruit mag afleiden dat het
niet om een strafbeding gaat, en dat de bepalingen van artikel1152 B.W.
niet toepasselijk zijn'' (28).
26. Artikel 1231 B. W. kent aan de rechter de mogelijkheid toe om het
bedrag van het strafbeding te milderen, wanneer de hoofdverbintenis
gedeeltelijk is uitgevoerd. Maar de vraag die men hier dient te stellen is te
weten of de leasingovereenkomst zich leent tot gedeeltelijke uitvoering.
Mijns inziens client hierop in de meeste gevallen negatief te worden
(27) Zie DloLVOIE, G., Het strajbeding in financieringshuurcontracten, (leasing), B .R.H., 1973, I,
523; WYMEERSCH, E., Het strajbeding in leasingovereenkomsten, Rev. Banque, 1973, biz. 441.
(28) Cass., 17 april1970,Arr. Cass., 1970, 754;J.T., 1970, 545 ;B.R.H., 1970, I, 701, met noot
DEBACKER, R. ;R.C.J.B., 1972, 454 met noot Moreau-Margreve I.; Cass., 24 november 1972,Arr.
Cass., 1973, 302; R.C.J.B., 1973, 302 met noot I. Moreau-Margreve.
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geantwoord we gens de aard zelf van de leasing. Ben goed wordt immers
aangekocht op specificatie van de toekomstige huurder. De leasingvennootschap heeft de huurgelden bepaald in functie van een overeengekomen huurtermijn: voor haar is het van essentieel belang dat het contract
tot het einde wordt voortgezet. De hoofdverbintenis bij leasing is de
terugbetaling van de hoofdsom; deze kan gedeeltelijk worden uitgevoerd.
Doch partijen kunnen conventioneel het matigingsrecht van de rechter op
grond van artikell231 B.W. uitsluiten wegens het essentieel belang van
de volledige betaling van de hoofdsom. Dit doen zij mijns inziens ingeval
van leasing vermits zij het strafbeding aanpassen aan de graad van de
wanprestatie. De vergoeding, zoals in de leasingcontracten is geformuleerd, is immers gelijk aan het bedrag van de nog resterende huurprijzen. Ze zal dus afnemen al naar gelang de uitvoering van de leasingovereenkomst vordert(29).
De leasingvennootschappen hebben geen ander middel om de wederpartij
tot nakoming van verbintenissen te dwingen, dan strafbedingen in te
lassen die voldoende zwaar zijn om hen ervan te weerhouden het contract
v66r de normale einddatum te verbreken. Indien men de huurder in de
hoop laat dat hij eventueel een vermindering van het strafbeding kan
bekomen, dan zou men aan dit beding alle overtuigingskracht ontnemen
en de handelaars-terkwader-trouw bevoordelen(30)~
- - - -Sommige rechtbanken hebben zich evenwel op grond van artikel 1231
B.W. een bepaald matigingsrecht toegekend. De redenering van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in een vonnis van 21 november 1972 is in
dit opzicht vermeldenswaard (31):
, ,Dat het effectief verlies geleden tengevolge van de verbreking ten
hoogste gelijk staat met de niet betaalde huurtermijnen, meer de geactualiseerde waarde van de nog niet vervallen huurtermijnen (in dewelke zowel
kapitaal als interest is vervat); dat eveneens als minder winst de te betalen
prijs voor het lichten van de optie moet aangemerkt worden en een
eventueel wederbeleggingsverlies.
, ,Dat dit verlies gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de realistiewaarde van het verkregen object en de besparingen qua beheerskosten.
, ,Dat indien de lener echter de niet vervallen huurtermijnen verkrijgt,
zonder dat deze geactualiseerd worden, waarbij dan nog gerechtelijke
interesten bij gerekend worden, hij reeds op voorhand interesten int op een
bedrag dat hij effectief nooit zal geleend hebben.

(29) WYMEERSCH, E., Het strajbeding in leasingovereenkomsten, Rev. Banque, 1973, 441.
(30) Rouen, 3 juli 1970, J.C.P., 1971, ll, 16581.
(31) Rev. Banque, 1973, 549; zie ook Rb. Brussel, 31 januari 1973, Rev. Banque, 1973, 555.
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, ,Dat de goede trouw bij de interpretatie van de overeenkomst eist dat het
conventioneel beding van schadevergoeding voor verbreking zou gelezen
worden als zou het geactualiseerd bedrag van de te vervallen huurtermijnen verschuldigd zijn''.
Deze uitspraak volgt de huidige tendens in de rechtspraak: het strafbeding
kan enkel maar vergoeding van schade zijn. Het negeert het aspect
,middel om tot nakoming van de verbintenis te dwingen" dat m.i. ook
een kenmerk van een strafbeding is.
XI.

FAILLISSEMENT VAN DE LESSEE- RECHTEN VAN DE LESSOR

27. Vermits bij leasing het geleasde goed eigendom blijft van de lessor
tijdens de ganse duur van het contract zou er in geval van faillissement van
de lessee geen probleem moeten zijn: het geleasde goed maakt geen deel
uit van de failliete boedel. De curator en desnoods de rechtbank zal een
vordering tot teruggave van het goed moeten inwilligen.
En nochtans toont de totnogtoe nogal schaarse rechtspraak in Belgie
m.b.t. leasing aan, dater bij faillissement dikwijls betwisting ontstaat.
In de hoop het goed tot de failliete boedel te mogen rekenen, betwisten
zekere curatoren weleens de aard van de gestelde handeling: ze houden
voor dat het niet om leasing zou gaan, maar wei om een verdoken
huurkoop of een verkoop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud, dat
ingevolge vaststaande rechtspraak niet tegenstelbaar is aan derden.
De rechter zal de aard van de overeenkomst moeten onderzoeken: de
aanwezigheid van een plaat aangebracht op het geleasde materieel kan een
eerste zeer duidelijke aanwijzing zijn. Nochtans dient ook de onderliggende overeenkomst onderzocht. Indien blijkt dat zij beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld bij K.B. nr. 55 van 10 november 1967, zal de rechter
de eis tot revindicatie inwilligen(32).
In een. geval betreffende o.m. een installatie van centrale verwarrning
hield de curator voor dat de uitrustingsgoederen onroerend waren geworden door bestemming en dus zeker niet het voorwerp konden uitmaken van
een leasingcontract, doch wei van een verkoop met eigendomsvoorbehoud. De rechtbank, die hierin werd bijgetreden door het hofvan beroep,
hield voor dat natrekking als wijze van eigendomsverkrijging, de
openbare orde niet raakt en dat partijen er dus kunnen van afwijken. Uit de
onderliggende overeenkomst bleek duidelijk dat de leasingvennootschap
eigenares wenste te blijven van het bedrijfsmaterieel. Het contract hield
(32) Kh. Brugge (Oostende), 3 februari 1971, Rev. Banque, 1973, 547; Rb. Brusse1, 21 november
1972,Rev. Banque, 1973, 549; Rb. Liege, 22 apri11971, J. Liege, 1971-1972, 30; Cour superieure
de Justice du Grand Duche de Luxembourg (appel commercial), 25 mei 1977, J.T., 1977, 692.
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immers volgende clausule in: , ,De huurder verbindt er zich toe op blijvende en zichtbare wijze op het gehuurde materieel de melding aan te
brengen ,eigendom van de N.V. Beneloca" (leasingvennootschap)(33).
XII. 0PTIE OP HET EINDE VAN HET LEASINGCONTRACT

28. Op het einde van het leasingcontract beschikt de huurder over een
drievoudige optie:
- de koopoptie lichten en het geleasde bedrijfsmaterieel aankopen tegen
de bedongen residuale waarde,
- het goed aan de leasingvennootschap teruggeven volgens de modaliteiten voorzien in het leasingcontract;
- het goed opnieuw in huur nemen.
Er werd wei eens betwijfeld dat de lessee over de mogelijkhe_id beschikt
om het goed na afloop van het leasingcontract in huur te nemen (34). Over
deze derde mogelijkheid bestaat echter geen twijfel(35). De lessee kan
immers opteren om het geleasde goed terug te geven aan de leasingsvennootschap. Wat belet er die leasingvennootschap om het goed, dat zij
uiteraard, niet zelf gebruikt, in huur te geven? En waarom zou dit dan niet
kunnen aan de vroegere lessee? W eliswaar wordt dan geen leasingovereenkomst meer afgesloten maar een gewone huurovereenkomst, waarvan
de nieuwe modaliteiten door de partijen zullen dienen vastgesteld te
worden.
XIII.

LEASING VAN ONROERENDE GOEDEREN

29. Het is niet mogelijk in dit kort bestek, een volledig beeld op te hang en
van de problemen m. b. t. leasing van onroerende goederen (36). We zullen
ons hier beperken tot enkele schematische aanduidingen van de problematiek.
De onroerende leasing heeft in Belgie een gevoelige uitbreiding genomen
sinds ongeveer 1965. Sinds enkele jaren doen de financieringsvennootschappen een beroep op het publiek om hun verrichtingen te financieren
door uitgifte van leasingcertificaten.
30. Men onderscheidt de eigenlijke leasing van onroerende goederen en
de sale-lease back.
(33) Rb. Nijvel, 28 september 1972 en Brusse1, 9 januari 1976, B.R.H., 1976, I, 345.
(34) VINCENT, L., en DEHAN, P., J.T., 1968, blz. 73.
(35) VANDENBERGH, J., en DE CALUWE, A., o.c., nr. 1262; Brussel, 9 januari 1976, enKh. Nijvel,
28 september 1972, B.R.H., 1976, I, 345.
(36) Zie de stu die van ABBY, F., La location-financement d' immeubles (leasing), Rec. gen. enr. not.,
1971, nr. 21421.
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Eigenlijke onroerende leasing, is de overeenkomst waarbij de verhuurder-financierder er zich toe verbindt, hetzij een onroerend goed aan te
kopen en aan te pas sen aan de noden van de huurder, hetzij een onroerend
goed te bouwen op aanduiding van de huurder, en dit dan voor een lange
termijn ter beschikking te stellen van de huurder.
De sale-lease back is de overeenkomst waarbij de lessee-ondernerning
eigenares is van een onroerend goed dat ze aan de leasingvennootschap
verkoopt die er dan op bouwt of de nodige aanpassingswerken laat aan
verrichten op aanwijzing van de lessee die het goed dan opnieuw in
gebruik neemt voor een lange termijn.
Beide vormen verschillen hierin dat bij sale-lease back de lessee vooraftot
realisatie van zijn kapitaal overgaat. Het verder verloop van de operatie
komt dan overeen met de gewone onroerende leasing.
31. Van onroerende leasing bestaat er geen definitie zoals van roerende
leasing. Volgens een eensluidende rechtsleer betreft bet K.B. nr. 55 van
10 november 1967 niet de leasing van onroerende goederen (37). Evenwel
werd bij K.B. van 28 december 1970 een omschrijving gegeven van wat
onder onroerende leasing dient verstaan te worden m. b. t. deB. T. W. (38).
Van onroerende leasing is er sprake wanneer de overeenkomst voldoet aan
de volgende voorwaarden:
1. het contract moet betrekking hebben op gebouwde onroerende goederen die opgericht of verkregen worden door de ondernerning die gespecialiseerd is in onroerende financieringshuur overeenkomstig de gespecificeerde aanwijzingen van de toekomstige leasingnemer om door hem in
de uitoefening van zijn handels- of zijn nijverheidswerkzaamheid te worden gebruikt;
2. het genot van de gebouwen en van de grand waarop ze zijn opgericht
moet aan de leasingnemer worden toegestaan op grand van een niet
opzegbaar en niet-eigendomsoverdragend contract;
3. de leasingnemer moet de mogelijkheid hebben om bij het einde van bet
contract, tegen een prijs waarvan de vaststellingscriteria in dat contract
zijn bepaald, de zakelijke rechten over te nemen die de leasinggever bezit
op de goederen die bet voorwerp zijn van de overeenkomst;
4. het totale bedrag van de sommen die door de leasingnemer moeten
worden betaald tijdens de duur van het contract en ingevolge de eventuele
Iichting van de onder 3 bedoelde optie, moet bet de leasingnemer mogelijk

(37) Zie hoger: nr. 10.
(38) Staatsbl., 30 december 1970.
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maken het gei:nvesteerde kapitaal verhoogd met de intresten en de financiele lasten van de verrichting, integraal weder samen te stellen.
Aldus werd, zij het uitsluitend op fiscaal vlak, een omschrijving gegeven
van onroerende leasing.
Gevoelige verschillen met de omschrijving van roerende leasing worden
vastgesteld: deze verschillen liggen in de aard van de geleasde goederen.
32. Al naar gelang het geval zal onroerende leasing de vorm aannemen
van een verhuring of van een erfpacht. Hoewel beide figuren verschillen
vertonen met de leasing, schijnt de erfpacht er het best mee te kunnen
verenigd worden(39).
Essentieel bij leasing is- en dat blijkt uit de omschrijving gegeven in het
K.B. van 28 december 1970- dathet contractniet opzegbaar zou zijn.
Belgische practici vrezen steeds dat een rechter zou ingaan op een vordering tot vervroegde ontbinding, om reden dat de opzeg werd gegeven op
grand van een handelshuur. Zulks is aileen te vrezen wanneer het onroerende goederen betreft die tot commerciele en niet tot industriele
doeleinden zijn aangewend. In dit geval zal de voorkeur dan duidelijk
uitgaan naar de erfpachtfiguur die per definitie (wet van 1824, artikel 2)
ontsnapt aan de toep~ssing van de wet op de handelshuur en derhalve niet
vroegtijdig kan worden ontbonden door de gebruiker(40).

HOOFDSTUK

2

FRANCHISING

I. BEGRIP

33. Franchising is een distributietechniek. Het is de overeenkomst waarbij een dienstverschaffer - de fanchisor - tegen betaling van een
vergoeding en binnen bepaalde voorwaarden, aan een onafhankelijke
handelaar- de franchisee - het recht verleent op de exploitatie van een
merk of van een handelsformule die geconcretiseerd is in een embleem
slaande op een produkt of op een dienst, en waarbij tevens bijstand en
geregelde diensten worden verstrekt om bedoelde exploitatie te vergemakkelijken (41).

I., Le leasing immobilier, Rev. Banque, 1970, 121.
A.P.R., Tw. Huur van handelshuizen, nr. 12.
(41) Zie SAINT-ALARY, P., Le contrat de Franchising, in Nouvelles Techniques Contractuelles.
Know-how- Franchising -Engineering- Leasing, Travaux de 1a Faculte de droit de Montpellier,
1970; Belgisch comitee voor de distributie, Franchising, een commerciele revolutie, nr. 3/1971.
(39)
(40)
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De franchisor is dus diegene die toestaat dat een merk, een naam, een
formule, een methode of een dienst geexploiteerd wordt door een andere
firma.
Het is veelal een fabrikant, een grassier of iemand die eigenaar is van een
gekende naam, of die een bepaalde formule of dienst heeft gelanceerd.
Soms is het een detaillist die zijn zaak zo heeft weten uit te bouwen dat hij
nieuwe vestigingen gaat openen, niet als filialen, maar in samenwerking
met zelfstandige handelaars op basis van een franchise-contract.
De franchisee is de andere handelaar die aanvaardt om die naam, dat merk
of die formule te exploiteren volgens de richtlijnen van de franchisor.
De meerderheid van de franchisee bestaat uit zelfstandigen, die op deze
manier een detailzaak of een dienstverlenend bedrijf exploiteren. Een
franchisee kan ook een grassier zijn (Coca-cola) of een vennootschap die
de rechten verkrijgt voor de exploitatie van bv. een hotel (Hilton).

II.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

1 . Een contract
34. Een overeenkomst wordt afgesloten tussen franchisor en franchisee;
overigens blijven zij juridisch volledig zelfstandig. Franchising is een
duurovereenkomst.
De samenwerking tussen franchisor en franchisee wordt contractueel
bepaald en neergeschreven in een document waar zorgvuldig aile rechten
en verbintenissen van beide partijen worden opgetekend.
Het prestige, de waarde van de franchisor en zijn bedrijf zijn voor een zeer
groot gedeelte afhankelijk van de goede werking van de franchisee. De
franchisor kan dus niet dulden dat zijn faam in het gedrang zou worden
gebracht door een franchisee die er handelsgewoonten zou op nahouden
die niet stroken met de doctrine en het imago van de franchisor. Deze
laatste wil immers de uniformiteit van de individuele vestigingen.
2. Het verlenen van een recht op exploitatie

35. Er wordt door de franchisor een recht op exploitatie verleend. Dit
recht kan slaan op de exclusieve verkoop van een merkprodukt (Cocacola), het gebruik van een naam (Hilton Hotel), of het gebruik van een
formule of methode (S.O.S.-Repair) of op de exploitatie van een idee.
Dit recht op exploitatie mag slechts onder wei bepaalde voorwaarden
geschieden en wordt meestal geconcretiseerd in een embleem.
Dit embleem of kenteken is essentieel bij franchise-overeenkomsten. Het
is identiek bij aile franchisee, moet overal op gelijke wijze worden
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aangebracht, en tevens ook gebruikt op alle documenten die van de
franchisee uitgaan.

3. Het verstrekken van diensten en het verlenen van bijstand
36. Niet aileen bij het begin, maar gedurende de ganse duur van, het
franchise-contract, worden door de franchisor aan de franchisee diensten
verstrekt en bijstand verleend.

4. De betaling van een vergoeding
37. De franchisee betaalt aan de franchisor een vergoeding voor het
verkregen exploitatie-recht en de diensten en bijstand.
Deze vergoeding is tweevoudig:
- een entree geld: een eenmalig te betalen vergoeding op het ogenblik
van het afsluiten van het contract. Het bedrag van deze vergoeding is
afhankelijk van de bekendheid en de begeerdheid van het franchise-voorwerp en van de belangrijkheid van de franchiseezaak;
- een regelmatig terugkomende vergoeding: meestal onder vorm van
een percentage op de omzet, maandelijks, trimestrieel, soms jaarlijks te
betalen.
III. INHOUD VAN HET FRANCHISEE-CONTRACT

38. In het franchisingcontract worden de rechten en verbintenissen van
franchisor en franchisee zorgvuldig uitgestippeld.
Het ligt niet in onze bedoeling in detail alle mogelijke rechten en plichten
van beide partijen in alle soorten franchising-contracten op te sommen. De
economische bedrijvigheid van de partijen terzake rechtvaardigt bepaalde
verschillen. In sommige overeenkomsten heeft men te doen met een
verhouding producent-verdeler, in andere met een grossier-verdeler.
We zullen ons beperken tot de gemeenschappelijke, meest voorkomende
en meest kenschetsende bepalingen.
39. Een eerste reeks bepalingen betreft het recht op gebruik van een merk.
Dit brengt verbintenissen mee voor beide partijen. De franchisor moet de
bekendheid en de faam van het merk in stand houden en/of verbeteren
(catalogus, nationale campagne enz.). De franchisee mag de goede faam
van het merk niet schaden en moet haar zelfs op plaatselijk vlak bevorderen.
De voorwaarden waarin het gebruik van het merk wordt toegestaan wordt
nauwkeurig omschreven zodat de partijen kunnen optreden bij niet naleving ervan.
740

-L_ c-~~--------

De franchisee is t. a. v. derden noch lasthebber noch aangestelde van de
franchisor: hij is dus persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van derden.
40. Een tweede reeks bepalingen betreft bet onder bet merk te vervaardigen of te verkopen voorwerp, of de te presteren diensten. Het regime van
bevoorrading en levering wordt geregeld. In alle franchisingovereenkomsten is er ofwel aansluiting van de franchisee bij een aankoopcentrale
ofwellevering van produkten door de franchisor aan de franchisee.
In ruil voor deze bevoorradingsverplichting bij de franchisor geniet de
franchisee meestal van preferentii:~le voorwaarden en tarieven.
Veelal wordt een niet-mededingingsclausule ingelast die wederkerig is
ofwel soms slechts eenzijdig in die zin dat enkel de franchisee zich
verplicht om zich exclusief te bevoorraden bij de franchisor; zonder dat de
franchisor de franchisee de waarborg biedt in zijn gebied geen anderen te
bevoorraden.
41. Vele bepalingen betreffen de regelmatig terugkomende diensten en
bijstand, de marketing en bet beheer: de know-how van dit vak.
Aldus is de franchisor behulpzaam bij de opleiding en vorming van de
franchisee zelf en van zijn personeel. Marketingclausules betreffen
meestal de publiciteit, de catalogus, de promotionele campagnes, de
keuze van de artikels. Meestal verbindt de franchisor zich tot de nationale
publiciteitscampagnes, terwijl de franchisee moet instaan voor de plaatselijke publiciteit.
Andere clausules betreffen bet commercieel en technisch bebeer. De
franchisee is onderworpen aan een bepaalde controle, die de instandhouding van bet merk en de verbetering van de handelspolitiek van de
franchisor en van de groep beoogt (bv. controle op uitgevoerde prestaties
en vervaardigde producten, verschaffen van statistieken, uitslagen van
promotionele campagnes, doorsturen van economische informaties, gebruik van bepaalde formulieren). Bijkomstig bestaat dikwijls een dienst
van technische en commerciele hulp van de franchisee (m.b.t. comptabiliteit, beheerscontrole, fiscale, juridische en financiele dienst enz.).
42. Dikwijls bevatten de franchisingovereenkomsten clausules m. b. t. de
ligging en de inrichting van bet bedrijf van de franchisee. Hier gaat bet om
een eigenlijke engineering.
De franchisor zal dikwijls de franchisee helpen bij bet opsporen van een
vestigingsplaats.
Veelal wordt de franchisee verplicht een wel bepaald plan te volgen,
bepaalde materialen te gebruiken om de eenheid en homogenei:teit van alle
bedrijven die deel uitmaken van de groep, te waarborgen.
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In ruil voor de verplichting van type- inrichting en regelmatige hernieuwing en modernisering, zal de franchisor dikwijls financH~le bijstand
hiertoe verlenen, door bevoorrechte financieringen of waarborgen te
bieden voor bankkrediet.
43. Algemene clausules betreffen de duur van de overeenkomst en de te
betalen vergoeding.
Meestal wordt de duur in het contract aangeduid. Veelal een tot vijf jaar.
Het contract kan in bepaalde gevallen vroegtijdig verbroken worden.
Soms is stilzwijgende verlenging bedongen.
Soms legt men een niet-concurrentiebeding op aan de franchisee: dit is een
voor de franchisee zeer zware clausule.
De vergoedingen zijn gedefinieerd: eenmalig entreegeld (dat zeer variabel
is, soms zeer gering, soms meerdere honderdduizenden franken) en een
periodieke prestatie (meestal deels een vast bedrag en deels een percentage
op het zakencijfer.).

IV. RECHTSAARD(42)
44. We staan bij franchising voor een nieuwe contractvorm, maar die
nochtans veel gelijkenis vertoont met reeds bekende vormen van overeenkomsten: bevoorradingsovereenkomsten bij gemeenschappelijke aankoopcentrales, allenverkoopovereenkomsten, verkoop aan vastgelegde of
ten minste aanbevolen prijzen, dochtervennootschap.
45. Nochtans zijn er duidelijke verschillen.
Wat vooreerst treft is de grote uitgebreidheid, het zeer ruime toepassingsveld van de franchisingsovereenkomst in vergelijking met andere
contracten uit de distributiesector.
Bij franchising blijft de franchisee juridisch zelfstandig ten aanzien van de
franchisor. Hierin verschilt de franchiseverhouding van de verhouding
moedervennootschap-dochtervennootschap en nog meer van de verhouding vennootschap-bijkantoor.
Meer en meer kennen we groeperingen van handelaars onder een of andere
vorm om het hoofd te bieden aan de concurrentie. Maar in die groeperin-

(42) Cf. MoussERON, J.M., Le contrat de franchising, in Nouvelles techniques contractuelles
Knwo-how, franchising, engineering, leasing, Travaux de Ia faculte de droit des sciences economiques de Montpellier, Librairies Techniques, biz. 55 e.v.
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gen gaat het impuls uit van de handelaars die zich bedreigd voelen. Bij
franchising gaat het initiatief uit van een dynamisch zakenman die zijn
ideeen ter beschikking stelt van zij die moeten gered worden.
46. W at is dan kenschetsend voor franchising?
Franchising is een wederkerige overeenkomst. Een eerste originaliteit ligt
in het uitgangspunt: concessie van het gebruik van een merk. Ongetwijfeld ontmoeten we vele licenties van een merk, maar dat is dan niet het
voomaa.nlste, essentieel is de wederverkoop, gepaard gaande met een min
of meer positief monopolie over het merk. Bij franchising is het integendeel het gebruik van het merk zelf, dat men aan de franchisee toelaat te
gebruiken.
Maar de concessie van het merk is niet het enige bij franchising. Deze gaat
gepaard met een waaier van andere elementen, van technische en commerciele bijstand, van alles wat de franchisee nodig kan hebben om een
bepaald doel te bereiken (alles wat nodig is om zijn vestiging in te richten,
professionele training, marketing, know-how, enz.).
Maar de hulp en bijstand is niet eenzijdig: alles wat de franchisee zal
presteren in de gunstige zin zal tevens ten goede komen aan de franchisor.
Zijn ervaring moet hij mededelen aan de franchisor. Er is dus wederzijdse
informatie en hulp. Dat is kenmerkend voor franchising.
47. V ermits we ons in de sfeer bewegen van de wilsautonomie heeft de
overeenkomst tussen de partijen voor hen kracht van wet. Maar het is niet
mogelijk franchising te herleiden tot een van de benoemde overeenkomsten. Het is geen verhuring van een handelszaak, het is geen lastgeving, en
nog minder een huur van diensten.
Franchising is dus een overeenkomst sui generis.
48. Maar met deze bevestiging zijn de rechtsproblemen alleen gesteld
doch niet opgelost.
Want in welke mate is een franchisingscontract tegenstelbaar aan derden?
Hier kunnen problemen rijzen. Zal de toepassing van een franchisingovereenkomst niet kunnen leiden tot weigering van verkoop?
Kan een franchising-overeenkomst niet indruisen tegen de artikelen 85 en
86 van het V erdrag van Rome? Men moet de vraag stellen of het nodig is
een verklaring van niet toepassing te vragen.
Hierop zijn noch in de rechtsleer, noch in de rechtspraak antwoorden
gegeven. De problematiek is te recent om reeds op diepgaande studie en
toepassing te kunnen steunen.
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FACTORING

I.

BEGRIP

49. Factoring is de aankoop door een financieringsvennootschap van aile
schuldvorderingen die een verkoper of dienstverrichter bezit op zijn klanten.
Factoring is in de 18e eeuw ontstaan in Bngeland en overgewaaid naar de
Verenigde Staten. In Belgie dagtekent de eerste factoringvennootschap
van 1963. ·
II.

JURIDISCHE GRONDSLAGEN VAN FACTORING

50. Br heeft een overdracht van schuldvordering plaats. De factor koopt
de schuldvorderingen van zijn klant: hij wordt dus in rechte en in feite
eigenaar van de schuldvorderingen.
Met de eigendom verwerft hij ook aile voor- en nadelen verbonden aan de
overgedragen schuldvorderingen.
Als voordelen dienen vermeld: de rechten, vorderingen, voorrechten en
hypotheken.
Het grate nadeel is het risico voor de insolvabiliteit van de schuldenaar.
De eigendomsoverdracht gebeurt in principe zodra de schuldvordering
ontstaat d.i. op het ogenblik dat de leverancier al de verbintenissen uit zijn
koopcontract of dienstverhuringscontract is nagekomen. Zo geformuleerd
zou factoring niet meer zijn dan een overdracht van schuldvordering. De
taak van de factor houdt evenwel meer in.
III.

FUNCTIES VAN DE FACTOR

51. De voornaamste taken van de factor zijn de volgende (43) :
1) Aankoop van schuldvorderingen die zijn klant op zijn kopers bezit op
basis van leveringen en na nazicht van hun solvabiliteit.
2) Ben verzekeringstaak: de factor draagt het risico voor niet-solvabiliteit
van de kopers.
3) Ben taak van comptabiliteit: de factor houdt de comptabiliteit van de
klantenrekening: hij stelt de facturen op die aan de kopers worden
opgestuurd.

(43)
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LISON,

F., Factoring, Rev. Banque, 1964, biz. 156.

4) Een incasseringsfunctie: de factor vervult alle formaliteiten die nodig
zijn voor de invordering van de schuldvorderingen, met inbegrip van
de op de vervaldag niet betaalde schuldvorderingen (met eventuele
gerechtelijke vervolgingen).
5) Een financieringsfunctie: de factor betaalt de schuldvorderingen aan
zijn klant op de tussen partijen overeengekomen vervaldag.
6) Een raadgevende taak: de factor geeft menigvuldig raad aan zijn klant
m.b.t. financiering, verkoop, uitvoer, investeringen en beheer.

IV. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

52. De verbintenissen die de klant bij de factoring aangaat kunnen herleid
worden tot vier:
1) Hij moet zijn schuldvorderingen, zonder uitzondering, afstaan aan de
factor. lnderdaad de factor, die met de overname van de schuldvorderingen ook het risico voor de insolvabiliteit overneemt, zoekt een
spreiding van dit risico. Dit kan niet bereikt worden indien de klant de
mogelijkheid behoudt om te selecteren welke schuldvorderingen wel
en welke niet overgedragen worden. Deze regel kan enkele uitzonderingen dulden; wel kan bv. overeengekomen worden dat schuldvorderingen van een bepaald geografisch omschreven gebied niet
zullen afgestaan worden, terwijl al de andere wel worden afgestaan.
2) De schuldenaars moeten in handen van de factor betalen. Dat is
normaal vermits de schulvordering werd overgedragen, en de factor
zich bij de factoringsovereenkomst verbindt het bedrag van de factuur
aan zijn klant te betalen. Richtlijnen dienaangaande moeten dus in de
factuur worden gegeven.
3) De klant moet het bestaan van de schuldvordering waarborgen. Dit is
nogmaals een toepassing van het gemeen recht inzake overdracht van
schuldvordering: de plicht tot vrijwaring van de overdrager. De solvabiliteit dient evenwel niet gewaarborgd.
4) De prijs betalen voor de factoring. De prijs is samengesteld uit twee
elementen:
a) een factoring-recht: die de wederprestatie is voor het werk en het
risico van de factor. Gewoonlijk schommelt dit tussen 1% en 2,5%
van het totaal bedrag van de factuur. Het verschilt van de ene
onderneming tot de andere en is bepaald door verschillende factoren: de aard en de hoedanigheid van de kopers tot wie de onderneming zich richt, de betalingsvoorwaarden, het aantal kopers, het
zakencijfer enz.
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b) een bijkomend recht: dat enkel uit intresten bestaat. Dit recht is
enkel toepasselijk op de onderneming die een financiering wenst.
De intrestvoet is afgestemd op de intrestvoet van de N ationale Bank
voor voorschotten in rekening courant.
V.

RECHTSPROBLEMEN

53. Vermits het in casu gaat om overdracht van schulvorderingen en meer
bepaald om overdracht van facturen moeten de regels dienaangaande
worden geeerbiedigd (wet van 25 oktober 1919, gewijzigd bij wet van 31
maart 1958).
De overdracht kan dus door endossement van de factuur gebeuren. De
overdracht kan slechts geschieden ten bate van een bank of van een door de
Koning erkende kredietinrichting (art. 15, wet 25 oktober 1919, gewijzigd
bij wet van 31 maart 1958).
De Belgische factoringvennootschappen hebben geen moeilijkheden gehad om zich te doen erkennen als kredietinrichting.
De hoge intrestvoet zou problemen kunnen scheppen en men zou wel eens
kunnen voorhouden dat het om woeker gaat. Twee elementen moeten
worden onderscheiden bij de factoring:
1° de-betalingvan-de-diensten;---- ---- --20 de betaling van de voorgeschoten kapitalen.
Zo beide elementen als intrest te beschouwen zijn dan zou hun bedrag wel
eens in ruime mate de wettelijke intrestvoet kunnen overschrijden.
Daarom is het nodig steeds duidelijk aan te wijzen, wat het aandeel is voor
de retributie van die beide kosten.
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ENGINEERING

I.

BEGRIP ( 44)

54. Engineering is opnieuw een begrip van Amerikaanse oorsprong dat
moeilijk vertaalbaar is.
In de V. S. wordt die term gebruikt in een zeer brede betekenis. Het dekt het
geheel van de werkzaamheid m.b.t. de kennis, de wetenschap van de
ingenieur.

(44) DELEUZE, J.P., Le contrat d'engineering, in Nouvelles Techniques Contractuelles, Librairie
Technique, biz. 79 e.v.
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De , ,commerciele engineering'' is een geheel van diensten en leveringen
door een onderneming gepresteerd met het doel een industriele installatie
te verwezenlijken.
Het kan in twee fazen worden gesplitst:
1o De faze van de studie: voorstudies (preliminary engineering), ontwerpen, opmaken van plans en gedetailleerde tekeningen van een industriele installatie.
2° De faze van de verwezenlijking: bestelling, logistiek, toezicht op de
effectieve verwezenlijking en inwerkingstelling, in ontvangstname en
waarborgen.

55. Het begrip ,engineering" is geevolueerd. In de eerste studie over
engineering (45) werd deze term gebruikt enkel voor de prestaties van
intellectuele aard: ideeen, ontwerpen, studies, m. a. w. ,consulting engineering''.
Sinds enkele jaren reikt de aktiviteit van de grote vennootschappen van
engineering veel verder om meer en meer tot het stadium van de uitvoering
en de verwezenlijking van industriele installaties uitgebreid te worden.
Aldus is engineering geevolueerd van de , ,consulting engineering'' naar
de ,commerciele engineering".
Thans is men van mening dat drie vierden van de industriele investeringen
in de wereld op een min of meer uitgebreide manier toevertrouwd zijn aan
engineeringvenootschappen.
II.

RECHTSPROBLEMATIEK

56. De materie is zeer complex. Uit de begripsbeschrijving blijkt dadelijk
dat engineering niet kan herleid worden tot een van de benoemde overeenkomsten uit het burgerlijk wetboek. lnderdaad er zijn een aantal door
elkaar verweven verbintenissen, die de partijen op zich genomen hebben
in functie van hun eigen specificiteit en het door hen beoogde resultaat.
57. Bepaalde internationale organismen hebben modelcontracten of
richtlijnen uitgewerkt m.b.t. de engineering (o.a. De 'Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties)(46).
Het basisbeginsel van de engineeringcontracten is de , ,afscheiding'' (47).
Een algemene structuur van een engineeringscontract kan er als volgt
uitzien:
(45) Contrats d'Engineering, Fac. de Droit de Liege, 1964, blz. 21.
(46) Zie opsomming in DELEUZE, J.P., o.c.
(47) ,Cloisonnement".
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-

Voorstudies
Opstellen en discussie van de plans
Te leveren of te doen leveren uitrusting
- Brevet, know-how
- Technische bijstand
- Eventuele bijstand m.b.t. marketing.
Daar het meestal om internationale contracten gaat zal men er goed aan
doen een juiste omschrijving te geven van de gebruikte termen om latere
misverstanden te voorkomen.
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KNOW-HOW - OVEREENKOMST

I. WAT IS KNOW-HOW?

58. De veelzijdigheid in vorm, aard en voorwerp van know-how, maakt
het moeilijk het te definieren. Wij hernemen de definitie van Mousseron (48): , ,Know-how bestaat uit een technische en overdraagbare kennis
die niet onmiddellijk ter beschikking staat van het publiek en niet gebreveteerd is".
Retis dus een kenll.is, d. w. z. een ol'llicharll.elijk, intellectueel element, dat
niet mag verward worden met een eventueellichamelijk element waarin
dit onlichamelijk element geheel of ten dele is vervat (bv. nota's van
laboratorium, bescheiden van een onderneming ... ). De kennis moet een
technische kennis zijn maar het woord technisch is hier in een ruime
betekenis gebruikt: het kan een fabricageprocede betreffen maar ook een
commerciele techniek.
De technische kennis moet overdraagbaar zijn. Ret moet mogelijk zijn ze
aan iemand anders mede te delen. Kan niet als know-how worden beschouwd, een bijzondere bekwaamheid eigen aan een bepaalde persoon
indien deze niet mededeelbaar is. Aldus moet know-how onderscheiden
worden van loutere handigheid.
De kennis moet niet bereikbaar zijn voor elkeen. Deze vereiste vindt men
in de doctrine onder de meest diverse benamingen: sommigen spreken van
geheim, anderen van nieuwigheden. Dit betekent niet dat het om iets
absoluut nieuws, dat het om een exclusiviteit van een bepaalde onderneming moet gaan. Ret is nodig dat de kennis geen algemene bekendheid
zou hebben.

(48) MousSERON, J .M. ,Aspectjuridique du know-how, Cahiers de droit de l'entreprise, m. 1, 1972.
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Meestal eist de doctrine ook, opdat er sprake zou zijn van know-how, dat
de technische kennis niet gebreveteerd is. Indien ze gebreveteerd was, dan
zouden de problemen van de bescherming en commercialisering ervan
opgelost worden door de regels van· bet industrieel eigendomsrecht.
II.

KNOW-HOW OVEREENKOMST

59. Deze bijzondere kennis kan nu worden medegedeeld aan de medecontractant. Wat treft bij een know-how-overeenkomst zijn niet zozeer de
juridische kenmerken van de contracterende ondememingen, dan wel hun
verschil in technische ervaring van belang. ·
Inderdaad, wanneer een ondememing een bepaalde technische kennis wil
verkrijgen van een andere, onderstelt dit een technologisch niveau-verschil ten voordele van de ondememing die haar kennis mededeelt (de
overdrager).
Ret is dus zonder belang dat de medegedeelde kennis aan derden reeds
bekend of door hen gebruikt is, vanaf bet ogenblik dat deze kennis een
voordeel betekent voor de ovememer. V andaar bet zo grote subjectief
karakter van de verhouding tussen overdrager en overnemer. Ret is
immers steeds moeilijker iets nieuws uit te vinden. Ondernemingen ondervinden meer en meer moeilijkheden om ,echte" brevetten, d. w.z.
brevetten van werkelijke vemieuwende ideeen en technieken, te verkrijgen.
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