OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1977-1981) *
BIJZONDER EN AFWIJKEND HANDELSRECHT
door
Yvette MERCHIERS
Gewoon Hoogleraar R.U.G.

INHOUD

1. Vrijheid van handel- Reglementeren van
bepaalde beroepen- 2. Vrijheid van handel - Provinciale taks op het v.erspreiden
van reklamecatalogen, -bladen, -folders,
-kaarten- 3. Vrijheid van handel- Onbeperkt niet-concurrentiebeding- 4. Hoofdelijkheid tussen handelaars - 5-6. Bevoegde rechtbanken

Afdeling 2
Bijzondere verplichtingen van de handelaar
16. Handelsregister- Gebrek aan inschrijving - Sane tie - 17. lnschrijving in het
handelsregister van een vennootschap Verlenging van de vennootschap - 18.
Avondsluiting- 19. Vestigingswet- 20.
Verbod voor een beheerder of zaakvoerder
van een failliete vennootschap om een handelsactiviteit uit te oefenen. Art. 43 bis
K.B. nr. 22 van 14 oktober 1934- 21.
Gebruik van zijn naam door een handelaar

Hoofdstuk II

Hoofdstuk II

DE HANDELAARS

DE HANDELSZAAK

Afdeling I
De hoedanigheid van koopman
7.-8. De hoedanigheid van koopman- 9.
Specifiek geval van de V.Z.W. - 10.
Overnemer van een handelszaak - niet exploitant- 11.-14. Objectieve daden van
koophandel- 15. Subjectieve daden van
koophandel

Afdeling 1
Begrip - Samenstelling - Omvorming
22. Begrip - 23. Samenstelling - 24.
Omvorming van een handelszaak

Hoofdstuk I
ALGEMEENHEDEN. EIGEN AARD EIGEN RECHTBANKEN

Afdeling 2
Overdracht van de handelszaak
25. Schatting van de waarde- 26. Ver-

(*) Dit Overzicht van Rechtspraak ornvat de rechtspraak verschenen tot en met eind 1981.

721

plichtingen van de koper - Betaling van de
prijs- Interesten op de niet betaalde prijs27.-28. Verplichtingen van de verkoper Vrijwaringsplicht tegen eigen daden- Nietmededingingsplicht- 29.-30. Verplichtingen van de verkoper - Niet mededingingsbeding
31.
Niet-mededingingsclausule - Geldt slechts voor overgelaten handelszaak- 32. Verkoop van een
handelszaak door tussenpersonen
Afdeling 3
Inpandgeving van de handelszaak
33. Gewaarborgde schuldvorderingen Rekening courant - 34. V oorwerp van de
inpandgeving - Brand - Zakelijke subrogatie- 35. Overdracht van een in pand gegeven handelszaak - Volgrecht - Vermenging
van de overgedragen handelszaak met de
handelszaak van de ovememer- 36. Samenloop tussen de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak en de pandhoudende schuldeiser van de schuldvordering
ten laste v~n de yerz_eke!aar- 37. 'I'eg~l
demaking

Roofdstuk IV
DE TUSSENPERSONEN
Afdeling 1
Ret commissiecontract
38. Ret commissiecontract - Toepasselijk
recht - 39. Rechtsverhoudingen t.o.v.
derden- 40. Recht van de commissionair
om in rechte op te treden - 41. Aansprakelijkheid van de commissionair t.o.v. de
principaal- 42. Verhouding principaal in de plaats gestelde lasthebber van de
commissionair- 43. Commissionair-expediteur, commissionair-vervoerder en
vervoerovereenkomst - Begrip 44.
Commissionair-expediteur - Aansprakelijkheid- 45. Commissionair-expediteur Aansprakelijkheid voor fouten van aangestelden - 46.-48. Algemene voorwaarden
van de commissionair-expediteurs van
Belgie- 49. Commissionair-expediteur-

722

Geen voorrecht
goederen

op F.O.B.-verkochte

Afdeling 2
Makelaar en Makelaarsovereenkomst
50.-51. Begrip - Rechtsaard- 52. Verbintenissen van de makelaar - 53. Recht
op makelaarsloon- 54. Commissieloon in
buitenlandse munt- 55. Pout van de principaal - Recht op schadevergoeding van de
makelaar- 56. Makelaar in onroerende
goederen - Makelaarsloon - 57. Makelaarsloon - Matigingsrecht van de rechter
- 58.-59. Recht op makelaarsloon bij afwezigheid van bemiddeling van de makelaar bij bet tot stand komen van de overeenkomst - 60. Verzekeringsmakelaar Rechtsaard van de overeenkomst met de
klant- 61. Reisbureau - Makelaar of handelsagent
Afdeling 3
Handelsagent - Handelsagentuur
62,-Begrip-~- 63"- Gnderseheid handelsagentuur - concessie - 64. Onderscheid
handelsagent- handelsvertegenwoordigerBand van ondergeschiktheid - 65. Economische ondergeschiktheid - Gerante Verantwoordelijke van bijkantoor- 66.
Randelsagentuur - Intemationaal privaatrecht - Toepasselijke wet - 67. Bepaling
van het loon - Gebruiken te Brussel- 68.
Eenzijdige beeindiging van de agentuurovereenkomst voor onbepaalde duur
Afdeling 4
Concessie
69. Begrip-70.-71. Opeenvolgendeconcessiegevers - Overdracht van de concessie
door de concessiegever - Eenzijdige beeindiging - 73. Verplichtingen van de concessiegever- Leveringsplicht- 74. Verplichtingen van de concessionaris - 75.
Wijzigingen aan de contractvoorwaarden
tijdens de duur en de opzeggingsperiode
van de concessie- 76. Wet van 27 juli
1961 gewijzigd bij de wet van 13 april1971
- Dwingende aard -77. Wet van 27 juli
1961- Begrippen ,concessie" en ,aileen-

-----_!

~

T.

------------~----

verkoopovereenkomst" - 78. Wet van 27
juli 1961 - ,Be1angrijke verplichtingen"
(art. 1 §1, 3°) -79. Concessie van alleenverkoop van bepaalde duur of onbepaalde
duur - 80. Commissoir beding - 81.
Eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie - Opzegging- Principe- 82. Eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende
concessie - Duur van opzegperiode - 83.
Eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie - Billijke
vergoeding - 84. Eenzijdige beeindiging
van voor onbepaalde tijd verleende concessie - Bijkomende vergoeding - 85. Eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde
tijd verleende concessie - Ovemame van de
stock - 86. Eenzijdige beeindiging van
voor onbepaalde tijd verleende concessie Schadevergoeding aan concessiegever 87. Eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie - Grove tekortkomingen- 88. Toepasselijkheid van
de vreemde wet t.a.v. het imperatief karakter van de wet van 27 mei 1961- 89.
Bevoegde recbtbank ratione loci- Artikel4
wet 27 juli 1961 - 90.-92. Bevoegdheid
ratione loci - E.G. Overeenkomst van 27
september 1968 - 93. Arbitrageclausule
-94. Artikel85E.G. VerdragenV.O. nr.
17 van de Raad en 67/67 van de Commissie
Afdeling 5
Brou werijcontract

Hoofdstuk V
HET HANDELSPAND
100. Rechten van pandboudende scbuldeiser bij faillissement- 101. HandelspandSubstitutie van goederen- Faillissement102. lnpandgeving van factuur- Endossement van een ongeldige factuur - 103.
lnpandgeving van factuur - Kennisgeving
van bet endossement- 104.-105. lnpandgeving van factuur - Rechten van de
geendosseerde

Hoofdstuk VI
HANDELSBEURZEN EN WISSELAGENTEN
Afdeling 1
Handelsbeurzen en Beursverrichtingen
106. Begrip ,openbare fondsen- en wisselbeurs" - 107. Artikel 108 W.Kb. Begrip ,andere dan openbare fondsen"108. Termijnhandel inter beurs genoteerde
effecten - Dekking - 109. Openbaar aantrekken van spaargelden - Wet van 10 juli
1969 en K.B. van 12 november 1969 110. Openbaar aantrekken van spaargelden
- Niet naleving van voorgeschreven_ formaliteiten - Gevolgen

95. Boetebeding - Recbtsgeldigbeid van
bet K.B. van 29 december 1972 - 96.
Nietigheid op grond van artikel 85 E.G.
Verdrag - Gevolgen

Afdeling 2
Wisselagent
111. W eigering van opdracbt - Aansprakelijkheid- 112. Aard Van de overeenkomst
klant-wisselagent - 113. Borgstelling

Afdeling 6
Reiscontract - Reisagentscbap

Hoofdstuk VII

97. Statuut - V ereiste van een vergunning Reisbureau of reisraadgever 98.
Reiscontract- lntemationale overeenkomst
over de reiscontracten van 23 april 1970Verjaring - Vertrekpunt- 99. Reinscontract- Omschrijvingen in publiciteitsfolder
- Aansprakelijkheid

BANKVERRICHTINGEN
Afdeling 1
Algemeenheden
114. Gebruik van de term ,bank" -115.
Beroepsgeheim van de bank - Artikel 458

723

Swo - 1160 Zoeken door de bank van een
koper voor aandelen- Aard van de opdracht
- Aansprakelijkheid - 117 0 Herdiscontering- en Waarborg Instituut
Afde1ing 2
Bankrekeningen
1180 Verhouding klant-bank - Bankmandaat- 1190 Starting - Tussenkomst
van twee banken - Hoedanigheid van de
tweede bank- Gevolg- 1200 Controle van
de betalingsorders - 121. Rekeningcourant tussen bank en klient - Anatocisme 1220 Sluiting van de rekening- Rekeningcourant
Afdeling 3
Kredietoperaties
1230 Reglement voor kredietopening- Afwijking van artikel 1153 BOWO - 1240
Disconto - Leveranciersdisconto - 1250
Documentair krediet- Begrip- 1260 Documentair krediet- Toepasselijke regels127 0Docuiiientair krediet- Verplichting de
regelmatigheid van de documenten na te
zien- 1280 Documentair krediet en onderliggend betwist koopcontract - 1290
Documentair krediet - Artikel 8b van de
Eenvorrnige Regels en Gebruiken- 13001310 B ankwaarborg op het eerste verzoek Begrip - Kenmerk - Uitwerking - 1320
Bankwaarborg op eerste verzoek - Misbruik- 133 0Waarborgen en tegenwaarborgen- 1340 De aansprakelijkheid van de
kredietverlener- 1350 Aansprakelijkheid
van de kredietverlener - Grondslag en beginselen- 1360 Aansprakelijkheid van de
kredietverlener - Kredietopening - 137 0
Aansprakelijkheid van de bankier- Krediet
aan ondernerningen in moeilijkheden 1380 Aansprakelijkheid van de kredietverlener - lnstandhouding van het krediet 1390 Aansprakelijkheid van de bankier Stopzetting van het krediet- 1400 Aansprakelijkheid van de kredietverlener Schuld - Leveranciersdisconto - 141.
Aansprakelijkheid van de kredietverlener Uitoefening van feitelijke beheersfuncties
- 1420 Aansprakelijkheid van de kre-

724

dietverlenende bouwpromotor 1430
Aansprakelijkheid van de kredietverlenerOorzakelijk verband- 1440 Aansprakelijkheid van de banken - Bevoegdheid van
de curator om op te treden in naarn van de
massa van de benadeelde schuldeisers 1450 Aansprakelijkheid van de bank Raadgevingen van aangestelden mobot. investeringen- 1460 Aangestelden- Onregelmatige betalingsorders - 147 0 Aansprakelijkheid voor de deposito's
Afdeling 4
Factoring
148 0 Endossement van de facturen - Niet
naleving van artikel16 wet 25 oktober 1919
- 1490 Tegenwerpelijkheid van verweerrniddelen
Afdeling 5
Leasing
1500 Begrip- 151. Leasing en huurkoop
of koop op afbetaling- 1520 Strafbeding
~ 1530 Verbintenissen van partijen 1540 Publiciteit op het geleasde goed 1550 Weigering van de lessee het geleasde
goed terug te geven - Kort geding

Hoofdstuk Vill
VERVOER
Afdeling 1
Algemeenheden
1560 Vervoerovereenkomsten begrip 157 0 Vervoer van gewonde bij geconcedeerde arnbulancedienst - Totstandkorning- 1580 Vervoerder- Begrip- 1590
Begrip vervoercomrnissionair 1600
Aansprakelijkheid van de vervoerder Vervoerwet (Wet van 25 augustus 1891)161. Verkeerde lading - Vervoerder niet
aansprakelijk- 1620 AansprakelijkheidOntheffingsbeding - Algemene voorwaarden van het syndicaat van verhuizers van
BelgH! - Nietigheid- 163 0Verjaring- Eis
tot betaling van de prijs- Aanvang- 1640
Verjaring- Schorsing- 1650 Vervoer van

------------

-o-~-]

_.._ j

zaken met motorvoertuigen - Wet 1 augustus 1960- 166. Vervoer van dieren
Afdeling 2
Internationaal vervoer van goederen
over de weg (C.M;R.)
167. Toepassingsveld - 168. Toepassingsve1d- Verhuizingen- 169. Toepassingsve1d - Binnen1ands vervoer bij contract aan C.M.R. onderworpen - 170.
Dwingend karakter - Toedracht - 171.
Gecombineerd vervoer- Toepassingsrege1s
- 172.-173. Begrip C.M.R.-vervoerder
-174. Vrachtbrief- Afwezigheid-175.
Vrachtbrief - Niet conformiteit met
C.M.R. 176. Vrachtprijs 177.
Vrachtprijs- K.B. 17/11/1971- Onwettig
- 178. P1aats van bestemming - Aanduiding op vrachtbrief- Betwisting- 179.
Vrachtbrief- Contro1e door de vervoerderVerme1dingen op vrachtbrief- 180. Aansprakelijkheid van de afzender t. o. v. de
vervoerder 181. Rechten van de
geadresseerde-182. Voorbehoud door de
geadresseerde- 183. Vordering van de
geadresseerde - Schadevaststelling 184.-186. Aansprakelijkheid van de vervoerder - Toedracht- 187. Vergoeding
van de schade door de vervoerder - Omvang- 188. Vergoeding van de schadeKoerswaarde vreemde munt 189.
Schade aan instal1aties van afzender of bestemmeling- 190. Bevoegdheidsclausu1e
- 191.-192. Verjaring - Termijnen 193 .. Verjaringstermijn - Aanvangsdatum
- 194. Verjaring- Schorsing- 195. Opvo1gende vervoerders- Begrip- 196. Opvo1gende vervoerders - Solidaire aansprake1ijkheid t.o.v. de gerechtigde der
goederen- 197. Opvo1gende vervoerders
- Onderlinge verdeling van de aansprakelijkheid
Afdeling 3
lnternationaal Goederenvervoer per
spoorweg C.I.M.
198. Inning der schu1vordering door de

spoorweg- 199. Betaling van de kosten
- 200. Remboursementen en voorschotten
- 201. Aansprakelijkheid van de spoorwegmaatschappij- 202. Ontheffing van
aansprakelijkheid - Inladen door afzender
- 203. Vergoedingsbeperking - 204.
Bevoegdheid om in rechte op te treden 205. Verjaring- Uitgangspunt van de termijn- 206. Schorsing van de verjaring P1eegvormen
Afdeling 4
lnternationaa1 vervoer van reizigers en
bagage per spoorweg (C.I.V.)
207. Bagage op meevervoerde auto's vervoerd
Afdeling 5
Internatonale overeenkomst betreffende
bet reiscontract (C.C.V.)
208. Reisbemidde1aar - Reisdocument niet
afgegeven - Aansprakelijkheid
Afdeling 6
Internationaa1 lucbtvervoer
209. Toepasselijkheid van bet verdrag van
Warschau (12 oktober 1929) - Postcolli 210. Luchtvrachtbrief, zonder voorbehoud
- Aansprakelijkheid van de 1uchtvervoerder
- 211. Aansprakelijkheid van de 1uchtvervoerder - Draagwijdte

Hoofdstuk IX
BEWIJSMIDDELEN
212. Door een hande1aar ondertekende
schu1dbekentenis die niet vo1doet aan artike1 1326, lid 1 B.W. - 213. Bewijskracht van de factuur tussen hande1aars Artike1 25, lid 2 W.Kh. - 214. Bewijskracht van de factuur - Artike1 25, lid 2
W.Kh. - Bevoegdheidsclausu1e - 215.
Bewijskracht van de factuur t.a.v. de verrichting- 216. Bewijskracht van een factuur t.o.v. niet hande1aar

725

HOOFDSTUKl

ALGEMEENHEDEN. EIGEN AARD. EIGEN RECHTBANKEN

1. VRIJHEID VAN HANDEL- REGLEMENTEREN VAN BEPAALDE BEROEPEN- Artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 waarin de vrijheid van handel en
industrie wordt gewaarborgd, sluit niet uit dat de uitoefening van beroepen door
de wet of ingevolge de wet mag worden gereglementeerd (Cass., 12 januari
1977, Arr. Cass., 1977, 569; Pas., 1977, I, 549). Dit werd door het hof van
cassatie overwogen naar aanleiding van de in vraagstelling van bepaalde deontologische regels uitgevaardigd door de Orde der Dierenartsen. Deze zeer algemene
formulering van het hof van cassatie, verheft deze overweging wel tot regel, die
ook op andere gebieden toepassing zou kunnen vinden.

2. VRIJHEID VAN HANDEL- PROVINCIALE TAKS OP HET VERSPREIDEN VAN REKLAMECATALOGEN, -BLADEN, -FOLDERS, -KAARTEN- De in artikel 7 van het
decreet van 2-17 maart 1791 in algemene termen verwoorde afkondiging van het
beginsel van het vrije handelsverkeer, verhindert niet dat andere taksen dan het
patentrecht- een directe belasting geheven ten bate van de Staat- rechtstreeks
of onrechtstreeks op handelsactiviteiten worden geheven (R.v.St., 1 mei 1978,
Arr. R.v.St., 1978, 646, nr. 18.973 en 18.974).
3. VRIJHEID VAN HANDEL. ONBEPERKT NIET-CONCURRENTIEBEDING- Een medeoprichter en zaakvoerder van een P.V.B.A. verliet deze vennootschap om
bestuurder te worden in een N.V. die een gelijke activiteit voerde. In de statuten
van de P. V .B.A. was een niet-concurrentiebeding opgenomen waardoor het aan
de door het concurrentiebeding bedoelde personen opgelegd verbod om hun
kennis van enigerlei fabrieks- of zakengeheimen voor hun persoonlijke belangen
aan te wenden als het hun opgelegd verbod een daad van concurrentie te stellen, er
aan deel te nemen of aan de stellers ervan raad en/of inlichtingen te verstrekken,
niet gebonden was aan enige beperking in de tijd of in de ruimte. Het hof van
beroep te Antwerpen oordeelde terecht dat dit onbeperkt niet-concurrentiebeding
dat dus noch in de tijd noch in de ruirnte beperkt was, in strijd was met de vrijheid
van handel en industrie, en derhalve strijdig met de openbare orde, en dus nietig
(Antwerpen, 13 september 1979, R.W., 1979-80, 2008: zie MERCHIERS, Y.,
,Overzicht van Rechtspraak (1972-1976), Bijzonder en Afwijkend Handelsrecht", T.P.R., 1979, 71, nr. 1).
4. HOOFDELIJKHEID TUSSEN HANDELAARS - Wanneer verscheidene schuldenaars door een zelfde coiitractuele verbintenis gehouden zijn, wordt de schuld
in principe onder hen gesplitst, in die zin dat ieder van hen slechts zijn deel moet
betalen. Tussen schuldenaars-handelaars die door eenzelfde contractuele verbintenis gehouden zijn, wordt van voormeld principe afgeweken en bestaat er
rechtens een ,vermoeden" van hoofdelijkheid tussen hen, aldus het hof van
cassatie (Cass., 5 december 1975, B.R.H., 1977, 676; R.W., 1976-77, 277;
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Cass., 26 januari 1979, Pas., 1979, I, 594;R.W., 1978-79, 2239; J.T., 1980,
152). Zoals de annotator in de Pasicrisie laat opmerken vraagt men zich af
waarom het hof van cassatie in die beide arresten spreekt van vermoeden van
hoofdelijkheid. Hoofdelijkheid bestaat van rechtswege, maar er kan contractueel
van worden afgeweken. Het hof van cassatie heeft immers reeds vroeger gesteld
dat ,hoofdelijkheid" rechtens bestaat tussen handeldrijvende schuldenaars die
tot eenzelfde uit overeenkomst ontstane verbintenis gehouden zijn (Cass., 3 april
1952, Arr. Cass., 1952, 432).
5. BEVOEGDE RECHTBANKEN- De rechtbank van koophandel is bevoegd om de
geschillen tussen handelaars of tegen handelaars m. b. t. daden van koophandel te
beslechten (art. 573 e. v. Ger. W.). Opdat de rechtbank van koophandel bevoegd
zou zijn hoeft de handelsactiviteit niet de hoofdactiviteit van de verweerder-handelaar te zijn. Een vordering gesteund op de gewone aanvullende handelsactiviteit van een bediende-handelaar, kan voor de rechtbank van koophandel worden
ingeleid (Arrondrb. Brussel, 27 juni 1975, B.R.H., 1977, I, 634). Buiten de
gevallen opgesomd in artikel 574 Ger. W. is de rechtbank van koophandel niet
bevoegd om kennis te nemen van een vordering m. b. t. een daad van koophandel
ingeleid tegen een niet handelaar. Aldus is de rechtbank van koophandel onbevoegd t.a.v. een vordering m.b.t. de aankoop van een handelszaak wanneer de
verweerder of een der verweerders de hoedanigheid van handelaar niet bezitten
(Arrondrb. Arion, 28 februari 1978, J.T., 1978, 421; anders doch m.i. ten
onrechte Arrondrb. Oudenaarde, 23 november 1977,R.W., 1977-78, 2226; zie
verder nr. 10).
6. De rechtbank van koophandel is niet de enige bevoegde rechtbank om geschillen tussen handelaars of tegen handelaars m.b.t. daden van koophandel te
beslechten. Oak de rechtbank van eerste aanleg, die de betrekkelijke volheid van
rechtsmacht bezit, neemt inderdaad kennis van aile vorderingen, hoewel haar
bevoegdheid kan afgewezen worden en de verweeerder de verzending van de
zaak kan bekomen naar de rechtbank van koophandel via de arrondissementsrechtbank.
Een ingenieur-raadgever had een handelsvennootschap in betaling van honorarium gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg; de vennootschapverweerster had de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg niet afgewezen doch deze rechtbank had zich ambtshalve onbevoegd verklaard en de zaak
naar de arrondissementsrechtbank verwezen. De arrondissementsrechtbank heeft
een juiste toepassing gemaakt van de terzake toepasselijke regels en de zaak
opnieuw verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg (Arrondrb. Brussel,
20 november 1978, J.T., 1979, 201).
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HOOFDSTUK II

DE HANDELAARS

AFDELINGI

DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN

7. DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN- Om koopman te zijn moet men daden
van koophandel stellen en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon
beroep maken (art. 1 W. Kh.).
Zijn handelaars:
- de verzekeringsmakelaar (Kh. Luik, 9 oktober 1978, fur. Liege, 1978-79,
103).
- de fiscale raadgever (Kh. Luik, 9 oktober 1978, fur. Liege, 1978-79, 103).

8.

BEZITIEN DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN NIET:

- de apotheker, zelfs indien hij in strijd met de instructies van de Orde der
Apothekers, waarbij elke apotheker dient ingeschreven, bij het publiek soms de
indruk wekt zich als een handelaar te gedragen, en hij aanvaardt producten te
verkopen die niets te zien hebben met de kunst geneesmiddelen te verstrekken
(Arrondrb. Namur, 23 november 1976,Pas.; 1977, Ill, 29;fur. Liege, 1976-77,
107).
- de R.T.B.F.; dit is een publiekrechtelijk organisme met rechtspersoonlijkheid belast met een openbare dienst van de Belgische Radio en Televisie van de
franstalige culturele gemeenschap in functie van een viervoudig doel: informatie,
culturele ontplooiing, permanente opvoeding en ontspanning; noch in de huidige
activiteiten noch in de aangewende methodes kan enig handelskarakter worden
ontdekt (Kh. Brussel, 28 september 1981, f.T., 1981, 742).
9. SPECIFIEK GEVAL VAN DE v.z.w.- Om te weten of een rechtspersoon de
hoedanigheid van koopman bezit, is men aangewezen op het in haar statuten
ingeschreven maatschappelijk doel. Zo ook voor de vereniging zonder winstoogmerk.
Aldus zal een V .z. W. de hoedanigheid van koopman verwerven wanneer uit de
omschrijving van haar maatschappelijk doel en de ontleding van haar activiteit
blijkt dat zij daden van koophandel stelt, en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend
haar gewoon beroep maakt (Kh. Brussel, 5 november 1979,Pas., 1979, Ill, 61;
B .R .H. , 1980, 163). Is dit niet het geval dan verwerft zij de hoedanigheid van
koopman niet (Kh. Brussel (Voorz.), 4 februari 1981, f.T., 1981, 275).
10. OVERNEMER VAN EEN HANDELSZAAK- NIET EXPLOITANT- Sinds de wet van
3 juli 1956 wordt elke aankoop van een handelszaak om ze te exploiteren als een
objectieve daad van koophandel aangemerkt.
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Wanneer beide echtgenoten sarnen een handelszaak hebben gekocht dan hebben
zij heiden een daad van koophandel gesteld ongeacht het feit dat de handelszaak in
feite of in rechte sedertdien slechts door een van heiden wordt geexploiteerd,
maar zij hebben, omwille van het stellen van die ene daad van koophandel,
daarom niet de hoedanigheid van handelaar verkregen.
Is inderdaad handelaar hij die zijn gewoon beroep maakt van het stellen van daden
van koophandel. Aldus zou een persoon slechts de hoedanigheid van handelaar
verkrijgen, zo zijn gewoon beroep- hetzij hoofdzakelijk, hetzij aanvullend- er
in bestond handelszaken aan te kopen om ze te exploiteren. Aldus heeft m.i. de
arrondissementsrechtbank van Aarlen (28 februari 1978, J.T., 1978, 421) volledig terecht beslist dat wanneer twee echtgenoten sarnen een handelszaak aankopen doch de exploitatie slechts door een van hen gebeurt, de eigenaar-niet-exploitant de hoedanigheid van handelaar niet verwerft (anders: Arrondrb. Oudenaarde, 23 november 1977, R.W., 1977-78, 2226).
De echtgenoot-uitbater van een handelszaak verwerft m.i. de hoedanigheid van
handelaar omdat hij als gewoon beroep koopwaren aankoopt om ze weder te
verkopen (art. 2, lid 1, W. Kh.).
11. DADEN VAN KOOPHANDEL - OBJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDEL- Een
aankoop van een handelszaak om ze te exploiteren is een objectieve daad van
koophandel (art. 2, lid 2 W. Kh.) (Arrondrb. Oudenaarde, 23 november 1977,
R.W., 1977-78, 2226).

12. Ret uitgeven, weze het door een V .Z. W., van een dagblad o{periodiek, dat
niet uitsluitend voor de leden is bedoeld en dat vrij in de handel wordt verkocht,
kan als een ondernerning van private werken in de zin van artikel 2, lid 4 W. Kh.
worden aangemerkt (Kh. Brussel, 5 november 1979,B.R.H., 1980, 163 ;Pas.,
1979, III, 61).
13. Om in de zin van artikel 2, lid 5 W. Kh. een handelsondemerning te zijn,
moet een onderneming van agentschappen tegen betaling en met een winstoogmerkandermanszakenbehartigen(Cass., 12 maart1981,R.W., 1981-82, 1751).
Worden als daden van koophandel in de zin van artikel 2, lid 5 W. Kh. aangemerkt:
-de reisbureau's (argument ex Cass., 22 juni 1978,Arr. Cass., 1978, 1242;
Pas., 1978, I, 1208).
- de verzekeringsmakelaar (Kh. Liege, 9 oktober 1978, fur. Liege, 1978-79,
103).
- defiscale raadgever (Kh. Liege, 9 oktober 1978,Jur. Liege, 1978-79, 103).
14. Wegens artikel 2, lid 1 in fine W. Kh. is elke levering van hoofdzakelijk
materieel werk gedaan in hoofde van huur van diensten, zo zij, zelfs op bijkomstige wijze, gepaard gaat met de levering van koopwaar een daad van koophandel; wanneer de levering van materieel werk zelfs niet op bijkomstige wijze met
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levering van koopwaar gepaard gaat, werd geen daad van koophandel gesteld; dit
is het geval met de landbouwer die volgens overeenkomst, uitsluitend de vetmesting van varkens verzekert tegen 200 fr per afgeleverd, afgemest en verhandelbaar varken, doch geen andere vergoeding ontvangt en geen enkele winstnoch verliesmogelijkheid heeft, noch op voeder, noch op de prijs van de varkens,
noch op geneesmiddelen, enz. (Gent, 7 januari 1981,R.W., 1980-81, 2820).

15. SUBJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDEL- Elke verbintenis van kooplieden,
wordt vermoed een daad van koophandel te zijn, tenzij bewezen is dat ze een
oorzaak heeft die vreemd is aan de koophandel (art. 2, laatste lid W. Kh.). Is
aldus een subjectieve daad van koophandel, de aankoop van bouwmaterialen voor
bouwwerken die alhoewel betrekking hebbende op een woonhuis, ook verband
houden met de oprichting van een magazijn dat bestemd is voor de handel ingroenten en fruit van de handelaar (Antwerpen, 21 september 1977, Limb.
Rechtsl. 1978, 139).
Is integendeel vreemd aan de handel: de aankoop door een aannemer van
schilderwerken van 2.000 kg. anthraciet (Rb. Liege, 12 oktober 1978, Jur.
Liege, 1978-79, 174).
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16. HANDELSREGISTER- GEBREK AAN INSCHRIJVING- SANCTIE- Als de rechter
vaststelt dat de eiser in een geding handelaar is, zich als zodanig voordoet, niet
betwist de hoedanigheid van handelaar te bezitten, en dat hij desondanks het
nummer van zijn inschrijving in het handelsregister niet heeft vermeld in het
exploot van dagvaarding, is de rechter krachtens artikel 41, K.B. 20 juli 1964 er
toe gehouden de eis van ambtswege niet ontvankelijk te verklaren tenzij de eiser
binnen de door de rechter gestelde termijn, de inschrijving, op de datum waarop
de eis werd ingeleid, verantwoordt.
Deze verplichting rust niet op de rechter, wanneer de oorspronkelijke eiser de
hoedanigheid van handelaar niet bezit of wanneer de oorspronkelijke verweerder,
die hem die hoedanigheid toeschrijft, daarvan geen bewijs levert (Cass., 26 januari 1979,R.W., 1978-79, 2239;Pas., 1979, I, 594;J.T., 1980, 152).
Dit geldt evenzeer voor een onregelmatige vennootschap, die in haar dagvaarding
wel het nummer van inschrijving in het handelsregister van een van haar vennoten
vermeldt, maar die zelf op de dag waarop de eis werd ingeleid, niet ingeschreven
was en trouwens, bij gebrek aan statuten en bekendmaking ervan, niet ingeschreven kon zijn (Gent, 18 maart 1980, R.W., 1980-81, 2630).
17. INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER VAN EEN VENNOOTSCHAP- VERLENGING vAN DE VENNOOTSCHAP - Een vennootschap-eiseres was sinds lang 1940 - ingeschreven in het handelsregister voor de handelsactiviteit die aan de
basis lag van de vordering. Intussen was de dunrtijd van de vennootschap
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verlengd, zonder dat dit in het handelsregister was vermeld. Het gemis aan
vermelding in de inschrijving op het handelsregister van de verlenging van de
vennootschap, heeft de onontvankelijkheid van de vordering niet tot gevolg
(Brussel, 19 maart 1981, R.W., 1981-82, 1028).
18. AVONDSLUITING - In de regel moeten alle ondernemingen van handel,
ambacht en dienstverlening op het in de wet van 24 juli 1973 vermelde tijdstip
sluiten (20 of 21 u op een vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag
voorafgaan of op een zaterdag wanneer de daaropvolgende maandag een wettelijke feestdag is). Daarop bestaan nochtans talrijke uitzonderingen waaronder
de drankslijterijen en de tabakswinkels (wet 24 juli 1973 art. 4, § 1 a). Een
kruidenier die een hele reeks produkten verkocht waaronder delicatessen, boter,
margarine, tabak en likeur, hield zijn winkel open ook na sluitingstijd. Het hof
van cassatie heeft betoogd dat zodanige handel van zeer verscheidene soorten
produkten uiteraard niet kan worden gelijkgesteld met een in artikel 4 § 1 a, van
voomoemde wet bedoelde ,drankslijterij" of ,tabakswinkel" zijnde specifieke
beroepsbezigheden (Cass., 10 mei 1977,Arr. Cass., 1977, 922;Pas., 1977, I,
912; R.W., 1977-1978, 660 met noot Van den Berghe, R., ,De wet op de
avondsluiting in handel ambacht en dienstverlening: wie tabak verkoopt, heeft
nog geen tabakswinkel").
19. VESTIGINGSWET- Ingevolge artikel 8 § 2 Vestigingswet (wet van 15 december 1970, op de uitoefening van beroepswerkzaarnheden in de kleine en
middelgrote handels- en ambachtsondernemingen) kan de uitoefening van een
gereglementeerde werkzaarnheid, door een persoon die houder moet zijn van het
in artikel 5 vermelde getuigschrift, niet als bewijs van opgelegde kennis worden
aanvaard, wanneer de aanvrager in kwestie strafbaar is volgens de bepalingen van
artikel 14 of voor deze werkzaarnheid een van de in de artikelen 9 § 3 of 10
bepaalde vrijstellingen of afwijkingen geniet. Uit de parlementaire toelichting bij
dit artikel blijkt dat de bedoeling van de wetgever is geweest te voorkomen dat de
praktijk, die heeft plaats gehad in strijd met de tot uitvoering van de genomen
beslissingen of onder de dekmantel van de van haar doel afgewende wettelijke
derogatie, in aanmerking zou genomen worden om de toegang tot het beroep te
verlenen. In de veronderstelling dat de goede trouw van de aanvrager van het
getuigschrift moet worden aangenomen, kan de onwetendheid van de wet, zonder
de bedoeling de wet te miskennen, geen grond uitmaken om de sanctie niet toe te
passen die gesteld is op de niet-naleving van de wettig opgelegde beroepsuitoefeningsvoorwaarden. De sanctie bestaat er immers precies in- wegens dat nietnaleven - het getuigschrift te weigeren dat bevestigen moet dat aan de beroepsuitoefeningsvoorwaarden is voldaan (R.v.St., 8 november 1977, Arr.
R.v.St., 1977, nr. 18526; R.v.St., 22 november 1977, Arr. R.v.St., 1977,
nr. 18567 en 18568).
20. VERBOD VOOR EEN BEHEERDER OF ZAAKVOERDER VAN EEN FAILLIETE VENNOOTSCHAP OM EEN HANDELSACTIVITEIT UIT TE OEFENEN. ARTIKEL 3BIS K.B. NR.
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22 VAN 14 OKTOBER 1934- Het verbod voor een beheerder of een zaakvoerdervan
een failliet verklaarde vennootschap om een hande1sactiviteit uit te oefenen mag
s1echts bevo1en worden zo vaststaat dat de beheerder of zaakvoerder een kenne1ijke grove fout heeft begaan. Om de duur van het verbod te beoorde1en moet de
rechtbank van koophande1, nate hebben onderzocht of deze voorwaarde vervu1d
is, rekening houden met de algemene gedraging van de beheerders of zaakvoerders en met de stoomis die deze gedraging in het economisch 1even heeft
veroorzaakt (Kh. Brusse1, 2 juni 1980, Pas., 1980, ill, 48).

21. GEBRUIK VAN ZIJN NAAM DOOR EEN HANDELAAR- Elke hande1aar heeft in
beginse1 het recht om zijn eigen naam te gebruiken, en ze1fs homonymie tussen
twee concurrenten is geen be1etse1 hiertoe, op voorwaarde evenwe1 dat de hande1aar die zich het 1aatst heeft gevestigd de nodige voorzorgen neemt om iedere
verwarring te voorkomen (Hande1spraktijkenwet, art. 20, 3° en 55 b) (Cass.,
20 februari 1980, Pas., 1980, I, 740).

HOOFDSTUK

Ill

DE HANDELSZAAK
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BEGRIP- SAMENSTELLING- OMVORMING

22. BEGRIP - De hande1szaak werd in geen enke1e wettekst gedefinieerd. De
hande1szaak vormt een gehee1, en is meer en anders dan de dee1uitmakende
e1ementen, het is een feite1ijke algemeenheid van roerende aard, een on1ichamelijkroerend goed (Kh. Verviers, 19 juni 1980,Jur. Liege, 1980,307; Rb. Liege,
11 september 1980, Jur. Liege, 1980, 292; Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980,
R.W., 1980-81, 1276; Fredericq, Handboek, I, (1976), nr. 366; Van Rijn en
Heenen, I, (1976), nr. 336; Vercruysen enLauwers,Le Fonds de Commerce, 23
e.v.).
Het is een onlichame1ijk roerend goed zelfs indien onroerende goederen er dee1
van uitmaken (Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980, R.W., 1980-81, 1276).
23. SAMENSTELLING- De e1ementen die dee1 uitmaken van de hande1szaak zijn
zeer verscheiden.
De hande1szaak kan zowe1 roerende als onroerende goederen omvatten (Kh.
Antwerpen, 9 oktober 1980,R.W., 1980-81, 1276;Rec. Gen. Enr. Not., 1981,
232, nr. 22627).
Over het algemeen zijn de schu1den uit de hande1szaak ges1oten (Kh. Tongeren,
26 januari 1978, B.R.H., 1978, 645; Van Rijn en Heenen, I (1976) nr. 443).
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24. OMVORMING VAN EEN HANDELSZAAK- De omvorming van een herberg in
een hotel-restaurant schept een totaal nieuwe handelszaak:. Deze conclusie van de
rechtbank van koophandel te Verviers (19 juni 1980, Jur. Liege, 1980, 307 met
noot P. Franc;ois) kunnen wij volledig bijtreden.
De redenering waarnaar een handelszaak: van dameskleedjes die zich omvormt in
een winkel van sportkledij met behoud, noch van de winkelnaam, noch van de
commerciele organisatie, steeds dezelfde handelszaak: zou zijn, overtuigt ons
minder (Rb. Liege, 11 september 1980, Jur. Liege, 1980, 292).
Inderdaad de handelszaak: is het bijeenbrengen en ordenen van een reeks materiele
en immateriele elementen met een bepaald doel: een welbepaalde handelsuitbating. Ret is naar mijn mening de beoogde handelsuitbating die inhoud en coherentie geeft aan de deeluitrnak:ende elementen. De handelszaak zal dezelfde
blijven, alhoewel meerdere deeluitrnak:ende elementen veranderen en evolueren,
zolang de handelsuitbating dezelfde blijft. De handelszaak: zal integendeel in een
andere handelszaak: worden omgevormd wanneer de handelsuitbating gewijzigd
wordt, hoewel sommige materiele of zelfs immateriele elementen blijven bestaan.
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25. SCHATTING VAN DEwAARDE- Akkoord gekomen omtrent de verkoop van
een handelszaak: na faillissement, en omtrent de prijsbepaling door deskundigen,
wensten de partijen de werkmethode te horen vastleggen die door deze deskundigen diende te worden gevolgd. De rechtbank oordeelde dat de waarde van
materiele activa kan bepaald worden hetzij aan de hand van een gecorrigeerde
nieuwprijs voor een gelijkaardig goed met dezelfde technische kenmerken en
capaciteiten, hetzij aan de hand van de historische aanschaffingsprijs en de toe te
passen afschrijvingen aangepast aan de gemiddelde stijging der prijzen. De
waarde van de immateriele activa moet bepaald worden op grond van het economisch nut van de ondememing. Dit nut kan geschat worden op grond van een
formule die rekening houdt met het omzetcijfer van de verkochte ondememing als
met vergelijkingspunten en netto exploitatiewinst (Kh., 26 augustus 1977,
B.R.H., 1977, I, 667).

26. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER. BETALING VAN DEPRIJS. INTERESTEN OP DE
NIET BETAALDE PRIJS- Een garagebedrijf was verkocht geworden. Twee facturen waren opgesteld: de eerste betrof de immateriele elementen, de tweede de
stock; deze laatste had men slechts kunnen opstellen na nazicht van inventaris en
met referentie tot de kostprijs van wisselstukken en bijhorigheden. De facturen
werden slechts geleidelijk afbetaald. De verkoper eiste interest op de koopsom
vanaf de datum van de verkoop. De rechtbank betoogde terecht dat beide facturen
deel uitrnak:en van eenzelfde overeenkomst: nl. de verkoop van de handelszaak:.
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Een handelszaak levert vruchten of andere inkomsten, in de zin van artikel1652
B. W. : interesten zijn dus verschuldigd op de koopsom. De koper diende dus
interesten te betalen tot volledige afbetaling van de koopsom voor de handelszaak. Bij afwezigheid van geldig onderpartijen overeengekomen interestvoet
is de wetteljke interest toepasselijk (Kh. Marche-en-Famenne, 19 februari 1979,
B.R.H., 1980, 132).
27. VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER. VRIJWARINGSPLICHT TEGEN EIGEN DAD EN. NIET-MEDEDINGINGSPLICHT- Al is bij de overdracht van een handelszaak
niet uitdrukkelijk bedongen dat de overdrager zich ervan onthouden moet gedurende de periode der clientele schommelingen een analoge zaak binnen de straal
van de clientelekring op te richten, tach wordt zulks verondersteld vermits deze
verbintenis het noodzakelijk correlaat vormt van het overgedragen recht op
clientele. In casu was de uitwinning wel opvallend: in dezelfde straat, aan
dezelfde kant op korte afstand van de overgedragen kruidenierszaak, werd een
identieke zaak opgericht met gelijkaardig, quasi identiek uitzicht (Kh. Tongeren,
22 december 1977 ,Limb. Rechtsl., 1978, 94;Zie VanRijnenHeenen, I, (1976),
nr. 4482 e.v.).
28. Wie een handelszaak overneemt en beweert uitgewonnen te zijn door de
persoonlijke daad van de overdrager, en uitvoering vraagt bij wijze van equivalent (schadevergoeding) -mat~t-het-bewijs 1ev:eren daLde__uitwinning, Wyze het
gedeeltelijk, voltrokken is. In casu had de overlater van een restaurant ,Le
danube bleu" een jaar na de overlating op 700m. daarvan een restaurant
,Blauwe Donau" geopend en de overnemer beweerde uitgewonnen te zijn van
een deel van de clientele. Bij gebrek aan afdoende bewijs- zoals het voorleggen
van de handelsboeken - waaruit een gevoelige daling van het zakencijfer zou
blijken - werd de vordering afgewezen (Kh. Brussel, 12 september 1980,
B .R.H., 1981, 214).
29. VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER. NIET-MEDEDINGINGSBEDING - De
meeste overeenkomsten van verkoop van handelszaak bevatten een niet-mededinginsclausule. Deze niet-mededingingsclausule mag evenwel niet onbeperkt zijn
(Fredericq, Handboek, I, (1976) nr. 420).
Enkel de niet-mededingingsclausule die noch in de tijd noch in de ruimte beperkt
is, is in strijd met het beginsel van de vrijheid van handel (decreet d' Alarde) en
dus in strijd met de openbare orde.
De geldigheid van een beding tot niet-mededinging is evenwel niet noodzakelijk
onderworpen aan de dubbele beperking, namelijk in de ruimte en in de tijd (Van
Rijn en Heenen, I, (1976), 224, nr. 215; Vercruysse en Lauwers, Lefonds de
commerce, I, nr. 127). De begrenzing in de ruimte kan soms zelfs nietig zijn
indien zij tot gevolg zou hebben de clausule krachteloos te maken, wanneer de
overgedragen handelszaak een handelsactiviteit betreft voor dewelke de plaats
van uitvoering zonder belang is (Kh. Brussel, 7 december 1976, B.R.H., 1977,
517).
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30. Nogal frekwent beperken de partijen er zich toe om het verbod van concurrentie in de tijd 6f in de ruimte te beperken.
Betekent dit dan dat het niet-concurrentiebeding dat slechts in de tijd of in de
ruimte beperkt werd, z6 moet worden gei:nterpreteerd dat het onbeperkt is in de
ruimte/tijd. Of moet integendeel uit het feit dat partijen de verplichting tot
niet-concurrentie slechts in ruimte of in tijd hebben omschreven, worden afgeleid
dat zij wat het overige betreft, zich aan de toepassing van het gemeen recht
onderwerpen. Er ligt bier een nieuw ruim interpretatieveld open voor de rechter,
al naargelang de door partijen gebruikte formules en de feitelijke situaties.
We vinden enkele type-situaties hiervan in de beschouwde periode.
In een eerste geval was in de overlatingsovereenkomst van een cafe-restaurant
bepaald dat de overlaters er zich toe verbonden zich niet te vestigen in een omtrek
van 25 km. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit niet-concurrentiebeding, geldig
was, vermits hoewel niet beperkt in de tijd het beperkt was in de ruimte.
De afwezigheid van beperking in de tijd maakt het niet-concurrentiebeding niet
eeuwigdurend; bij afwezigheid van een contractuele beperking m. b. t. de duur
ervan neemt deze een einde wanneer het overgelaten clienteel, zoals zij bestond
op het ogenblik van de overlating, zich bij de ovememer heeft kunnen vestigen
(Kh. Verviers, 20 maart 1978, fur. Liege, 1978-79, 133).
Een tweede geval betrof de overlating van een publiciteitsondernerning voor
lichtreklames-electrische apparatuur. Het niet-mededingingsrecht was door partijen in de tijd omschreven- 10 jaar- zonder aanduiding van grens in de
ruimte. De overlater had zich in de Brusselse agglomeratie gevestigd, die ook de
ligging was van het overgelaten bedrijf. De rechtbank meende dat in casu de
ligging van het bedrijf zonder belang was en dat het niet-mededingingsbeding dus
niet in de ruimte diende omschreven (Kh. Brussel, 7 december 1976, B.R.H.,
1977, 517).
Een derde casus betrof een bakkerij. De clausule hield een beperking in in de
ruimte- 5 km.- doch niet in de tijd. Na 5 jaar vestigde de overlater zich in
dezelfde straat. De rechtbank oordeelde dat zulk een termijn voor een bakker
zeker voldoende is om zich bij het publiek kenbaar te maken, zijn zaak volledig op
te werken en het clienteel aan zich te hechten (Kh. Leuven, 2 december 1980,
R.W., 1980-81, 2131 met noot L. Neels).
Deze casusoplossingen kunnen we volledig onderschrijven. Het verbod van
mededinging is het gevolg van de vrijwaringsplicht van de verkoper. De verkoper
moet zich onthouden daden te stellen die het recht dat hij heeft overgedragen,
zouden aantasten. Soms specifieren de partijen de omvang van deze vrijwaringsplicht. Doen zij dit niet, of slechts gedeeltelijk dan moeten de algemene beginselen worden toegepast, die voorschrijven dat de overlater zich moet onthouden
van mededinging, gedurende de tijd die nodig is om de clienteel bij de ovememer
te vestigen.
Een clausule zonder aanduiding van duur, of van ruimte, is dus vatbaar voor
interpretatie wat die elementen betreft.
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31. NIET-MEDEDINGINGSCLAUSULE. GELDT SLECHTS VOOR OVERGELATEN HANDELSZAAK- Een kapster had haar handelszaak overgelaten en zich contractueel
verbonden om gedurende 9 jaar in een straal van 5 km. geen gelijkaardige handel
te drijven of de uitbating van gelijkaardige handel te bevorderen.
Samen hiermee werd het huis waarin de handelszaak werd uitgebaat door de
overlaatster-eigenares aan de overneemster bij handelshuurovereenkomst verhuurd. Na 6 jaar werd de huur opgezegd en verhuisde de overneemster naar een
door haar gekocht onroerend goed op 300 meter. Na vergeefs naar een andere
huurder te hebben gezocht vestigde de dochter van de eigenares-overlaatster zich
als kapster in het verlaten handelshuis. De overneemster stelde een vordering in
vrijwaring in tegen de overlaatster. De rechtbank, zich steunend op het beginsel
dat de overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, oordeelde dat
de verhuring van het handelshuis het noodzakelijke accessorium was van de
overdracht van de handelszaak en dat de niet-mededingingsclausule bedoeld was
uitwerking te hebben gedurende de tijd dat de ovemeemster het verhuurde huis
betrok. Vermits de ovemeemster het handelshuis verlaten had verviel hiermeezo meende de rechtbank- de verplichting tot niet-mededinging (Kh. Liege, 9
oktober 1978, fur,. Liege, 1978-79, 125). Billijkheidsoplossing, die slechts
juridisch gerechtvaardigd is voor zover de interpretatie, door de rechter aan de
termen van de overeenkomst gegeven, niet strijdig is met de bedoeling van de
partijen.
32. VERKOOP VAN EEN HANDELSZAAK DOOR TUSSENPERSONEN - De verkoop
van de handelszaak door tussenpersonen stelt heel wat rechtsproblemen. We
behandelen deze problematiek verder onder nr. 56-59.
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33. GEWAARBORGDE SCHULDVORDERINGEN. REKENING COURANT- Een inpandgeving van een handelszaak is op grond van artikel445 al. 4 Faill.W. nietig
wanneer zij gedurende de verdachte periode is gevestigd tot waarborg van vroeger
aangegane schulden. Het hof van beroep te Antwerpen (14 juni 1976, R. W.,
1976-77, 1324 met noot J .M. Nelissen) beslechtte een interessante casus terzake.
De gestelde problematiek is in hoofdzaak relevant voor het faillissementsrecht
zodat we er verder niet op ingaan.
34. VOORWERP VAN DE INPANDGEVING. BRAND. ZAKELIJKE SUBROGATIE- De
inpandgeving van een handelszaak betreft alle roerende en onroerende goederen
die deze handelszaak uitrnaken. Indien een van de deeluitmakende elementenin casu het materieel en de inrichting - door brand teloor gaat dan omvat het
pand, wegens de zakelijke subrogatie, de vergoeding verschuldigd door de
verzekeraar (Kh. Brussel, 22 september 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1979, 175,
nr. 22383).
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35.

OVERDRACHTVANEENINPANDGEGEVENHANDELSZAAK. VOLGRECHT. VER-

MENGING VAN DE OVERGEDRAGEN HANDELSZAAK MET DE HANDELSZAAK VAN DE
OVERNEMER- De wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van de handelszaak bevat geen bepalingen omtrent een eventuee1 volgrecht dat zou slaan op
de handelszaak in haar geheel. Artikel 11 verleent de pandhoudende schuldeiser
slechts het recht om grondstoffen, materieel en gereedschappen in beslag te
nemen, wanneer deze zonder zijn toestemming werden verplaatst.
Een P. V .B.A. is eigenares van een handelszaak. Deze wordt in pand gegeven ter
waarborging van een bij een bank verkregen kredietopening. De eigenaars-vennoten van de P. V .B.A. verkopen al hun aandelen aan de eigenaars-vennoten van
een N. V. De P. V .B. A. wordt ontbonden en de vereffening wordt afgesloten door
de verkoop van gans het actief aan de N. V. Maar de N. V. had haar eigen
handelszaak reeds voor deze operatie in pand gegeven, eveneens ter waarborging
van een kredietopening. Aldus de interessante casus beslecht door een bijzonder
helder gemotiveerd vonnis van de rechtbank van koophandel te Nijvel, (12
januari 1981,Rev. Prat. Not., 1981, 61;Rec. Gen. Enr. Not., 1981,262, nr.
22636).
De rechtbank betoogt dat de inpandgeving van de handelszaak als sui generis
zekerheid alle betekenis zou verliezen zonder aangepaste bescherming. De overwegende rechtsleer spreekt zich, hoewel voor verschillende motieven, uit voor
het verlenen van een volgrecht aan de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak, die hem de mogelijkheid zal bieden om zijn waarborg te doen gelden
t.o.v. om het even welk recht der verkrijger (Fredericq, Traite, II, nr. 62;
Handboek, I (1976), nr. 402; Van Rijn en Heenen, IV, nr. 2609; Van Ginderachter, Le fonds de commerce, nr. 72). In geval van overdracht in globo van de
handelszaak zal de pandhoudende schuldeiser zich rechtsgeldig kunnen beroepen
op de inschrijving van het pand om dit aan derden tegen te werpen. Anders
beslissen zou er op neerkomen de toedracht van en de verplichting tot inschrijving
te beperken tot de rangregeling in geval van samenloop met andere schuldeisers.
Een hypothecaire publiciteit- zo meent de rechtbank- heeft niet aileen als doel
de voorrang te bepalen tussen samenlopende schuldeisers doch ook alle belanghebbenden- met inbegrip van de eventuele verkrijgers- in te lichten omtrent
het bestaan van de zekerheden die het goed belasten.
Maar opdat het volgrecht zou kunnen uitgeoefend worden, hoeft de handelszaak
nog identificeerbaar te zijn. Wat betekent dat de pandhoudende schuldeiser de
nodige voorzorgen moet nemen om de identiteit van het pand te beschermen. In
casu is dit in concreto niet het geval geweest. Geen enkele voorzorg werd
daaromtrent genomen zodat de handelszaak van de P.V.B.A. niet meer identificeerbaar was. Zij was dus vermengd met de handelszaak van de N.V.

36.

SAMENLOOP TUSSEN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN DE HAN-

DELSZAAK EN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN DE SCHULDVORDERING TEN
LASTE vAN DE VERZEKERAAR- Het hof van cassatie heeft de samenloop tussen
pandhoudende schuldeiser op de handelszaak en de hypothecaire schuldeiser
opgelost bij toepassing van de regel ,prior tempore, potior jure" (zie Mer-
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chiers, Y., ,Overzicht van Rechtspraak (1972-1976) Bijzonder en Afwijkend
Handelsrecht", T.P.R., 1979, nr. 32). Dezelfde regel werd toegepast op de
samenloop tussen pandhoudende schuldeiser op de handelszaak en gewone pandhoudende schuldeiser.
Een handelszaak was in pand gegeven ter waarborging van een kredietopening bij
A. De lichamelijke goederen ervan werden door brand vemield. Deze goederen
waren verzekerd tegen brand. De uitbater had een schuldvordering tegen de
verzekeraar en gaf deze in pand aan B eveneens ter waarborging van een bekomen
kredietopening. Deze samenloop werd geregeld naar hoger vemoemde regel (Kh.
Brussel, 22 september 1977,Rec. Gen. Enr. Not., 1979, 175, nr. 22383).
37. TEGELDEMAKING - In de strijd tussen pandhoudende schuldeiser op de
handelszaak en de curator van het faillissement m.b.t. de tegeldemaking van de
handelszaak zegeviert de eerste dank zij ons hoogste rechtscollege (Cass., 8 april
1976,R.W., 1976-77, 80;Pas., 1976, I, 881 ;J.T., 1977, 115;R.C.J.B., 1980,
121, met noot I. Moreau-Margreve. Zie ookLinseau, J., ,La realisation du gage
sur fonds de commerce en cas de faillite", J.T., 1979, 220).
In afwijking van de regel van artikel454 W.Kh., bepaalt artikel9 van de wet van
5 mei 1872 dat de uitoefening van de rechten van de pandhoudende schuldeiser
(op de handelszaak) niet worden geschorst noch door het faillissement noch door
de staat van uitstel van betaling, noch door het overlijden van de schuldeiser of
van-.de__ derde__pandge:v:er.__Derhal:v:e kan de _uitfref~ning :van _het re_ch1 van de
pandhoudende schuldeiser, om zich bij voorrecht en voorrang boven de andere
schuldeisers uit de in pand gegeven zaak te doen betalen, niet geschorst worden
door het faillissement van de schuldenaar die de zaak in pand heeft gegeven,
wanneer de curator die zaak niet ten behoeve van het faillissement heeft teruggenomen door de schuld te betalen. De curator kan inderdaad krachtens artikel
543 W .Kh. op elke tijdstip, met machtiging van de rechter commissaris, het pand
ten behoeve van het faillissement terugnemen door de schuld te betalen.

HOOFDSTUK

IV

DE TUSSENPERSONEN

AFDELING

1

RET COMMISSIECONTRACT

38. HET COMMISSIECONTRACT- TOEPASSELIJK RECHT- Het commissiecontract is een originele operatie, eigen aan het handelsrecht, dat geregeld wordt bij
de wet van 5 mei 1872. De leemten van deze wet moeten worden aangevuld met
de handelsgebruiken en met de regels die uit het mechanisme van het commissiecontract kunnen worden gepuurd en in de eerste plaats de regels van de
lastgeving (Brussel, 8 november 1979,Pas., 1980, IT, 1 ;J.T., 1980, 315; Van
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Rijn, Principes, III, (1960), nr. 1787; Fredericq, Handboek, I, (1976) nr. 227
e.v.).
39. RECHTSVERHOUDINGEN T.O.V. DERDEN - Bepalend voor het commissiecontract is dat de commissionair handelt in eigen naam maar voor rekening van
de committent (Fredericq,Handboek, I, 228; VanRijn, III, (1960), nr. 1785). De
rechtsgevolgen ontstaan aileen tussen de commissionair en de derde waarmee hij
gehandeld heeft. De verborgen gehouden principaal blijft vreemd aan de rechtshandeling (Antwerpen, 8 april 1981, R. W., 1981-82, 494). Een rechtstreekse
band tussen principaal en derde bestaat niet (Kh. Antwerpen, 11 januari 1077,
Eur. Vervoerr., 1977, 635).
Een koopcontract door bemiddeling van een commissionair-koper en een commissionair-verkoper afgesloten is voltrokken zodra het akkoord van de commissionair-koper de commissionair-verkoper heeft bereikt (Cass., 22 oktober 1976,
Arr. Cass., 1977, 229;Pas., 1977, I, 229;R.W., 1976-77, 1273).
In geval van verkoop is de commissionair ten opzichte van de derden persoonlijk
koper of verkoper; daaruit volgt dat in geval van wanprestatie van de tegenpartij,
deze laatste hem persoonlijk schadevergoeding verschuldigd is (Cass., 22 oktober 1976,Arr. Cass., 1977, 229 ;Pas., 1977, I, 229 ;R. W., 1976-77, 1273).
40. RECHT VAN DE COMMISSIONAIR OM IN RECHTE OP TE TREDEN- Vermits de
commissionair t. o. v. derden in eigen naam optreedt- en in casu als verkoperkan hij hetzij als eiser hetzij als verweerder, in rechte optreden inzake de
geschillen die zijn ontstaan uit de overeenkomst die hij voor rekening van zijn
comittent heeft gesloten (Cass., 22 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 229 ;Pas.,
1977, I, 229;R.W., 1976-77, 1273 waarbij cassatie werd verworpen van het in
het vorig overzicht van rechtspraak behandeld arrest van het hof van beroep te
Brussel, 7 maart 1974, zie T.P.R., 1979, 82, nr. 42).
41. AANSPRAKELIJKHEID VANDE COMMISSIONAIR T.O.V. DEPRINCIPAAL- Een
interessant casus probleem van de aansprakelijkheid van de commissionair werd
zeer helder belicht door het hof van beroep te Brussel (8 november 1979, Pas.,
1980, IT, 1 ;J.T., 1980, 315). F. had aan Sotheby-commissionair-verkoperopdracht gegeven om een porceleinen theeservies te verkopen voor een minimumprijs van 35.000 Gulden. Onder deze prijs mocht niet verkocht worden.
Sotheby verkocht het voor 32.000 gulden.
Het hof besloot tot de aansprakelijkheid van de commissionair-verkoper t.o.v.
zijn principaal. De commissionair moet de hem toevertrouwde opdracht vervullen, met inachtneming van de door de principaal gestelde voorwaarden. Hij
mocht dus niet verkopen voor een lagere prijs.
Het hof ging niet in op de vordering van de principaal tot teruggave van de
voorwerpen, doch besloot tot herstel bij equivalent.
42. VERHOUDING PRINCIPAAL - IN DE PLAATS GESTELDE LASTHEBBER VAN DE
COMMISSIONAIR - Een koper en bestemmeling van koopwaar had commissio-
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nair-expediteur N. belast met een verzendingsopdracht van de gekochte goederen. N. had op haar beurt Z. belast met de opdracht. Het contract N.-Z. bevatte
een exoneratieclau~ule. De goederen werden gestolen. Het hof van cassatie heeft
bij toepassing van artikel1997lid 3 B.W. en artikel12 en 13 wet 15 mei 1872,
beslist dat de lastgever een rechtstreekse vordering kan instellen tegen diegene die
de lasthebber regelmatig in zijn plaats heeft gesteld. Wanneer de lastgever de in
de plaats gestelde aanspreekt dan oefent hij geenzins de vordering uit van zijn
schuldenaar, doch een persoonlijke en rechtstreekse vordering. Hieruit volgt dat
de excepties die de in de plaats gestelde lasthebber tegen de aansprakelijke
lasthebber kan aanvoeren, niet tegen de lastgever kunnen, worden ingeroepen
(Cass., 16 december 1977,Arr. Cass., 1978, 472;Pas., 1978, I, 444;R.C.J.B.,
1981, 465 met noot Foriers).

43.

COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR, COMMISSIONAIR-VERVOERDER EN VERVOER-

OVEREENKOMST- BEGRIP- In artikel1

van de wet van 26 juni 1967 betreffende
het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer wordt
een duidelijke definitie gegeven van de begrippen ,vervoercommissionair",
, ,vervoermakelaar'' en , ,commissionair-expediteur''.
De commissionair-expediteur is een commissionair, terwijl de commissionairvervoerder een vervoerder (aannemer) is.
De vervoercommissionair gaat de verbintenis aan goederen te vervoeren. De
commissionair-expediteur gaat daarentegen de verbintenis aan, in eigen naam,
doch voor rekening van zijn opdrachtgever een vervoerovereenkomst te sluiten en
hij houdt zich bezig met allerlei verrichtingen die met een transport gepaard gaan:
hij biedt de koopwaar ter vervoer aan of neemt zein ontvangst, hij zorgt voor de
verzekering en voor het in- ofuitklaren (Kh. Luik, 13 december 1977 ,Rechtspr.
Antw., 1977-78, 268).
Om als commissionair-expediteur te worden beschouwd moet er een lastgeving
bestaan om een vervoercontract voor andermans rekening af te sluiten en moet de
lastgever op de hoogte gebracht zijn van de elementen van het vervoercontract
voor zijn rekening afgesloten (Kh. Verviers, 7 apri11979,Eur. Vervoerr., 1979,
684).
Het ter beschikking stellen van transcontainers en het organiseren van dit soort
vervoer op de Europese spoorwegnetten door het vervullen van de gebruikelijke
formaliteiten door een commissionair-expediteur aan wie, in het afgifteformulier,
mandaat werd gegeven tot het sluiten van een vervoerovereenkomst met een
derde voor rekening van de opdrachtgever, laat niet toe de commissionair-expediteur, die de globale vervoerprijs heeft aangerekend, als commissionair-vervoerder te beschouwen (Brussel, 7 juli 1970, Eur. Vervoerr., 1980, 572).
De verrichtingen die bestaan in het ontvangen van de goederen in het station, de
ontlading, de douaneverificatie, de betaling van de rechten, het opstapelen, het
afvoeren met vrachtwagens en de levering in de magazijnen van de bestemmeling, behoren tot de zending van een lasthebber-expediteur en niet tot deze van
een vervoerder (Brussel, 7 december 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9952).
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Het bedrijf dat een transport op zich neemt, zonder aan zijn client te laten weten
dat het slechts als tussenpersoon handelt, moet als transporteur worden beschouwd en niet als comrnissionair-expediteur (Kh. Antwerpen, 17 mei 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10080; Kh. Gent, 31 januari 1975, R.G.A.R., 1979, nr.
10025).
44. COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR- AANSPRAKELIJKHEID- De comrnissionairexpediteur gaat geen resultaatverbintenis aan en staat niet in voor de goede
uitvoering van het contract dat hij voor rekening van zijn opdrachtgever sluit; hij
is bijgevolg niet aansprakelijk voor de handelswijze van de vervoerder, die de
vrachtprijs heeft gelnd (Brussel, 7 juli 1979, Eur. Vervoerr., 1980, 472).
De klanten kunnen van de comrnissionair-expediteur rechtrnatig niet slechts het
gewoon gedrag van , ,goede huisvader'', doch de zorg en de spoed van bekwame
beroepsmensen verwachten.
Aldus begaat de comrnissionair-expediteur die schade bemerkt bij het in ontvangstnemen van de goederen, en niet onmiddellijk aile bewarende maatregelen
neemt om de rechten van zijn opdrachtgever te beveiligen, een zware nalatigheid
(Brussel, 3 mei 1976, Pas., 1977, II, 83).
De contractuele aansprakelijkheid van de commissionair-expediteur is afhankelijk van de hem toevertrouwde opdracht (zie Merchiers, Y., ,Overzicht van
rechtspraak (1972-1976)", T.P.R., 1979, 84, nr. 46 e.v.).
Een comrnissionair-expediteur werd gelast met de ontvangst van 205 kartons
motorzagen ex-zeeschip, de inklaring en de verzending naar Mechelen; de
voorwerpen werden gelost en onder hangaars der dokken geplaatst, in afwachting
van zekere documenten door de comrnittent op te sturen, die de inklaring met
vrijstelling van rechten moesten mogelijk maken. Dertig kartons werden uit de
kratten gestolen. Uit de gegeven opdracht bleek dat de comrnissionair-expediteur
de koopwaar noodzakelijk in bewaring moest nemen tussen het ogenblik dat zij
door het zeeschip afgeleverd werd en de inklaring. Artikel 1927 B. W. werd
toepasselijk bevonden terzake. Het hof van beroep te Antwerpen (3 mei 1978,
Rechtspr. Antw., 1979-80, 58) meende dat het !outer onderbrengen, onder open
hangaar, niet beantwoordde aan de in artikel 1927 B.W. bevatte zorgvuldigheidsplicht die op de bewaarnemer van de koopwaar rust. De comrnissionair-expediteur werd dus aansprakelijk gesteld voor de schade door de diefstal geleden.
De commissionair-expediteur, die de goederen in een gesloten hangaar heeft
opgeborgen, in afwachting van hun inscheping heeft aan zijn bewaringsplicht
voldaan; hij is des te minder aansprakelijk daar in casu de goederen reeds aan de
rederij waren afgeleverd op het ogenblik dat zij zich in de gesloten hangaar
bevonden (Antwerpen, 17 mei 1978, Eur. Vervoerr., 1978, 683).
De gebruiken van de haven van Antwerpen laten de wegvervoerder niet toe een
schriftelijk bewijs te bekomen van de aflevering der goederen op de kade. Zodra
hij er de goederen heeft gelost is hij dan ook van zijn verbintenis bevrijd. Van dat
ogenblik af worden de goederen geacht te zijn toevertrouwd aan de comrnissionair-expediteur die gehouden is toezicht uit te oefenen tot op het ogenblik van de
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inscheping. Hij is verantwoordelijk voor hun verdwijning (Mons, 5 april1978,
Eur. Vervoerr., 1978, 568).
Door de goederen op de door de stuwadoor aangewezen plaats in de scheepsperimeter neer te leggen levert de expediteur de hem toevertrouwde goederen aan de
zeevervoerder af. Op dat ogenblik eindigt derhalve zijn opdracht. Hieruit volgt
dat de expediteur niet aansprakelijk is voor het verdwijnen van personenwagens
die hij, overeenkomstig de instructies van de stuwadoor in de scheepsperimeter
geplaatst heeft (de sleutels van de auto's had hij zelfs aan de chef-markeerder
overhandigd). Men kan de expediteur niet verwijten dat hij de aandacht van zijn
opdrachtgever niet gevestigd heeft op het feit dat de goederen niet onmiddellijk
zouden verscheept worden. De datum van de aankomst van een zeeschip kan
immers nooit met zekerheid worden bepaald. Ook is het gebruikelijk dat de
goederen een tijdje in de scheepsperimeter blijven liggen: opdat de stuwadoor het
boordprogramma zou kunnen volgen is het inderdaad noodzakelijk dat de koopwaar tijdig ter verscheping wordt aangeboden. Tenslotte bevinden de goederen
zich onder de hoede van de zeevervoerder zodra zij in de scheepsperimeter gelegd
worden. De omstandigheid dat de scheepsvervoerder ontheven is van verlies en
schade die v66r het laden ontstaat, mag niet voor gevolg hebben dat deze
aansprakelijkheid afgewenteld wordt op diegene die de goederen voor rekening
van de bevrachter ter vervoer heeft aangeboden (Antwerpen, 4 mei 1977,
Rechtspr. Antw., 1977-78, 262; zie Merchiers, Y., ,Overzicht van Rechtspraak
(1972-1976)", T.P.R., 1979,84 nr. 46).
45. COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR. AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN VAN
AANGESTELDEN- De commissionair-expediteur staat in voor de fouten van de
door hem aangestelde goederenbehandelaar.
De contractuele aansprakelijkheid van de commissionair-expediteur, wiens opdracht er in bestaat goederen naar een zeeschip te brengen, houdt evenwel op
wanneer deze goederen door zijn uitvoeringsagent in goede conditie ter beschikking gesteld worden van de zeevervoerder (Antwerpen, 1 december 1976, Eur.
Vervoerr., 1977, 563).

46.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEURS VAN
BELGrE - De algemene voorwaarden van de expediteurs van Belgie zijn niet

toepasselijk wanneer de expediteur in gebreke blijft om aan te tonen dat zij bij de
tot standkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend werden aanvaard (Antwerpen, 1 december 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 563).
De goede trouw vereist dat de algemene voorwaarden volledig en ondubbelzinnig
aan de mede-contractant zouden ter kennis gebracht worden; dat geldt eveneens
bij spoedeisende transacties (Antwerpen, 27 oktober 191976, Eur. Vervoerr.,
1981, 658).
Bij gebrek aan bewijs van het uitdrukkelijk akkoord van partijen m.b.t. de
toepassing van de algemene voorwaarden van de expediteurs van Belgie, moet
worden nagegaan of bepaalde elementen wijzen op een ondubbelzinnige stilzwijgende instemming hiermede.
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Het volstaat niet dat zelfs in de loop van regelmatige en herhaalde handelsbetrekkingen naar de toepassing van de algemene voorwaarden in de briefwisseling
verwezen wordt, zonder dat deze voorwaarden hierin uitdrukk:elijk hernomen
werden of een afschrift ervan bij de briefwisseling gevoegd werd; een verwijzing
in kleine druk in de marge van de briefwisseling of op de keerzijde van de facturen
met vermelding van de datum van een publicatie, voldoet niet aan de vereiste dat
de algemene voorwaarden volledig en ondubbelzinnig aan de medecontractant
zouden worden medegedeeld (Antwerpen, 3 mei 1978, Rechtspr. Antw.,
1979-80, 58).
Als een firma zonder voorbehoud een opdracht geeft aan een expediteur die haar
een exemplaar van de algemene voorwaarden der Belgische expediteurs had
toegestuurd, en haar had medegedeeld dat die overeenkomst door voormelde
voorwaarden zou worden beheerst, dan kan niet worden betwist dat deze voorwaarden van toepassing zijn (Antwerpen, 11 januari 1978, Rechtspr. Antw.,
1978-80, 166).
47. Artikel44 van de algemene voorwaarden van de commissionairs-expediteurs
van Belgie luidens hetwelk de expediteur generlei verantwoordelijkheid op zich
neemt uit hoofde van verliezen en/ of schaden, die het voorwerp van een verzekering kunnen uitmaken, kan slechts betrekking hebben op het verlies of de schade
waaraan de expediteur geen schuld heeft.
Als de clausule zou betekenen dat de expediteurs nooit aansprakelijk zijn voor
manco of averij, zou ze niet kunnen worden verzoend met andere clausules van de
algemene voorwaarden, waarin een aansprakelijkheidsregeling wordt uitgewerkt. In die veronderstelling zou de clausule ook nietig zijn daar ze het hele
contract op losse schroeven zou zetten door aan de expediteur het recht toe te
kennen de uit de overeenkomst voortspruitende verbintenissen niet uit te voeren
(Antwerpen, 11 januari 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 166).
48. De aan de expediteur gegeven instructies volgens welke de goederen in een
gesloten loods moeten worden geplaatst, zijn een uitdrukk:elijke bewakingsopdracht in de zin van artikel 41 van de algemene voorwaarden van de Belgische
expediteurs waarvoor in voormelde condities geen aansprakelijkheidsontheffing
bedongen wordt (Antwerpen, 11 januari 1978,Rechtspr. Antw., 1979-80, 166).

49. COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR. GEEN VOORRECHT OP F.O.B.-VERKOCHTE
GOEDEREN Een commissionair-expediteur had verschillende handelsverrichtingen uitgevoerd in opdracht van een N. V., die thans een gerechtelijk
akk:oord bekomen had. De commissionair-expediteur hield voor een voorrecht te
kunnen uitoefenen bij toepassing van artikel14 van de wet van 15 mei 1972, op
goederen door de N.V. aangekocht en die hij nog in bewaring hield. Deze
goederen waren evenwel F.O.B.-verkocht en waren daarom nog geen eigendom
van de koper-committent. De commissionair-expediteur was op de hoogte van de
F. 0 .B .-verkoopsvoorwaarden daar hij het document van krediet had aanvaard
waaruit de F.O.B.-verkoop bleek. De F.O.B.-verkoop was hem dus tegenstel-

743

baar en hij kon dus geen voorrecht uitoefenen op goederen die nog steeds
eigendom waren van de verkoper (Kh. Antwerpen, 14 april 1978, Eur. Vervoerr., 1978, 391).

AFDELING2

MAKELAAR EN MAKELAARSOVEREENKOMST

50. BEGRIP . RECHTSAARD - De makelaar is een onafhankelijke tussenpersoon
die er zich beroepshalve toe verbindt twee of meer personen met elkaar in
verbinding te stellen (Kh. Brussel, 15 maart 1979, B.R.H., 1980, 8).
Tenzij anders werd overeengekomen heeft de makelaar in beginsel niet bet recht
de rechtshandelingen te stellen in naam van zijn klienten (impliciet, Antwerpen, 8
februari 1977, T. Aann., 1978, 195; Brussel, 23 februari 1977, Reset Jura
immobilia, 1977, 243). Naar de heersende rechtspraak en rechtsleer dient de
makelaarsovereenkomst dan beschouwd te worden als een huur van diensten (Kh.
Brussel, 31 mei 1977, B.R.H., 1977, I, 638; Fredericq,Handboek, I, (1976), nr.
248; Van Rijn, Ill, (1960), nr. 1849).
Om rechtshandelingen te stellen moet de makelaar daartoe opdracht hebben
gekregen (Brussel, 23 februari 1977, Reset Jura immobilia, 1977, 243).
51. In feite krijgt de makelaar dikwijls tevens de opdracht ook rechtshandelingen
te stellen voor de ene of de andere partij (Brussel, 17 juni 1977, Res et Jura
immobilia, 1977, 321; Brussel, 19 februari 1979, Reset Jura immobilia, 1980,
69; Vred. GdtceHollogne, 13 februari 1979,Res etJura immobilia, 1980, 141).
W anneer de makelaar opdracht heeft gekregen om rechtshandelingen te stellen,
dan is bet contract dat hem met zijn opdrachtgever bindt, een lastgeving (Cass., 6
maart 1980,Rev. Not. B., 1980,298 en Mons, 20maart 1979,B.R.H., 1979,552
inzelfde zaak; Brussel, 17 juni 1977 ,Res etJura immobilia, 1977, 321; Brussel,
7 juni 1978, Res et Jura immobilia, 1978, 311; Antwerpen, 28 juni 1978,
B.R.H., 1979, 529; Brussel, 19 september 1979, Reset Jura Immobilia, 1980,
69; Kh. Antwerpen, 28 oktober 1978, B.R.H., 1979, 148; Vred. Grace-Hollogne, 13 februari 1979, Res et Jura immobilia, 1980, 141).
Ingeval van mandaat moet de makelaar binnen de gegeven opdracht blijven.
W anneer hij zijn mandaat te buiten gaat dan is hij persoonlijk aansprakelijk voor
bet mandaat dat de koper ondervindt (Brussel, 23 februari 1977, Res et Jura
immobilia, 1977, 243).
52. VERBINTENISSEN VAN DE MAKELAAR- De makelaar moet de hem toevertrouwde opdracht met de spoed en de bekwaamheid van een professioneel van bet
vak vervullen.
Op hem rust de plicht zijn klient in en voor te lichten omtrent de persoon die hij
aanbrengt en de risico's van de verrichting. Tenzij andersluidend beding in de
overeenkomst staat hij niet in voor de solvabiliteit van de door hem aangebrachte
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wederpartij. Rij is evenwel aansprakelijk indien hij zijn klient in verbinding stelt
met een koper die insolvabel is of met emstige financiele moeilijkheden te
kampen heeft (Kh. Brussel, 15 maart 1979, B.R.H., 1980, 9).
De makelaar heeft als beroepsbemiddelaar bij het sluiten van de overeenkomst
een verplichting van goede trouw, of minstens van raadgeving en waarschuwing
in verband met de betaling van de overdrachtprijs. Bovendien is zijn plicht tot
naarstigheid en spoed in de uitvoering van zijn contract evenredig met de exclusiviteit die hij verkregen heeft en het bedrag van de bedongen vergoeding (Kh.
Brussel, 31 mei 1977, B.R.H., 1977, 639).
Een makelaar is niet aileen verantwoordelijk voor door hem gepleegd bedrog
doch ook voor de fouten in zijn beheer. Verzuimen een huurwaarborg te eisen bij
het afsluiten van een huurcontract in het kader van het beheer van onroerende
goederen, maakt een dergelijke fout uit (Brussel, 19 september 1979, Res et Jura
immobilia, 1980, 69).
53. RECHT OP MAKELAARSLOON- Een makelaar heeft recht op loon. Ret
makelaarsloon wordt bepaald door de overeenkomst of, bij gebrek hieraan, door
de gebruiken (Fredericq, Handboek, I, (1976), 281, nr. 249; Van Rijn, III,
(1960), nr. 1852).
Bij gebrek aan beding betreffende het makelaarsloon in de makelaarsovereenkomst mag de rechter wettelijk het loon vaststellen aan de hand van de gebruiken
inzake bemiddeling (Cass., 26 november 1977, Arr. Cass., 1977, 342; Pas.,
1977, I, 339). Aldus 3% bij bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed
(Cass., 26 november 1977, l.c.), 5% bij bemiddeling bij verkoop van een auto
(Brussel, 21 november 1979, R.W., 1980-81, 194).
Ret makelaarsloon is eisbaar zodra de door zijn bemiddeling gesloten overeenkomst tot stand komt (Cass., 26 november 1977, Arr. Cass., 1977, 342;Pas.,
1977, I, 339), zelfs zo de afsluiting van de overeenkomst buiten diens weten
ontstond (Gent, 6 januari 1977,Res et Jura immobilia, 1978, 145). Bij overeenkomst werd een makelaar A door eigenaar B belast met het zoeken van een koper
voor een onroerend goed; bedongen werd dat B , ,indien de verkoop door
bemiddeling van A geschied is" een commissieloon van 3% op de prijs zou
betalen. Dank zij de bemiddeling van A deed gegadigde C een bod van 2. 060.000
fr. dat door B werd aanvaard. Tussen Ben C werd overeengekomen, dat C de aan
de makelaar verschuldigde commissie zou betalen. Ret goed werd evenwellater
op vervolging van een hypothecaire schuldeiser in openbare verkoping aan C
toegewezen voor 1. 900.000 fr.
Uit de vaststelling dat C de eigendom van het goed tenslotte heeft verkregen
ingevolge een toewijzing op vervolging van de hypothecaire schuldeiser en
geenszins door bemiddeling van makelaar A, mocht de rechter afleiden, dat deze
geen aanspraak kon maken op het commissieloon. De in de overeenkomst
gestelde voorwaarden hielden immers in dat door de bemiddeling van de makelaar een verkoop van onroerend goed tot stand komt waardoor de koper uiteindelijk in het bezit komt van het verkochte goed en die zijn normaal effect sorteert, dit
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is een verkoop met nuttig gevolg ten aanzien van iedereen (Cass., 7 november
1975, R.W., 1976-77, 145).
54. COMMISSIELOON IN BUITENLANDSE MUNT- Wanneer de door bemiddeling
van de makelaar gesloten verkoopovereenkomst tot stand is gekomen in het
buitenland en de prijs werd bepaald in buitenlandse munt, beslist de rechter
wettelijk dat het commissieloon, in Belgische munt dient te worden berekend,
volgens de wisselkoers op de dag van de koopakte (Cass., 26 november 1976,
Arr. Cass., 1977, 342;Pas., 1977, I, 339).
55. FOUT VAN DE PRINCIPAAL. RECHT OP SCHADEVERGOEDING VAN DE MAKELAAR- Een makelaar had opdracht gekregen een onroerend goed te verkopen,
en had met een koper een koopcompromis getekend. De verkoper-opdrachtgever
weigerde zonder wettige reden het koopcontract af te sluiten. De makelaar werd
een contractuele vergoeding toegekend (Brussel, 7 juni 1978, Res et Jura immobilia, 1978, 311).
56. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN. MAKELAARSLOON- De problemen
die zich in de praktijk stellen bij makelaars in onroerende goederen vinden we
terug naar aanleiding van de bemiddeling door zakenkantoren bij verkoop van
handelszaken. We zullen dus die problemen samen behandelen. Wanneer we de
rechtspraak in de behandelde periode overschouwen dan zien we dat de moeilijklieC!ennoofdzaR:elijk:;- zanier ui:tslmtend-ontstaan-m:h: t:- het makelaarsloon-en
betrekking hebben enerzijds op het matigingsrecht van de rechter t. a. v. een
overdreven makelaarsloon, en anderzijds op de vraag of en in welke mate
makelaarsloon verschuldigd is wanneer geen overeenkomst tot stand komt of de
overeenkomst buiten de bemiddeling van de makelaar tot stand komt.
57. MAKELAARSLOON. MATIGINGSRECHT VAN DE RECHTER - Het hof van cassatie heeft het matigingsrecht van de rechter m.b.t. het loon van de lasthebber
klaar en duidelijk erkent naar aanleiding van een buitensporig hoog makelaarsloon verkregen bij de verkoop van een onroerend goed.
In het systeem van het burgerlijk wetboek, is de lastgeving van nature uit
kosteloos; men mag evenwel, bij een andersluidende overeenkomst, een loon
bedingen, dat een billijke vergoeding uitmaakt voor de verleende diensten. De
ontwerpers van het burgerlijk wetboek hebben, zo meent ons hoogste rechtscollege niet willen afwijken van de regel van het oude recht waarnaar de rechter
het loon van de lasthebber mag controleren. De rechter heeft dus het recht het loon
te matigen indien het buiten verhouding is met de gepresteerde diensten (Cass., 6
maart 1980, Pas., 1980, I, 832; Rev. Not. B., 1980, 298, met eensluidende
conclusievanEersteAdv. Gen. Charles;J.T., 1980,372, bev. Mons, 20maart
1979, B.R.H., 1979, 533). Deze rechtspraak gaat in tegen de leer van De Page
(Traite, V, nr. 431) en werd vroeger reeds bekritiseerd door Van Ommeslaghe,
,Les obligations. Examen de Jurisprudence (1968-1973)", R.C.J.B., 1975,
423, nr. 3) en Simon en De Gavre, (,Les contracts speciaux. Examen de
Jurisprudence (1969-1975)", R.C.J.B., 1977, 402, nr. 261).
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58.

RECHT OP MAKELAARSLOON BIJ AFWEZIGHEID VAN BEMIDDELING VAN DE
MAKELAAR BIJ RET TOT STAND KOMEN VANDE OVEREENKOMST- Er is natuurlijk

geen makelaarsloon verschuldigd wanneer na beeindiging van het makelaarscontract voor bepaalde duur, de eigenaar het goed verkoopt aan een derde die niet
door de makelaar met hem in verbinding werd gesteld (Brussel, 8 september
1976, Reset Jura immobilia, 1977, 157).
Maar wat wanneer tijdens de duur van de makelaarsovereenkomst de eigenaar het
goed verkoopt buiten bemiddeling van de makelaar?
De makelaar kan aanvoeren dat de koper die rechtsreeks contact nam met de
verkoper, door zijn bemiddeling is aangetreden. In zulk geval moet de makelaar
zijn tussenkomst bewijzen: een !outer vage aantekening in een agenda of een
aanbeveling zonder ordenummer noch zekere datum volstaat niet (Brussel, 2
oktober 1980, Reset Jura immobilia, 1980, 319).
Er zal heel wat afhangen van de inhoud van de overeenkomst tussen partijen en
van de omstandigheden.
Zo de makelaar tevens bevoegd is om te verkopen, zijn de regels van de lastgeving
toepasselijk. De lasthebber kan de lastgeving herroepen (art. 2003 B.W.), maar
moet de kosten en voorschotten terugbetalen, ook al mocht de zaak mislukt zijn,
en eventueelloon betalen wanneer zulks overeengekomen is (art. 1999 B.W.).
Door zelf het goed te verkopen werd de lastgever verondersteld het mandaat
herroepen te hebben. Daar in casu de overeenkomst niets voorzag m.b.t. de
betaling van het loon voor het geval het goed niet door toedoen van de makelaar
werd verkocht en deze geen bewijs leverde van gedane kosten of voorschotten of
van enige prestatie, werd hem geen vergoeding toegekend (Vred. Grace-Hollogne, 13 februari 1979, Reset Jura immobilia, 1980, 141).
59. Vele makelaarsovereenkomsten voorzien het geval van mislukken van hun
opdracht en bepalen een loon of vergoeding, ook bij mislukken.
Deze contractueel overeengekomen vergoeding moet in beginsel worden toegekend (Brussel, 17 juni 1977, Reset Jura immobilia, 1977, 326).
Soms zijn de vergoedingen in dergelijke hypothese in de makelaarsovereenkomst
bedongen door de makelaar zo , ,handig' ' verwoord dat hij er alle belang bij heeft
dat zijn opdracht mislukt. De rechtspraak veroordeelt, terecht, dergelijke berlingen. Sommige doen hiervoor een beroep op de miskenning van de goede trouw bij
de uitvoering van de overeenkomsten (Antwerpen, 28 juni 1978, B .R.H., 1979,
529 en Kh. Antwerpen, 28 oktober 1978,B.R.H., 1979, 148 in zelfde zaakmet
noot 0 .H. , ,Le probleme des intermediaires en matiere de vente et de cession de
fonds decommerceetd'immeubles" ,B.R.H., 1979, 535). Eenandervonniszegt
dat dergelijke overeenkomsten strijdig zijn met de openbare orde (sic) (Rb.
Hasselt, 15 oktober 1979,R.W., 1979-80, 2725). Ditjuridisch argumentkan ons
moeilijk overtuigen: wij zien immers niet in welke bepaling die fe openbare orde
raakt hierbij zou miskend worden!
Wanneer de vergoeding, voorzien voor het geval van mislukken van de overeenkomst, overdreven lijkt, dan kent de rechter zich een matigingsrecht toe.
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In een geval waar een vergoeding bedongen was van 10% op de koopprijs heeft
een hof van beroep dit beding betiteld als , ,strafl)eding' ' , en geoordeeld dat er een
opvallend onevenwicht bestond tussen de forfaitair bedongen schadevergoeding
en de werkelijke geleden schade; een billijke schadevergoeding werd toegekend
(Brussel, 31 januari 1980, Rev. Not. B., 1980, 291).
In een ander geval weigerde bet hof van beroep te Antwerpen, bet aldus, bij
mislukken van de opdracht voorziene makelaarsloon, toe te kennen dat nochtans
merkelijk lager was dan bet makelaarsloon bedongen in geval van slagen van de
tussenkomst op grond van de miskenning van de goede trouw. Uit de analyse van
de feitensituatie bleek immers dat de makelaar geen enkele inspanning of kosten
(publiciteit, e.d.) had gedaan om kopers te zoeken (Antwerpen, 8 februari 1977,
T. Aann., 1978, 195).

60. VERZEKERINGSMAKELAAR. RECHTSAARD VAN DE OVEREENKOMST MET DE
KLANT- De overeenkomst tussen verzekeringsmakelaar en verzekeringsnemer
is een huur van diensten; bovendien handelt de verzekeringsmakelaar als lasthebber wanneer hij rechtshandelingen stelt in naam van zijn klant (Cass., 16
september 1977, Arr. Cass., 1978, 72; Pas., 1978, I, 66).
Indien de verzekeringsmakelaar de mandataris is van de verzekerde voor wat
betreft de vaststelling van de schade en de begroting van de herstelkosten, terwijl
hij mandataris is van de verzekeraar voor wat betreft bet innen van de premie,
heeft hij niet bet recht de verzekerde te binden op het ge~ied van juridische
problemen zoals deze die de draagwijdte van de clausules en vermeldingen van de
verzekeringspolissen betreffen (Brussel, 18 maart 1977, Eur. Vervoerr., 1977,
713).
61. REISBUREAU. MAKELAAR OF HANDELSAGENT- Het hof van cassatie heeft
als ,makelaar" betiteld de zgn. reisraadgevers, die optreden als autonome
aangestelden, die een percentloon ontvangen op de door hun tussenkomst verwezenlijkte verkopen, en waarvan de taak erin bestaat de keuze van de klanten te
leiden, hen de inschrijvingsformulieren te overhandigen, en er over te waken dat
al hun rubrieken ingevuld worden en dat zij doorgestuurd worden naar de
principaal, belangrijk is daarbij dat bet , ,reisbureau'' geen voorschot, incassering
of inschrijving mag aannemen (Cass., 22 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1242;
Pas., 1978, I, 1208).

AFDELING

3

HANDELSAGENT.HANDELSAGENTUUR

62. BEGRIP- De taak van de handelsagent bestaat in bet opsporen en bezoeken
van mogelijke klanten en bet opnemen van bestellingen voor rekening en in naam
van de principaal en dit in bet raam van een duurzame verhouding, doch zonder
band van ondergeschiktheid t.a.v. de principaal (Antwerpen, 4 februari 1980,
B.R.H., 1980, 456; Kh. Brussel, 21 januari 1981, B.R.H., 1981, 493).
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63. ONDERSCHEID HANDELSAGENTUUR- CONCESSIE- Het wezenlijk verschil
tussen concessie en agentuur ligt hierin dat de concessiehouder, als koper van
producten, het economisch risico loopt van de handelsverrichting. Is onverenigbaar met de concessie, het feit dat de verdeler geen enkele vrijheid heeft in het
vaststellen van de prijzen, het feit dat hij voor rekening van de producent
verkoopt, dat hij vergoed wordt door een commissieloon en niet door een
winstmarge (Kh. Brussel, 21 januari 1981, B.R.H., 1981, 493).

64.

ONDERSCHEID HANDELSAGENT -

HANDELSVERTEGENWOORDIGER. BAND

Het is de principaal, die de toepassing van het
vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaald
in de wet van 30 juli 1963 betwist, die moet bewijzen dat de tussenpersoon de
prestatie niet onder zijn gezag verricht of dat hij bij de wet uitgesloten functies
uitoefent (Arbh. Brussel, 7 november 1977, J.T.T., 1978, 41; Kh. Liege, 2 mei
1977, Jur. Liege, 1978, 174).
De concrete verhoudingen tussen partijen zijn hierbij doorslaggevend (impliciet
Cass., 11 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 932; J.T.T., 1978, 144; Cass., 24
november 1977, Arr. Cass., 1978, 341; Pas., 1978, I, 326).
Het bestaan van een enkel gezagsargument zou volstaan om de weerlegging van
het wettelijke vermoeden onmogelijk te maken, doch die regel moet redelijk
worden toegepast. Het beoogd criterium moet een voldoende continuiteitskarak~
ter hebben om als constante modaliteit van de arbeidsbetrekkingen te worden
beschouwd (Arbh. Brussel, 7 november 1977, J.T.T., 1978, 41).
Wijzen op de afwezigheid van gezagsverhouding :
-full time vooreen andere werkgever werken(Cass., 11 mei 1977,Arr. Cass.,
1977? 932;Pas., 1977, I, 926;J.T.T., 1978, 144);
- het niet gebonden zijn door richtlijnen of aanwijzingen die hem zouden
kunnen gegeven worden ten einde zijn activiteit te vergemakkelijken (Arbrb.
Liege, 9 november 1977, K.T.T., 1978, 147; Arrondrb. Liege, 18 december
1980, Jur. Liege, 1981, 150);
- de verplichting in het bezit te zijn van een leurderskaart (Arbrb. Liege, 9
november 1977, J.T.T., 1978, 147);
- de verplichting ingeschreven te zijn bij de B.T.W. ofhandelsregister (Arbrb.
Liege, 19november 1977,J.T.T., 1978, 147;Arbrb. Liege, 18 november 1979,
J.T.T., 1980, 196);
- vergoed te worden uitsluitend op commissieloon zonder gewaarborgd minimum (Cass., 11 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 32; Pas., 1977, I, 926; J.T.T.,
1978, 144; Arbh. Liege, 11 januari 1980, J.T.T., 1980, 153; Arbrb. Liege, 9
november 1977, J.T.T., 1978, 147; Arbrb. Liege, 18 november 1980, Jur.
Liege, 1981, 150);
- het niet bestaan van een verplichting het tijdsgebruik te rechtvaardigen (Arbh.
Liege, 11 januari 1980, J.T.T., 1980, 153; Arbrb. Liege, 18 november 1979,
llT.CCi, 1980, 196;Arrondrb:Liege·, 18december1980,Jur.Liege,J981, 150);
VAN ONDERGESCHIKTHEID -
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het mogen nemen van vakantie naar believen (Arbh. Brussel, 10 januari 1979,

J.T.T., 1979, 348);

- de niet terugbetaling van de kosten (Arbh. Brussel, 10 januari 1979, J.T.T.,
1979, 348; Arbh. Liege, 11 januari 1980, J.T.T., 1980, 153);
- het gebruik door de tussenpersoon van eigen personeel en eigen installaties
(Kh. Liege, 2 mei 1977, Jur. Liege, 1977, 174);
- het niet moeten verstrekken van een activiteitsverslag (Arbh. Brussel, 10
januari 1979, 150,J.T.T., 1979,348; Arbh. Liege lljanuari 1980,J.T.T., 1980,
153; Arrondrb. Liege, 18 december 1980, fur. Liege, 1981, 150).
Het activiteitsverslag is de uitdrukking van de noodzakelijke samenwerking
tussen de contractspartijen. Dergelijk verslag is niet automatisch een gezagselement. Enkel de inhoud van de verslagen kan van een gezagselement blijk
geven. Dit is slechts het geval wanneer de inhoud van die verslagen toelaat het
resultaat van de activiteit na te gaan en niet het tijdsgebruik van de tussenpersoon
(Arbh. Brussel, 7 november 1977, J.T.T., 1978, 41; Arbrb. Liege, 9 november
1977, J.T.T., 1978, 147).
lndien de verplichting vergaderingen bij te wonen bij de principaal kan wijzen op
een gezagsverhouding, en dit omdat dergelijke vergaderingen het de werkgever
mogelijk maakt bevelen te geven, is zulks evenwel niet het geval wanneer het
voorwerp van de vergadering tot doel heeft klanten en andere agenten te ontmoeten en een gezamenlijke handelspolitiek uit te stippelen (Arbh. Brussel, 7
n:overiiberT978 ,7 rr, -1978;-145).
Het bepalen van een activiteitsgebied, de toekenning van een verkoopsexclusiviteit, het gebruik van bestelbons met hoofding van de opdrachtgever, het voorzien
van een opzeggingsterrnijn ingeval van verbreking van de overeenkomst, de
verplichting een zakencijfer te bereiken en de verkoopprijs te eerbiedigen zijn
t.a.v. het al ofniet bestaan van een gezagsverhouding neutraal (Arbrb. Liege, 11
januari 1980, J.T.T., 1980, 153; Arbh. Liege, 18 november 1979, J.T.T., 1980,
196).
Het samen beheren van eenzelfde handelsonderneming, houdt noodzakelijkerwijze een wederzijds toezicht van de belanghebbende partijen in, dat niet mag
worden verward met het begrip gezag, uitgeoefend door de ene op de andere
(Cass., 24 november 1977, Arr. Cass., 1978, 341; Pas., 1978, I, 326).

65.

ECONOMISCHE ONDERGESCIDKTHEID. GERANTE. VERANTWOORDELIJKE VAN

Is de verantwoordelijke van een bijkantoor, de gerant van een
winkel, de uitbater van een benzinestation, een zelfstandig handelsagent of een
werknemer? Hier opnieuw dienen de relaties tussen partijen nader onderzocht.
Een economische afhankelijkheid, houdt echter geen juridische ondergeschiktheid in.
Het feit inet een derde gebonden te zijn door een exclusiefbevoorradingscontract,
met niet-mededingingsclausule, van vastgestelde prijzen te moeten eerbiedigen,
van instructies van een gids voor de gerant te moeten in acht nemen, van de
BIJKANTOOR-

750

c~j ~

i -

installaties nauwgezet te onderhouden, bewijst een economische ondergeschik:theid.
De economische afhankelijkheid bewijst geen juridische ondergeschiktheid; deze
laatste veronderstelt een gezagsverhouding (Arbh. Antwerpen, (afd. Hasselt), 8
november 1977, J.T.T., 1978, 332; Arbrb. Charleroi, 20 november 1978,
J.T.T., 1978, 243; zie ook Arrondrb. Brussel, 10 april 1978, B.R.H., 1978,
457).
66. HANDELSAGENTUUR. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. TOEPASSELIJKE WET
- W anneer partijen niet uitdrukkelijk bedongen hebben welke wet toepasselijk
is, moet de rechter uit de gegevens van de zaak afleiden aan welke wet partijen
hun overeenkomst wilden onderwerpen. De rechter moet nagaan waar de overeenkomst het best objectief localiseerbaar zal zijn, wat beter zal tot uiting komen
uit de inhoud ervan dan uit de plaats waar zij werd gesloten.
De plaats waar zij wordt uitgevoerd is deze waar de typische prestaties worden
uitgevoerd m.n. deze waar de agent zijn diensten levert (Kh. Brussel, 12 november 1979, B.R.H., 1980, 299).
67. BEPALINGVANHETLOON. GEBRUIKENTEBRUSSEL-Hetis een vaststaand
gebruik te Brussel, dat de tussenpersoon slechts dan recht heeft op commissieloon, wanneer de koper de prijs van de verkochte zaak heeft betaald (Brussel,
23 januari 1981, l.T., 1981, 289).
68. EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN DE AGENTUUROVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR- Bij gebrek aan opzeggingsterrnijn moet een opzeggingsvergoeding toegekend worden wanneer de overeenkomst onverwacht en ontijdig en
derhalve foutief wordt opgezegd (Antwerpen, 4 februari 1980, B.R.H., 1980,
456; Brussel, 13 oktober 1980, B.R.H., 1981, 148; Kh. Brusse1, 21 januari
1981, B.R.H., 1981, 493).
Verder kan een vergoeding worden toegekend voor het verlies aan klienteel
(Antwerpen, 4 februari 1980,B.R.H., 1980,456, anders: Kh. Brussel, 21januari
1981, B.R.H., 1981, 493).

AFDELING 4

CONCESSIE
69. BEGRIP- Een verkoopconcessie is iedere overeenkomst krachtens dewelke
een concessiegever aan een of meer concessiehouders bet recht voorbehoudt in
eigen naam en voor eigen rekening produkten te verkopen die hijzelf vervaardigt
of verdeelt (art. 1 §2, wet 1961). Zelfs indien de uitvoering van een concessie,
verkopen van de concessiegever aan de concessiehouder noodzakelijk en zelfs
onmisbaar maakt, dan toch is de concessieovereenkomst essentieel verschillend
van het koopcontract en moeten andere regels toegepast worden dan deze toepasselijk inzake koop (Brussel, 10 februari 1977, J.T., 1977, 343).
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Is geen verkoopconcessie de overeenkomst waarbij de uitbater van een onderhoud- en herstellingswerkplaats de toelating verkrijgt om wisselstukken te verkopen; in de alleenverkoopovereenkomst is de verkoop primordiaal (Kh. Luik, 20
februari 1981, Jur. Liege, 1981, 229).

70. OPEENVOLGENDE CONCESSIEGEVERS. OVERDRACHT VAN DE CONCESSIE
DOOR DE CONCESSIEGEVER De concessiegever is over het algemeen een
rechtspersoon van Belgisch of buitenlands recht. Dikwijls maakt deze concessiegever deel uit van een concern. In dit concemverband gebeurt het wel meer dat
bepaalde activiteiten door zuster-, dochter- of moedervennootschappen worden
overgenomen.
Bij gebrek aan concernrecht in Belgie stellen er zich, naast de materiele problemen ook heel wat rechtsproblemen m.b.t. de contractuele verhoudingen met
de concessiehouder. De oplossing ervan is steeds een casusoplossing die ingegeven is door de inhoud van de tussen partijen opgestelde concessieovereenkomst
en de feitelijke rechtsverhoudingen tussen partijen. Enkele vonnissen en arresten
illustreren deze problematiek.
Een concessiegever had zich het recht voorbehouden om het contract over te
dragen aan een met name aangeduide vennootschap de A.C.C.J. of aan een van
haar filialen of zustervennootschappen. De concessiegever werd door de
A.C.C.J. opgeslorpt. Twintigjaar later verwittigde de A.C.C.J. de concessienemer dat zij al haar rechten en verplichtingen uit het contract had overgemaakt aan
een andere Belgische vennootschap. De rechtbank van koophandel te Brussel
beliste dat, zo de oorspronkelijke concessiegever op grond van het contract het
recht had om zijn rechten en verplichtingen over te dragen aan de eerste ovememer, deze contractueel niet meer het recht had om zonder uitdrukkelijke instemrning van de concessiehouder op haar beurt het contract over te dragen (Kh.
Brussel, 10 september 1979, B.R.H., 1980, 601 met noot Van Houtte,H.).
Derechtbank van koophandel teBrussel (17 december 1919,B.R.H., 1980, 135)
heeft volgende heel pragmatische houding aangenomen in een kennelijk duistere
toestand. W anneer er een gemeenschap van belangen bestaat tussen de oorspronkelijke concessiegever en een zustervennootschap van deze concessiegever die
optreedt, hetzij samen met de oorspronkelijke concessiegever, hetzij in zijn
plaats, zijn beide hoofdelijk verbonden t.o.v. de concessiehoudster.
71. Het probleem kan accuut zijn in geval van eenzijdige beeindiging t. a. v. het al
of niet toepassen van de bescherming van artikel3 bis van de wet van 27 juli 1961.
Een garage was concessiehouder van de N.V. B.D. sinds meerdere jaren ingevolge opeenvolgende concessieovereenkomsten van bepaalde duur die reeds
meer dan tweemaal waren hernieuwd, zodat ze als een concessie van onbepaalde
duurin de zin van artikel3 bis diende te worden beschouwd. DeN. V. B.D. richtte
samen met andere vennootschappen een nieuwe N.V. op de N.V. B.B.A. De
rechtbank van koophandel te Brussel meende dat hoewel de N.V. B.D. en de
N.V. B.B.A. twee verschillende rechtspersonen waren, het buiten twijfel stond
dat zij niet vreemd waren aan elkaar en dat de tweede dus eigenlijk een emanatie
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was van de andere, wat trouwens werd bevestigd door de benamingen van de twee
respectieve vennootschappen. Men kon dus beschouwen dat er een continui:teit
was in de rechtsverhoudingen met de concessionaris en dat deN. V. B.B.A. in
feite de rechten en verplichtingen van de N.V. B.D. had overgenomen t.a.v. de
concessiehouder (Kh. Brussel, 24 oktober 1977, Rev. Prat. Soc., 1979, 86).
Ret hof van beroep te Brussel hield zich aan de toepassing van het strikt
vennootschapsrecht om te beslissen dat twee opeenvolgende vennootschappen
concessiegeefsters: de Amerikaanse moedervennootschap en de Belgische
dochtervennootschap twee afzonderlijke rechtspersonen zijn. De economische
banden die dusdanig de Amerikaanse moedervennootschap met de Belgische
dochtervennootschap verbinden en die maken dat de tweede uit de eerste is
ontstaan en afhankelijk is van de eerste, mogen evenwel niet doen vergeten- zo
meent het hof- dat het om twee afzonderlijke rechtspersonen gaat (Brussel, 17
januari 1978, Rev. Prat. Soc., 1978, 232). Deze rechtspraak, hoewel juridisch
volkomen juist, bij afwezigheid van concernrecht in Belgie, miskent m.i. de
economische werkelijkheid en strookt wellicht niet met de bedoeling van de
wetgever van de wet van 27 juli 1961. Roewel dit arrest van het hof van beroep te
Brussel het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorziening- en verwerpingin cassatie, werd dit probleem niet aan het hoogste rechtscollege onderworpen
(Cass., 19 april1979,Pas., 1979, I, 981;R.W., 1979-80, 895;B.R.H., 1980,
440;R.C.J.B., 1981, 26).
72. SUBCONCESSIE. EENZIJDIGE BEEINDIGING- In het kader van de wet betreffende de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie,
kan de onderconcessionaris die van verbreking van zijn subconcessie gewaagt,
enkel de concessionaris, zijn eigen contractpartij aanspreken, wanneer de hoofdconcessie zelf niet werd verbroken (Kh. Tongeren, 2 juni 1977, Limb. Rechtsl.,
1977' 194).
73. VERPLICHTINGEN VAN DE CONCESSIEGEVER. LEVERINGSPLICHT - De concessiegever is, binnen de perken van de quotas die hijzelf heeft bepaald, gehouden om de bestellingen van de concessionaris uit te voeren. Ret recht op
bevoorrading van de concessionaris mag niet afhankelijk worden gesteld van de
toestand van de andere concessionarissen noch van de verkoop van andere
modellen (Kh. Brussel, 29 juni 1981, J.T., 1981, 554).
74. VERPLICHTINGEN VAN DE CONCESSIONARIS - De verplichting om de verkoop van alle modellen van de concessiegever ernstig te bevorderen is een
middelenverbintenis. De concessionaris mag niet aansprakelijk worden gesteld
voor het feit dat de clientele binnen zijn zone voornamelijk voor een bepaald
model belangstelling heeft (Kh. Brussel, 29 juni 1981, J.T., 1981, 554).

75.

WIJZIGINGEN AAN DE CONTRACTVOORWAARDEN TIIDENS DE DUUR EN DE
OPZEGGINGSPERIODE VAN DE CONCESSIE- Gedurende 18 jaar was de P. V .B.A.

L. VR. concessionaris van een automerk F. Roewel het geen alleenverkoop-
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overeenkomst betrof had, bij contract, de concessionaris zich verbonden zich
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks te organiseren voor de verkoop van de
wagens noch enige reklame te maken buiten de hem toebedeelde zone. Gedurende de hele duur van de concessie had de concessiegever zich onthouden van in
hetzelfde gebied een andere concessionaris aan te duiden. De concessiegever liet
op bepaald ogenblik aan de concessionaris weten dat hij hem machtigde te starten
met de verkoop van een ander merk, terwijl hijzelf een andere concessionaris zou
aanduiden binnen dezelfde zone.
Daarop stelden partijen zich akkoord omtrent te beeindiging van de tussen hen
bestaande concessie mits een vooropzeggingsperiode van 20 maanden. Partijen
bleven bet evenwel oneens omtrent de aanduiding van een nieuwe concessionaris
tijdens de opzeggingsperiode. De rechtbank van koophandel besliste m.i. terecht
dat bet de concessiegever verboden was, tot op bet einde van de opzeggingsperiode, binnen dezelfde zone een andere concessionaris aan te duiden. Dit zou een
fundamentele wijziging inhouden van de tussen partijen bestaande verhoudingen
(Kh. Brussel, 29 juni 1981, J.T., 1981, 554).

76.

WET VAN 27 JULI 1961 GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 13 APRIL 1971. DWINGENDE

De wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van 13 april 1971
betreffende de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop is van dwingende aard (Cass., 9 juni 1977, Arr. Cass.,
1977, 1041;Pas., 1977,1, 1033;R.W.1977-78, 1590;Mons,3mei1977,Pas.,
1978, II, 8; B.R.H., 19Tl~ 345;f:t., 1977, 637).
AARD-

77. WET VAN 27 JULI 1961. BEGRIPPEN ,CONCESSIE" EN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST'' -De concessiehouder die bet recht heeft bekomen, om met andere
importateurs, in zijn naam en voor zijn rekening in Belgie een product in den
vreemde vervaardigd te verkopen is een concessiehouder doch geen alleenverkoper. Hij be zit geen exclusiviteit. Zijn concessie valt dan ook niet onder toepassing
van de wet van 27 juli 1961.
Zo het een voor onbepaalde duur gesloten overeenkomst betreft kan eenzijdig aan
deze overeenkomst een einde worden gemaakt, mits hiervan vooraf tijdig bericht
te geven. De vordering in schadevergoeding is aan het gemeen recht onderworpen
(Kh. Luik, 13 juni 1977, Jur. Liege, 1977-78, 1300).

78. WETVAN27 JULI 1961. ,BELANGRIJKEVERPLICHTINGEN" (ART. 1 §1, 3°)-Een
overeenkomst beantwoordt aan de criteria van artikel1 § 1, 3° van de wet van 27
juli 1961 (zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1971) wanneer de concessiehouder bepaalde belangrijke verplichtingen heeft opgenomen die niet bet
gevolg zijn van zijn gewone handelsbedrijvigheid en die juist als ,belangrijk"
dienen beschouwd te worden gelet op de vereiste investering.
Ben concessiehouder had de niet exclusieve concessie verkregen voor een periode
van 3 jaar van auto's van bepaalde merken en de wisselstukken, op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie. De concessie was noch exclusief, noch
quasi-exclusief, zodat artikel1, § 1, 1o en 2°, niet van toepassing was. Opdat de
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wet derhaive van toepassing zou worden moest er aan de concessiehouder
,belangrijke verplichtingen" opgelegd zijn (art. 1 § 1, 3°).
Dit bleek in casu het gevai daar de concessiehouder:
- de lokaien, verkoop- en tentoonstellingszalen volgens voorschriften van de
concessiegever had moeten aanpassen;
- over voldoende gekwaiificeerd personeel moest beschikken en er zich toe
moest verbinden voortdurend in staat te zijn om voor depannage, onderhoud, en
herstellingen te kunnen zorgen;
- de door de concessiegever opgelegde onderhoud- en herstellingsmethoden
moest toepassen gebruik makend van het door hem aanbevolen materieel en
ingredienten;
- de naam van de constructeur moest vermelden onder een door hen aanvaarde
vorm, op aile handelsdocumenten en publiciteit moest gebruiken;
- over een periodiek door de concessiegever bepaald aantai demonstratiewagens moest beschikken ;
- over een voldoende stock van nieuwe wagens en wisselstukken moest beschikken, conform de aanbevelingen van de concessiegever.
(Kh. Brussel, 24 oktober 1977,B.R.H., 1978, 228;J.T., 1978, 158).

79.

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VAN BEPAALDE DUUR OF ONBEPAALDE
DUUR- Een concessie van alleenverkoop voor een termijn van vijf jaar met

stilzwijgende hernieuwing voor eenzelfde periode behoudens opzegging door een
van de partijen, is een overeenkomst van een bepaaide duur, welke ais dusdanig
niet onder toepassing valt van de wet van 27 juli 1961. Op te merken valt evenwel
zonder dat dit grondig iets zou moeten veranderen aan de uitspraak, dat het
geschil viel onder de wetgeving van v66r de wet van 13 april 1971 (Cass., 10
september 1976, Arr. Cass., 1977 ,_35; Pas., 1977, I, 30).
De bepaiingen van deze wetten zijn van toepassing, niettegenstaande hiermede
strijdige overeenkomsten, gesloten v66r het einde van het contract waarbij de
concessie is verleend. Ze zijn van toepassing op de concessie van aileenverkoop
verleend v66r de inwerkingtreding van deze wet (art. 6). Een sinds 1953-1954
voor onbepaalde tijd bestaande concessie werd bij brief van 16 oktober 1964 in
een contract voor bepaaide tijd door de concessiegever omgezet, wijziging
waaraan de concessiehouder blijkbaar toegegeven had. De feitenrechter oordeelde dat deze brief aileen tot doel had ten voordele van de concessiegever in de
vroegere contractuele regeling betreffende de duur en de beeindiging van de
concessie een wijziging in te voeren die in strijd is met de wet van 27 juli 1961 en
dat deze wijziging bijgevolg geen effect kon hebben.
Door aldus te beslissen zegt het hofvan cassatie, dat niettegenstaande het akkoord
van de concessiehouder, geen bindende kracht kan worden toegekend aan de
overeenkomst die v66r de beeindiging van het contract tot verlening van de
concessie is gesloten en waarin bepalingen voorkomen die strijdig zijn met de
dwingende voorschriften van die wet, bevat het arrest geen onwettelijkheid
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(Cass., 9 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1041; Pas., 1977, I, 1033; R. W.,
1977-78, 1590).
Vermelden we pro memorie dat onder het regime van de wet van 27 juli 1961 v66r
de wet van 13 aprill971, de overeenkomst welke partijen voor eenjaar afsloten,
zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, zelfs indien de partijen sinds
veertig jaar gelijkaardige overeenkomsten hadden afgesloten, een concessie van
alleenverkoop voor bepaalde tijd was (Cass., 23 september 1977, Arr. Cass.,
1978, 1189 ;Pas., 1978, I, 103 ;J.T., 1978, 330). Sinds de wet van 13 april1971
wordt voortaan iedere concessie van alleenverkoop die tweemaal hemieuwd
wordt, niettegenstaande elke andersluidende bepaling beschouwd als een overeenkomst van onbepaalde tijd (art. 3 bis lid 2) (Mons, 9 december 1975, Pas.,
1977, II, 1).
Een concessie van alleenverkoop bedongen v66r een jaar met mogelijkheid de
concessie te verlengen zonder de duur van deze verlenging te preciseren is een
overeenkomst voor onbepaalde duur geworden, indien de partijen na de beeindiging van de bedongen termijn gewoonweg hun handelsrelatie hebben voortgezet.
Deze concessie kan niet anders dan door opzegging beeindigd worden (Kh.
Tongeren, 2 juni 1977, Limb. Rechtsl., 1977, 194). In dergelijk geval kan een
nieuwe overeenkomst waarbij een bepaalde duur en een vooropzeg van drie
maanden bedongen wordt, niet als een nieuwe concessie beschouwd worden,
daar tussen partijen de bestaande concessie niet werd beeindigd overeenkomstig
de voorschriften van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 (Kh. Brussel, 8 maart
1977, B.R.H., 1977, 409).
80. COMMISSOIR BEDING- Een alleenverkoopovereenkomst bevatte een beding
waarbij de concessiegever het recht had om het contract te beeindigen met een
vooropzegging van 30 dagen en zonder enige vergoeding, indien de bestellingen
van de concessiehouder op 31 december van onverschillig welk jaar minder
bedroegen dan hetzij 55.000 stuks, hetzij 7.500.000 frank. Naar het oordeel van
het hof van cassatie komt in de wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van 13
april 1971, geen enkele bepaling voor waarbij het de partijen wordt verboden in
hun overeenkomst een commissoir beding op te nemen bij niet uitvoering van hun
contractuele verplichting. Een uitdrukkelijk commissoir beding waarin de beeindiging met een opzeggingstermijn wordt bepaald bij niet uitvoering van de
contractuele verbintenis die het preciseert, valt niet onder toepassing van artikel2
van voomoemde wet. Afgezien van de materies waarin het bij de wet verboden is,
is het uitdrukkelijk commissoir beding geoorloofd enheeft het gevolgen zonder
dat het aan de beoordeling van de rechter moet worden onderworpen (Cass. , 19
april 1979, Pas., 1979, I, 981; R.W., 1979-80, 895; B.R.H., 1980, 440;
R.C.J.B., 1981, 26 met noot Colpaert en Biitzler, en Brussel, 17 januari 1978,
Rev. Prat. Soc., 1978, 232 in zelfde zaak).

81.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE. OPZEGGING- PRINCIPE- Hoewel een overeenkomst die in de tijd verspreide

prestaties omvat, en die voor onbepaalde tijd is gesloten, in de regel op elk
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ogenblik door elk van de partijen kan worden beeindigd, volgt daaruit niet dat
zulks in aile gevallen zonder opzegging kan gebeuren. De wet van 27 juli 1961
onderwerpt de aan deze wet onderworpen verkoopconcessie aan bijzondere
regels. Wanneer een van de partijen een voor onbepaalde tijd verleende concessie
van alleenverkoop beeindigt, is volgens het stelsel van de wet van 27 juli 1961 de
toekenning van een redelijke opzeggingstermijn de regel (Cass., 6 april 1978,
Arr. Cass., 1978, 898;Pas., 1978, I, 871;R.W., 1978-79, 2725;J.T., 1978,
618).
82. EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE. DUUR VAN OPZEGPERIODE- De redelijke opzeggingsterrnijn van de wet van
27 juli 1961 is deze die wordt geacht de concessiehouder de mogelijkheid te
bieden een gelijkaardige concessie te vinden als deze die de zijne was op het
ogenblik dat hem opzeg werd betekend.
De duurtijd van de vooropzeg moet onderzocht worden in functie van de toestand
van de concessionaris in zijn geheel.
De invloed vanhet toegekend grondgebied is onbelangrijk zo de concessiehouder
er geen zakencijfer heeft behaald in verhouding tot de uitgestrektheid van de hem
voorbehouden markt.
De moeilijkheden van de concessiehouder om een gelijkaardige concessie te
vinden moeten beoordeeld worden met inachtneming van het feit dat hij deel
uitmaakt van een groep vennootschappen beheerd door dezelfde personen en dat
deze economische concentratie hem toelaat te genieten van de commerciele
inplanting van de groep, wat de herklassering gemakkelijker maakt (Kh. Brussel,
19 mei 1978, B.R.H., 1978, 485).

83.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCES-

De verplichting een billijke vergoeding te betalen
vervangt de verplichting een opzeggingsterrnijn te geven.
Het is slechts bij ontstentenis van een opzeggingsterrnijn dat een vergoeding voor
de voordelen van een opzegging wordt toegekend die berekend wordt op grond
van die voordelen (Cass., 6 april1978,Arr. Cass., 1978, 898;Pas., 1978, I,
871 ;R.W., 1978-79, 2725;J.T., 1978, 618; Mons, 3 mei 1977,B.R.H., 1977,
348; Brussel, 21 juni 1978, J.T., 1978, 685).
De berekening van deze vergoeding gebeurt in functie van het verlies van de
voordelen wegens het gebrek van de opzeggingstermijn: zij heeft dus een compensatoir karakter (Mons, 30 mei 1977, B.R.H., 1977, 348).
De concessiegever die gekozen heeft een vooropzeg te geven, zelfs gemotiveerd,
is vervallen van het recht de grove tekortkomingen, in zijn vooropzeg aangehaald, tegen de eis in schadevergoeding van de concessiehouder op te werpen.
Om dezelfde redenen, kan de concessiehouder die de overeenkomst niet beeindigd heeft voor grove tekortkomingen in hoofde van de concessiehouder deze niet
inroepen als element ter staving van de gevorderde schadevergoeding (Kh.
Brussel, 8 maart 1977,B.R.H., 1977, 409; Kh. Brussel, 19 mei 1978,B.R.H.,
1978, 485).
SIE. BILLIJKE VERGOEDING-
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84.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCES-

De bijkomende vergoeding voorzien in artikel
3 van de wet van 27 juli 1961 kan worden toegekend, zelfs indien de concessiegever een redelijke opzeggingstermijn heeft in acht genomen en de concessiehouder
geen recht heeft op opzeggingsvergoeding (Kh. Brussel, 13 september 1979,
J.T., 1980, 374).
De verbintenis een bijkomende vergoeding te betalen is een autonome verbintenis
(Mons, 3 mei 1977, B.R.H., 1977, 348).
Om de gegrondheid van de eis te ramen, dient rekening gehouden te worden met
de feitelijke elementen. De concessiehouder die beweert schade te hebben geleden moet het bewijs leveren van haar werkelijkheid en van haar oorzakelijk
verband met de beeindiging van de concessie (Kh. Brussel, 8 maart 1977,
B.R.H., 1977, 409; Kh. Brussel, 19 mei 1978, B.R.H., 1978, 485).
De concessiehouder die, na opzeg, geen heraanpassing doorvoert van zijn handelsactiviteit doch er louter op uit is, zonder commerciele of economische
inspanning, de vergoeding te bekomen voorzien bij de wet van 27 juli 1961,
vraagt ten omechte een vergoeding wegens vroegtijdige vereffening van zijn
vennootschap (Brussel, 22 juni 1978, B.R.H., 1978, 631).
·
SIE. BIJKOMENDE VERGOEDING-

85.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCES-

Wanneer het contract aan de concessiegever
e-en optierecht verleent-ombij eenzijdige beeindiging -van de concessie, de stock
al of niet over te nemen, zou men, zonder het contract te miskennen, de concessiegever die de optie niet heeft gelicht, niet kunnen verplichten de stock over te
nemen, terwijl de concessionaris de concessie heeft opgezegd (Kh. Verviers, 14
februari 1978, l.T., 1978, 456).
SIE. OVERNAME VAN DE STOCK-

86.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCES-

SIE. SCHADEVERGOEDING AAN CONCESSIEGEVER- De uitverkoop tegen spotprijs

van de stock van de producten van de concessiegever op het einde van de
concessie was in duidelijke tegenspraak met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Door de aldus verwekte depreciatie van het merk van de concessiegever
heeft deze schade geleden, welke de concessiehouder dient te vergoeden (Kh.
Brussel, 19 mei 1978, B.R.H., 1978, 485).

87.

EENZIJDIGE BEEINDIGING VAN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCES-

SIE. GROVE TEKORTKOMINGEN- De

grove tekortkomingen in de zin van de wet,
zijn deze die de voortzetting van de contractuele relatie onmogelijk maken (Kh.
Brussel, 8 maart 1977, B.R.H., 1977, 409; Kh. Brussel, 19 mei 1978,B.R.H.,
1978, 485).

88.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VREEMDE WET T .A. V. HET IMPERATIEF KARAKTER

VANDE WET VAN 27 MEl 1961- De uitlegging gegeven aan een concessieovereen-

komst op grond van de buitenlandse wet (ter deze de wet van New York), kan de
rechten die een concessiehouder put uit de wet van 27 juli 1961 niet inkrimpen
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(Kh. Brussel, 10 september 1979, B.R.H., 1980, 601, met kritische noot Van
Houtte, H.).

89. BEVOEGDE RECHTBANK RATIONE LOCI. ARTIKEL 4 WET VAN 27 JULI 1961Volgens artikel4 van de wet van 27 juli 1961 kan de benadeelde concessiehouder
van een in Belgie uitwerking hebbende concessie in elk geval de concessiegever
in Belgie dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij
voor de rechter van de woonplaats of de zetel van de concessiegever. De termen
,in elk geval" betekenen dat zulks het geval is, zelfs indien de partijen een
bijzondere bevoegdheidsclausule in het contract hebben ingelast (Kh. Verviers,
14 februari.1978, J.T., 1978, 456).
90. BEVOEGDHEID RATIONE LOCI. E.G.-OVEREENKOMST VAN 27 SEPTEMBER 1968
- Het hof van cassatie heeft in twee arresten de toedracht van artikel 5, 1o,
E.G.-verdrag van Brussel van 27 september 1968 t.a.v. geschillen m.b.t. tot de
eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie verhelderd
(Cass., 6 april1978,Arr. Cass., 1978, 898 ;Pas., 1978, I, 878 ;R. W., 1978-79,
2735, J.T., 1978, 618; en Cass., 28 juni 1979: Pas., 1979, I, 1260 met concl.
Adv. Gen. Krings;R.W., 1980-81, 539 (uittreksel);J.T., 1979,625 ;R.C.J.B.,
1981, 332, met noot Vander Elst, R.).
Artikel5, 1o van het E.G. -verdrag bepaalt dat de verweerder die woonplaats heeft
op het grondgebied van een verdragsluitende staat, in een andere verdragsluitende
staat voor de navolgende gerechten kan worden opgeroepen: 1o ten aanzien van
verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.
Het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest nr. 1476
van 6 oktober 1976 (gevat op vraag van het hofvan beroep te Mons, 9 december
1975, Pas., 1977, IT, 1 ; zie Merchiers, , Overzicht van Rechtspraak (19721976)", T.P.R., 1979, 97, nr. 71) beslistdatin eengeschil tussende begunstigde
van een concessie van alleenverkoop en zijn concessiegever die hij verwijt de
concessie van alleenverkoop te hebben geschonden, met de term , ,verbintenis''
in genoemd artikel 5, 1o, bedoeld wordt de contractuele verbintenis die aan de
vordering in rechte ten gondslag ligt, dit wil zeggen de verbintenis van de
concessiegever welke de keerzijde vormt van het contractueel recht waarop de
concessiehouder zich voor zijn vordering beroept. De plaats waar de aan de
rechtsvordering ten grondslag liggende verbintenis is uitgevoerd, dient vastgesteld te worden volgens de op het contract toepasselijke wet. In beide aan het
hof van cassatie onderworpen gevallen bleek dit de Belgische wet te zijn (zie
overwegingen van beide arresten). Volgens het stelsel van de wet27 juli 1961, is,
wanneer een van de partijen een voor onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop beeindigt, de toekenning van een redelijke opzeggingstermijn de
regel en is het slechts bij ontstentenis van een opzeggingstermijn dat een vergoeding wordt toegekend. De verplichting tot betaling van een opzeggingsvergoeding bepaald in artikel 2, wet 1961, is dus geen autonome contractuele
verbintenis doch een verbintenis die in de plaats treedt van de niet nagekomen
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contractuele verbintenis een redelijke opzeggingsterrnijn te geven. Deze laatstgenoemde verbintenis voor de concessiegever bestaat in de voortzetting, tijdens de
opzegging, van de uitvoering van zijn hoofdverbintenis, met name de aan de
concessiehouder verleende alleenverkoop in bet in concessie gegeven gebied te
eerbiedigen (beide arresten; zie ook Brussel, 10 februari 1977, J.T., 1977, 343;
Mons, 3 mei 1977, Pas., 1978, II, 8; B.R.H., 1977, 349; J.T., 1977, 637;
Brussel, 21 juni 1978,J.T., 1978, 685; Kh. Liege, 17 maart 1975,B.R.H., 1877,
186; Kh. Brussel, 28 maart 1977, B.R.H., 1977, 362, J.T., 1977, 574; Kh.
Antwerpen, 1 april1977, R.W., 1077-78, 1532).
In beide voor bet hof van cassatie beslechte gevallen moet deze verbintenis, zoals
de hoofdverbintenis, in Belgie uitgevoerd worden. Vermits de verbintenis die ten
grondslag ligt aan de rechtsvordering krachtens de op bet contract toepasselijk
Belgisch recht, in Belgie moet uitgevoerd worden, zijn bij toepassing van artikel
5, 1o, E.G.-verdrag van 27 september 1968, de Belgische rechtbanken bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering (beide arresten). Wat de vordering tot
betaling van een bijkomende vergoeding betreft (art. 3, wet 27 juli 1961) moet de
rechter nagaan, of volgens bet op de overeenkomst toepasselijk recht, spnike is
van een autonome contractuele verbintenis, of van een verbintenis die in de plaats
treedt van de niet nagekomen contractuele verbintenis (Cass., 6 apri11978, l.c.).
Twee hoven van beroep hebben benadrukt dat deze bijzondere vergoeding een
autono!Jle verbintenis is (Mons, 3 mei 1977, Pas., 1978, II, 8; B .R.H., 1977,
348; J.T., 1977, 637; Liege, 12 mei 1977, Pas., 1977,710).
Dit betekent dat naargelang de toepasselijke wet, de haalbaarheid of de draagbaarheid van de geldschulden de bevoegde rechter zal aan wijzen (Cf. Laenens, J. ,
noot inR. W., 1978-79, 2729, nr. 15). Wegens samenhang kan zij echter beoordeeld worden door de rechter gevat door een aanvraag tot redelijke opzegging of
billijke vergoeding (Mons, 3 mei 1977, Pas., 1978, II, 8; B.R.H., 1977, 348;
J.T., 1977, 637; Kh. Brussel, 28 maart 1977, B.R.H., 1977, 362, J.T., 1977,
574).

91. Indien er meer dan een verweerder is, kan een van de verweerders worden
opgeroepen voor bet gerecht van de woonplaats van een hunner (art. 6, E.G.-verdrag, 27 september 1968). In een geding voor de rechtbank van koophandel te
Antwerpen waarbij een ontbinding van een , ,exclusief contract van concessie'' en
de veroordeling tot betaling van schadevergoeding wegens contractbreuk werden
gevraagd, wierp een der gedaagden de onbevoegdheid op van de rechtbank
ratione loci, omdat naar haar oordeel alleen de rechtbank van Miinchen, waar
haar maatschappelijke zetel gevestigd was, bevoegd was om kennis te nemen van
bet geschil. De rechtbank verwierp deze stelling op grond van artike16, a van bet
E.G.-verdrag van 27 september 1968, nu een der verweerders woonplaats had in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en de Duitse verweerder niet op
volkomen willekeurige wijze in bet geding betrokken werd en er tussen de
verschillende verweerders een juridische band bestond (Kh. Antwerpen, 23
september 1977, R.W., 1977-78, 1534).
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92. Volgens artikel17 E.G.-verdrag van 27 september 1968 kunnenpartijen van
wie er tenminste een woonplaats heeft in het gebied vaneen verdragsluitende staat
bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge
overeenkomst een gerecht of de gerechten van een verdragsluitende Staat aanwijzen ter kennisneming van de geschillen die naar aanleiding van een bepaalde
rechtsbetrekking zijn ontstaan. Dit gerecht of deze gerechten zijn dan bij uitsluiting van aile andere bevoegd.
Dit artikel primeert de toepassing van artikel4 van de wet van 27 juli 1961 op de
eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop binnen het grondgebied dat het verdrag bepaalt (Mons, 9 december
1975,Pas., 1976, II, 1 ;Kh. Liege, 6mei 1976,B.R.H., 1976, 125 ;Kh. Brussel,
15 januari 1976, B.R.H., 1977, 128; Kh. Liege, 9 september 1974, B.R.H.,
1977, 177; anders Kh. Verviers, 14 februari 1978, J.T., 1978, 456).
Sinds het E.G.-verdrag is artikel4 van de wet van 27 juli 1961 nog slechts van
toepassing op het grondgebied dat gelegen is buiten het grondgebied waarvan het
Europees verdrag de grenzen bepaalt (Kh. Brussel, 28 juli 1977 ,R. W., 1977-78,
1701 met noot Laenens, J.).
De bevoegdheidsclausule moet evenwel deel uitrnaken van de overeenkomst. Het
is niet voldoende dat ze voorkomt op de achterzijde van de facturen voor levering
van goederen in het kader van de concessie (Brussel, 10 februari 1977, J. T.,
1977, 343).
93. ARBITRAGECLAUSULE - De erkenning door de Belgische rechter van
vreemde scheidsrechterlijke uitspraken is, in beginsel onderworpen aan de voorwaarde dat naar Belgisch recht, het geschil vatbaar is voor arbitrage en dus aan de
uitspraak van de gewone rechtbanken kan worden onttrokken.
De wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde duur verleende concessie van alleenverkoop, bepaalt in artikel4 dat de
benadeelde concessiehouder, bij beeindiging van een verkoopsconcessie met
uitwerking voor het hele Belgische grondgebied of een deel ervan, in elk geval de
concessiegever in Belgie kan dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn
woonplaats hetzij voor de rechter van de woonplaats of de zetel van de concessiegever, en dat in het geval het geschil voor een Belgische rechtbank wordt
gebracht, deze uitsluitend de Belgische wet zal toepassen. Volgens artikel6 van
dezelfde wet zijn de bepalingen ervan van toepassing niettegenstaande hiermede
strijdige overeenkomst, gesloten voor het einde van het contract waarbij de
concessie is verleend. Deze imperatieve bepalingen hebben tot doel de concessiehouder het recht te verlenen in elk geval de Belgische wet in te roepen, tenzij
hij hieraan verzaakt heeft bij overeenkomst gesloten nadat het concessiecontract
beeindigd is.
Een geschil betreffende de eenzijdige beeindiging door de concessiegever van een
verkoopsconcessie die over geheel of een deel van het Belgische grondgebied
effecten sorteert, is derhalve niet vatbaar voor beslechting door een arbitrage die
zou zijn overeengekomen v66r het beeindigen van het concessiecontract en die tot
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doel heeft een vreemde wettoepasbaarte maken (Cass., 28 juni 1979,Pas., 1979
I, 1260metconcl. Adv. Gen. Krings;R.W., 1980-81, 539(uittreksel);J.T., 1979,
625 ;R.C.J.B., 1981,332 metnootVanderElst,R.: cass. verworpen van Liege,
12 mei 1977, J.T., 1977, 710; in zelfde zin: Kh. Brussel, 13 september 1979,
J.T., 1980, 374; Kh. Liege, 17 maart 1975, B.R.H., 1977, 186).
94. ARTIKEL 85 E.G.-VERDRAG EN V.O. NR. 17 VAN DE RAAD EN 67/67 VAN DE
overeenkomst van 24 oktober 1959 verleende vennootschap B.
aan Ets. D.B. het alleentecht om de door haar onder het merk B. vervaardigde
producten te verkopen in Belgie, het Groot Hertogdom Luxemburg en Belgisch
Kongo.
De overeenkomst werd aanvankelijk aangegaan voor drie jaar, doch daarna tot
1973 stilzwijgend verlengd. Overeenkomstig de artikelen 4 en 5 verordening nr.
17 van de Raad van 6 februari 1962 (PB. 13 van 21.2.1962, biz. 204) werd zij op
30 januari 1963 aangemeld bij de Cornmissie. Op 29 april berichtte de Commissie
D.B. bij aangetekende brief dat zij op grond van verordening nr. 67/67 van de
Cornmissie van 22 maart 1967 (PB. 57 van 25.3.67, blz. 849), houdende
vrijstelling van bepaalde groepen alleenverkoopovereenkomsten, op 17 juli 1968
had besloten tot seponering van aanmeldingen van alleenverkoopovereenkomsten die- voor zover haar bekend- geen absolute gebiedsbescherming omvatten en dat bij voorlopige bestudering van de aanmelding van de overeenkomst
B./Ets. D.B. was gebleken dat zij aan deze vuorwaard~ voldeyd.
In april 1973 werd voor de rechtbank van koophandel te Doomik en vervolgens
voor het hof van beroep te Mons een geding aanhangig gemaakt door D.B.
wegens schending van contractsverplichtingen door B. zoals die zijn vastgesteld
in de Belgische wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de
voor ongepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop. B. voerde voor het
hof van beroep primair aan dat de Belgische rechter ingevolge het verdrag
betreffende de rechtelijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, niet
bevoegd was kennis te nemen van het geschil, en, subsidiair, dat litigieuze
overeenkomst van 1969, anders dan de Commissie meent, een absolute gebiedsbescherming omvat en dus niet in aanmerking komt voor een ontheffing van
het verbod van artikel 85, lid 1 E.G.-verdrag en nietig en van onwaarde moest
worden verklaard. Bij arrest van 9 december 1975 besloot het hof van beroep te
Mons krachtens artikel177 E.G.-verdrag van het Hof van Justitie te verzoeken
om uitlegging van een aantal bepalingen van het Executieverdrag. Het hof van
beroep stelde naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 6
oktober 1976 (zaak 14/76, De Bloos, Jur. H.v.J., biz. 1497) vast dat de
Belgische rechter ratione loci bevoegd was en besliste dat termen aanwezig waren
om de geldigheid van de overeenkomst van 1959 te toetsen aan artikel 85, lid 1,
E.G .-verdrag. Gezien het standpunt van de Commissie inzake de seponering van
de aanmelding van januari 1963 oordeelde het hof van beroep te Mons het
noodzakelijk het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen volgende
vragen voor te leggen betreffende de uitlegging en de geldigheid:
COMMISSIE- Bij
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Indien een procespartij ingevolge artikel173 E.G.-verdrag is vervallen van
haar recht om bij het Hof van Justitie beroep in te stellen tegen de geldigheid
van een handeling van een instelling der E.E.G., is het dan nog mogelijk dat
hieromtrent een prejudiciele vraag wordt opgeworpen door een nationale
rechter?
11 Zo ja, is dan het besluit van de Commissie van 29 april 1969 tot seponering
van de betrokken alleenverkoopovereenkomst al dan niet te rijmen met het
E.E.G.-Verdrag en de verordeningen ter uitvoering hiervan?
III Kan een alleenverkoopovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van
verordening nr. 67/67 van de Comrnissie van 22 maart 1967 ook na 31
december 1972, nog profiteren van de buitentoepassingsverklaring van artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag?
IV Kan een alleenverkoopovereenkomst die, gelijk de onderhavige, v66r 22
maart 1967 is gesloten doch v66r 1 februari 1963 is aangemeld, in ieder geval
voorlopig geldig worden verklaard, zolang de Commissie zich te dien aanzien
niet heeft uitgesproken? (Mons, 3 mei 1977, Pas. , 1978, II, 8 ;B .R .H., 1977,
348;J.T., 1977, 637).
Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 14 december 1977 (zaak 57/77, fur.
H. v .1., 1977, 2359) verklaard dat gedurende het tijdvak tussen de aanmelding en
de datum waarop de Commissie een besluit neemt, de rechter in een geding over
een oude overeenkomst die deugdelijk is aangemeld of van aanmelding is vrijgesteld, aan zodanige overeenkomst de rechtsgevolgen moet toekennen welke het
op de overeenkomst toepasselijk recht daaraan verbindt, zonder dat aan deze
gevolgen kan worden afgedaan door een eventuele betwisting met betrekking tot
haar verenigbaarheid met artikel 85, lid 1 E.G.-Verdrag.
Als gevolg hiervan behouden deugdelijk aangemelde of van aanmeldingen vrijgestelde oude overeenkomsten, zelfs wanneer de Commissie ten onrechte heeft
aangenomen dat zij een generieke vrijstelling krachtens verordening nr. 67/67
genieten en waarvoor dus geen individuele vrijstelling hoeft te worden gegeven,
hun werking tot de Commissie een besluit krachtens artikel85 en verordening nr.
17 heeft genomen; hieruit volgt dat, nu de vraag of een dergelijke overeenkomst
in overeenstemming met artik:el 85 is gedurende dit tijdvak niet voor de nationale
rechter in het geding kan worden gebracht, de eerste twee vragen gesteld door het
hof van beroep te Mons niet behoeven te worden beantwoord.
Dat ook de derde vraag zonder voorwerp is geraakt.
In ieder geval zijn termen aanwezig om vast te stellen dat de gelding van
verordening nr. 67 I 67 - te wet en de generieke vrijstelling voor overeenkomsten
die voldoen aan de in deze verordening bedoelde voorwaarden- bij verordening
nr. 2591/72 van de Commissie van 8 december 1072 (PB. L. 276 van 9.12.1972)
is verlengd tot 31 december 1982.
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95. BOETEBEDING-RECHTSGELDIGHEIDVANHETK.B. VAN29DECEMBER 1972De nietigheid van het K.B. van 29 december 1972 dat een economische reglementering geeft van de maximale bedragen die bij wijze van schadevergoeding
kunnen gevorderd worden inzake de brouwerijverplichtingen werd ingeroepen
wegens strijd met de artikelen 6, 1131, 1133, B.W. Het hof van beroep te
Antwerpen (26 december 1979,R.W., 1980-81, 1137) heeft geoordeeld dat dit
K.B. rechtsgeldig was. Het heeft immers economische beperkingen ingevoerd
ten einde de rechtsgevolgen van overdreven strafbedingen te verhinderen en aldus
de contractuele zwakkere partij, die de herbergier is, te beschermen tegen de
economisch sterke brouwerijen; de economische reglementering van maximumbedragen die bij wijze van overeengekomen schadevergoeding mogen worden
gevorderd in geval van inbreuken op de brouwerijcontracten schendt geenszins de
openbare orde of de goede zeden, doch wel integendeel. Dit K.B. is dan ook
rechtsgeldig en niet in strijd met de wet.
96. NlETIGHEID OP GROND VAN ARTIKEL 85 E.G.-VERDRAG. GEVOLGEN- Zogenaamde brouwerijovereenkomsten met alleenverkoopovereenkomst vallen onder
de verkoopbepaling van artikel 85, lid 1 E.G.-Verdrag. In de zgn. Bagatelbekendmaking van 27 mei 1970 heeft de Europese Commissie besloten dat,- op
het geheel van de productie en de distributie van goederen de afspraken aan het
Europees kartelverbod ontsnappen wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn.
In casu werd het bewij s niet geleverd dat de voorwaarden van de Bagatelbekendmaking vervuld waren.
De door artikel81, lid 2, E.G.-Verdrag voorziene nietigheid kan enkel slaan op
de onderdelen van de overeenkomst die onder het verbod van artikel 85, lid 1
vallen of op de overeenkomst in haar geheel zo die onderdelen niet kunnen
losgemaakt worden van de overeenkomst zelf; de nationale rechter dient er over
te oordelen of een bepaalde clausule al dan niet essentieel is voor het verder
bestaan van de overeenkomst; naar Belgisch recht zal de oplossing afhangen van
de uit de overeenkomst blijkende wil van de partijen.
In geval het verboden beding gepromoveerd werd tot een voorwaarde waarvan het
bestaan van de ganse overeenkomst afh~ngt, zal de ganse overeenkomst door
nietigheid zijn aangetast.
Ofschoon de nietigverklaring slechts rechtsgevolg heeft voor de toekomst, verzet
het precair karakter van de voorlopige geldigheid zich tegen het afdwingen in
rechte van maatregelen, die terwille van hun definitiefkarakter, strijdig zijn met
de nietigheid waarin de voorlopige geldigheid is uitgemond; er bestaat derhalve
geen aanleiding tot veroordeling van de schuldenaar tot de nakoming van de
verbintenis tot op de dag der nietigverklaring van de overeenkomst en evenmin tot
schadevergoeding wegens het niet nakomen van de voorlopig geldige overeenkomst (Vred. Willebroek, 22 april 1977, T. Vred., 1978, 69).
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REISCONTRACT- REISAGENTSCHAP

97. STATUUT. VEREISTE VANEENVERGUNNING. REISBUREAU OFREISRAADGEVER
De wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus; stelt dat de
winstgevende werkzaamheid die er in bestaat als tussenpersoon reizen of verblijven tegen een vast som te verkopen, slechts als hoofdbezigheid mag worden
uitgeoefend en met vergunning (art. 1, § 1).
De vergunning van categorie B staat de verkoop als tussenpersoon toe van door
derden georganiseerde reizen of verblijventegen een vaste som (K.B., 30 juni
1966, art. 2 § 1, 2° a).
Uit die bepalingen die zoals elke bepaling die de vrijheid van handel en arbeid
beperkt, een strikte uitlegging vereisen, volgt dat ze slechts toepasselijk zijn op de
tussenpersoon die door een derde georganiseerde reizen of verblijven ,verkoopt''.
Wanneer blijkt dat de tussenpersoon slechts als ,reisraadgever" als makelaar,
optreedt die een percentsloon ontvangt op de door zijn tussenkomst verwezenlijkte verkopen en noch voorschotten, noch incasseringen, noch inschrijvingen
mag aannemen en zelf dus niet als verkoper optreedt is zijn aktiviteit niet aan
vergunning onderworpen (Cass., 22 juni 1978, R.W., 1978-79, 1585; Pas.,
1978, I, 1208).
Een V .z. W., is als zodanig onderworpen aan de wet van 21 april1965 houdende
statuut van de reisbureaus, zo zij met winstoogmerk daden van reisagentschappen
stelt. Het volstaat dat met winstoogmerk een enkele daad wordt gesteld die onder
toepassing valt van voomoemde wet, wat ook het uiteindelijk- zelfs belangloos
- doel weze van de winst (Brussel, 25 juni 1976, J.T., 1977, 30).
98. REISCONTRACT. INTERNATIONALE OVEREENKOMST OVER DE REISCONTRACTEN VAN 23 APRIL 1970. VERJARING. VERTREKPUNT- Krachtens de bepalingen van artikel30, al. 2 van de Intemationale Overeenkomst over Reiscontracten
van 23 april1970, goedgekeurd door de wet van 30 maart 1973, zijn de vorderingen waartoe een reiscontract aanleiding kan geven, verjaard na
jaar vanaf de
dag die in het contract bepaald is voor het einde van de prestaties (Vred. Brussel,
(4" kant.) 5 maart 1980, T. Vred., 1980, 86).

een

99. REISCONTRACT. OMSCHRIJVINGEN IN PUBLICITEITSFOLDER. AANSPRAKEDe omschrijvingen die door de reisagentschappen in hun reklamebrochures worden verstrekt moeten met de werkelijkheid overeenkomen. Het
reisagentschap gaat een resultaatsverbintenis aan (Vred. Schaarbeek, 30 september 1975, T. Vred., 1977, 264; Vred. Brussel, 3 maart 1977, T. Vred., 1980,
116; R.G.A.R., 1979, nr. 10065).
Een beding van niet-aansprakelijkheid is desbetreffend strijdig met de openbare
orde (Vred. Schaarbeek, (1 o kant.) 30 september 1975, T. Vred., 1977, 264).
Het gewettigd vertrouwen mag niet worden beschaamd. Er zijn grenzen aan de
LIJKHEID-
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overdrijvingen van de reklame. Het reisagentschap hoeft er zich niet eens over te
verwonderen als zij door haar hoogdravende en bombastische folderstijl verwachtingen schept die niet te verwezenlijken zijn. (Vred. Brussel, 3 maart 1977,
T. Vred., 1980, 116; R.G.A.R., 1979, 10065).
Een gewaarschuwd man moet ook niet alles geloven wat de reklame hem voorspiegelt (Vred. Brussel, (7° kant.) 3 maart 1977, T. Vred., 1980, 116 ;R.G.A.R.,
1979, nr. 10065; Vred. Brussel, (7° kant.) 17 maart 1977,R.G.A.R., 1979, nr.
10008; Verzekeringswereld, 1979, 343).

HOOFDSTUKV

HET HANDELSPAND

100. RECHTEN VAN PANDHOUDENDE SCHULDEISER BIJ FAILLISSEMENT- In afwijking van de regel van artikel 454, W. Kh., volgens welke de middelen van
tenuitvoerlegging om betaling te bekomen van de op de roerende goederen die tot
het faillissement behoren bevoorrechte schuldvorderingen, geschorst worden tot
aan het afsluiten van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen,
bepaalt artil<e19van d~ \Vet van 5 mei 1872, dat de uitoefening van de rechten die
aan de pandhoudende schuldeiser door de vorige artlkelen zijn toegeJ(end~ -noch
door het faillissement noch door de staat van uitstel van betaling, noch door het
overlijden van de schuldenaar of van de derde pandgever wordt geschorst.
Krachtens artikel 543 W. Kh. kan echter op elk tijdstip, de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, het pand ten behoeve van het faillissement
terugnemen door de schuld te betalen.
Derhalve kan de uitoefening van het recht van de pandhoudende schuldeiser om
zich, bij voorbaat en voorrang boven de andere schuldeisers uit de in pand
gegeven zaak te doen betalen, niet worden geschorst door het faillissement van de
schuldenaar die de zaak in pand heeft gegeven, wanneer de curator de zaak niet
ten behoeve van bet faillissement heeft teruggenomen door de schuld te betalen
(Cass., 8 april1976, Arr. Cass., 1976, 915; Pas., 1976, I, 881).
101. HANDELSPAND. SUBSTITUTIE VAN GOEDEREN. FAILLISSEMENT- Het hof
van cassatie heeft geoordeeld dat een pandrecht rechtsgeldig is en tegenstelbaar is
aan de curator, hoewel het pand slaat op de goederen in de verdachte periode in
handen van de schuldeiser gegeven, nu blijkt dat deze goederen in vervanging
komen van goederen v66r de verdachte periode in pand gegeven en een voortzetting van een rechtsgeldig v66r de verdachte periode verschaft pandrecht, ter
waarborging van een bestaande schuld (Cass., 7 oktober 1976,Arr. Cass., 1977,
153 ;Pas., 1977, I, 154 met concl. Adv. Gen. Krings;R.C.l.B ., 1979, 5, met
noot Fagnart, J .L., ,Recherches sur le droit de retention et 1' exception d'inexecution").
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102. INPANDGEVING VAN FACTUUR. ENDOSSEMENT VAN EEN ONGELDIGE PACTOUR - De factuur die op onvolledige wijze de identiteit van de schuldenaar

vermeldt, de prijs van elke prestatie niet afzonderlijk opgeeft, en noch het
nummer van het handelsregister, noch van de B. T. W. van de uitgever vermeldt,
is niet nietig als document vatbaar voor endossement (Kh. Brussel, 24 april1980,
B.R.H., 1981, 7).
103. INPANDGEVING VAN FACTUUR. KENNISGEVING VAN HET ENDOSSEMENTIndien de schuldenaar erkent de kennisgeving te hebben ontvangen, is de kennisgeving van het endossement, zonder ontvangstbewijs zoals voorzien door
artikel 16 van de wet, niet nietig (Kh. Brussel, 24 april1980, B .R.H., 1981, 4.
Zie ook infra: Factoring, nr. 148).
104. INPANDGEVING VAN FACTUUR. RECHTEN VAN GEENDOSSEERDE- De wet
met betrekking tot het endossement van de factuur heeft geenszins een abstract
karakter willen toekennen aan de verbintenis van de schuldenaar van de geendosseerde factuur, zodat de regel van de niet tegenwerpelijkheid van de excepties
door de geendosseerde niet tegen de schuldenaar van de factuur kan worden·
ingeroepen (Kh. Brussel, 24 april1980, B.R.H., 1981, 7).
105. Endossement van de factuur, ten titel van inpandgeving, brengt geen
novatie mee. De geendosseerde oefent de rechten uit die aan de oorspronkelijke
vordering verbonden zijn; hij heeft dus niet meer rechten dan de oorspronkelijke
schuldeiser, en zijn vordering verjaart binnen dezelfde termijn als de vordering tot
betaling van de oorspronkelijke schuldvordering (Kh. Liege, 18 juni 1979, Jur.
Liege, 1978-79, 413).

HOOFDSTUK

VI

HANDELSBEURZEN EN WISSELAQENTEN

AFDELING 1

HANDELSBEURZEN EN BEURSVERRICHTINGEN

106. BEGRIP ,OPENBARE FONDSEN- EN WISSELBEURS"- De beurs waar wisselagenten vergaderen heet ,openbare fondsen- en wisselbeurs" (art. 81 B .I., TV,
W. Kh.). De term ,openbare" houdt geen verband met de uitgifte van fondsen
door de openbare machten en wijst er op dat enkel zij die aan de wettelijke
vereisten voldoen, toegang krijgen tot de beurs (Antwerpen, 6 mei 1976, Rev.
Prat. Soc., 1976, 212).
107. ARTIKEL 108 W. KH. BEGRIP ,ANDERE DAN OPENBARE FONDSEN"- De
openbare uitgifte, de verkoop bij openbare inschrijving en de inschrijving op de
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notering van een Rijksbeurs van andere dan Belgische openbare fondsen, zijn
afhankelijk van de machtiging van de Minister van Financien (art. 108, B.l., T.
V, W. Kh.).
De term , ,openbare fonds en'' heeft hier dezelfde betekenis als deze van de andere
artikels van het boek I, titel V, van het Wetboek van Koophandel, en is niet
beperkt tot de door de openbare machten uitgegeven waarden (Antwerpen, 6 mei
1976, Rev. Prat. Soc., 1976, 212).
De uitdrukking ,,valeurs etrangeres'' (buitenlandse waarden), uitdrukking voorheen in artikel 108 gebruikt, werd bij K.B., nr. 61 van 10 november 1967
vervangen door die van ,andere dan Belgische openbare fondsen" en heeft tot
gevolg deze termen te harmoniseren met de andere artikelen van hetzelfde
Boek I. Ret was niet de bedoeling de draagwijdte ervan te wijzigen (Antwerpen,
6 mei 1976, Rev. Prat. Soc., 1976, 212).

108. TERMIJNHANDEL IN TER BEURS GENOTEERDE EFFECTEN. DEKKING- Ret
K.B. nr. 10 van 19 oktober 1934 schrijftvoor dat hij die order geeft om ter beurs
genoteerde effecten op termijn in te kopen of te verkopen, verplicht is, bij wijze
van pand, aan de wisselagent of bankier een dekking te leveren die moet bestaan
in geld of in ter beurs genoteerde en door de wisselagent of bankier aanvaarde
effecten (art. 1 en 2).
Een ordergever had goudstaven en goudstukken ter dekking gegeven aan de
wisselagent. Goudstaven en goudstukken zijn evenwel geen , ,geld of ter beurs
genoteerde effecten'', en kunnen geen wettelijke dekking uitmaken. De wisselagent is dan ook beroofd van ieder verhaal tegen de ordergever en de vordering in
verwezenlijking van het pand bestaande uit niet wettelijk toegelaten waarden is
niet ontvankelijk.
De lasthebber van termijnhandel inter beurs genoteerde effecten mag de exceptie
van spel niet tegenwerpen aan de vordering in teruggave van de hem in pand
gegeven waarden, wanneer de verstrekte dekking bestaat uit niet wettelijk toegelaten waarden (Brussel, 27 februari 1976, Pas., 1977, II, 27).
109. OPENBAARAANTREKKENVAN SPAARGELDEN. WET VAN IOJULI 1969ENK.B.
VAN 12NOVEMBER 1969-RetK.B. van 12 november 1969 teruitvoeringvande
wet van 10 juli 1969 op het solliciteren van het openbaar spaarwezen zegt dat de
publieke aard van de verrichtingen bedoeld in artikel 108 W. Kh. en artikel 26,
K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 aanwezig is zodra een van de opgesomde omstandigheden zich voordoen, en o.a. wanneer voor eigen rekening of voor rekening
van een derde meer dan 50 personen worden gesolliciteerd. Dit K.B. voert geen
nieuwe rechtsnorm in doch geeft een interpretatie van artikel 5 van de wet van
10 juli 1969 m. b. t. de publieke aard van de verrichtingen bedoeld in artikel 108
W. Kh. en artikel26 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935.
Overeenkomstig de parlementaire documenten is de draagwijdte van voormeld
artikel 5 niet limitatief en de rechtbanken evenals de bestuurlijke overheden,
mogen het bewijs van de publieke aard van de verrichting putten uit gelijk welke
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omstandigheid (Memorie van Toelichting, Par!. Doc., Kamer 1968-69,
nr. 434/1, p. 5).
In casu werden er tenminste 70 personen gesolliciteerd zodat het om een openbaar
aantrekken van spaargelden ging. Conform het voorschrift van artikel 26 K.B.
nr. 185 van 9 juli 1935 gewijzigd bij artikel 8 K.B. nr. 67 van 30 november
1939 moest noodzakelijk een kennisgeving aan de Bankcommissie plaatshebben
(Antwerpen, 6 mei 1976, Rev. Prat. Soc., 1976, 212).
Een persoon had zonder kennisgeving aan de Bankcommissie certificaten die
participatierechten in een onroerend goed in Zwitserland, in een boorput en in een
sinaasappelplantage vertegenwoordigden, te koop aangeboden. Hij hield voor dat
het een operatie betrof die rechtstreekse rechten op roerende of onroerende
goederen vertegenwoordigde. De wet van 10 juli 1969, leidt niet tot deze interpretatie wanneer het gaat om financiele beleggingen van collectieve aard met
afstand van privatief gebruik van de verworven goederen. De publieke aard van
de te koop aanbieding van deze roerende goederen in de brede betekenis van het
woord wordt bewezen door een omzendbrief die in de voorwaarden aangegeven
in het K.B. van 12 november 1969, werd verspreid (Brussel, 7 december 1976,
Rev. Prat. Soc., 1977, 31).
110. OPENBAAR AANTREKKEN VAN SPAARGELDEN. NIET NALEVING VAN VOORGESCHREVEN FORMALITEITEN. GEVOLGEN- Certificaten die participatierechten
in verschillende ondernemingen vertegenwoordigden waren uitgegeven geworden zonder naleving van de voorgeschreven formaliteiten (notificatie aan de
Bankcommissie, machtiging vanwege de Minister van Financien). De inschrijvers hadden uit hun investeringen niet de verwachte winst gehaald en hielden voor
dat de schade moest vergoed worden. Terecht werd beslist dat indien de voorgeschreven formaliteiten waren geeerbiedigd daaruit geen waarborg van een gunstig
financieel resultaat zou zijn voortgevloeid. Er bestond dus geen oorzakelijk
verband tussen de niet naleving van de formaliteiten en de geleden schade
(Brussel, 7 december 1976, Rev. Prat. Soc., 1977, 31).

AFDELJNG2

WISSELAGENT

111. WEIGERING VAN OPDRACHT. AANSPRAKELIJKHEID- Geen enkel gebruik
inzake bankwezen of in handelszaken verplicht een bank of een wisselagent een
opdracht om titels te verkopen te aanvaarden. Door de opdracht te weigeren
begaat de bank of de wisselagent geen fout (Kh. Brussel, 22 september 1976,
B.R.H., 1977, 21).
112. AARD VAN DE OVEREENKOMST KLANT-WISSELAGENT- Wat de beursoperaties betreft is de rol van de bankier of van de wisselagent deze van een
mandataris van de opdrachtgever (Kh. Brussel, 22 september 1976, B.R.H.,
1977' 21).
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113. BORGSTELLING- Een bank had borgstelling verschaft bij de Deposito- en
Consignatiekas ten behoeve van wisselagent D.B. Deze had zijn functie beeindigd op 18 november 1954. De borgstelling mocht dus eerst worden teruggehaa1d
na zes maand (art. 71, B. I, T. V, W. Kh.) hetzij op 18 mei 1955. Pas op 12 juli
1955 eiste de bank de borgstelling terug. Enkele uren tevoren had evenwel de
borgstelling het voorwerp uitgemaakt van een bes1ag vanwege de Staat (voor
betaling van een boete wegens inbreuk op het wetsbesluit van 6 oktober 1944).
De rechtbank van koophandel te Brussel (1 februari 1979, Pas., 1979, III, 15)
heeft beslist dat de borgstelling van de wisselagent bij voorkeur wordt aangewend
ter waarborging van zijn professionele verbintenissen, zelfs indien de door hem in
het kader van zijn functies gedane verrichtingen een delict of een quasi-delict
uitmaken(Cass., 18 mei 1967,Arr. Cass., 1967, 1133;Pas., 1967, I, 1077).
Beslag mag worden gelegd op de borgstelling van een wisselagent bij de Deposito- en Consignatiekas zodra dit beslag geschiedt v66r de terughaling van deze
borgstelling (Rb. Brussel, 1 februari 1979, Pas., 1979, III, 15).

HoOFDSTUK VII

·

BANKVERRICHTINGEN
AFbELING 1

ALGEMEENHEDEN

114. GEBRUIK VAN DE TERM ,BANK"- Het gebruik van de term, ,bank" is enkel
verboden aan de financiele ondememingen die niet op de lijst van de banken
voorkomen die door de Bankcommissie is opgesteld ingevolge artikel 2 van het
K.B. nr. 185, van 9 juli 1935. Maaktdus geeninbreukopvoormeld artikelzij die
een handel in postzegels uitbaten onder de benaming , ,Banque intemationale du
timbre" (Brussel, 15 oktober 1975, Pas., 1976, II, 112).
115. BEROEPSGEHEIM VAN DE BANK. ARTIKEL 458 SW.- Het hoogste rechtscollege heeft de onzekerheid inzake beroepsgeheim van de banken opgelost.
Artikel 458 Sw. is toepasselijk op al wie beroepshalve of ingevolge zijn staat
houder is van een geheim dat men hem toevertrouwt; de toepassing ervan mag
niet worden uitgebreid total wie slechts tot discretie gehouden is. Noch de aard
van de functie van de bankier, noch enige wettekst kennen hem de hoedanigheid
van persoon die door beroepsgeheim gebonden is in de zin van artikel 458 Sw. toe
(Cass., 25 oktober 1978,Pas., 1979, I, 237 ;l.T., 1979, 371. Voor de gevolgen
van dit arrest zie: Simont, L. en Bruyneel, ,Chronique de droit bancaire prive,
les operations de banque" (1978-1979), Bank. Fin., 1980, 672, e.v.).
116.

ZOEKEN DOOR DE BANK VAN EEN KOPER VOOR AANDELEN. AARD VAN DE
OPDRACHT. AANSPRAKELIJKHEID- Wanneer een bank ten behoeve van een
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meerderheidsaandeelhouder een koper zoekt voor de aandelen is zij aansprakelijk
als beroepsmakelaar. Haar client moet weliswaar zorgvuldig zijn maar van haar
kan de client verlangen dat hij raad krijgt nopens de risico's van de verrichtingen
en in contact wordt gesteld met een solvabele koper. In de mate dat de bank ook
raad geeft voor het opstellen van de overeenkomsten, kan zij niet aansprakelijk
gesteld worden voor de leemten die het gevolg zijn van gebrek aan zorgvuldigheid
van partijenofvaneigen wil (Kh. Brussel, 31 januari 1980,B.R.H., 1980, 420).
117. HERDISCONTERING- EN WAARBORG INSTITUUT- De tegemoetkoming van
het H.W.I. ten gunste van deponenten bij banken die failliet zijn verklaard,
stroken met de wettelijke opdracht van het Instituut; zij zijn echter in geen enkel
opzicht bindend. Hoewel het gaat om discretionaire tegemoetkorningen, mogen
zij niet willekeurig noch discriminerend gebeuren. Nochtans wordt het gelijkheidsbeginsel in acht genomen wanneer de criteria van het H.W.I. om uit te
maken welke categorie van deponenten op een tegemoetkoming aanspraak kan
maken en welke categorie uitgesloten wordt, passende, met andere woorden door
het nagestreefde doel verantwoorde, criteria zijn.
Het onderscheid tussen natuurlijke- en rechtspersonen vormt in casu geen passend criterium.
Modaliteiten, categorieen, criteria en tegemoetkomingsmaxima kunnen verschillen van het ene bankfaillissement tot het andere (Kh. Brussel, 3 september
1981, Bank en Fin., 1981, 631).

AFDELING2

BANKREKENINGEN

118. VERHOUDING KLANT - BANK. BANKMANDAAT- De rechtsband tussen de
bank en zijn client is het mandaat. Zo ook wordt de juridische band tussen het
Gemeentekrediet van Belgie en een gemeente beheerst door het bankmandaat
(Brussel, 27 januari 1978, R.W., 1977-78, 2798).
Het faillissement van de klant heeft tot gevolg dat er van rechtswege een einde
wordt gesteld aan het mandaat van de gefailleerde aan zijn bankier (Kh. Brussel,
28 oktober 1980, B.R.H., 1981, 232; J.T., 1981, 29).

119. STORTING. TUSSENKOMST VAN TWEE BANKEN. HOEDANIGHEID VAN DE
TWEEDE BANK. GEVOLG- Wanneer een betalingsorder uitgevoerd wordt door
tussenkomst van twee banken, dan treedt de tweede bank in hoedanigheid van in
plaats gestelde lasthebber van de eerste. Daaruit volgt dat de tweede bank het
order niet meer rechtsgeldig mag uitvoeren wanneer dit werd herroepen v66r de
inschrijving op de rekening van de begunstigde (Brussel, 30 april 1980, Bank en
Fin., 1981, 209).
120. CONTROLE VAN DE BETALINGSORDERS- De bank (in casu het Gemeen-
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tekrediet) dient slechts de schijnbare regelmatigheid van de betalingsorders te
toetsen (Brussel, 27 januari 1978, R.W., 1977-78, 2798).

121. REKENING-COURANT TUSSEN BANK EN KLIENT. ANATOCISME- De bepalingen van artikel 1154 B. W., zijn niet toepasselijk op een rekening-courant, tussen
een particulier en een ban1c Voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst
zulks bepaalt kunnen partijen dus op geregelde tijdstippen rechtsgeldig de rekeningen vastleggen en de verworven intresten kapitaliseren om de te vervallen
intresten te berekenen op het aldus bekomen totaal (Vred. Gembloux, 18 september 1979, fur. Liege, 1980, 79). Het betreft hier duidelijk een handelsrechtelijke gewoonte contra legem (zie Van Rijn en Heenen, ill, nr. 2047).
1

I

122. SLUITING VAN DE REKENING. REKENING-COURANT- Alle bankrekeningen
hebben in principe een persoonlijk karakter, zij worden derhalve gesloten door
het overlijden, de onbekwaamverklaring, het concordaat, of het faillissement van
een van beide partijen.
W at het concordaat betreft menen Van Rijn en Heenen dat de rekening-courant
gesloten wordt bij homologatie van het concordaat (Van Rijn en Heenen, III,
nr. 2048). In strijd met deze bewering heeft de rechtbank van koophandel te
Mons (30 oktober 1978, B .R .H., 1978, 649), geoordeeld dat de rekening-courant
gesloten werd niet door de homologatie maar wel door de neerlegging van het
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord. Deze uitspraak wordt m.i. terecht bekritiseerd door Simont en Bruyneel (,Chronique de droit bancaire prive", Bank
Fin., 1979, p. 684).

AFDELING3

KREDIETOPERATIES

123. REGLEMENT VOOR KREDIETOPENING. AFWIJKING VAN ARTIKEL 1153 B.W.W anneer het reglement van kredietopening een clausule bevat waardoor op het
openstaande debetsaldo bij de afsluiting van het krediet dezelfde interesten en
provisies blijven lopen als die overeengekomen voor de periode waarvoor de
lening werd toegestaan, dan is die clausule een gevoelige afwijking van het
artikel1153 B.W., waarop bovendien artikel1907 al. 2 en 3 B.W. niet van
toepassing zijn (Gent, 22 mei 1980, Bank en Fin., 1980, 669). Hier opnieuw
worden bepalingen van dwingend recht terzijde geschoven door de bankpraktijk.
124. DISCONTO. LEVERANCIERSDISCONTO- Het mechanisme van het leveranciersdisconto is een contractuele rechtsfiguur eigen aan het bankrecht, die tot
gevolg heeft ten laste van de remitant ter disconto de verbintenis op te leggen de
betaling van de effecten te waarborgen; deze verbintenis vindt haar oorsprong
niet in het effect zelf maar in de disconto overeenkomst.
Door een effect op zijn klant getrokken aan de bank over te maken en door
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betaling ervan op te eisen op grond van de overeenkomst van kredietopening,
treedt de leverancier toe tot het mechanisme van het disconto.
Vanaf de afgifte is hij geen derde meer t.o.v. het contract, maar gaat hij t.o.v. de
bank een nieuwe contractuele verbintenis aan met name de betaling vanhet effect
op de vervaldag te waarborgen, en dit zowel ingevolge de disconto-overeenkomst
alsop grond van zijn wisselrechtelijke verbintenis (Mons, 25 februari 1977 ,J.T.,
1977' 697).

125. DOCUMENTAIR KREDIET. BEGRIP- Documentair krediet is een waarborg
van betaling ten gunste van de verkoper (Chambre Arbitrale pour les cafes a
Anvers, 22 juni 1977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 55; zie Van Rijn en Heenen,
III, nr. 2165 en 2169) . Bij geconfirmeerd documentair krediet geniet de verkoper
van de onherroepelijke verbintenis van twee banken: de kredietopnemende bank
en de confirmerende bank (Kh. Kortrijk, 14 december 1979, B.R.H., 1980,
403).
126. DOCUMENTAIR KREDIET. TOEPASSELIJKEREGELS- Daar documentair krediet niet onderworpen is aan specifieke wettelijke regels moeten de verbintenissen
van de bankinstelling beoordeeld worden in functie van de overeenkomst tussen
partijen die o.m. kunnen verwijzen naar de 'Eenvorrnige Regels en Gebruiken'
('Regles et usances uniforme du credit documentaire') (Kh. Brussel, 27 februari
1978, B.R.H., 1979, 8).
Hoewel de 'Eenvormige Regels en Gebruiken' inzake documentair krediet een
private codificatie uitmaken, op initiatief van de banken onder de auspicien van
de Intemationale Kamer van Koophandel verwezenlijkt, hebben zij de waarde
van een handelsrechtelijk gebruik dat zich opdringt niet enkel in de verhoudingen
tussen banken doch ook tussen handelaars die gebruikelijk tot documentair
krediet overgaan (Kh. Brussel, 16 november 1978, Bank. Fin., 1980, 249).
De instructies van de ordergever aan de bank spelen een determinerende rol in de
werking van het documentair krediet: zij moeten de voorwaarden van het krediet
getrouw weergeven en mede de documenten die de bankier zal moeten eisen en
nazien (Kh. Brussel, 16 november 1978, Bank. Fin., 1980, 249).
De partijen, bij het documentair krediet, dienen zich uitsluitend met documenten
in te laten en nietmet goederen (Kh. Kortrijk, 14 december 1979,B.R.H., 1980,
403).
127.

DOCUMENTAIR KREDIET. VERPLICHTING DE REGELMATIGHEID VAN DE DOCUMENTEN NA TE ZIEN- De kredietopnemende bank moet zelf de documenten

onderzoeken. De omstandigheid dat deze bank betaalt nadat de confirmerende
bank de documenten onderzocht had doch v66rdat de eerste bank zelf de documenten voor nazicht had ontvangen, is irrelevant wanneer de documenten regelmatig zijn. In geval van onregelmatigheid is de kredietopnemende bank daarentegen volledig aansprakelijkjegens de opdrachtgever (Kh. Kortrijk, 14 december
1979, B.R.H., 1980, 403).
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De verplichting van de bank tot nazicht slaat evenwel aileen op de formele
verificatie van de documenten. De bank is slechts aansprakelijk indien de onregelmatigheid ervan zo patent was dat een redelijk onderzoek deze zou hebben aan
het licht gebracht (Kh. Brussel, 27 februari 1978, B.R.H., 1979, 8).

128. DOCUMENTAIR KREDIET EN ONDERLIGGEND BETWIST KOOPCONTRACTHet onherroepelijk krediet maakt van de verbintenis van de bankier-kredietgever
t.o.v. de met de derde begunstigde (verkoper) aangegane overeenkomst, een
zelfstandige verbintenis. De verbintenis van de bankier is onafhankelijk van het
koopcontract dater aanleiding toe gaf (Fredericq, L., S., Handboek, II, (1978)
nr. 789). De verbintenis van de bankier is totaal autonoom t.a.v. de verhouding
koper-verkoper (Kh. Brussel, 16 november 1978, Bank Fin., 1980, 249).
De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen de betaling door de bankier, die
hij gelaste een onherroepelijk documentair krediet te openen, van het aan de
begunstigde toegezegde bedrag, onder voorwendsel dat de door deze laatste
geleverde goederen niet van de overeengekomen kwaliteit zijn (Kh. Brussel,
12 juni 1980, Bank Fin., 1980, 661).
De bankier moet betal en tegen documenten die overeenstemming vertonen met de
voorwaarden van het krediet, zelfs indien hij kennis heeft van de niet conformiteit
van de geleverde goederen (Kh. Kortrijk, 14 december 1979, B.R.H., 1980,
403).
Gedeeltelijke levering waarvan een gedeelte werd betaald h~eft: geen iilV]oed op
de geldigheid van de bankoperaties (Kh. Brussel, 4 december 1979, J.T., 1980,
513).
129. DOCUMENTAIR KREDIET. ARTIKEL 8B VAN DE EENVORMIGE REGELS EN GEBRUIKEN- De bank die de opening van het documentair krediet mededeelt, kan
eveneens belast worden met het te gelde maken van het krediet. In dat geval kan
de bank, overeenkomstig artikel 8b van de Eenvorrnige Regels en Gebruiken,
geldig uitbetalen v66raleer in het bezit gesteld te zijn van de fondsen (Brussel,
13 maart 1980, B.R.H., 1981, 548).
130. BANKWAARBORG OP HET EERSTE VERZOEK. BEGRIP. KENMERK. UITWERKING- Het gebeurt nogal frequent, vooral bij intemationale handelsoperaties,

dat de koper (of de meester van de zaak) van zijn Belgische verkoper (of
aannemer) een onvoorwaardelijke en abstracte verbintenis van een bank eist, ter
waarborging van diens verbintenissen. De bank verbindt zich om een bepaalde
som geld uit te betalen op eerste verzoek van de begunstigde, al naar gelang het
geval na voorlegging van bepaalde documenten of zonder enige rechtvaardiging
(Simont en Bruyneel, , ,Chronique de droit bancaire prive; Les operations de
banque (1978-79)", Bank Fin., 1980, 99).
Deze bankwaarborg vervult in de verhouding tussen verkoper-uitvoerder en
koper-invoerder een rol die parallel is met dat van het documentair krediet: het
documentair krediet waarborgt de verkoper de betaling van de prijs, terwijl de
bankwaarborg de koper waarborgt dat hij zal vergoed worden voor de averij aan
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de koopwaren binnen de door het contract voor deze waarborg voorziene voorwaarden (Kh. Brussel, 21 november 1979, B.R.H., 1980, 140).

131. De bankwaarborg op eerste verzoek is geldig in het Belgisch recht (Kh.
Brussel, 11 maart 1981, B .R.H., 1981, 361). Deze bankwaarborg vertoont
kenmerken zowel van de borgstelling als van de lastgeving: zij heeft een , ,documentair'' karakter in de zin dat de bankier moet betal en zodra aan de voorwaarden
om beroep te doen op de waarborg, voorzien in de waarborgakte, voldaanis,
zonder dat de bankier vooraf nog de gegrondheid moet onderzoeken van de
grieven van de begunstigde van de waarborg.
De verplichtingen van de bankier jegens de begunstigde van de waarborg worden
geregeld door de tekst van de waarborgakte terwijl de verhouding tussen de
bankier en zijn client geregeld worden door de tekst van de waarborgopdracht
(Kh. Brussel, 21 november 1979,B.R.H., 1980, 140).
In tegenstelling tot de borgtocht vertoont de bankwaarborg geen accessoir karakter en is zij onafhankelijk van de onderliggende rechtsverhouding tussen de
opdrachtgever en de begunstigde van de waarborg.
Elke band met de onderliggende overeenkomst wordt niet verbroken. De begunstigde kan uiteraard slechts aanspraak maken op de waarborg binnen de grenzen
bepaald door de akte waarmede de waarborg wordt gegeven ; dat houdt in dat de
begunstigde slechts zal mogen aanspraak maken op rechten die verband houden
met de gewaarborgde verbintenis en dat de garant desnoods ook een summier
onderzoek zal moeten uitvoeren. De financiele ins telling zal verder het recht en de
plicht hebben willekeurige of bedriegelijke eisen te weigeren en zij zal evenmin
gevolg geven aan een eis die indruist tegen de interne en internationale openbare
orde. Tenslotte beletten de gedane betalingen geenszins latere terugvorderingen
door de waarborgbiedende bank t.a. v. de opdrachtgever of begunstigde. Binnen
de hierboven geschetste grenzen moet, noch mag, de waarborgbiedende bank
onderzoeken of de verbintenissen van partijen degelijk werden uitgevoerd, of zij
nog bestaan en of zij rechtsgeldig werden aangegaan (Kh. Brussel, 11 maart
1981, B.R.H., 1981, 361).
132. BANKWAARBORG OP EERSTE VERZOEK. MISBRUIK- Alhoewel de verplichting van de bank tot betaling , ,op eerste verzoek'' in beginsel absoluut is, bestaan
daarop uitzonderingen zoals bij kennelijk misbruik door de verzoeker (Kh.
Brussel, (Voorz.) 15 januari 1980, B .R.H., 1980, 147).

133. WAARBORGEN EN TEGENWAARBORGEN- Krachtens het mechanisme van
de- opzichzelf staande- tegenwaarborgen moet een bank die een tegenwaarborg verleent, de bank vergoeden die de oorspronkelijke waarborg stelde, tenzij
in geval van fraude, zodra vaststaat dat de betrokken waarborgen werden verleend
op verzoek van de client van de bank die de tegenwaarborg stelde en dat de bank
die de oorspronkelijke waarborg verleende de rechthebbende heeft betaald of van
deze een verzoek om betaling heeft ontvangen (Kh. Brussel, (Voorz.), 23 december 1980, Bank Fin., 1981, 627).
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134. DE AANSPRAKELDKHEID VAN DE KREDIETVERLENER- Het beiangrijk cassatiearrest van 19 maart 1976, dat we in het vorig overzicht van rechtspraak
besproken hebben is in de hier beschouwde periode nog in enkeie tijdschriften
overgenomen (Overzicht van rechtspraak (1972-1976) ,Bijzonder en afwijkend
handeisrecht", T.P.R., 1979, 104;Pas., 1976, I, 808 ;R.G.A.R., 1977, 9815).
Men schijnt in gevai van faillissement steeds meer de kredietverlener te willen
aansprakelijk stellen voor het door hem zgn. onrechtmatig aan de gefailleerde
verleende krediet, waardoor een schijn van kredietwaardigheid kunstmatig werd
in stand gehouden die derde schuideisers heeft rnisieid (zie: Van Ommesiaghe,
P., , ,La responsabilite du banquier dispensateur de credit en droit beige'', Bank
Fin., cahier I, maart 1979; Simont en Bruyneei, ,Chronique de droit bancaire
prive, Des operations de banque (1978-1979)", Bank Fin., 1979, 695 e.v.).
135. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. GRONDSLAG EN BEGINSELEN- Het is opvallend hoe vonnissen en arresten die zich over de aansprakeIijkheid van de kredietverlener uitspreken meestai bijzonder duidelijke rechtstheoretische overwegingen wijden aan de juridische fundering daarvan.
De Beigische rechtsieer en rechtspraak verwerpt eensgezind het door somrnige
Franse auteurs en rechtspraak voorgehouden karakter van , ,openbare dienst'' van
de kredietverlenende functie van de bank (Brussei, 27 september 1978, B.R.H.,
1979, 268;Kh. Brussei, 3 mei 1976, J.T., 1977, 60 en Brussei, 14 september
1919,J.T., 1980, 132 (in zelfde zaak); Brussei, 10 mei 1979,Pas ., 1979, IT, 97;
Simont en Bruyneei, ,Chronique de droit bancaire prive", Bank Fin., 1979,
695, nr. 23; Van Ommesiaghe, P., ,Laresponsabilite du banquier dispensateur
de credit en droit beige", Bank Fin., cahier 1 maart 1979, 11 e.v.; SchoentjesMerchiers, noot onder Cass., 19 maart 1976, R.C.J.B., 1977, 38 en Merchiers,
Y., ,Overzicht van rechtspraak", T.P.R., 1979, 104, nr. 89).
De kredietverlenende functie van de bank vertoont een bijzonder beiang omdat ze
de zekerheid van het zakenleven op het spei zet; deiende in het bankberoep is ze
een functie van aigemeen belang, zonder voor zoveei een echte openbare dienst te
zijn, specifieke notie waarvan bepaaide gevoigen zoals het verbod van contractsweigering niet verenigbaar zijn met de activiteit van de bankier (Brussei,
10 mei 1979, Bank Fin., 1979, 583).
Meer verwarrend en minder geiukkig is de formuiering in een ander arrest van
hetzelfde hof waar betoogd wordt dat de banken siechts een opdracht van
openbare dienstverlening vervullen, voor zover zij er op moeten Ietten dat de
diensten die zij aan hun clienten verlenen niet een instrument worden waarmede
aan derden schade wordtberokkend (Brussei, 27 september 1978,B .R.H., 1979,
268).
De distributie van het krediet door een financieei organisme is een daad waarvan
de implicaties aanzienlijk zijn zowei op het sociaal viak ais op het economisch
viak; een dergelijk organisme moet dus, in zijn professionele ervaring, in de
kennis die hij behoeft te hebben van de markt in een wel bepaalde conjunctuur, en
in de hoedanigheid van een normaal ervaren bankier, de gedragsnormen puren
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die, zo zij niet worden geeerbiedigd, een fout uitmaken (Liege, 1 februari 1978,
J.T., 1979, 180).

De aansprakelijkheid van de kredietverlener berust dus op het gemeen recht van
de quasi-delictuele aansprakelijkheid. Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 3 mei 1976 geeft een zeer heldere theoretische uiteenzetting
van de toepasselijke beginselen. De aansprakelijkheid van een kredietinstelling
kan in het gedrang komen wegens fouten begaan in de uitoefening van de
kredietverlenende functie. Naar het gemeen recht van de quasi-delictuele aansprakelijkheid zal het slachtoffer het bewijs moeten brengen van de fout, de
geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide. Dit fundamenteel beginsel is toepasselijk in eender welke privaatrechtelijke of publiekrechtelijke kredietinstelling. De uitdrukking van ,openbare dienst" die ongetwijfeld als dusdanig onjuist is moet nochtans worden weerhouden in de mate dat zij wijst op de
bijzondere voorzichtigheidsplicht die rust op iedere professionele, dus ook op de
kredietverlenende, kredietinstelling. Deze uitdrukking vertaalt op het gebied van
de economische activiteit, de beroepsplicht die men kan verwachten van wie in
een bepaalde materie ervaren is.
De bijzondere aansprakelijkheid van de kredietverlener is gerechtvaardigd, niet
enkel gezien haar eigen belangen als schuldeiser, maar ook in acht genomen de
belangen van de derden, leveranciers en schuldeisers, die de bankiers ook in acht
moeten nemen.
De verbintenis die op de kredietinstelling rust mag aldus worden gedefinieerd als
zijnde de plicht zich te onthouden van aan derden enig nadeel te berokkenen,
hetzij door ze te misleiden omtrent de werkelijke toestand van de kredietverkrijger, hetzij door aan deze laatste de middelen te verschaffen om op artificiele
wijze zijn onderneming in stand te houden ten nadele van de schuldeiser.
De benadeelde zal het oorzakelijk verband moeten aanduiden tussen de fout van
de kredietverlener bij de toekenning of de instandhouding van het krediet en de
schade waarvan zij vergoeding eist (Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T., 1977, 60,
bev. door Brussel, 14 september 1979, J.T., 1980, 132).

136. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. KREDIETOPENING - De
bank mag geen overdreven krediet verlenen aan zijn klant en hem aldus een
schijnbare welstand verlenen van aard om derden te misleiden over zijn werkelijke solvabiliteit (Brussel, 27 september 1978, B .R.H., 1978, 268).
Vooraleer een kredietopening toe te staan moet de kredietverlener inlichtingen
inwinnen nopens de kredietaanvrager. In de SEFI-zaak was de kredietverlener
hierbij tekort geschoten. Het verslag van de eigen diensten liet geen enkele twijfel
omtrent de belangrijke risico's van het project en zijn fundamentele zwakheden
van technische en financiele aard. Het risico was nog verzwaard door de onbevoegdheid op industrieel vlak van de kredietaanvragers en de afwezigheid van
inlichtingen omtrent hun persoon. Onzekerheid bestond omtrent het project
waarvoor het krediet werd aangevraagd. De voorzitter van de kredietverlenende
ins telling had zelfs bekend dat het geheel van ongunstige inlichtingen had moeten
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leiden tot een weigering van het krediet, was het niet dat er was aangedrongen
door het Ministerie van Economische Zaken (Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T.,
1976, 60 zie ook in zelfde zin Brussel, 14 september 1979, J.T., 1980, 132).
137. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKlliR. KREDlliT AAN ONDERNEMINGEN IN
MOEILIJKHEDEN- De kredietverlening moet worden beoordeeld naar de externe
omstandigheden van hun uitoefening en de tegenwoordig gangbare en normale
praktijk bij de kredietverrichtingen; zo de kredietverlener de toestand van de
persoon aan wie hij krediet verleent moet beoordelen moet men hierbij de
technische rniddelen in acht nemen waarover hij normaal beschikt om zulks uit te
voeren. De bankier moet een evenwicht trachten te verwezenlijken tussen zijn
contractuele verbintenissen van medewerking met zijn klant en de discretie
omtrent diens algemene handelstoestand enerzijds en anderzijds zijn algemene
plicht om derden geen schade toe te brengen. Dit evenwicht wordt verbroken en
de kredietverlener is aansprakelijk wanneer hij zijn medewerking niet onttrekt
aan een ,onherstelbaar" verloren onderneming (Brussel, 10 mei 1979, Pas.,
1979, II, 97).
De bankier begaat een fout zo hij krediet verleent aan een handelaar die zich in
staat van staking van betaling bevindt, indien hij weet of hoeft te weten dat de
toestand van de handelaar onherstelbaar is (Brussel, 27 september 1978, B .R .H.,
1978, 268; Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597; Kh. Charleroi, 18 december
1980;;!.7'~,- 1980, 119);---- ---- --- -- -------Aldus moeten volgende vragen positief beantwoord worden:
1) Is op het ogenblik van de kredietverlening de toestand van de gecrediteerde
zodanig gecompromiteerd dat er geen enkele ernstige kans bestond om het
faillissement te voorkomen?
2) Kende de kredietverlener deze toestand of hoefde hij die te kennen (Kh.
Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597)?
De houding van kredietverlener moet evenwel met de grootste voorzichtigheid
worden beoordeeld om slechts een kennelijke fout te weerhouden. De beoordeling moet met des te meer omzichtigheid gebeuren, daar sinds de kredietverlening een hele tijdspanne verlopen is die toenmalige bevindingen kan hebben
omvergeworpen (Brussel, 27 september 1980, B.R.H., 1978, 268).
Een vergissing in de beoordeling of de diagnose maakt niet noodzakelijk een fout
uit verrnits zelfs een zorgvuldig en behendig professioneel vergissingen kan
begaan (Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119).
De enige omstandigheid dat de vennootschap failliet is gegaan volstaat niet om de
bankier aansprakelijk te stellen temeer dat het zeer belangrijk is zich te plaatsen op
het ogenblik waarop het krediet is verleend om de beslissing van de kredietverlener te beoordelen (Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119).
De onherstelbare of definitief gecomprorniteerde toestand mag niet worden
bepaald door de staat van staking van betaling; een ondernerning die zich in staat
van staking van betaling bevindt kan inderdaad redelijke hoop op herstel koesteren dank zij bevoorbeeld inbreng van eigen kapitalen, herstructurering, afsluiten
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van nieuwe contracten, afstand van deficitaire eenheden, aanstelling van nieuwe
!eiders, enz ... (Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 547).
De onwetendheid van de kredietverlener over de onherstelbare toestand van de
gecrediteerde volstaat niet om hem van aansprakelijkheid te ontslaan. Integendeel
de kredietverlener moet de zaken van zijn client volgen (Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119).
Het louter feit dat de kredietverlener het toekennen van krediet ondergeschikt
maakt aan een zeker aantal waarborgen, brengt geenszins met zich mee dat de
toestand van de klant van het begin af gecompromiteerd is. Opdat er collusie zou
zijn tussen de kredietverlener en de klant, is nodig dat de eerste kennis heeft gehad
van de kritieke toestand van de andere, en dat de werking van het krediet gepaard
gaat met listen en bedriegelijke handelingen (Kh. Brussel, 29 maart 1980, J.T.,
1980, 600).

138.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. INSTANDHOUDING VAN
HET KREDIET- Het kredietorganisme moet, eens het krediet werd toegestaan, de

toestand van de gekrediteerde controleren en hierop toezien.
Deze verplichting zal des te strikter worden nageleefd wanneer het toegekende
krediet belangrijk is of een bijzonder risico inhoudt dat de bank kende (Liege,
1 februari 1978,J.T., 1979, 180;Kh. Brussel, 3 mei 1976,J.T., 1977,60, bev.
door Brussel, 14 september 1979, J.T., 1980, 132).
Enkel een doelmatige controle zal de kredietverlener in staat stellen om een
onvoorzichtig beheer van de gekrediteerde of enig ander be1angrijk en abnormaal
feit, te ontdekken dat van aard is om de goede uitvoering van zijn verbintenissen
door de gekrediteerde in het gedrang te brengen (Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T.,
1977, 60; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119; Kh. Brussel,
20 september 1979, J.T., 1980, 45). Zo kan meer speciaal aan een bankier
verweten worden:
- krediet te hebben in stand gehouden en de bijzondere investigaties niet te
hebben doorgevoerd, ondanks de herhaalde niet-betalingen, en ,retours"
- geen dieper onderzoek te hebben doorgevoerd terwijl hij onregelmatigheden
in de balans moest vermoeden
- de kennis door de bank van het belangrijk tegoed van het eisbare t.o.v. het
realiseerbare actief en van het permanent karakter hiervan, zodanig dat zij geen
hoop kan hebben op verbetering van de toestand
- de balans en de resultaatrekening van de klanten niet te hebben gevolgd; zich
niet de moeite te hebben getroost deze te ontleden (Kh. Charleroi, 18 december
1980; J.T., 1981, 119).
Wanneer de bankier zijn medewerking verleent aan het verwezenlijken van een
herstelplan waarvan de overleving van de onderneming redelijk kan verwacht
worden, kan de instandhouding van het krediet de aansprakelijkheid van de
bankier niet in het gedrang brengen. Integendeel, de bankier begaat een fout
wanneer hij krediet in stand houdt waarvan blijkt dat, het op zichzelf, of samen
met maatregelen van reorganisatie van de onderneming, niet kan leiden tot herstel
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van de toestand doch slechts voor gevolg heeft de bevinding van de staat van
staking van betaling van de gekrediteerde uit te stellen (Kh. Brussel, 29 mei
1980, J.T., 1980, 597).

139. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKIER. STOPZETIING VAN RET KREDIETDe kredietverlener wordt niet enkel aansprakelijk gesteld voor onrechtmatige
handhaving van het krediet doch ook wegens stopzetting van het krediet.
Men heeft voorgehouden dat de bankier die een krediet had opgezegd de oorzaak
was van de faillissement van zijn klant en derhalve aansprakelijk moest worden
gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade.
De rechtbank van koophandel te Brussel heeft in een dergelijke aangelegenheid
zeer terecht beslist dat het contract van kredietopening van nature uit een intuitu
personae karakter vertoont. Daaruit vloeit voort dat een diepgaande wijziging in
de persoonlijkheid van gekrediteerde m.n. een wijziging van zijn economische
bedrijvigheid en van zijn financieel evenwicht, de stopzetting van het krediet
rechtvaardigt (Kh. Brussel12 mei 1980, J.T., 1980, 693). De bankier mag aldus
een einde stellen aan het krediet wanneer het contract van de kredietopening van
onbepaalde duur is. Daaruit vloeit niet voort dat het contract van kredietopening
aan een potestatieve voorwaarde is onderworpen, vermits de wil van de bankier
slaat, niet op het bestaan van het contract, doch enkel op de duur van het krediet
(Kh. Brussel, 20 september 1979, J.T., 1980, 45).
Dat de bankier het recht heeft eenzijdig een kredietopening voor onbepaalde tijd
op te zeggen wanneer diepgaande wijzigingen aan de economische bedrijvigheid
of aan zijn financieel evenwicht zulks rechtvaardigen, moet worden goedgekeurd. Het zou vrij onzinnig zijn de bankier aansprakelijk te stellen voor het in
stand houden van , ,kunstmatig'' krediet enerzijds en hem anderzijds aansprakelijk te stellen wanneer hij in dergelijke omstandigheden dit niet doet.
De kredietverlener zou evenwel een fout begaan die zijn aansprakelijkheid tot
gevolg heeft, indien hij het krediet brutaal zou stopzetten in een geval dat in de
overeenkomst van kredietopening niet voorzien is, en dus onvoorzienbaar is voor
de gekrediteerde (Kh. Brussel, 12 mei 1980, J.T., 1980, 693).
140. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. SCHULD. LEVERANCIERSDISCONTO- De aansprakelijkheid van de kredietverlener moet worden beoordeeld volgens dezelfde regels als deze toepasselijk op de andere vormen van
krediet (Van Ommeslaghe, , ,La responsabilite du banquier dispensateur de credit
en droit belge", Bank Fin., Cahier 1, maart 1979, nr. 26-27; Simont en
Bruyneel, ,Les operations de banque (1978-1979)",BankFin., 1979,710,
nr. 31 e.v.).
De schuld van de bankier bij leveranciersdisconto bestaat in het disconteren van
effecten terwijl hij weet of hoeft te weten dat de toestand van de klant dermate
slecht is dat hij rederlijkwijze slechts op de handtekening van de trekker kan
rekenen (Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597; Kh. Brussel, 29 mei 1980,
l.T., 1980, 600).
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De trekker van een wisselbrief mag voorhouden dat de bankier bedrog heeft
gepleegd door de wissel te disconteren terwijl hij wist dat de toestand van zijn
klant dermate kritiek was dat zij aan zijn handtekening iedere solvabiliteit ontnam, wat tot gevolg heeft dat het discontocontract nietig is en hem machtigt om
wat hij betaalde terug te vorderen.
Het bedrog kan uit een loutere terughoudendheid bestaan of uit collusie tussen de
bankier en zijn klant. Het bestaan van het bedrog moet beoordeeld worden op het
ogenblik dat het discontocontract met de trekker wordt afgesloten (Kh. Brussel,
29 mei 1980, J.T., 1980, 600).

141. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. UITOEFENING VAN FEITELIJKE BEHEERSFUNCTIES - De bankier gaat zijn normale functies te buiten
wanneer hij beheersopdrachten aanvaardt, of indien de uitgestrektheid van zijn
controle op de handelingen van zijn klant hem er toe brengt om zelf beslissingen te
nemen of een strenge voogdij uit te oefenen op de daden van beheer van zijn klant
(Kh. Brussel, 20 september 1979, J.T., 1980, 45).
142. AANSPRAKELIJKHEIDVANDEKREDIETVERLENENDEBOUWPROMOTOR-De
vraag naar de aansprakelijkheid van de promotor van een onroerend goed bestemd
voor diverse kleinhandel die om zijn investeringen te rentabiliseren en mogelijke
klanten te lokken, middelen heeft aangewend die schade hebben berokkend aan
de massa van de schuldeisers van een huurder, werd behandeld - en positief
beantwoord - door het hof van beroep te Brussel (13 januari 1981, B .R .H.,
1981, 162). Het feit derden te misleiden nopens de solvabiliteit van de toekomstige gefailleerde door het toestaan van leningen die bestemd zijn om een onvermogen te verbergen, is een onrechtmatige daad die diegene die ze stelde, verplicht de schade te vergoeden- in casu de toename van het passief- dat er in
oorzakelijk verband mee staat.
143. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. OORZAKELIJK VERBANO
Het volstaat niet de schuld van de kredietverlener te bewijzen; er moet bovendien
bewijs worden geleverd van het onmisbaar oorzakelijk verband tussen de door de
kredietverlener begane fout en de schade door het slachtoffer geleden (Kh.
Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597).
Meer specifiek zal de derde het bewijs moeten brengen:
- dat zonder de fout, de gekrediteerde de schadeverwekkende activiteit niet had
kunnen ondememen of voortzetten;
- dat hijzelf niet onvoorzichtig is geweest, door te vertrouwen op het ,brevet
van moraliteit'' of van professionele ernst door de kredietinstelling aan de
handelaar verleend.
Wanneer de bankier aldus een verkeerde schijn van solvabiliteit van de schuldenaar heeft geschapen dat geen enkele aanwijzing de juiste toestand aan een
normaal voorzichtig en ervaren handelaar kan laten vermoeden, zal men moeten
besluiten dat de schuld van de bankier wel in oorzakelijk verband staat met de
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schade van het slachtoffer (Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T., 1977, 60; bevestigd
door Brussel, 14 september 1979, J.T., 1980, 132; zie ook Kh. Brussel, 29 mei
1980, J.T., 1980, 597).

144.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKEN. BEVOEGDHEID VAN DE CURATOR OM

OP TE TREDEN IN NAAM VAN DE MASSA VAN DE BENADEELDE SCHULDEISERS -

Een arrest van het hof van cassatie van 12 februari 1981 (B.R.H., 1981, 154;
Rev. Prat. Soc., 1981, 116; J.T., 1981, 270) heeft op gelukkige wijze klaarheid
gebracht omtrent de vraag naar de bevoegdheid van de curator om op te treden in
naam van de failliete massa m.b.t. het begrip ,gemeenschappelijk geleden
schade''. Zijn gemeen aan alle schuldeisers de rechten die voortvloeien uit schade
veroorzaakt door wie ook en die tot gevolg heeft gehad het passief van het
faillissement te verzwaren of het actief ervan te verminderen. Omwille van de
schade die aldus wordt veroorzaakt aan de mass a van de goederen en rechten die
het pand van de schuldeisers uitmaakt, is de schuld de oorzaak van een collectieve
schade voor de schuldeisers en schaadt de rechten die hen van nature uit, gemeen
zijn.
Deze rechtspraak is bijzonder belangwekkend voor de vraag naar de bevoegdheid
van de curator om op te treden in naam van de mass a van de schuldeisers, wanneer
zich in die massa juist een schuldeiser bevindt- m.n. de kredietverlener- die
de oorzaak is van de geleden schade. Er werd soms betoogd dat de curator niet kon
optreden zo_de schade_nieLQp_ gelijk_e wijze geled~J1 was door alle schuldeisers
(Zie Schoentjes-Merchiers Y., , ,La responsabilite civile dudonneur de cred1t";
R.C.J.B ., 1977, 48, 227, e.v.). De rechtbank van koophandel te Brussel, heeft
enkele interessante overwegingen gewijd aan deze problematiek reeds v66r
voornoemd cassatiearrest. Om uit te maken- zegt de rechtbank- wat de massa
betreft en wat de individuele belangen betreft, moet men de aard van de schade in
acht nemen. W anneer de schade door de schuldeisers slechts op indirecte wijze
werd geleden - bv. door vermindering van hun dividend - moet men beschouwen dat de schade een collectief karakter heeft... Terzake werd aan de
kredietverlener verweten om onrechtmatig krediet te hebben verleend aan de
gefailleerde, en aldus een schijn van kredietwaardigheid te hebben in stand
gehouden die het de gekrediteerde mogelijk had gemaakt de onrechtmatige
activiteit voort te zetten, en een deel van het maatschappelijk actief te onttrekken
door het bedrag van de haar gecrediteerde facturen voor zichzelf te recupereren.
Een dergelijke fout heeft een rechtstreekse invloed op de solvabiliteit van de
gefailleerde en op de samenstelling van het gemeenschappelijk onderpand van de
schuldeisers, die schuld heeft dus de schade veroorzaakt aan al wie een schuldvordering bezit t.o.v. de gefailleerde. De massa van de schuldeisers heeft dus
belang bij het welslagen van een vordering die tot doel heeft het maatschappelijk
actief als gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers te vergroten (Kh.
Brussel, 29 oktober 1976, J.T., 1977, 58).

145.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK. RAADGEVINGEN VAN AANGESTELDEN

M.B.T. INVESTERINGEN-
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De boekhouder van een bank die een client heeft

aangeraden om alvorens elke beslissing tot investeren in een vennootschap te
nemen, het advies in te winnen van terzake meer bekwame personen, zoals een
bedrijfsrevisor en een notaris, brengt de aansprakelijkheid van de bank niet in het
gedrang (Kh. Liege, 3 oktober 1979, B.R.H., 1981, 67).
146. AANGESTELDEN. ONREGELMATIGE BETALINGSORDERS- De bank moet de
gevolgen dragen van een vergissing of van een nalatigheid van haar aangestelden,
erin bestaande dat betalingsorders werden uitgevoerd die niet werden ondertekend door twee personen die uitsluitend daartoe gemachtigd waren (Kh. Liege,
3 oktober 1979,B.R.H., 1981, 67).
147. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DEPOSITO'S- De bank is aansprakelijk voor
de haar toevertrouwde deposito's. Zij mag niet voorhouden dat haar aangestelde
die de fondsen voor zich heeft gehouden een onafhankelijke bank heeft opgericht
(Rb. Liege, 17 september 1981, Jur. Liege, 1981, 355).

AFDELING4

FACTORING

148. ENDOSSEMENT VAN DE FACTUREN. NIET NALEVING VAN ARTIKEL 16 WET
25 OKTOBER 1919- Bij factoring worden de facturen geendosseerd aan de factor.
Volgens artikel 16 van de wet van 25 oktober 1919 wordt het endossement aan de
schuldenaar betekend door middel van een bij post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs. De schuldenaar die een kennisgeving van het endossement
ontvangt, kan zijn schuld aileen in handen van de geendosseerde deugdelijk
kwijten. In de praktijk van factoring gebeurt evenwel de betekening aan de
schuldenaar niet bij aangetekend schrijven: buiten de hoge kosten en materiele
last dat dit zou meebrengen zou dit de overgedragen schuldenaar kunnen ontstemmen en goede zakenrelaties tussen de schuldeiser en schuldenaar in het
gedrang brengen (Zie Zenner, A., , ,Tegenstelbaarheid van factuuroverdrachten
en tegenwerpelijkheid van verweermiddelen inzake factoring'', B .R .H., 1981,
503). De betekening gebeurt dus meestal bij gewone brief. In een dergelijke
feitensituatie heeft de rechtbank van koophandel te Brussel terecht geoordeeld dat
de kennisgeving van het endossement van een factuur per gewone post niet voor
gevolg heeft dat dit endossement nietig zou zijn noch dat de klant-schuldenaar zou
mogen betalen aan zijn oorspronkelijke schuldeiser, indien hij wist dat er een
endossement was geweest (Kh. Brussel, 4 februari 1981, B.R.H., 1981, 499).
Deze rechtspraak ligt in de lijn van de cassatierechtspraak inzake , ,overeenkomende daden'' (Cass., 3 september 1960,Arr. Cass ., 1960, 1; Cass., 18 januari
1968, Arr. Cass., 1968, 680).
149. TEGENWERPELIJKHEID VAN VERWEERMIDDELEN- Op grond van artikel 1690 en 1295 B.W. verliest de schuldenaar die de overdracht heeft aangenomen of aanvaard, het recht tegen de ovememer de verweermiddelen in te
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roepen die hij op het ogenblik van de overdracht tegen de overdrager kan
tegenwerpen.
Ret handelsrechtelijk karakter van de factuuroverdracht bij factoring heeft gevoelige gevolgen.
De aanneming of aanvaarding vermeld in artikel1690 en 1295 B.W. dient niet
uitdrukkelijk te gebeuren.
De ondertekening door de schuldenaar van een bericht waarin hij aanvaardt het
bedrag uitsluitend aan de factor te betalen heeft de aanvaarding van de schuldoverdracht voor gevolg ook al was voordien een schuldvergelijking mogelijk
geweest tussen wederzijdse schulden van oorspronkelijke schuldeiser en schuldenaar (Kh. Antwerpen, 16 december 1980, B.R.H., 1981, 501, met noot
Zenner, A.).
Een ander gevolg van het handelsrechtelijk karakter van de factuuroverdracht bij
factoring is dat de mogelijke verweermiddelen onmiddellijk aan de factor als
geendosseerde dienen medegedeeld, en dat na verloop van tijd haar geen excepties meer kunnen worden tegengeworpen (Zenner, A., , Tegenstelbaarheid
van factuuroverdracht en tegenwerpelijkheid van verweermiddelen inzake factoring", B.R.H., 1981, 503).
Tussen handelaars dringt zich de verplichting om elke betwisting bij de ontvangst
van een factuur te melden des te meer op wanneer de afzender van de factuur de
debiteur speciaal uitnodigt om hem dringend alle reserves te doen kennen, en hem
verwittigt dat, bij gebrek aan reactie binnen de 8 dagen, hij zal verondersteld
· worden de factuur te aanvaarden. Zelfs als deze termijn niet strict mag worden
toegepast, omdat hij eenzijdig werd opgelegd, toch eist het gezond verstand dat
" men een termijn van een maand niet mag Iaten voorbijgaan. Zo ook tussen
debiteur en factor bij factoring (Vred. Etterbeek, 5 februari 1979, J.T., 1980,
248).

AFDELING5

LEASING

150. BEGRIP - De leasing is de overeenkomst waarbij een kredietinstellingleasing-vennootschap na een goed gekocht te hebben op aanduiding en specificatie van de gebruiker, dit goed aan deze gebruiker verhuurt met mogelijkheid op
het einde van het huurcontract, de eigendom over het goed te verkrijgen.
Ret contract van financieringshuur dat beantwoordt aan de vereisten van het
K.B., nr. 55, van 10 november 1967 is leasing en geen huurkoop noch verkoop
op afbetaling (Brussel, 3 november 1976,B.R.H., 1977,708 dathervormtKh.
Brussel, 22 september 1975,B.R.H., 1977, 701). Derechtbankvankoophandel
had voorgehouden dat dit K.B. slechts een beperkte draagwijdte had van reglementaire aard. Ret hof van beroep, door het vonnis van de rechtbank van
koophandel te hervormen, heeft aldus algemene draagkracht toegekend aan het
K.B. nr. 55 van 10 november 1967 (genomen op grond van de wet van 31 maart
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1967, waarbij aan de Koning bijzondere machten werden toegekend) en aanvaard
dat het een omschrijving heeft gegeven van de leasing.
De Cour Superieure de Justice du Grand DucM de Luxembourg (appel commercial) (25 mei 1977, J.T., 1977, 692), heeft de leasing omschreven als een
verhuring met eenzijdige koopbelofte. Bij leasing behoudt de gebruiker gedurende de hele duur van de overeenkomst de volledige vrijheid het goed al of niet
aan te kopen. Vanuit economisch en financieel oogpunt uit is leasing een kredietoperatie. De kostprijs ervan staat dus noodzakelijk hoog zodat het criterium
tussen het prijsverschil van de koopprijs van het goed en zijn residuele waarde niet
zou moeten weerhouden worden.
151. LEASING ENHUURKOOP OF KOOP OP AFBETALING- Het onderscheid tussen
leasing en huurkoop of koop op afbetaling is van bijzonder praktisch belang in
geval van faillissement van de gebruiker. Bij huurkoop en koop op afbetaling kan
het overeengekomen eigendomsvoorbehoud niet aan de derde schuldeiser worden
tegengeworpen (Cass., 9 februari 1933, Pas., 1933, I, 103).
·
Bij leasing integendeel gaat het om een verhuring met koopoptie. Maar de
huurder behoudt het voile recht de optie al of niet te lichten op het einde van het
leasingcontract. De lessor blijft dus eigenaar tot het einde van het leasingcontract
en kan zijn .eigendomsrecht aan het faillissement tegenwerpen (Brussel, 3 november 1976, B .R .H., 1977, 708; Cour Superieure de Justice du Grand DucM de
Luxembourg (appelcommercial), 25 mai 1977,J.T., 692; Kh. Tongeren, 21 december 1978; Limb. Rechtsl., 1977, 88; zie Vandenberghe, H., ,Eigen-.
domsvoorbehoud bij leasing", R.W., 1980-81, 2761).
152. STRAFBEDING- Indien een leasingovereenkomst wordt beeindigd moeten
de gefinancierde gelden kunnen gerecupereerd worden door de lessor, wat deze
beoogt te doen door het opvorderen van de vervallen onbetaalde huurgelden, door
terugneming van het geleasde toes tel en door het forfaitaire schadebeding. Een
forfaitair schadebeding berekend op 60 % van de gecumuleerde huur van de
resterende maanden dat bestemd is om de werkelijk geleden schade van alle
contracten te vergoeden waarvan de verbintenissen door de medecontractant niet
worden nagekomen, is niet strijdig met de eisen van artikel 1023 Ger. W., 1152
en 1226 B.W. (Antwerpen, 29 januari I979,B.R.H., 1979, 212; zie over deze
problematiek: Wymeersch, E., ,Het strafbeding in leasingovereenkomsten",
Rev. Banque, 1973,441; Merchiers, Y., ,Enkele nieuwe handelsovereenkomsten", inActueel Handels- en Economisch Recht, Gent, 1979, 321).
153. VERBINTENISSEN vAN PARTIJEN- Bij leasing staan we eigenlijk voor een
driepartijenovereenkomst. Een goed wordt aangekocht bij een leverancier door
een kredietinstelling (koopcontract) om het weder te verhuren aan de uiteindelijke
gebruiker (huurcontract). Belangrijke problemen kunnen daarbij ontstaan m. b. t.
de niet conforme levering, verborgen gebreken, enz. (zie Merchiers, Y. , , ,Enkele
nieuwe handelsovereenkomsten" in Actueel Handels- en Economisch recht,
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Gent, 1979, 321). Voor het eerst wordt een vonnis gepubliceerd die deze problematiekin Belgie behandelt (Voor Frankrijk zie, Cass. com., 31 januari 1971,
J.C.P ., 1973 nr. 17300; Amiens, 20 december 1967, J.C.P ., 1968, nr. 15504,
enKh. Verviers, 18 april1967 ,J.C.P ., 1967, nr. 15291 in zelfde zaak; Comm.
Paris, 19 mei 1970, J.C.P., 1971, 16766).
Een ondememing had beslist zich te automatiseren. Daartoe had zij zich een
computerconfiguratie in leasing aangeschaft die aan welbepaalde eisen moest
voldoen. De geleverde computerconfiguratie schonk evenwel geen voldoening
aan de gebruiker omdat ze niet beantwoordde aan de door hem gestelde eisen.
Intussen waren er reeds leasingsgelden betaald. De gebruiker dagvaardde de
leverancier en de leasingvennootschap in nietigheid van het leasingcontract
wegens dwaling, verwekt door de leverancier, en vorderde bovendien van de
leverancier een schadevergoeding ten belope van het bedrag van de leasingsgelden vermeerderd met een som voor lasten, moeilijkheden en verliezen geleden
wegens onvoldoende rendement van de computerconfiguratie. Zonder het probleem ten gronde juridisch op te lassen schijnt de rechtbank van koophandel
nochtans de thesis van de lessee te volgen daar het een deskundig onderzoek
beveelt
o.m. nate gaan of de geleverde computerconfiguratie aan de door de
lessee gestelde eisen voldoet of kan voldoen (Kh. Brussel, 7 januari 1980,
B.R.H., 1981, 571 met noot Vandenberghe, G.).
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154. PUBLICITEIT OP HET GELEASDE GOED- Bij een failliete vennootscliap.
bevond zich geleasd materieel waarop geen plaatje was aangebracht waarop
vermeld stond dat het goed eigendom bleef van de lessor.
Het K.B. nr. 55, van 10 november 1967 en het M.B. van 23 februari 1968
bevatten een voldoende duidelijk publiciteitsvoorschrift ter bescherming vooral
van de derden die niet misleid mogen worden door een schijnbare kredietwaardigheid van de huurder van het geleasde materieel; volgens deze publiciteitsvoorschriften rust - ondanks andersluidende bepalingen uit het leasingcontract - op de lessor de verplichting te zorgen dat op het geleasde goed een
plaatje werd aangebracht met de vermelding dat het goed zijn eigendom blijft,
aldus het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen, 30 juni 1980, R.W.,
1980-81, 2071, met noot Neels, L.). Het hofvan cassatie heeft dit arrest van het
hof van beroep te Antwerpen evenwel verbroken.
De ondememingen gespecialiseerd in financieringshuur zijn verplicht bij hun
aanvraag tot erkenning de verbintenis aan te gaan aan de verhuurde goederen een
plaatje van voldoende grootte te bevestigen met de vermelding in leesbare en
onuitwisbare lettertekens dat de goederen hun eigendom blijven. De enige saneties zijn intrekking van de erkenning, verbod en sluiting van de inrichting. Het
arrest dat uit de enkele vaststelling dat het voorgeschreven plaatje niet op de
verhuurde goederen aanwezig was besluit dat het eigendomsrecht van de verhuurder niet kan worden tegengeworpen aan de gezamelijke schuldeisers van het
faillissement van de huurder, verbindt aan voormeld voorschrift een onwettige
sanctie (Cass., 27 november 1981, R.W., 1981-82, 2141, B.R.H., 1982, 67).
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155.

WEIGERING VAN DE LESSEE HET GELEASDE GOED TERUG TE GEVEN. KORT

De voorzitter van de rechtbank mag in kort geding een door de lessor
ingestelde vordering in vindicatie van een geleasd object gegrond verklaren voor
zover de toestand spoedeisend kan zijn (Kh. Oudenaarde, 30 november 1978,
B.R.H., 1979, 81).
GEDING-

HOOFDSTUK

VIII

VERVOER

AFDELING 1

ALGEMEENHEDEN

156. VERVOEROVEREENKOMST BEGRIP - Een contract is een vervoercontract
wanneer het tot hoofdvoorwerp heeft de verplaatsing van een persoon of een goed
van een bepaald punt naar een ander punt; het feit dat deze verplaatsing plaats
grijpt binnen een eigendom of een werf is irrelevant (Luik, 22 november 1977,
Jur. Liege, 1977-78, 225).
Het ter beschikking stellen van een vrachtwagen met chauffeur voor het vervoer
van goederen is geen vervoercontract maar wel een huur van goederen wanneer de
eigenaar van de vrachtwagen de goederen niet opneemt en er de kenmerken en
bestemming niet van kent (Brussel, 5 januari 1976,R.G.A.R., 1978, nr. 9892).
157.

VERVOER VAN GEWONDE BIJ GECONCEDEERDE AMBULANCEDIENST- TOT-

Nu blijkt dat de eigenaar van een ambulancewagen, gevolg
gevend aan een oproep van de dienst 900, bereid was met zijn wagen een gewonde
naar het ziekenhuis te vervoeren en de gewonde, voldoende bewust om daarop in
te gaan, dit ook deed, moet worden beslist dat een vervoerovereenkomst tot stand
kwam met de daaraan voor de vervoerder verbonden resultaatsverbintenis. Zelfs
indien de gewonde niet voldoende bewust is om op het aanbod tot vervoer in te
gaan, bestaat dezelfde resultaatverbintenis. In het kader van de wet van 8 juli
1964 heeft de vervoerder immers met de Belgische Staat een contract gesloten dat
van zijnentwege de verbintenis inhoudt ten voordele van zieken of gewonden om
deze onder bepaalde omstandigheden te vervoeren; de gewonde ten voordele van
wie die verbintenis gecreeerd werd, wordt bepaald op het ogenblik van de oproep,
althans op het ogenblik dat de ziekenwagen bij hem komt om hem op te nemen;
zijn recht op vervoer bestaat zelfs indien hij zich op het ogenblik dat hij in de
wagen wordt opgenomen, niet van dat recht of zijn opnerning bewust is (Antwerpen, 6 december 1977, R.W., 1977-78, 1892).
STANDKOMING-

158. VERVOERDER. BEGRIP -De beroepstransporteur die een vervoeropdracht
aanvaardt is als vervoerder opgetreden indien hij niet bewijst aileen de beperkte
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opdracht van makelaar-verzender aangenomen te hebben, uitsluitend belast met
het zoeken naar een vervoerder (Kh. Brussel, 17 mei 1977 ,R.G.A.R., 1978, nr.
995; Kh. Gent, 8 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10025).
De C.M.R. strekt zich uit tot de commissionair-vervoerder die als een vervoerder
en niet als een commissionair-expediteur dient beschouwd, wanneer hij het
vervoer bewerkstelligt, er de rekening van de vervoerder opstelt, zelfs indien een
ander nadien de materiele vervoerverrichtingen uitvoert (Kh. Brussel, 12 februari
1977, Eur. Vervoerr., 1978, 285).
De beroepstransporteur die een vervoeropdracht aanvaardt en er de prijs van
factureert is een vervoerder, en geen lasthebber-afzender, indien hij er zijn klant
niet van heeft op de hoogte gebracht dat hij zelf geen vervoeroperaties zou
verrichten en dat hij slechts zou handelen krachtens mandaat tot het sluiten van
een vervoercontract voor rekening van de afzender (Kh. Gent, 31 januari 1978,
R.G.A.R., 1979, nr. 10025).
159. BEGRIP VERVOER-COMMISSIONAIR- Wie het hele vervoer inricht is een
vervoercommissionair en geen commissionair-expediteur. De wijze waarop de
vrachtbrief is opgesteld, is van geen belang (Antw~rpen, 9 mei 1979, Rechtspr.
Antw., 1979-80, 328).
Wie een vervoeropdracht krijgt en deze doorgeeft aan een andere firma, handelt
als vervoercommissionair (Kh. Liege, 13 december 1977, Rechtspr. Antw.,
19T/-78, 268).
160. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER. VERVOERWET (WET VAN 25
AUGUSTUS 1891)- Artikel4 vervoerwet luidens hetwelk de vervoerder, in geval
van bezoldigd personenvervoer, aansprakelijk is voor een ongeval waarvan de
passagier het slachtoffer is, tenzij hij een vreemde oorzaak bewijst, stelt een
vermoeden van schuld voorop ten laste van de vervoerder die zich van dit
vermoeden slechts kan bevrijden door het bewijs dat het ongeval te wijten is aan
een vreemde oorzaak die hem niet kan ten laste gelegd worden, en meer bepaald
aan overmacht, aan een fout of onvoorzichtigheid van het slachtoffer of van een
derde (Brussel, 5 december 1979, R.W., 1980-81, 392).
Deze bepaling houdt een resultaatsverbintenis in, te weten het verzekeren van de
veiligheid van de passagier (Brussel, 5 december 1979, R.W., 1980-81, 392).
Tijdens het vervoer van gasflessen was brand ontstaan. De feitenrechter had
vastgesteld dat de gasflessen bestand waren tegen lekken en dat het vervoer
geschied was door middel van een onaangepast voertuig en onder gevaarlijke
voorwaarden. Hij had dientengevolge beslist dat de brand tegelijk te wijten was
aan het gebrek aan de flessen en aan de door hem aangewezen fouten van de
vervoerder. Dergelijke beslissing is wettelijk gemotiveerd zegt het hof van
cassatie (26 november 1976,Arr. Cass., 1977, 341;Pas., 1977, I, 337).
Een mandfles met een zuur was aan de N.M.B.S. toevertrouwd om vervoerd te
worden. De fles brak en beschadigde omliggende goederen. De N.M.B.S. vroeg
aan de eigenaar van de mandfles met zuur terugbetaling van de vergoedingen die
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zij aan de eigenaars van de beschadigde goederen had gestort. Deze vordering
werd afgewezen. Doordat de N.M.B.S. aanvaard heeft de vracht te vervoeren in
de staat waarin zij aangeboden werd, zonder de kenmerken ervan nate gaan, of de
voorzorg te nemen het voorgehouden gebrek te beschrijven op de vrachtbrief,
heeft de N.M.B.S. stilzwijgend haar toestemming gegeven tot het vervoer in de
omstandigheden waarin het heeft plaatsgehad (Kh. Brussel, 5 maart 1973, Brussel, 6 januari 1976 en Cass., 30 juni 1977, De Verz., 1977, 411).
Inzake buitenlands gecombineerd vervoer over de weg en per spoor van 136
stukken in 29 kisten wisselstukken voor pantservoertuigen had de bestemmeling
bij de in ontvangstnerning volgende reserves vermeld op de leveringsbon; , ,in
slechte staat", ,en vrai". De eis tot schadevergoeding uitgaande van de goederenbelanghebbende werd afgewezen omdat dergelijke bewoordingen niet
beantwoorden aan de reserves die de rechtbank moet toelaten zich uit te spreken
over de verantwoordelijkheid van de vervoerder (Antwerpen, 15 november 1978,
Eur. Vervoerr., 1979, 660).
161. VERKEERDE LADING. VERVOERDER NIET AANSPRAKELIJK- De vervoerder
is niet aansprakelijk voor de schade die aan de vervoerde goederen ontstaat
tengevolge van een volkomen verkeerde lading ervan die door de afzender werd
uitgevoerd. W anneer de afzender voorhoudt dat hij de lading uitvoerde onder het
toezicht en de leiding van de chauffeur, dient hij daarvan het bewijs te leveren
(Antwerpen, 1 mei 1978, Eur. Vervoerr., 1978, 739).
162. AANSPRAKELIJKHEID. ONTHEFFINGSBEDING. ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN HET SYNDICAAT VAN VERHUIZERS VAN BELGIE. NIETIGHEID - Het onthef-

fingsbeding voorkomend in de algemene voorwaarden van het syndicaat van
verhuizers van Belgie is onverenigbaar met de loyale uitvoering van het contract
en met de aangegane behandelingsverbintenis welke met klemtoon verwijst naar
het uitnemen in- en uitpakken, weghalen en inladen bij vertrek, en het omgekeerde bij aflevering, dit alles met perfect en verzorgd werk. Dit ontheffingsbeding is nietig daar het van aard is aan de verhuizer een vrijbrief naar willekeur te
verstrekken en aan zijn verbintenis een louter potestatief karakter te bezorgen
(Kh. Antwerpen, 2 april 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 933).
163. VERJARING. EIS TOT BETALING VAN DE PRIJS. AANVANG- De medecontractant van de vervoerder die in gebreke blijft de vrachtprijs te betalen wanneer
hij eisbaar is, pleegt een contractuele fout bij de uitvoering van de vervoerover~
eenkomst. De verjaringstermijn neemt een aanvang op het ogenblik dat de
vervoerprijs eisbaar is, ongeacht het aldan niet bestaan van een betwisting over de
prijs (Cass., 10 april1981, R.W., 1981-82, 479).
164. VERJARING. SCHORSING- De onderhandelingen tussen de transporteur (of
zijn verzekeraar~ en de verzender kunnen stilzwijgend de verjaringstermijn van
artikel 19, Vervoerwet, schorsen (Antwerpen, 10 juni 1980, Limb. Rechtsl.,
1980, 135).
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165. VERVOER VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN. WET 1 AUGUSTUS 1960 De zaken waarvan een koopman geen eigenaar is en die van gelijke aard zijn als
die waarin hij handel drijft, kunnen niet worden beschouwd als zaken waarin hij,
in de zin van artikel11 § 3 wet 1 augustus 1960 handel drijft, wanneer hij de zaken
voor rekening van een derde vervoert, zonder dat zulks voor zijn eigen handel
vereistis (Cass., 7 september 1976,Arr. Cass., 1977, 23;Pas., 1977, I, 18).
166. VERVOER VANDIEREN- Artikel8 van hetK.B. van 28 juni 1929, betreft
slechts het vervoer van dieren met wagen. De term ,wagen" mag niet gelijkgesteld worden met , ,vrachtwagen'' zodat voomoemde tekst niet toepasselijk is
opvervoeroverde weg (Corr. Roey, 9 februari 1977 ,fur. Liege, 1976-77, 219).
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INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (C.M.R.)

167. TOEPASSINGSVELD- De C.M.R. heeft betrekking op de vervoerovereenkomst zelf en niet op diegene die er hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, aan
deelnemen (Kh. Brussel, 12 februari 1977, Eur. Vervoerr., 1978, 285).
De vervoerder die een C.M.R.-vrachtbrief uitschrijft die het volledig intemationaal traject dekt, hetgeen tevens blijkt uit de van de B. T. W. vrijgestelde trallsportfactuur, wordtgeachtte zijn toegetreden tothet C.M.R.-vervoer, ongeacht de
plaats van uitgifte van het document en het feit dat hijzelf slechts een louter
binnenlands gedeelte van het intemationaal vervoer heeft bewerkstelligd (Kh.
Antwerpen, 9 december 1977, Eur. Vervoerr., 1978, 110).
Wie een intemationaal vervoer over de weg aanvaardt en dit op eigen initiatief,
zonder akkoord van de afzender of de bestemmeling, in de loop van de uitvoering
onderbreekt door een zeevervoerder, kan deze uitlading uit de vrachtwagen niet
inroepen met de bedoeling aan de toepassing van het C.M.R. te ontsnappen (Kh.
Antwerpen, 9 december 1977, Eur. Vervoer., 1978, 110).
Ret uitschrijven van een onderscheiden transportdocument voor bet nationaal
traject heeft geen splitsing tot gevolg van het totale vervoercontract, dekkende
intemationaal vervoer, dat een enkel contract blijft (Kh. Verviers, 7 april1979,
Eur. Vervoerr., 1979, 664).
168. TOEPASSINGSVELD. VERHUIZINGEN- Ret C.M.R.-verdrag is volgens artikel 1, 4 C.M.R. niet van toepassing op verhuizingen. Van verhuizingen is
slechts sprake wanneer alle karakteristieken van zulke overeenkomst aanwezig
zijn, nl. bet uiteen nemen van de te verhuizen goederen, evenals bet in- en het
uitpakken ervan, zowel bij het afhalen als bij het afleveren. Wanneer een vervoerondememer een opdracht ontvangt tot het ,loutere" vervoer van een in
container geborgen verhuisinboedel, maakt dit in zijn hoofde dan ook geen
verhuizing uit en is bet C.M.R.-verdrag van toepassing (Kh. Antwerpen, 1 april
1980, Eur. Vervoerr., 1980, 461).
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169. TOEPASSINGSVELD. BINNENLANDS VERVOER BIJ CONTRACT AAN C.M.R. ONDERWORPEN- Partijen mogen bedingen dat ook het binnenlandse vervoer door
de dwingende bepalingen van het C. M. R. wordt beheerst. Dat heeft tot gevolg dat
alle clausules van de vrachtbrief die van het C.M.R. afwijken, als nietig moeten
worden beschouwd (Vred. Antwerpen, 23 augustus 1978, Rechtspr. Antw.,
1979-80, 191).

170. DWINGEND KARAKTER. TOEDRACHT- De C.M.R. is van dwingende aard
(art. 41 C.M.R.).
Aile bedingen die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks van de C.M.R.-conventie afwijken zijn derhalve nietig (Brussel, 31 december 1979, J.T., 1980,
388).
De vervoerder is derhalve niet gerechtigd een beroep te doen op zijn algemene
voorwaarden die afwijken van de beschikkingen van de C.M.R.-conventie (Kh.
Brussel, 12 februari 1977, Eur. Vervoerr., 1979, 664).
Aile contractbedingen, die de verantwoordelijkheid van de vervoerder beperken
zijn nietig (Kh. Tongeren, 29 juni 1977, B.R.H., 1980, 253).
Het beding van verhaalsafstand, tussen de expediteur en zijn verzekeraar overeengekomen, evenals de clausule van uitsluiting van aansprakelijkheid, kunnen
door de transporteur in toepassing van artikel41 C.M.R. niet worden ingeroepen
(Kh. Brussel, 28 september 1977, R.G.A.R., 1978, 9912).
171. GECOMBINEERD VERVOER. TOEPASSINGSREGELS- Voor ieder traject van
een gecombineerd vervoer moet het wettelijk statuut worden toegepast dat voor
zulk vervoer dwingend werd afgekondigd. Een gecombineerd vervoer dat aanvankelijk over zee en vervolgens van Rotterdam naar Antwerpen over de weg
wordt uitgevoerd, is voor wat betreft dit laatste gedeelte van het traject onderworpen aan de dwingende bepalingen van de C.M.R. (Kh. Antwerpen, 4 februari
1977, Eur. Vervoerr., 1977, 843).
172. BEGRIP C.M.R.-VERVOERDER- Wordt beschouwd als eerste contractuele
C.M.R.-vervoerder en niet als commissionair-expediteur, hij die een duidelijke
opdracht tot internationaal vervoer zonder voorbehoud aanvaardt, niettegenstaande hij geen voertuigen bezit en de vervoeropdracht aan een derde toevertrouwt. Wordt beschouwd als opvolgend C.M.R.-vervoerder en als zijnde toegetreden tot de enkele vervoerovereenkomst omvattende het internationaal vervoer
in zijn totaliteit, hij die in de loop van het vervoer de goederen in ontvangst neemt
en een intern vervoerdocument uitschrijft slaande op het laatste nationaal traject
tot eindbestemming; dit is het geval zelfs wanneer hij een derde met dit laatste
deel van het vervoer gelast (Kh. Verviers, 7 apri11979, Eur. Vervoerr., 1979,
664).
173. Heeft de hoedanigheid van de C.M.R.-vervoerder en niet van commissionair-verzender, die gene die wordt opgedragen om voor het internationaal vervoer
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en het verstallen van een drukmachine te zorgen (Kh. Antwerpen, 3 april1977,
Eur. Vervoerr., 1977, 411).

174. VRACHTBRIEF. AFWEZIGHEID- Het feit dat geen C.M.R.-vrachtbrief is
opgesteld belet niet dat het vervoer aan de C.M.R.-wetgeving onderworpen is,
wanneer het een internationaal vervoer betreft (art. 4 C.M.R.) (Kh. Antwerpen,
29 maart 1977, Eur. Vervoer., 1977, 293).
175. VRACHTBRIEF. NIET CONFORMITEITMET C.M.R.- De onregelmatigheid van
de vrachtbrief doet geen afbreuk aan de voorwaarde noch aan de geldigheid van
het vervoercontract (Brussel, 16 november 1977, Eur. Vervoerr., 1980, 319).
Zo kan zelfs als de C.M.R.-vrachtbrief niet aan de wettelijke vereisten voldoet,
de geadresseerde die tot de vervoerovereenkomsten is toegetreden, door de
vervoerder worden aangesproken tot betaling van de vracht: die omstandigheid
tast het bestaan van een geldige vervoerovereenkomst immers niet aan (Antwerpen, 10 maart 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 178).
De omstandigheid dat de regels van artikel13 C.M.R. niet zijn in acht genomen
(het tweede exemplaar van de vrachtbrief was in casu niet aan de geadresseerde
overhandigd) neemt niet weg dat de geadresseerde door de vervoerder kan
worden aangesproken tot betaling van de vracht als hij tot de vervoerovereenkomst is toegetreden (Antwerpen, 10 maart 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80,
178).
176. VRACHTPRIJS- De vrachtschuldenaar kan de vrachtprijs van het vervoer
niet betwisten wanneer blijkt dat die prijs normaal is en overigens overeenstemt
met de vracht die de schuldenaar voor dergelijke transporten steeds heeft betaald
(Antwerpen, 10 maart 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 178).
177. VRACHTPRIJSK.B.l7/ll/1971. ONWETTIG-HetK.B. van 17 november 1971
betreffende de vrachtprijzen voor het vervoer over de weg tussen Belgie en
Frankrijk is onwettig wegens onbehoorlijke motivering om af te zien van het
inwinnen van het advies van de Raad van State (Rb. Dendermonde, 13 december
1976, Eur. Vervoerr., 1978, 510).
178. PLAATS VAN BESTEMMING. AANDUIDING OP VRACHTBRIEF. BETWISTINGZelfs wanneer de C.M.R.-vrachtbrief als plaats van bestemming voor het internationaal vervoer , ,Antwerpen'' aangeeft, wordt het internationaal transport
geacht te lopen tot in Berchem, wanneer uit overige bewijsstukken blijkt dat de
goederen dienden te worden vervoerd van Amsterdam naar Berchem. Daar de
vermeldingen van de C.M.R.-vrachtbrief slechts gelden tot bewijs van het tegendeel wordt het binnenlands traject van Antwerpen naar Berchem als een deel van
het internationaal vervoer beschouwd (Kh. Antwerpen, 3 april1977, Eur. Vervoerr., 1977, 411).
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179. VRACHTBRIEF. CONTROLE DOOR DE VERVOERDER. VERMELDINGEN OP
VRACHTBRIEF - De vervoerder is gehouden de goederen bij de inontvangstne-

ming te onderzoeken (art. 8 C.M.R.). Bij gebrek aan vermelding in de vrachtbrief
van gemotiveerde reserves vanwege de vervoerder wordt vermoed dat de goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat waren op bet ogenblik van de
inontvangstneming door de vervoerder (art. 9 C.M.R.). De vervoerder die bij de
inontvangstneming geen reserves heeft geuit, is gehouden te bewijzen dat de ter
bestemming vastgestelde averijen reeds bestonden op bet ogenblik van de inontvangstneming (Kh. Verviers, 27 september 1976, B.R.H., 1977, 524; Kh.
Charleroi, 26 juni 1977, Eur. Vervoerr., 1977, 776).
Dit tegenbewijs mag niet voortvloeien uit een ander vermoeden voorzien in de
artikelen 17-4 en 8-2 C.M.R., die betrekking hebben op schade ontstaan tijdens
bet vervoer of waarvan de gevolgen aileen maar gebleken zijn tijdens bet vervoer
(Kh. Liege, 23 februari 1976, B.R.H., 1977, 441).
De C.M.R. vervoerder moet de quantiteitsvermeldingen op de vrachtbrief controleren. Doet hij dat niet dan is hij aansprakelijk voor manco. Uit de vaststelling
dat de zegels al verbroken waren toen de goederen door de vervoerder in
ontvangst werden genomen, blijkt niet dat bet manco reeds v66r bet vervoer
bestond (Vred. Antwerpen, 23 augustus 1978, Eur. Vervoerr., 1979, 80, 191).
Gelet op zijn beroepservaring is de vervoerder verplicht de vasthecbting en de
stuwing verricbt door de afzender nate kijken. Wanneer niet wordt beweerd dat
bet gebrek aan vastbecbting of stu wing niet opviel dan kan de transporteur zich
niet beroepen op dit gebrek indien hij geen gemotiveerd voorbeboud maakte op de
vrachtbrief, indien hij zicb voorts niet verzet tegen een onvakkundige vasthechting of nog indien hij zonder meer bet vervoer niet beeft geweigerd (Kh.
Gent, 31 januari 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10025).
Indien de vervoerder bij de inontvangstneming geen voorbehoud beeft gemaakt
i.v.m. bet gebrek aan of de onvoldoende verpakking van de goederen dan geldt
bet vermoeden van voldoende verpakking en heeft de verzender recht op de
vergoeding van de schade, oak al blijkt dat de vervoerder of een van zijn
onderaannemers de verpakking beeft weggenomen (Kh. Brussel, 17 mei 1977,
R.G.A.R., 1978, nr. 9935).
180. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AFZENDER T.O.V. DE VERVOERDER- De
afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor de scbade aan personen,
materiaal of aan andere goederen, welke voortspruiten uit gebrekkige verpakking
van de goederen (art. 10 C.M.R.). Zo is de afzender t.o.v. de vervoerder
aansprakelijk voor de scbade die een vracbtwagen oploopt tengevolge van onvakkundige stuwing, tenzij de vervoerder bet gebrek van de stuwing kende of
behoefde te kennen (Antwerpen, 9 mei 1979, Rechtspr. Antw., 1979-80, 328).
181. RECHTEN VAN DE GEADRESSEERDE- Artikell3 C.M.R.-Verdrag kent aan
de geadresseerde bet recht toe wanneer verlies van de goederen is vastgesteld of
de goederen aan bet einde van de terrnijn, bedoeld in artikel19 C.M.R., niet zijn
aangekomen, in eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de
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rechten die uit de vervoerovereenk:omst voortspruiten, hoewel hij zich nog niet
door ovemame van de vrachtbrief en van de goederen bij het contract heeft
kunnen aansluiten.
De omstandigheid dat de verkoper beloofd zou hebben de goederen te vervangen
sluit niet noodzakelijk uit, dat de geadresseerde, aan wie het recht is toegekend
gebruik te maken van de rechten die uit de vervoerovereenkomst spruiten (art. 13
C.M.R.) belang heeft in het vervoer en derhalve aanspraak kan maken op de bij
het C.M.R.-Verdrag bepaalde schadevergoeding in geval van verlies.
De vordering tot betaling van de door het C.M.R.-Verdrag bepaalde forfaitaire
vergoeding wegens verlies van de goederen kan worden ingesteld door de gene die
als geadresseerde belang heeft bij het vervoer, zonder dat hij moet bewijzen dat
hij eigenaar is van de goederen of dat de goederen op zijn risico werden vervoerd
(Cass., 13 juni 1980, Eur. Vervoerr., 1980, 851 en Brussel, 16 november 1977,
Eur. Vervoerr., 1980, 319 in dezelfde zaak).

182. VOORBEHOUD DOOR DE GEADRESSEERDE - Krachtens artikel 30 al. 1
C.M.R. behoeft de geadresseerde zijn voorbehoud niet noodzakelijk schriftelijk
en in de vrachtbrief te vermelden. Telefonisch voorbehoud is rechtsgeldig wanneer de geadresseerde het bewijs Ievert dat het tijdig en op duidelijke wijze werd
uitgebracht. Dergelijk bewijs wordt geleverd door een brief waarin de inhoud van
het telefonisch onderhoud wordt weergegeven en die in tempore non suspecto
door Cleverv6erelet hierwerd b-etwisr(7\ntwerpen~1 juni -1978-,Eur~ Vervoerr"
1978, 601).
Het bewijs van zulk tijdig voorbehoud blijkt o.m. uit de vaststelling dat de
vervoerder na aflevering bij de geadresseerde in zijn magazijnen nog opzoekingen verricht naar de ontbrekende goederen (Kh. Antwerpen, 10 april1980, Eur.
Vervoerr., 1980, 461).
De door de geadresseerde geformuleerde reserve, ,een kist in slechte staat, slecht
verpakt'', kan niet als geldig voorbehoud worden beschouwd wanneer de claim
betrekking heeft op gebroken ruiten in deze kisten. In dergelijk geval gaat het
immers om verborgen averijen en diende de ontvanger, overeenkomstig artike130
§ 1 C.M.R., binnen de zeven dagen na de aflevering voorbehoud te maken (Kh.
Brussel, 13 apri11977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 263).
Het niet uiten van enig voorbehoud door de geadresseerde binnen de termijn
voorzien in artike130 C.M.R., brengt geen onontvankelijkheid mede maar enkel
en aileen een vermoeden van overeenstemmende levering (Vred. Moeskroen, 27
juni 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10415).
183. VORDERING VAN DE GEADRESSEERDE. SCHADEVASTSTELLING- Devervoerder die tegenover de geadresseerde nooit tot een deskundig onderzoek heeft
doen overgaan, kan niet voorhouden dat hem niet de nodige faciliteiten en de
redelijke mogelijkheid werden verleend om de schade vast te stellen, wanneer de
bestemmeling hem, onmiddellijk na de aflevering, het bestaan van bederfschade
aan een lading vlees heeft ter kennis gebracht, en wanneer deze goederen door een
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expert van de geadresseerde werden verkocht ten einde uitbreiding van de schade
te beperken (Antwerpen, 26 juni 1978, Eur. Vervoerr., 1978, 601).
Wanneer de vervoerder nooit de vaststellingen betwistte van een eenzijdig expertiseverslag dat hem tijdig werd toegezonden, kan hij dit evenmin doen tijdens
het rechtsgeding. Wanneer de door de eenzijdig aangestelde expert weerhouden
criteria tot vaststelling van de schadevergoeding redelijk zijn, is zulk eenzijdig
verslag een tegenstelbaar en bewijskrachtig document tot vaststelling van de
schadevergoeding (Kh. Antwerpen, 1 april1980, Eur. Vervoerr., 1980, 461).

184. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER. TOEDRACHT- In principe is de
vervoerder aansprakelijk voor de schade ontstaan tussen het ogenblik van de
inontvangstneming van de goederen en dit van de aflevering (art. 17, 1 C.M.R.)
(Kh. Verviers, 27 september 1976, B.R.H., 1977, 524).
185. Deze verantwoordelijkheid van de vervoerder rust op een resultaatsverbintenis waaraan hij slechts kan ontsnappen in de gevallen voorzien in artikel17, 2 en
4 C.M.R. (Brussel, 31 december 1979, J.T., 1980, 388).
Artikel17, 2 C.M.R. bepaalt dat de vervoerder niet aansprakelijk is wanneer het
verlies veroorzaakt werd door omstandigheden die hij niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Ret heeft geen zin
deze ontheffingsgrond te vergelijken met verwante rechtsfiguren, zoals ,overmacht" en ,vreemde oorzaak". De C.M.R.-vervoerder, moet bewijzen dat hij
de normale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft die met inachtneming van de
omstandigheden moesten worden genomen. W anneer de chauffeur, om redenen
die met de organisatie van de transportonderneming verband houden, niet onmiddellijk kan vertrekken, is een bijzondere waakzaamheid geboden. De vervoerder
is aansprakelijk voor diefstal wanneer hij de vrachtwagen op een onveilige plaats
stalt (achter een hekken dat door middel van een grendel gesloten wordt), en er
zelfs niet voor zorgt dat de motor niet op gang kan worden gebracht. Rij moest een
veilige plaats kiezen en het voertuig voortdurend in het oog houden (Kh. Liege,
13 december 1977, Rechtspr. Antw., 1977-78, 268).
De omstandigheid dat de wagen v66r de vervoerder plots heeft geremd waardoor
hij is uitgegleden en omgekanteld, is geen omstandigheid die hij niet heeftkunnen
vermijden in de zin van artikel 17, 2 C.M.R. (Kh. Brussel, 19 januari 1978,
Rechtspr. Antw., 1977-78, 278).
Ret onbewaakt achterlaten van een vrachtwagen op een parkeerterrein in Italie is
des te onvoorzichtiger daar het algemeen bekend is dat een transitlading van
sigaretten aldaar een begeerde buit is ; diefstal van de koopwaar in dergelijke
omstandigheden, die door de aanwezigheid van de chauffeur had kunnen verijdeld worden, is niet van aard de vervoerder van de verantwoordelijkheid te
ontheffen (Antwerpen, 30 mei 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 924).
186. De vervoerder is ontheven van zijn aansprakelijkheid indien hij bewijst dat
de schade het gevolg is van het ontbreken van verpakking (art. 17, 4 C .M .R.).
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Naar luid van artikel 18 C.M.R. maken de gevaren vermeld in artikel 17, 4
C.M.R. bevoorrechte ontheffingsgronden uit, zodat de vervoerder het vermoeden van aansprakelijkheid in zijn hoofde kan weerleggen door het bewijs te
leveren dat de beschadiging het gevolg heeft kunnen zijn van een van deze
gevaren (Kh. Tongeren, 29 juni 1979, B.R.H., 1980, 253).
Ret bewijs is niet geleverd wanneer er sprake is van een scheur in het dekzeil (Kh.
Tongeren, 29 juni 1979, B.R.H., 1980, 253).
De beschadiging van de goederen, in casu schrammen, is kunnen ontstaan
wegens de afwezigheid van om het even welk beschermingsmiddel of isolatie
tussen de vervoerde aluminiumplaten.
Wanneer de vervoerder aldus op grond van de feitelijke omstandigheden bewijst
dat het verlies of de schade het gevolg is van het ontbreken van degelijke
verpakking, bestaat het vermoeden dat de schade daar het gevolg van is (art. 18, 2
C.M.R.) (Kh. Verviers, 27 september 1976, B.R.H., 1977, 524).
De vervoerder is eveneens ontheven van aansprakelijkheid indien de behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen, door de afzender of de
geadresseerde gebeurd is (art. 17, 4c C.M.R.). Er moet dus een onderscheid
worden gemaakt tussen de begrippen ,lading", ,stuwing" en ,vastzetting".
Zelfs wanneer de lading werd uitgevoerd door de aangestelden van de afzender,
blijft de vervoerder aansprakelijk voor ,stuwing" en ,vastzetting" van de
goederen behalve uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. Ret maakt in
hoofde van de beroepsvervoerder een nalatigheid uit om met een zware lading een
vervoer van Remiksem naar Barcelona te verrichten zonder dat deze goederen
ook maar op de geringste wijze werden gestuwd. De omstandigheid dat de
aangestelden van de afzender aan de vervoerder zegden dat stuwing niet nodig
was, doet aan deze verplichting van de vervoerder geen afbreuk. Ret feit dat de
goederen bij het nemen van een bocht van het voertuig gleden is het gevolg van
een gebrekkige stuwing en de vervoerder kan zich niet beroepen op de ontheffingsgrond van artikel 17, 4c C.M.R. (Kh. Antwerpen, 7 maart 1980, Eur.
Vervoerr., 1981, 466).
In de veronderstelling dat een onoordeelkundige stu wing door de afzender werd
uitgevoerd moet de vervoerder verzoeken dat zij in aanvaardbare condities zou
worden herbegonnen, weigeren te vertrekken, of minstens voorbehoud maken
(Kh. Charleroi, 26 juni 1977, Eur. Vervoerr., 1977, 776).
De uitsluiting van de aansprakelijkheid van artikel17, 4c C.M.R., behelst niethet
geval waarbij deze verrichtingen geschieden door toedoen van de transporteur of
zijn aangestelden (Kh. Brussel, 28 september 1977 ,R.G.A.R., 1978, nr. 9912).
De vervoerder kan het vermoeden van artikel 17, 4c slechts rechtens inroepen
indien hij de feitelijke omstandigheden waarin het vervoer geschiedde en de averij
zich voordeed bewijst en indien hij er voor gezorgd heeft het stuwen nate zien met
de professionele ondervinding die men van hem mag eisen (Vred. Moeskroen, 27
juni 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10145).
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187. VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR DE VERVOERDER. OMVANG- Bij
gebrek aan tegensprekelijke begroting van de schade, wordt deze ex aequo et
bono geraamd (Kh. Tongeren, 29 juni 1979, B.R.H., 1980, 253).
Sommige machines vormen een geheel. De C.M.R.-vervoerder moet dan niet
enkel de waarde van de door hem beschadigde onderdelen terugbetalen, maar ook
de herstellingskosten. Als een machine een geheel vormt, komt het totaal gewicht
van de machine, en niet het gewicht van de beschadigde machineonderdelen, in
aanmerking voor de berekening van de aansprakelijkheidsgrens (Kh. Antwerpen,
16 juni 1978,Rechtspr. Antw., 1979-80, 187; Kh. Brussel, 28 september 1977,
R.G.A.R., 1978, nr. 9912).
Wanneer een rol papier vervoerschade geleden heeft en onbruikbaar is geworden,
kan de C.M.R.-vervoerder niet aanvoeren dat hij slechts schadevergoeding moet
betalen voor die stukjes papier die effectief beschadigd zijn. De beschadigde
stukjes zijn inderdaad niet , ,gei:ndividualiseerd'' en de rol vormt een onsplitsbaar
geheel. De hoofdverbintenis van de vervoerder bestaat in het vervoeren van een
zaak die zelfs wanneer de partijen ,bijzonder belang bij de aflevering" hebben
bedongen, een essentie bezit, stoffelijke eigenschappen en een economische
betekenis heeft: het gaat dus niet op de vervoerde zaak gelijk te schakelen met het
gewicht van die stofdeeltjes waaruit ze bestaat. Het verlies is m. a. w. het verschil
tussen de waarde van de goederen bij de aflevering.
Door de verschuldigde schadevergoeding op deze wijze te berekenen wendt de
schadelijdende partij, zoals de C.M.R. het voorschrijft, slechts objectieve criteria
aan (Kh. Brussel, 9 februari 1978, Rechtspr., Antw., 1977-78, 278).
Indien de waarde van de goederen in de vrachtbrief is aangegeven, is de vervoerder in geval van verlies gehouden de aangegeven waarde te vergoeden en kan hij
zich niet op de in artikel23, 3 C.M.R. genoemde beperking per ontbrekende kg.
brutogewichtberoepen (Brussel, 16 november 1977 ,Eur. Vervoerr., 1980, 319;
cassatie verworpen bij Cass., 13 juni 1980, Eur. Vervoerr., 1980, 851).

188. VERGOEDING VAN DE SCHADE. KOERSWAARDE VREEMDE MUNT- lngeval
van wijziging van de wisselpariteiten van de munten tijdens de loop van het
geding, mag de schadelijder na ontwaarding van de vreemde munt tot op de dag
van de betaling terugkomen op de vroegere omzetting in Belgische frank van de
inmiddels van waarde verminderde,Franse frank (art. 27, 2 C.M.R.) (Kh.
Antwerpen, 29 maart 1977, Eur. Vervoerr., 1977, 293).
De gebruikelijke waarde van de koopwaren op de plaats en op het ogenblik van de
inontvangstneming te Antwerpen staat niet noodzakelijk gelijk met de prijs van de
factuur opgesteld in Italiaanse lire. De rechthebbende mag bij middel van voorlegging van gelijkaardige verkoopcontracten de gebruikelijke waarde bepalen
van de goederen te Antwerpen, uitgedrukt in Belgische frank, zodanig dat de
ornrekeningsregel bepaald door artikel 27, 2 C.M.R. niet van toepassing is
(Antwerpen, 30januari 1980,R.G.A.R., 1981, nr. 10414 enKh. Antwerpen, 17
mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10080, in dezelfde zaak).
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189. SCHADE AAN INSTALLATJES VAN AFZENDER OFBESTEMMELING- Een partij
werd na internationaal vervoer in de laadtanks van de bestemmeling
overgetankt. 's Anderdaags bleek dat de koopwaar bezoedeld was door een
andere chemische stof. De laadtanks dienden geledigd en gereinigd. Vergoeding
hiervan werd aan de vervoerder gevraagd. De rechtbank van koophandel te
Antwerpen (17 januari 1977 ,Eur. Vervoerr., 1977, 420) weigerde de vordering,
op grond van het C.M.R.-verdrag ingesteld, in te willigen: de C.M.R. geeft geen
grondslag voor het bekomen van schadevergoeding wegens schade aan de installaties van afzender of bestemmeling- doch regelt uitsluitend het verlies of de
schade van de vervoerde goederen.
chemicaW~n

190. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE- De jurisdictie-clausule in de vervoerstitel die
de procesmogelijkheden van het C.M.R.-verdrag beperkt, is nietig.
Ret E.E.G.-verdrag heeft geen verandering gebracht aan de regeling van artikel
31 C.M.R. (Kh. Antwerpen, 4 januari 1977, Eur. Vervoerr., 1977, 843; Kh.
Antwerpen, 5 april1977, Eur. Vervoerr., 1978, 478).
191. VERJARING. TERMIJNEN- De rechtsvorderingen waartoe de aan deC .M.R.
onderworpen vervoeren aanleiding kunnen geven, verjaren door verloop van een
jaar overeenkomstig artikel32 C.M.R. (Brussel, 16 mei 1980, R. W., 1980-81,
1013; Kh. Verviers, 9 oktober 1978, lur. Liege, 1978-79, 135; Kh. Brussel, 27
februari H7JLB_._G .f\. .R., l281,_nr. 10389). Dit geldt zowel voor de vorderingen
tot schadevergoeding als voor de ~orderlngen in betai1ng.van ver\roerfactureri
(Kh. Mons, 9 november 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 300).
Is een vordering tegen de wegvervoerder volgens de termen van de dagvaarding
uitsluitend gesteund op zijn aquiliaanse aansprakelijkheid, dan is een nieuwe eis,
bij wijze van conclusie ingeleid, en gesteund op de contractuele aansprakelijkheid, verjaard indien de conclusie ter griffie werd neergelegd na verloop van een
jaar (Mons, 11 mei 1978, R.G.A.R., 1979, nr. 10105).
192. De verjaringstermijn wordt echter op drie jaar gebracht ingeval van opzet of
van schuld welke, volgens het gerecht waarvoor de vordering aanhangig is, met
opzet gelijkgesteld wordt. Dit is het geval wanneer overeengekomen werd dat het
ganse vervoer moet geschieden per vrachtwagen, en de vervoerder hieraan
opzettelijk geen gevolg gaf en eigenmachtig een gedeelte van het vervoer per
schip heeft laten gebeuren (Kh. Antwerpen, 7 november 1980, Rechtspr. Antw.,
1979-80, 480).
Begaat integendeel geen opzet of met opzet gelijk te stellen zware fout, de
vervoerder die zoals gebruikelijk in het bezit was gesteld van een blanco ondertekende T.I.R. teneinde desgevallend met retourvracht te kunnen terugrijden en
die, na van de douaneagent, bij wie hij de inklaringsformaliteiten verrichtte, te
hebben vernomen dat de bestemmeling over een retourvracht beschikte, gezegde
vracht ter vervoer aanvaardt zonder te weten dat de afzender reeds een transportovereenkomst had gesloten met een andere vervoerder (Mons, 11 mei 1978,
Rechtspr. Antw., 1979-80, 315).
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193. VERJARINGSTERMIJN. AANVANGSDATUM- Bij het berekenen van de verjaringstermijn zoals bepaald in artikel32, 1 a, b, c, C.M.R. mag de dag die staat
aangegeven als deze waarop de verjaringstermijn een aanvang neemt, niet worden bijgerekend (art. 32, 1 in fine C.M.R.) (Brussel, 16 november 1977, Eur.
Vervoerr., 1980, 319: cassatie verworpen door Cass., 13 juni 1980, Eur.
Vervoerr., 1980, 851).
De eenjarige verjaringstermijn neemt terzake van de invordering van factuurbedragen voor transportkosten van uitgevoerd intemationaal vervoer, een aanvang drie maanden na het sluiten van de vervoerovereenkomst (art. 32, 1 c) (Kh.
Antwerpen, 7 maart 1980, Eur. Vervoerr., 1981, 466).
194. VERJARING. SCHORSING- In tegenstelling met de vordering van de rechthebbende schort de geschreven klacht uitgaande van de vervoerder, de verjaringstermijnnietop (Kh. Brussel, 27 februari 1978,R.G.A.R., 1981, nr. 10389).
Wanneer tussen partijen de loop van de verjaringstermijn conventioneel wordt
geschorst tot op een bepaalde datum, doch een schriftelijke vordering in de zin
van artikel 32, 2 C.M.R. nooit door de vervoerder werd afgewezen, blijft de
verjaringstermijn geschorst, ook na het verloop van de conventioneel tussen
partijen vastgestelde termijn van schorsing (Antwerpen, 17 oktober 1979, Eur.
Vervoerr., 1980, 314).
Een telex welke vermeldt om welke redenen de verantwoordelijkheid van de
vervoerder wordt ingeroepen, geldt als administratieve vordering die de verjaring
schorst (Kh. Antwerpen, 3 maart 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 437 en Antwerpen, 30 mei 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 924 in dezelfde zaak).
De eis tot vergoeding der schade van goederen wordt regelmatig geschorst door
de vordering overeenkomstig artikel32, 2 C.M.R., ingesteld door de averijcommissaris voorrekening en in naam van de goederen belanghebbenden (Kh. Mons,
9 november 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 300).
De eenjarige verjaringstermijn van de eis in betaling van facturen voor vervoerprestaties wordt rechtsgeldig geschorst voor een nieuwe termijn van een jaar door
een brief waarin de schuld, geheel of ten dele, zonder voorbehoud werd erkend
(Kh. Mons,-9 november 1976, Eur. Vervoerr., 1977, 300).
De schorsing van de verjaring wordt beheerst door de wet van het gerecht
waarvoor de vordering aanhangig is (art. 32, 3 C.M.R.). Derhalve beschikt de
partij, die in Belgie wordt gedagvaard naar aanleiding van een intemationaal
wegvervoer op de limiet van de eenjarige verjaringstermijn van artikel 32, 1
C.M.R., over een maand vanaf deze dagvaarding om een regresvordering te
richten tegen een andere partij, overeenkomstig artikel 9 van de Belgische
vervoerwet. Zulke regresvordering is ontvankelijk en niet verjaard, zelfs wanneer
ze word(betekend buiten de verjaringstermijn van artikel 32, 1 C.M.R. (Kh.
Antwerpen, 7 maart 1980, Eur. Vervoerr., 1981, 466).
195. OPVOLGENDE VERVOERDERS. BEGRIP- Wanneer de contractuele vervoerder een beroep doet op een onderaannemer en zelf geen enkel deel van het
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transport verricht, dan is die onderaannemer geen opvolgende transporteur in de
zin van artikel 34, C.M.R., en is contractueel niet verbonden met de transportopdrachtgever(Kh. Antwerpen, 17mei 1978,R.G.A.R., 1979,10080, bev. door
Antwerpen, 30 januari 1980,R.G.A.R., 1981, nr. 10414; Vred. Moeskroen, 27
juni 1980, R.G.A.R., 1981, nr. 10415).
Aileen de vervoerder die naast de goederen tevens de vrachtbrief van de vorige
vervoerder in ontvangst neemt, wordt als , ,opvolgende vervoerder'' in de zin van
artikel 34 C.M.R. beschouwd (Antwerpen, 9 mei 1979, Rechtspr. Antw.,
1979-80, 328; Kh. Antwerpen, 3 april 1977, Eur. Vervoerr., 1977, 411).
196.

OPVOLGENDE VERVOERDERS. SOLIDAIRE AANSPRAKELIJKHEID T.O.V. GE-

Ingeval het vervoer in verscheidene etappes gebeurt, zijn de opvolgende vervoerders solidair aansprakelijk t.o. v. de gerechtigde
van de goederen (Kh. Brussel, 17 mei 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9935; Kh.
Brussel, 28 september 1977, R.G.A.R., 1978, nr. 9912).
RECHTIGDE DER GOEDEREN -

197.

OPVOLGENDE VERVOERDERS. ONDERLINGE VERDELING VAN DE AANSPRA-

De aansprakelijkheid van de opvolgende vervoerders onderling,
wordt in het bijzonder geregeld door artikel 37 C.M.R.
Uit deze bepaling volgt dat de vervoerder die de schadevergoeding heeft betaald,
de vordering tot verhaal moet instellen tegen de vervoerder door wiens toedoen de
schade is ontstaan en dat, uitgenomen de gevallen als in artikel37 c en 38 C.M.R.
bepaald, die vervoerder geen vordering heeft tegen de andere vervoerders die
geen schuld hebben (Cass., 30 mei 1980, R.W., 1980-81, 433; J.T., 1981, 45;
Rechtspr. Antw., 1979-80, 418).
KELIJKHEID-

AFDELING
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INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER PER SPOORWEG (C.I.M.)

198. INNING DER SCHULDVORDERING DOOR DE SPOORWEG- Er volgt uit artikel
16, 17 en47 van de C.I.M.-1952 dat de spoorweg van bestemming de inning van
de schuldvorderingen mag verrichten welke uit het vervoercontract voortspruiten, zowel voor zijn eigen rekening als voor die van de andere spoorwegen
die aan het betrokken vervoer hebben deelgenomen (Cass., 16 februari 1964,
Eur. Vervoerr., 1978, 292).
199. BETALING VAN DE KOSTEN- Het artikel17 van de C.I.M.-1952 heeft in
geval van verzending franco grens, niet tot gevolg de afzender te ontlasten van de
kosten die na de aankomst aan de grens worden veroorzaakt, wanneer de geadresseerde de vrachtbriefniet afhaalt (Cass., 16 februari 1977 ,Eur. Vervoerr., 1978,
292).
De aanduiding van een persoon als bestemmeling in de vrachtbrief heeft volgend
rechtsgevolg: de verplichting voor de bestemmeling de kosten van de goederen te
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betalen, tenzij de afzender overeengekomen is deze te betalen door op de vrachtbrief te vermelden ,franco" (art. 17 C.I.M.) (Brussel, 6 januari 1977, Pas.,
1977, II, 185).
200. REMBOURSEMENTEN EN VOORSCHOTTEN - lndien, ingevolge onachtzaamheid, een voorschot of remboursement niet door de spoorweg wordt gei:nd
op het ogenblik van de aflevering van het vervoerde goed aan de geadresseerde, is
de opdracht van de spoorweg niet geeindigd en is deze laatste nog gerechtigd deze
inning achteraf te doen, bij toepassing van artikel18 §1 en 19 §3 C.I.M. (Gent,
16 februari 1970, Eur. Vervoerr., 1977, 892).
201. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ - De spoorwegmaatschappij is gehouden tot een resultaatsverbintenis. Zij is verplicht aan haar
klanten degelijk onderhouden materiaal ter beschikking te stellen (Brussel, 28
mei 1976, B.R.H., 1977, 542; Antwerpen, 8 april1981, R.W., 1981-82, 183;
Kh. Antwerpen, 6 februari 1979, Eur. Vervoerr., 1980, 92).
Zo kan een wagen waarin bij regenweer waterinsijpelingen plaatsvinden niet
geacht worden in goede staat te zijn en geschikt voor het doel waaraan hij moet
beantwoorden (Antwerpen, 8 april1981, R.W., 1981-82, 183).
Het hof van beroep betoogde dat wetten en reglementen die voorzien dat de
afzender de goederen moet laden en moet nazi en of de wagons in goede staat zijn
en deze eventueel moet weigeren, niet van aard zijn de spoorwegmaatschappij te
ontslaan van de verantwoordelijkheid wegens vochtschade ontstaan door de
slechte toestand van de wagen. Schade was veroorzaakt wegens vochtigheid en
slechte staat van het vervoerde ruw katoen. Onverpakt ruw katoen kan normaal in
een gesloten wagen in goede staat vervoerd worden (Brussel, 28 mei 1976,
B.R.H., 1977, 542).
202. ONTHEFFINGVAN AANSPRAKELIJKHEID. INLADENDOORAFZENDER- Wegens het monopolie van de spoorwegen mag de afzender er op rekenen dat hem
een spoorwegwagon zonder gebrek ter beschikking wordt gesteld, met name een
spoorwegwagon waarin de goederen onder normale verpakking veilig konden
vervoerd worden. Een onderzoek door de afzender naar de degelijkheid en de
geschiktheid van de vervoerruimten behoort niet tot het door artikel 27 §3
C.I.M.-verdrag bedoelde inladen door de afzender, waarvan het gebeurlijk gebrekkig karakter de spoorwegen van haar aansprakelijkheid ontheft, De afzender
dient dus niet nate gaan of de deuren en de luchtramen van de spoorwagon slecht
afgesloten zijn (Kh. Antwerpen, 6 februari 1979, Eur. Vervoerr., 1980, 92).
De spoorweg is aansprakelijk wanneer de schade aan de goederen voortspruit uit
een fout bij de stu wing der goederen bij lading in de wagon door de afzender (art.
27, 3 c C.I.M.) (Antwerpen, 12 oktober 1977, Pas., 1978, II, 36; Eur. Vervoerr., 1978, 636).
203. VERGOEDINGSBEPERKING- Zelfs met betrekking tot een groepage-vervoer
waarvoor slechts een enkele vrachtbrief opgemaakt werd - welke slechts een
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afzender en een geadresseerde vermeldt en de aard en de waarde van de goederen
niet opgeeft, doch wel het totaal gewicht van de lading- moet de schadelijdende
partij voor elk bestanddeel ervan het bewijs leveren van het bestaan en de omvang
van de schade en kan de spoorweg zijn aansprakelijkheid beperken tot 100
goudfrank per ontbrekende kilogram bruto gewicht, behoudens diefstal, zware
fout of bijzonder belang bij de aflevering. De omstandigheid dat er slechts een
enkele vrachtbrief werd opgemaakt, zonder vermelding van de aard en de waarde
van de goederen en waarin een geadresseerde en een afzender wordt vermeld,
neemt niet weg dat er in feite verscheidene afzenders en geadresseerden waren,
welke een beroep hebben gedaan op een commissionair, zodat de vervoerovereenkomsten hun individualiteit verloren hebben.
Hieruit volgt dat de schadelijdende partij - die de voor haar bestemde goederen
ge"individualiseerd heeft en zowel het bestaan als de omvang van de schade moet
bewijzen- zich ten aanzien van de toepassing van artikel 31 C.I.M. bevindt in
de situatie die dezelfde is als diegene die zich zou hebben voorgedaan indien deze
goederen vervoerd waren zonder groepage, zonder bijzonder belang bij de aflevering, en derhalve volgens gewone tarieven (Cass., 3 juni 1976, Arr. Cass.,
1976, 1111 ;Pas., 1976, I, 1064;Rechtspr. Antw., 1977-78,3 ;R.G.A.R., 1977,
nr. 9756; J.T., 1977, 151).

204. BEVOEGDHEIDOMINRECHTEOPTETREDEN-HetC.I.M.-verdragvoorziet
dat_een enkele persoon in de VJ"ll_Chtbrief als best~mmeling kan worden ll_angt:duid._
Derhalve kan ingevolge artikel 43 §3 b, C.I.M. de eis tot schadevergoeding
slechts worden ingesteld door de bestemmeling die als dusdanig in de vrachtbrief
is aangeduid of door de verzekeraars die in de rechten van de bestemmeling zijn
gesubrogeerd, of door de persoon aan wie het vorderingsrecht van de bestemmeling rechtsgeldig is overgedragen (Vred. Antwerpen, 6 september 1976, Pas.,
1979, III, 31).
205. VERJARING. UITGANGSPUNT VAN DE TERMIJN- Het totale verlies in de zin
van artikel47 §2 b C.I.M., is slechts verwezenlijkt wanneer de spoorweg geen
enkel bestanddeel kan voorleggen van hetgeen haar werd toevertrouwd. De
aanvang van de verjaringstermijn in het geval van een gehavende machine is dus
bepaald door het artikel47 §2 a C.I.M., betreffende de gedeeltelijke verliezen en
de averijen, en niet door de alinea b die het volledig verlies betreft ook al zijn de
herstellingskosten hoger dan de waarde van het toestel (Brussel, 8 september
1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9774).
206. SCHORSING VAN DE VERJARING. PLEEGVORMEN- De spoorweg verzaakt
aan de uitvoering van de pleegvormen vereist om de verjaring te schorsen, indien
zij, rekening gehouden met de feitelijke omstandigheden, zonder voorbehoud een
klacht aanvaardt van een averij-commissaris die er vergeet de stukken bij te
voegen voorzien door de beschikkingen, die niet van openbare orde zijn, van het
artikel41 §3 en4 van de C.I.M. en vanhet artikel54 vanhet algemeenreglement
van de N.M.B.S. (Brussel, 8 september 1976, R.G.A.R., 1977, nr. 9774).

802

AFDELING

4

INTERNATIONAAL VERVOER VAN REIZIGERS EN BAGAGE PER SPOORWEG
(C.I.V.)

207. BAGAGE OP MEEGEVOERDE AUTO'S VERVOERD- De spoorweg is niet
aansprakelijk voor diefstal van bagage die in de personenwagens worden achtergelaten welke door de autoslaaptrein werden vervoerd.
De clausule van een vervoercontract dat bepaalt dat de bagage van de reizigers
gratis en op risico van de eigenaar in of op de meevervoerde auto's kunnen
vervoerd worden, is rechtsgeldig.
Deze voorwaarden zijn conform met de beschikkingen van artikel 9, 10 en 29 van
het T.C.V. (Tarif commun pour le transport des voyageurs et des bagages)
bijvoegsel T.A.A. (Transport d'automobiles accompagnees) dat regelmatig gepubliceerd werd in het Staatsblad en rechtsgrond vindt in de toepassing van het
C.I.V. Wanneer het vervoer beheerst wordt door intemationale verdragen die
kracht van wet hebben in Belgie, wegens hun publicatie in het Staatsblad, evenals
hun bijvoegsel, kunnen partijen zich niet beroepen op de Vervoerwet (Liege, 26
februari 1976, Pas., 1977, II, 25; De Verz., 1978, 275; R.G.A.R., 1978, nr.
9893).
AFDELING
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INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRACT (C.C. V.)

208. REISBEMIDDELAAR. REISDOCUMENT NIET AFGEGEVEN. AANSPRAKELIJKHEID- De reisbemiddelaar die nagelaten heeft aan de reizigers het reisdocument
af te leveren voorgeschreven door artikel5 C.C.V., document waarop de handtekening of de naamstempel van de reisorganisator voorzien door artikel 6
C.C.V. moet voorkomen, wordt bij toepassing van artikel 19, 2 C.C.V. beschouwd als een reisorganisator. Hij kan dus de vrijstelling van de aansprakelijkheid van artikel 22, 1 C.C.V., die slechts voor reisberniddelaars geldt, niet
inroepen.
De reisorganisator is aansprakelijk voor aile schade door de reiziger opgelopen ter
gelegenheid van de prestaties die hij door derden laat verrichten, tenzij hij bewijst
dat hij bij de keuze van de persoon die de prestatie uitvoert als een naarstige
reisorganisator heeft gehandeld (art. 15, 1 C.C.V.) (Kh. Brussel, 16 juni 1980,
B.R.H., 1981, 223).
Zie ooksupra nr. 97 e.v.
AFDELING
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INTERNATIONAAL LUCHTVERVOER

209. TOEPASSELIJKHEID VAN HET VERDRAG VAN WARSCHAU (12 OKTOBER 1929).
POSTCOLLI- Artikel 2 van het Verdrag van Warschau, Protokol Den Haag,
voorziet dat dit verdrag niet toepasselijk is op de postcolli.
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Een verzending van diamant per postcolli van IndH.\ naar Belgie, toevertrouwd
aan de Indische Postadministratie doch in opdracht van deze laatste uitgevoerd
door opeenvolgende luchtvaartmaatschappijen, is onderworpen aan de , ,Arrangement concernant les collis postaux de Tokio".
N aar Belgisch recht is de luchtvaartrnaatschappij, die als uitvoeringsagent van de
Indische Postadministratie de contractuele verbintenis van deze laatste uitvoert,
geen derde t.a.v. de uitvoering van de overeenkomst van postverzending; deze
luchtvaartrnaatschappij die als uitvoeringsagent optreedt kan slechts aangesproken worden krachtens quasi-delictuele aansprakelijkheid indien eiser bewijst dat
de aangevoerde fout lastens de luchtvaartmaatschappij geen scheding uitmaakt
van de verplichtingen aangegaan in het kader van de overeenkomst, oorspronkelijk afgesloten tussen de eiser en de Indische Postadministratie, en dat de door
haar geleden schade verschilt van de schade die zou kunnen voortvloeien uit een
slechte uitvoering van deze overeenkomst (Rb. Brussel, 30 januari 1978, Eur.
Vervoerr., 1979, 957).

210.

LUCHTVRACHTBRIEF, ZONDER VOORBEHOUD. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE

De luchtvervoerder die een luchtvrachtbrief heeft opgesteld, is de contractuele vervoerder en is verantwoordelijk voor de schade ontstaan uit verlies van of schade aan de vervoerde goederen tijdens het luchtvervoer,
ongeacht of hij de feitelijke vervoerder is of niet. Hij is tevens verantwoordelijk
voor het gehele door de luchtvrachtbrief voorziene vervoer. Luchtvrachtbrieven
waarop geen voorbehoud t.o.v. de ontvangen goederen werden geformuleerd
gelden als ontvangst der goederen door de luchtvervoerder.
De luchtvervoerder, hij weze contractueel of feitelijk vervoerder, kan zich enkel
van zijn aansprakelijkheid voor verlies tijdens het vervoer ontlasten, wanneer hij
bewijst dat zijn ondergeschikten alle maatregelen hebben getroffen om de schade
te vermijden, dan wei, dat het hem onmogelijk was deze maatregelen te treffen.
De luchtvervoerder is gehouden tot een resultaat~verbintenis en hij wordt geacht
aanspralcelijk te zijn voor de schade die zich voordoet aan de goederen die zich
onder zijn hoede bevinden (Kh. Brussel, 14 april 1980, Eur. Vervoerr., 1980,
338).
LUCHTVERVOERDER -

211. AANSPRAKELIJKHEID VAN DELUCHTVERVOERDER. DRAAGWIJDTE- Het op
12 oktober 1929 te W arschau gesloten luchtvaartverdrag houdt eenvormige regels
in betreffende het internationaalluchtvervoer en, in het bijzonder, betreffende de
vervoerdersaansprakelijkheid. Deze regels zijn de vrucht van een compromis. Zij
vormen een autonoom aansprakelijkheidsstelsel dat los staat van de nationale
wetgevingen, al hebben verscheidene verdragstaten de werkingssfeer van het
verdrag uitgebreid tot het binnenlands luchtvervoer.
Zo blijkt uit artikel24 a. 1 en 2 dat de rechtsaard (contractuele of aquiliaanse) van
de vervoerdersaansprakelijkheid niet wordt gepreciseerd.
Het aansprakelijkheidsrecht legt drie grondregels vast:
1. een vermoeden van aansprakelijkheid van de vervoerder (art. 17 tot 19); dit
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vermoeden kan evenwel worden omgekeerd indien de vervoerder bewijst dat hij
en zijn ondergeschikten alle maatregelen hebben getroffen, nodig om de schade te
vermijden, of dat het hun onmogelijk was die maatregel te treffen (art. 20);
2. de aansprakelijkheid van de vervoerder wordt door bepaalde bedingen beperkt
(art. 20);
3. de niettemin onbeperkte aansprakelijkheid van de vervoerder in bepaalde
gevallen in het beding aangeduid (art. 25).
De oorspronkelijke tekst van artikel25lid 1 nopens de onbeperkte aansprakelijkheid van de vervoerders luidde als volgt: , ,De vervoerder heeft niet het recht zich
te beroepen op de bepalingen van het beding welke zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken, indien de schade het gevo1g is van zijn opzet of van zijn
schuld, die vo1gens de wet van de rechter, v66r wie de vordering wordt aanhangig
gemaakt, met opzet wordt gelijkgesteld".
Deze bepaling toont aan, ongeacht haar draagwijdte die tot uiteenlopende interpretaties heeft geleid, hoe moeilijk het was op dit stuk tot een eenvormige regel te
komen.
Ret Protocol vans 'Gravenhage heeft de moeilijkheden moeten oplossen die uit de
vorige tekst voortvloeien door, uitgaande van een compromisoplossing, een
gemeenschappelijke regel vast te stellen, eigen aan het intemationaal luchtvervoer.
. Ret Protocol van s'Gravenhage heeft, wegens de ontwikkeling van het luchtvervoer en de levensvoorwaarden, daarenboven de bedragen verhoogd van de
schadevergoeding waartoe de vermoede aansprakelijkheid van de vervoerder
beperkt was en, ter compensatie, de gevallen waarin de vervoerder onbeperkt
aansprakelijk was, veel nauwgezetter bepaald.
De nieuwe tekst van artikel 25 bedoelt aldus hetzij de opzettelijke fout hetzij de
fout die wordt gekenmerkt zowel door roekeloosheid als door de wetenschap dat
schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn.
Uit de bewoordingen van deze bepalingen kan worden afgeleid dat de opstellers
ervan wilden dat bewezen werd dat de vervoerder of zijn ondergeschikten werkelijk wisten dat de schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn en niet dat zij dit
normalerwijze hadden moeten weten. Deze uitlegging stemt met het door de
conferentie van s'Gravenhage nagestreefde doel overeen en wordt daarenboven
bevestigd door de bescheiden die haar werden overgelegd en die ten grondslag
hebben gelegen van de redactie van de tekst, en door de discussie die aan de
aanneming van de tekst is voorafgegaan (Cass., 17 januari 1977, Arr. Cass.,
1977, 59;R.W., 1977-78, 25 ;Rechtspr. Antw., 1977-78, 322;J.T., 1Q77, 438;
Eur. Vervoerr., 1978, 126;R.G.A.R., 1978, nr. 9964; anders Cass. fr., 16 april
1975, R.G.A.R., 1978, 9965).
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IX

BEWIJSMIDDELEN

212. DOOR EEN HANDELAAR ONDERTEKENDE SCHULDBEKENTENIS DIE NIET VOLDOET AAN ARTIKEL 1326, LID 1 B.W.- Een handelaar had een schuldbekentenis
ondertekend zonder de som voluit in letters te vermelden en betwistte achteraf de
rechtsgeldigheid en de waarachtigheid van dit document. Ret hof van beroep te
Brussel oordeelde dat het geschrift een onderhandse akte van schulderkenning
uitmaakte, uitgaande van een handelaar (vrachtvervoerder) zodat de formaliteit
vermeld in artikel 13 26, lid 1 B. W. niet toepasselijk is, gelet op de tekst van het
tweede lid van hetzelfde artikel (Brussel, 19 november 1980, R.W., 1981-82,
1281).
213. BEWIJSKRACHT VAN DE FACTUUR TUSSEN HANDELAARS. ARTIKEL 25, LID 2
W.KH.- N aar luid van artikel25, lid 2 W .Kh. kunnen koop en verkoop bewezen
worden door een aangenomen factuur.
Een factuur die aanvaard werd bewijst tussen handelaars, tot tegenbewijs, dat de
bedingen van de overeenkomst tussen koper en verkoper dezelfde zijn als deze op
factuur (Kh. Charleroi, 1 maart 1979, J.T., 1980, 375).
Aanvaarding -van een factuur-zonder protest houdt aanvaarding in-van dealgemene voorwaarden die er op voorkomen (Kh. Brussel, 24 december 1980,
J.T., 1981, 245).

214. BEWIJSKRACHT VAN DE FACTUUR. ARTIKEL 25, LID 2 W.KH. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE - Met vijf dagen verschil werden door twee verschillende arresten van het hof van beroep te Gent de bewijskracht van een bevoegdheidsbeding op een, na het tot stand komen van de overeenkomst, verstuurde factuur, anders beoordeeld.
Een eerste zaak betrof een bevoegdheidsbeding op een factuur voor aannemingswerken. Ret hof oordeelde dat uit aanvaarding van de factuur, zelfs voor andere
handelsverrichtingen dan voor koop en verkoop, zoals aanneming waarvoor het
gebruikelijk is facturen op te maken, een feitelijk vermoeden kon worden geput
dat de schuldenaar akkoord ging met het bevoegdheidsbeding op de factuur
(Gent, (7e k.) 18 oktober 1978, R.W., 1979-80, 591).
Een tweede zaak betrof een bewaargevingsovereenkomst. Een beding van bevoegdheidsattributie, voorkomend op later toegezonden - en blijkbaar aanvaarde- facturen waarbij magazijnkosten, naast andere kosten, in rekening
werden gebracht, werd door het hof als niet conform beschouwd met de wil van de
bewaarnemer bij het sluiten van de specifieke bewaargevingsovereenkomst en
dus niet bindend verklaard (Gent, (5e K.) 23 oktober 1978, R.W., 1978-79,
2430).
Dit laatste arrest overtuigt ons niet.
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215. BEWIJSKRACHTVANDEFACTUUR T.A.V. DE VERRICHTING-De factuur die
in een enk:el document is opgesteld, bevestigt het ondeelbaar karakter van de
verrichting (Liege, 18 december 1980, B.R.H., 1981, 381).
216. BEWIJSKRACHT VAN EEN FACTUUR T.O.V. NIET HANDELAAR- Wanneer
partijen in geregelde handelsbetrekkingen staan dan heeft de schuldenaar- in
casu niethandelaar (een gemeente)- kennis gehad van de algemene voorwaarden die op de rugzijde van de factuur voorkomen (Rb. Neufchateau, 11 februari
1981, J.T., 1981, 400).
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