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HOOFDSTUK

ALGEMEENHEDEN -

I

EIGEN AARD -

EIGEN RECHTBANKEN

1. BEVOEGDE RECHTBANKEN- Het hof van cassatie heeft een verhelderende interpretatie gegeven aan artikel 573, eerste lid, 1° Ger.W. m.b.t. de
algemene bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel.
Met , ,geschillen tussen kooplieden die handelingen betreffen die de wet als
daden van koophandel aanmerkt'' bedoelt artikel 573 eerste lid, 1° Ger. W.
niet de geschillen omtrent daden van koophandel bestaande tussen personen
die op het tijdstip van de dagvaarding, eventueel beiden, toevallig en zonder
enig verband met het geschil, de hoedanigheid van koopman bezitten, maar
wel de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel integendeel doen
afhangen van de omstandigheid dat beide partijen op het tijdstip van de
litigieuze handeling koopman waren, ongeacht of een van de partijen die
hoedanigheid voor de dagvaarding heeft verloren.
Juist de hoedanigheid van koopman op het tijdstip van de handeling zal in
veel gevallen bepalen of de litigieuze verbintenis een koophandelsverbintenis is (Cass., 18 mei 1984, Pas., 1984, I, 1135; R. W., 1984-85, 1444; T.B.H.,
1984, 506).

2. HOOFDELIJKHEID - Hoofdelijkheid bestaat van rechtswege tussen
schuldenaars-kooplieden die gehouden zijn tot eenzelfde contractuele verbintenis.
In de beschouwde periode heeft het hof van cassatie tweemaal gesteld dat
dezelfde contractuele verbintenis waartoe meerdere schuldenaars-kooplieden gehouden zijn niet noodzakelijk hoeft voort te vloeien uit een enkele
overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaars, mits zij zich tot eenzelfde
zaak hebben verbonden (Cass., 1 oktober 1981, Pas., 1982, I, 170; A. C.,
1981-82, 169; R. W., 1982-83, 527; J.T., 1982, 56; Cass., 25 april 1985,
R. W., 1985-86, 380, T.B.H., 1985, 628).

HooFDSTUK

II

DE HANDELAARS
AFDELING

1

HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN

3. DADEN VAN KOOPHANDEL- OBJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDELMoeten als objectieve daden van koophandel worden aangemerkt:
- het uitgeven van een dagblad of periodiek; dit is een onderneming van
private werken in de zin van artikel2, lid 4 W. Kh. (Brussel, 11 mei 1981,
R.P.S., 1982, 142, bevestigend aldus Kh. Brussel 5 november 1979. Zie
Overzicht van Rechtspraak 1977-1981, T.P.R., 1982, 724);
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- de uitbating van een herberg (Kh. Dendermonde, 18 mei 1982, R.P.S.,
1982, 181);
- de organisatie van weddenschap op paarderennen (Brussel, 16 mei 1984,
R.P.S., 1984, 281, en Kh. Brussel, 27 juni 1983, R.P.S., 1983, 283, in zelfde
zaak; zie ook Cass., 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 1751);
- de publiciteitsonderneming, die tot doel heeft brede publiciteitscampagnes op touw te zetten ten einde de verkoop van bepaalde producten (in casu
motorvoertuigen) te bevorderen (Kh. Brussel, 6 juni 1984, R.P.S., 1984,
309);
- de onderneming van een zakenkantoor (Brussel, 8 september 1982,
R. W., 1982-83, 2479).
4, 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.).
Een handelsvennootschap die een huur aangaat om een personeelslid een
woning ter beschikking te stellen, doet zulks in het kader van haar beroepswerkzaamheid, ook al wordt in het gehuurde goed zelf geen beroepsactiviteit uitgeoefend. Deze daad moet dus als een subjectieve daad van koophandel worden aangemerkt (Cass., 3 juni 1983, R. W., 1983-84, 433).
5. HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR - Koopman is hij die daden uitoefent
bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of
aanvullend, zijn gewoon beroep maakt (art. 1 W. Kh.).
Zo is een huurder die een steengroeve uitbaat te beschouwen als een
handelaar (Liege, 17 juni 1981, B.R.H., 1982, 130).
Het feit dat een fiscale raadgever een intellectueel beroep uitoefent, belet
niet d;;tt hij handelaar kan zijn. Om uit te maken of hij al dan niet handelaar
is, moet nagegaan worden of hij zijn diensten aan het publiek aanbiedt en
of hij daartoe georganiseerd is (Kh. Brussel, 6 oktober 1981, B.R.H., 1982,
287).
Een accountant die het publiek diensten aanbiedt m. b. t. , boekhouding,
B.T.W., fiscaliteit, sociale wetgeving, bedrijfsbeheer, verzekeringen" oefent een activiteit uit die moet worden bestempeld als een met winstbejag
georganiseerde aanbieding van diensten aan het publiek (zakenkantoor) en
bezit derhalve de hoedanigheid van koopman, ongeacht de gevoerde titel
van accountant (Brussel, 8 september 1982, R. W., 1982-83, 2479).
6. BIJZONDER GEVAL VAN DE v.z.w.- Om te weten of een rechtspersoon
de hoedanigheid van koopman bezit, dient men de door haar uitgeoefende
activiteit in aanmerking te nemen, welke ook de rechtsvorm is waaronder
zij is opgericht.
Het is duidelijk dat achter heel wat V.Z.W.-handelsondernemingen schuil
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gaan. De wil van de rechtspraak om tegen de misbruiken van deze rechtsvorm te reageren, waarvl;ln we de eerste sporen in het vorige overzicht van
rechtspraak hadden aangemerkt (T.P.R., 1982, 728), heeft zich in de hier
beschouwde periode duidelijk bevestigd.
Ben V.Z.W. dient als handelaar te worden beschouwd, wanneer zij met
winstbejag hoofdzakelijk of aanvullend daden van koophandel stelt.
Het al of niet belangeloos karakter van de activiteit van de V.Z.W. moet
in hoofde van haar leden worden beoordeeld. Wanneer een V.Z.W. hoofdzakelijk of aanvullend een handelsactiviteit voert zonder winstbejag in
hoofde van haar vennoten, dan is haar activiteit geoorloofd; wanneer echter
de beschouwde activiteit wordt uitgeoefend met het oog op winstverdeling
onder de leden, onder welke vorm ook, dan zal zij een handelsrechtelijk
karakter verkrijgen (Brussel, 11 mei 1981, R.P.S., 1982, 142; Brussel, 16
mei 1984, R.P.S., 1984, 281, bevestigend Kh. Brussel, 27 juni 1983, R.P.S.,
1983, 283; Kh. Liege, 28 juli 1983, Jur. Liege, 1984, 176; Kh. Brussel, 7
februari 1984, R.P.S., 1984, 302; Rb. Brussel, 5 juni 1984, R.P.S., 1984,
309).
Wanneer de V.Z.W. de hoedanigheid van koopman bezit dan zal de
rechtbank van koophandel zich bevoegd verklaren om kennis te nemen van
de vorderingen tegen haar ingesteld (Brussel, 11 mei 1981, R.P.S., 1982,
142; Kh. Brussel, 7 februari 1984, R.P.S., 1984, 302).
Ben handelsactiviteit die schuil gaat onder het mom van een V.Z.W. laat
toe om aan de stringente bepalingen van het vennootschapsrecht te ontsnappen en maakt een inbreuk uit op de fiscale wetten. De oneerlijke mededinging die daaruit voortvloeit kan het voorwerp uitmaken van een vordering
tot staken zelfs gekoppeld aan een dwangsom (Brussel, 16 mei 1984, R.P.S.,
1984, 281, bev. Kh. Brussel, 27 juni 1983, R.P.S., 1983, 283).
De uitoefening van een handelsactiviteit met winstoogmerk stelt eveneens
de vraag naar de mogelijkheid van faillietverklaring en meer algemeen van
de diskwalificatie van de V.Z.W. in een vennootschap onder firma die in
ons recht de vennootschap van gemeen recht is (Kh. Liege, 28 juli 1983, Jur.
Liege, 1984, 176; Kh. Brussel, 6 juni 1984, R.P.S., 1984, 309).
7. PUBLIEKRECHTELIJK ORGANISME- Kan een publiekrechtelijk organisme als handelaar worden aangemerkt?
O.i. moet bevestigend worden geantwoord wanneer dit publiekrechtelijke
organisme met winstbejag daden van koophandel stelt, en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewone activiteit uitmaakt. Wegens de onzekerheid
rond het begrip winstbejag stellen Van Rijn en Heenen voor (,Esprit de
lucre et droit commercial", noot onder Cass., 19 januari 1973, R.C.J.B.,
1974, 321 (329, nr. 4 e.v.) dit criterium te vervangen door de noodzaak voor
een handelsonderneming om georganiseerd en bestuurd te worden ten einde
een gunstig rendement te bekomen.
In de beschouwde periode werden twee tegenstrijdige vonnissen terzake
Intercommunale Maatschappijen voor Openbaar Vervoer geveld.
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De rechtbank van koophandel te Gent (18 januari 1985, T.B.H., 1986, 455;
T.G.R., 1985, 118) besliste conform vermelde thesis van Van Rijn en
Heenen dat de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Gent als
handelaar moet worden beschouwd, omdat zij zowel intern als naar buiten
in haar betrekkingen met derden, handelsmethodes toepast en haar activiteit
gericht is op alle middelen van stedelijk gemeenschappelijk vervoer van
personen te land wat een objectieve daad van koophandel is vermeld in
artikel 2 W. Kh., en erkent bij herhaalde en geregelde daden van vervoer
uit objectief winstoogmerk te handelen (zie eveneens in dezelfde zin:
R.P.D.B. V° Commerce-commerr;:ant, nr. 7 en 8; GoTZEN, P., ,Ret onttrekken van de vordering tot staken van ongeoorloofde handelspraktijken
aan de alleenheerschappij van de handelaarsnotie uit het wetboek van
koophandel", R. W., 1974-75, 1665, nr. 13, 19,21 en 22; PARMENTIER, Cl.,
noot B.R.H., 1982, 285).
Daarentegen besloot de arrondissementsrechtbank te Brussel (2 februari
1984, B.R.H., 1982, 283) dat de Maatschappij voor lntercommunaal Vervoer van Brussel niet als handelaar moet worden beschouwd omdat winstoogmerk afwezig is uit haar doelstellingen en de bedoelingen van haar
oprichters.
Herinneren we aan het feit dat de N.M.B.S. als handelsvennootschap werd
beschouwd (Cass., 8 februari 1984, Pas., 1952, I, 322).
8. HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN NA SLUITING VAN DE ONDERNEMING De rechter mag, op grond van een feitelijke beoordeling, beslissen dat de
daden die iemand na de sluiting van zijn onderneming, in het kader van de
vereffening van zijn bedrijf heeft verricht, niet talrijk en geregeld genoeg
zijn om een regelmatige activiteit in de zin van artikel1 W. Kh. te vormen
(Cass., 27 oktober 1983, Pas., 1984, I, 223; R. W., 1984-85, 1076).
AFDELING
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9.

INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER. DOELSTELLING VAN ECONO-

Deverplichting om voor de aanvang van om het even welke handelswerkzaamheid
een inschrijving te nemen in het handelsregister (art. 4 Handelsregisterwet
1964) heeft o.m. tot doel de publiciteit van de handelswerkzaamheden te
organiseren door eenieder (art. 36 Handelsregisterwet), inzage te laten
nemen van de onmisbaar geachte gegevens (art. 2 en 8 Handelsregisterwet).
De sancties (art. 41 tot 50 Handelsregisterwet) bij gebrek aan inschrijving
of bij onjuiste opgave (art. 46 Handelsregisterwet), of bij verzuim om de
doorhaling te vorderen binnen de bepaalde termijnen wijzen op de bekommernis van de wetgever om de coordinatie van de economische activiteit te
verwezenlij ken door middel van een handelsregister, bedoeld als orgaan van
de wettelijke publiciteit inzake handelsactiviteiten.
MISCHE INFORMATIE. DOOR INSCHRIJVING VERWEKTE SCHIJN-
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Vandaar dat wie door een inschrijving in het handelsregister derden in
dwaling brengt door een schijn te wekken die naar beweren niet met de
werkelijkheid zou stroken, de gevolgen daarvan moet ondergaan (Liege, 28
oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 61).
10.

GEBREK AAN INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER IN STRIJD MET

Het gebrek aan inschrijving in het
handelsregister kan beschouwd worden als in strijd met de eerlijke handelsgebruiken (art. 54 Handelspraktijkenwet) en kan dus het voorwerp uitmaken van een vordering tot staking (Kh. Brussel (Vz.), 1 oktober 1982,
T.B.H., 1983, 469).
De aanplakking van het vonnis kan bevolen worden aan de buitenzijde van
de uitbating (Kh. Hasselt (Vz.), 5 februari 1982, T.B.H., 1983, 445).
DE EERLIJKE HANDELSGEBRUIKEN -

11.

VERPLICHTE INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER. VORDERING

Het nummer van de inschrijving in het
handelsregister, moet op straffe van onontvankelijkheid van de eis, vermeld
worden in het exploot van dagvaarding, en behoudens verantwoording van
die inschrijving op de datum waarop de eis werd ingesteld, binnen de door
de rechtbank gestelde termijn (art. 41 Handelsregisterwet).
De vordering zal slechts ontvankelijk zijn wanneer zij betrekking heeft op
een handelsactiviteit waarvoor de eiser ingeschreven is. Wanneer de vordering grond vindt in een handelswerkzaamheid waarvoor de verzoeker niet
is ingeschreven bij het instellen van de vordering dan is deze onontvankelijk
(Antwerpen, 17 maart 1982, R. W., 1982-83, 2477, vordering m.b.t. een
handelsactiviteit als diamanthandelaar terwijl de inschrijving een handel
in confectiekleding aangaf).
De niet-vermelding van de inschrijving in het handelsregister ontneemt de
rechtbank de mogelijkheid nate gaan of de prestatie van de eiser valt onder
de activiteiten waarvoor hij is ingeschreven in het handelsregister, zodat de
vordering ontoelaatbaar is ook al beweert eiser deze niet als handelaar te
stellen (Rb. Mechelen, 14 juni 1984, R. W., 1985-86, 256).
Deze verplichting van artikel41 Handelsregisterwet rust slechts op personen
die een activiteit uitoefenen die hen de hoedanigheid van handelaar verleent
(Brussel, 13 juni 1985, Pas., 1985, II, 159).
Wanneer de eiser, geen handelaar meer is op het ogenblik van het instellen
van de vordering, dan is geen bewijs van inschrijving in het handelsregister
vereist, al betreft de vordering de vereffening van hun rechten voortvloeiende uit hun gewezen handelsactiviteit (zoals bv. de verkoop van de handelszaak), (Brussel, 2 november 1981, R. W., 1981-82, 2043; Brussel, 13 juni
1985, Pas., 1985, II, 159; Rb. Liege, 11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 186).
Het feit dat een handelaar in de periode van zijn handelsactiviteit verzuimd
had een inschrijving in het handelsregister te nemen is zonder invloed op
de ontvankelijkheid van een door hem ingediend geding wanneer vaststaat
INGESTELD DOOR HANDELAARS -
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dat hij bij de inleiding van de procedure geen handelaar meer was (Gent,
12 september 1983, T.B.H., 1983, 437).

12.

INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER. DAGVAARDING. BUITEN-

Een Duitse eiser had gedagvaard zonder aanduiding van
inschrijving in het handelsregister, zodat verweerder de exceptie van nietontvankelijkheid had opgeworpen. In haar conclusies bracht de eiser evenwei het bewij s van zijn inschrijving in het handelsregister van het Ambtsgericht Schwerte op de dag van de dagvaarding, zodat aldus de sanctie van
artikel 41 Handelsregisterwet werd voorkomen (Vred. Zaventem, 21 mei
1982, R. W., 1982-83, 662). In een begeleidende noot stelt Erauw dat de
klare aanduiding van de eisende partij (met nummer van inschrijving in het
Handelsregister) de bescherming van de verweerder beoogt. De Belgische
wet op het handelsregister heeft echter slechts een territoriaal begrenzende
werking zodat zij niet kan worden ingeroepen tegen een buitenlandse eiser
die in het handelsregister niet hoeft ingeschreven. Het gerechtelijk wetboek
(art. 43, 2°) vereist eveneens de aanduiding van het handelsregister, ingeval
de verplichting tot inschrijving bestaat, wat niet overal het geval is. De
sanctie van artikel 43, 2° Ger.W. is evenwel minder gunstig voor de
verweerder dan die van artikel41 Handelsregisterwet daar de schadeberokkening dient te worden bewezen.
LANDSE ElSER -

13. VESTIGINGSWET KMO- De wet van 15 december 1970 (Vestigingswet
KMO) en uitvoeringsbesluiten stellen de voorwaarden vast voor de uitoefening van beroepswerkzaamheden in kleine en middelgrote handels- en
ambachtondernemingen.
Een handelaar of ondernemingshoofd mag slechts een gereglementeerde
beroepswerkzaamheid uitoefenen indien hij in het bezit is van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij aan de bij de wet en K.B. gestelde eisen voldoet.
Personen die, op het ogenblik van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het verzoekschrift tot reglementering, een beroep uitoefenen dat
gereglementeerd werd door K.B. moeten een aanvraag indienen binnen de
drie maanden na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het bewust
K.B. De Minister van Middenstand kan evenwel bij laattijdige aanvraag een
attest afleveren indien de belanghebbende zich kan beroepen op overmacht
of bijzondere omstandigheden (art. 41 K.B. 25 februari 1971). Het is de
Minister die in laatste aanleg oordeelt over het bestaan van overmacht of
van bijzondere omstandigheden die de laattijdige indiening van de aanvraag
rechtvaardigen. De Raad van State kan zich niet in de plaats van de
bevoegde Minister stellen bij deze beoordeling (R.v.St., 13 mei 1982, Arr.
R.v.St., 1982, 861, nr. 22.252).
De handelaar oefent bij gebreke aan vereist attest zijn beroepswerkzaamheid in onregelmatige omstandigheden uit (R.v.St., 29 oktober 1982, Arr.
R.v.St., 1982, nr. 22620).
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Een contract afgesloten door een handelaar die niet voldoet aan de voorwaarden gesteld voor de uitoefening van zijn beroep (in casu electricien) is
absoluut nietig. De nietigheid raakt de openbare orde (Rb. Liege, 7 december 1983, Jur. Liege, 1984, 229).
14.

VERBOD AAN GEFAILLEERDEN OM BEPAALDE AMBTEN, BEROEPEN OF

De rechtbank van koophandel die
het faillissement heeft uitgesproken kan de gefailleerde verbod opleggen
enig koopmansbedrijf uit te oefenen, indien blijkt dat een kennelijke grove
fout van de gefailleerde heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 3 bis,
K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 zoals gewijzigd bij de wet van 4 augustus
1978).
Er wordt niet nader omschreven op welke wijze de rechtbank van koophandel haar voornemen om eventueel het door artikel 3 bis bepaalde verbod toe
te passen, ter kennis moet brengen van de betrokkenen. Ret is niet vereist
dat de rechtbank van koophandel met haar voltallige zetel, of de bevoegde
kamer, vooraf een vonnis velt dat de verschijning van de betrokkene om
gehoord te worden, zou bevelen. Een oproeping bij gerechtsbrief van de
Voorzitter van de rechtbank van koophandel volstaat (Cass., 12 januari
1982, Pas., 1982, I, 586; A.C., 1981-82, 604).
Wanneer het hof van beroep kennis neemt van het boger beroep van de
gefailleerde of het openbaar ministerie tegen een beslissing van de rechtbank
van koophandel gewezen ingevolge artikel3 bis K.B. nr. 22 van 24 oktober
1934, dan mag het niet afwijken van de grondwettelijke regel inzake
openbaarheid van de debatten (art. 96 Ger.W.). De nietigheid van de in
raadkamer voor de uitspraak van het bestreden arrest verrichte proceshandeling leidt tot de vernietiging van dat arrest alsook van aile door de
nieitigheid aangetaste handelingen (Cass., 9 december 1981, Pas., 1982, I,
487; A.C., 1981-82, 489; Cass., 2 juni 1982, Pas., 1982, I, 1139; A.C.,
1981-82, 1213).
WERKZAAMHEDEN UIT TE OEFENEN -
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15. HANDELSZAAK ALS ALGEMEENHEID- Artikel 2279 B.W. vindt geen
toepassing op een handelszaak als algemeenheid (Cass., 11 oktober 1985,
A.C., 1985-86, 174; Kh. Liege, 1 maart 1983, R.P.S., 1984, 163).
16.

HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR ONMISBAAR OM EIGENAAR TE ZIJN
VAN EEN HANDELSZAAK - Handelszaak en hoedanigheid van handelaar in
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hoofde van de eigenaar ervan gaan onmisbaar samen. Dit lijkt vanzelfsprekend. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen moest
hieraan nochtans herinneren in een wellicht marginaal doch illustratief
geval. Een apotheker had, voordat de wet van 18 juli 1973 (art. 2 bis
W. Kh.) het beroep van apotheker aan de handelskwalificatie onttrok, zijn
apotheek in pand gegeven. Dit pand op handelszaak werd geldig bevonden
omdat op het ogenblik van de pandstelling de apotheker de hoedanigheid
van handelaar kon bezitten (Kh. Namur (Vz.), 23 januari 1986, Rev. Reg.
Dr., 1986, 269).
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17.

INBRENG VAN EN BEDRIJFSTAK VAN BEN VENNOOTSCHAP IN BEN ANDE-

Inbreng van een bedrijfstak van een vennootschap
in een andere vennootschap is een overdracht van een handelszaak (Cass.,
4 maart 1982, Pas., 1982, I, 798, A.C., 1981-82, 835).
RE VENNOOTSCHAP -

18.

OVERDRACHT MET EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN HANDELSZAAK TEGEN LIJFRENTE. HANDELSZAAK ZICH BEVINDEND IN BOEDEL VAN FAILLIE-

De eigenaar van een
handelszaak had deze verkocht op lijfrente. De overeenkomst voorzag dat
het de overnemer verboden was, gedurende de ganse duur van de betaling
van de lijfrente de handelszaak over te dragen of te vervreemden onder
welke vorm oak, te hypothekeren of onder welke vorm oak in pand te
geven, en dat de overdrager zich gedurende de hele tijd de eigendom daarvan
voorbehield. De overnemer stichtte samen met zijn echtgenote en andere
vennoten een cooperatieve vennootschap met hetzelfde voorwerp als dat
van de handelszaak. De cooperatieve vennootschap werd failliet verklaard
en de curator wou de handelszaak verkopen. Deze werd door de oorspronkelijke verkoper gerevindiceerd.
Volgens de heersende cassatierechtspraak is een eigendomsvoorbehoud niet
tegenwerpelijk aan de failliete massa (Cass., 9 februari 1933, Pas., 1933,
I, 103 (twee arresten) zodat normaliter de verkoper terzake het eigendomsvoorb'ehoud aan de curator van het faillissement niet kon tegenstellen.
De rechtbank van koophandel te Liege (1 maart 1983, R.P.S., 1984, 163;
T.B.H., 1984, 53) besliste evenwel dat uit geen enkel document noch uit de
statuten van de gefailleerde vennootschap bleek dat de handelszaak in de
vennootschap zou ingebracht zijn noch aan deze verkocht zou zijn. De
handelszaak was dus eigendom gebleven van de oorspronkelijke overnemer
en de verkoper kon ze dus revindiceren.
Men heeft, bij lezing van dit vonnis, duidelijk de indruk dat de rechtbank
een handig middel heeft gevonden om de niet-tegenwerpelijkheid van een

TE VENNOOTSCHAP. REVINDICATIE DOOR VERKOPER-
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clausule van eigendomsvoorbehoud aan de failliete massa, te omzeilen,
rechtspraak waar niet iedereen gelukkig mee is (cf. Van Ommeslaghe ,Les
siiretes issues de la pratique et autonomie de la volonte", in Colloque Les
suretes, Bruxelles 1983).
19.

VERKOOP VAN EEN HANDELSZAAK MEDEEIGENDOM VAN MINDERJARI-

lndien de openbare verkoop van de goederen die deel uitmaken van
een handelszaak die ten dele toebehoort aan minderjarigen, van aard is om
deze laatsten te benadelen, kan de rechter, in het belang van de minderjarigen, de beslissing van de familieraad om de verkoop uit de hand te Iaten
doorgaan, homologeren (Rb. Kortrijk, 24 januari 1984, Rec. Gen. Enr.
Not., 1985, 95).
GE -

20.

BEDROG BIJ VERKOOP VAN EEN HANDELSZAAK. VERVOERONDERNEMING - De eigenaar van een verhuisonderneming had zijn handelszaak

overgedragen voor 3. 750.000 Fr. plus 250.000 voor het materieel. De koper
wist niet dat de vergunningen voor nationaal vervoer naar artikel 30, § 1 en
44 K.B. 9 september 1967 persoonlijk zijn en niet overdraagbaar behalve
in uitzonderingsgevallen. De rechtbank oordeelde dat indien ieder redelijk
en voorzichtig man, vooraleer zich te verbinden, zich moet informeren
omtrent de vestigings- en uitoefeningsvoorwaarden van een beroep en dat
zijn onwetendheid een onverschoonbare dwaling uitmaakt, de medecontractant die deze onwetendheid kent, het stilzwijgen behoudt en niet inlicht
over de onoverdraagbaarheid van de vergunning om daaruit voordeel te
halen, bedrog pleegt van aard om de nietigheid van het contract tot gevolg
te hebben (Liege, 29 november 1983, Jur. Liege, 1984, 86).

21.

GEVOLGEN VAN DE OVERDRACHT OP LOPENDE CONTRACTEN EN

De gevolgen van de overdracht van de handelszaak op de van de handelszaak deel uitmakeride contracten, is een moeilijk
vraagstuk in ons recht. Bij gebrek aan specifieke regeling terzake is men
aangewezen op de toepassing van de regelen van gemeen recht. Ons recht
bevat geen regeling van overdracht van contracten. Strikt genomen is de
overname van de contracten aan derden slechts tegenwerpelijk mits overdracht van schuldvordering enerzijds en mits schuldnovatie wat de schulden
betreft anderzijds. Dit is zeer hinderlijk in het handelsverkeer.
Het hof van cassatie heeft recent nog herhaald dat de overdracht van de
schuldvorderingen vervat in een overgedragen handelszaak, derden waaronder de overgedragen schuldenaar - slechts tegenwerpelijk is op
voorwaarde dat de bij artikel 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten in
acht genomen worden (Cass., 4 maart 1982, Pas., 1982, I, 799; A.C.,
1981-82, 83). Deze rechtspraak, conform de wetteksten, betekent nochtans
zeer zware en dure formaliteiten vermits het de overnemer verplicht om
iedere overgedragen schuldvordering aan derden bij deurwaardersexploot
te betekenen. Dit rechtvaardigt dat naar aanleiding van de IX Journees

SCHULDVORDERINGEN -
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d'etudes juridiques Jean Dabin (zie La Transmission des Obligations,
Brussel, Bruylant 1980), wetsvoorstellen werden ingediend om de tegenwerpelijkheid aan derden van de overdracht van schuldvordering te vereenvoudigen (Voorstel24 oktober 1980, G.St., 1980-81, nr. 519 en 24 november
1982, G.St., 1982-83, nr. 359).
Op grond van hogervermelde principes kan de schuldenaar van het van een
overgedragen handelszaak deel uitmakend contract niet weigeren zijn verbintenissen verder nate komen ten aanzien van de overdrager, voorhoudend
dat de handelszaak werd overgedragen. Hoewel de juridische redenering
niet zeer duidelijk is, werd aldus correct door het hof van beroep te Gent
(3 juni 1983, Pas., 1983, II, 1257) beslist dat de cafe-uitbater die zich
tegenover een juke-boxeigenaar verplicht had om een tweede juke-box in
zijn cafe te plaatsen en hem hiervoor, naast een vast bedrag, een percent
op de opbrengst van de juke-boxen had beloofd tegenover deze verplicht
bleef hoewel bleek dat de juke-boxeigenaar zijn zaak aan zijn twee zoons
had overgedragen.
22. NIET-MEDEDINGINGSVERPLICHTING - Niet-mededingingsverplichting
bestaat bij verkoop van handelszaak, zelfs bij ontstentenis van enig contractueel beding, en strekt ertoe te vermijden dat de verkoper zich opnieuw zou
vestigen in omstandigheden die zouden toelaten om zijn koper concurrentie
aan te doen.
Dat niet-mededingingsverbod treft ook een van de medevennoten, tevens
echtgenote van de zaakvoerder van de overgedragen handelszaak, eigendom
van een B.V.B.A., omdat zij meegewerkt heeft aan de schending door de
B.V.B.A.-verkoopster van haar niet-concurrentieverplichting (Brussel, 21
mars 1984, T.B.H., 1984, 539).
De schadevergoeding die aldus bij schending van een niet-mededingingsverplichting toegekend wordt, kan berekend worden in functie van een prijs
die hoger is dan de in het koopcontract aangeduide prijs, wanneer aannemelijk is dat de werkelijke koopprijs hoger lag (Kh. Gent, 8 maart 1984, J. T.,
1984, 446).
AFDELING
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23. WIE KAN EEN HANDELSZAAK IN P AND GEVEN - De eigenaar van een
dienststation voor motorvoertuigen had de exploitatie ervan aan een andere
persoon toevertrouwd. Deze handelaar-gerant had tot waarborg van een
kredietopening de door hem geexploiteerde handelszaak in pand gegeven.
De pandhoudende schuldeiser legde beslag op de handelszaak en vervolgde
de tegeldemaking ervan. De eigenaar van de handelszaak revindiceerde de
goederen die deel uitmaken van de handelszaak waarvan hij de exploitatie
had toevertrouwd. Het hof van cassatie stelde duidelijk dat een handels-
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zaak, onder de in de wet van 25 oktober 1919 bepaalde voorwaarden, slechts
door de eigenaar ervan in pand kan gegeven worden (Cass., 11 oktober
1985, A. C., 1985-86, 174). De gerant-uitbater van de handelszaak, welke
slechts houder ter bede ervan was, kon deze niet in pand geven zodat de
pandhoudende schuldeiser geen beslag kon leggen op de goederen die deel
uitmaakten van de in gerance gegeven handelszaak.
Deze rechtspraak wijst op het nut van het opstellen van een gedetailleerde
inventaris bij het in huur geven of in gerance toevertrouwen van een
handelszaak; verrichting die in casu zorgvuldig was gebeurd wat toeliet de
goederen te identificeren die door de eigenaar konden gerevendiceerd worden.
24. SPECIALITEIT. GEEN UITBREIDING TOT ANDERE HANDELSZAKEN- Een
pand op een handelszaak strekt zich niet uit tot andere handelszaken die
de eigenaar ervan elders bezit met ander klienteel, voorraad, enz. al hebben
zij de naam van de eigenaar tot gemeenschappelijke noemer (Brussel, 31
maart 1987, R. W., 1986-87, 2726; Kh. Tongeren, 3 november 1983, T.B.H,
1985, 115; Limb. Rechtsl., 1984, 166).
25. DOOR PAND OP HANDELSZAAK GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING.
KREDIETOPERATIE IN DE ZIN VAN ART. 2 K.B. 12 FEBRUARI 1936 - Naar
artikel 7 van de wet van 25 oktober 1919 kan een pand op een handelszaak
enkel worden gegeven aan door de regering erkende bank en of kredietinstellingen. Het K.B. van 12 februari 1936 gewijzigd bij K.B. van 29 april1937
bepaalt de voorwaarden van erkenning van de kredietinstellingen met het
oog op verrichtingen van krediet op handelszaak. Een pand op handelszaak
door een geagreeerde kredietinstelling kan uitsluitend tot zekerheid strekken
van door haar toegestane kredietoperaties opgesomd in artikel 2 van het
K.B. van 12 februari 1936. In die opsomming zijn niet begrepen de schuldvorderingen die zij door de techniek van de overdracht van schuldvorderingen vanwege derden verkregen hebben (cf. I. MOREAU-MARGREVE,
,,Heurs et malheurs du gage sur fonds de commerce'', R.C.J.B., 1980, 127,
nr. 20). Aldus werd terecht beslist dat de kredietinstelling aan wie de
verkoper van een autobus zijn onbetaalde schuldvordering had overgedragen, ondanks de inschrijvingen van pand op de handelszaak, van de koper
geen verhaal kon uitoefenen op die handelszaak nu bleek dat het pand niet
tot waarborg diende van een kredietoperatie bedoeld in artikel 2, K.B. 12
februari 1936 (Kh. Brussel, 24 juli 1984, T.B.H., 1985, 134).
26.

TEGELDEMAKING VAN HANDELSZAAK. VERKOOP UIT TER HAND OF
OPENBARE VERKOOP - De pandhoudende schuldeiser van een handelszaak

had aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel gevraagd het beslag
op handelszaak geldig te verklaren en toelating te verlenen om het in zijn
geheel of bij delen uit ter hand of publiek te verkopen. De voorzitter had
slechts de openbare verkoop hetzij in geheel of bij delen toegestaan. De
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schuldenaar heeft hiertegen beroep aangetekend voorhoudend dat de
openbare verkoop voor alle partijen nadelig zou zijn. Het hof van beroep
heeft het beroep gegrond verklaard en de pandhoudende schuldeisers toelating gegeven om de handelszaak uit ter hand te verkopen hetzij bij delen
hetzij in zijn geheel (Liege, 18 december 1981, Jur. Liege, 1982, 131).

27. TEGELDEMAKING TOEVERTROUWD AAN CURATOR FAILLIETE HANDELSZAAK Omwille van de noodzaak van de bescherming van alle
bevoorrechte of gewone schuldeisers werd beslist dat de curatoren van een
failliet bedrijf dienden te worden belast met de tegeldemaking van het pand
op de handelszaak die door de pandhoudende schuldeiser werd gevorderd
(Kh. Oudenaarde, 8 maart 1984, T.B.H., 1985, 86).

28.

BESLAG OP HANDELSZAAK EN TEGELDEMAKING. TEGELDEMAKING VAN
VOLLEDIGE STOCK - De bepalingen van artikel 11 en 12 van de wet van

25 oktober 1919laten de pandhoudende schuldeiser toe om al de elementen
die deel uitmaken van de handelszaak in beslag te nemen en te doen
verkopen hetzij bij delen hetzij in hun geheel. Artikel 2 van de wet van 25
oktober 1919 dat het pand beperkt tot de helft van de stock belet niet dat
de volledige stock in beslag wordt genomen en te gelde gemaakt wordt; het
houdt slechts een beperking in m.b.t. de uitoefening van het voorrecht van
de pandhoudende schuldeiser op de opbrengst van de verwezenlijkte stocks.
Voor de stock en andere voorwerpen die niet in het pand zouden begrepen
zijn moet, na tegeldemaking van de handelszaak, de prijs verdeeld worden
(Brussel, 11 juni 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 57, nr. 23283).
29.

INSCHRIJVING VAN PANDAKTE IN REGISTER VAN HET KANTOOR DER
HYPOTHEKEN. VEREISTE VOOR TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN - Het

pand op handelszaak is een bijzonder soort pand nl. een pand zonder
buitenbezitstelling van de schuldenaar. De omvang van het pand wordt aan
derden dus niet, zoals bij andere panden, bekendgemaakt door de buitenbezitstelling, doch wel door een inschrijving in een daartoe bestemd register
ter kantoor van de hypotheken. Om derden te goeder trouw behoorlijk in
kennis te stellen van het bestaan van het pand en van de omvang ervan moet
de inschrijving voldoen aan het principe van de specialiteit: specialiteit van
de gewaarborgde schuldvordering, specialiteit van de gewaarborgde som en
specialiteit d.i. nauwkeurige omschrijving van de gegeven zekerheid meer
speciaal van de elementen die de in pand gegeven handelszaak omvat.
Aldus moet vermeld worden of het pand al dan niet de aanwezige voorraad
opgeslagen waren bevat (art. 4 wet 25 oktober 1919). Indien dit nu opgelegd
is voor de voorraad opgeslagen koopwaren moet dit noodzakelijk oak het
geval zijn voor de andere bestanddelen als daar zijn de schuldvorderingen
die slechts ingevolge een bijzonder beding mogen worden geacht in het pand
begrepen te zijn. Een bijzonder beding in de pandakte waarnaar het pand
ook het geld in kas, het tegoed op postcheck en banken, en de schuldvorde-
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ringen om vat, is derden niet tegenwerpelijk indien deze goederen niet in de
inschrijving op het hypotheekkantoor zijn opgenomen (Gent, 26 september
1984, R. W., 1984-85, 1655; Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 130, nr. 23309).
Een nieuwe inschrijving is onmisbaar bij verplaatsing van de handelszaak,
vooral wanneer de handelszaak naar een ander gerechtelijk arrondissement
wordt verplaatst. De schuldeisers worden immers van de inpandgeving
verwittigd door inschrijving ten kantore vna de hypotheken. Bij afwezigheid
van inschrijving in het arrondissement waar de handelszaak thans gevestigd
is, kunnen de schuldeisers voorhouden dat de handelszaak niet in pand
gegeven is. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen de schuldeiser van voor of van na de verplaatsing van de handelszaak (Brussel, 20 juni
1985, R.P.S., 1986, 159, nr. 6387; de voorziening in cassatie werd verworpen bij Cass., 26 maart 1987, R.P.S., 1987, 211).
30.

PANDHOUDENDE SCHULDEISER OP HANDELSZAAK. GEEN WETTELIJKE

De wettelijke subrogatie geschiedt niet in het voordeel van
een schuldeiser, die een andere schuldeiser, die voorrang heeft uit hoofde
van zijn pandrecht op handelszaak, uitbetaalt. Artikel1251, 1 B.W. handelt
over voorrechten en hypotheken, niet over pandrechten (Kh. Hasselt, 2
december 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 31).
SUBROGATIE-
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DE HANDELSKOOP

31. FOB VERKOOP. RISICO- De FOB-verkoop is in de regel een verkoop
van koopwaren waarvan de verkoper het risico blijft dragen tot op het
ogenblik waarop de vervoerder met wie de koper een vervoercontract afsluit
zein ontvangst neemt, en die op dat ogenblik aan de koper worden geleverd.
Partijen kunnen evenwel bedingen dat de koper de goederen mag in ontvangst nemen op de plaats van zijn kantoor (Liege, 6 februari 1984, Pas.,
1984, II, 112).
32.

FOB-VERKOOP MET BETALING DOOR MIDDEL VAN EEN ONHERROEPE-

LIJK DOCUMENTAIR KREDIET EN TEGEN OVERHANDIGING VAN DOCUMENTEN. EIGENDOMSOVERDRACHT- Bij FOB-verkoop met betaling van de

verkoopprijs door middel van een onherroepelijk documentair krediet en
tegen overhandiging van documenten (o.m. schoon cognossement) gaat
eigendom pas over bij de overhandiging van die documenten (impliciet
Antwerpen, 27 april 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 72).
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33. CIF-VERKOOP- Het is de reele bedoeling van partijen een verkoop CIF
te sluiten wanneer het departement ,tweedehandswagen" van een vennootschap gespecialiseerd in export en maritiem transport, voertuigen verkoopt
en haar maritiem departement waakt over het maritiem transport en over
het sluiten van een verzekeringspolis CIF.
De verkoper CIF begaat een fout wanneer hij de vrachtprijs niet opneemt
in de verzekeringspolis (Kh. Brussel, 6 juni 1985, T.B.H., 1986, 467).
34.

INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN. EEN-

De EKW is krachtens artikel
1 lid 1a, van toepassing op koopovereenkomsten betreffende roerende
lichamelijke zaken, aangegaan tussen partijen die hun vestiging hebben op
het grondgebied van verschillende staten, wanneer de overeenkomst met
zich brengt dat de zaak ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of
daarna vervoerd wordt van het grondgebied van een staat naar dat van een
andere. Daartoe is niet vereist dat de partijen een bijzondere overeenkomst
hebben gesloten met betrekking tot het vervoer van de ene staat naar de
andere. Evenmin is vereist dat zich tevens de gevallen bedoeld onder artikel
1, lid 1 ben c voordoen (Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986-87,
591).
VORMIGE WET (EKW). TOEPASSELIJKHEID-

35.

INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN. INBREUK OP DE OVEREENKOMST. ONTBINDING - Het aanhoudend niet beta-

len van facturen maakt een essentiele inbreuk uit op de verbintenissen van
de koper. Op deze grond, kan de verkoper de overeenkomst ontbonden
verklaren. Deze verklaring van ontbinding vereist geen specifieke vorm. Het
volstaat dat de wil van de verkoper zeker zou zijn (Kh. Brussel, 11 september
1984, T.B.H., 1985, 759).
36.

INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE-LICHAMELIJKE ZAKEN. UIT-

STEL VAN BETALING- Artikel64 EKW

krachtens hetwelk de koper in geen
geval van de rechter uitstel van betaling kan verlangen, verbiedt de rechter
niet het voor hem uitgedrukte akkoord van de partijen te bekrachtigen,
wanneer de verkoper betalingsfaciliteiten toestaat (Antwerpen, 25 september 1985, R.W.86-87, 591).
A!'DELING

2

COMMISSIECONTRACT

37. COMMISSIECONTRACT. BEGRIP- Kenmerkend voor het commissiecontract is dat de commissionair handelt in eigen naam maar voor rekening van
een committent wiens naam hij niet bekend maakt (,Overzicht van rechtspraak (1966-71)", T.P.R., 1979, 660, nr. 64; ,(1972-76)", T.P.R., 1970,
81, nr. 35; ,(1977-81)", T.P.R., 1982, 738, nr. 38).
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De overeenkomst krachtens dewelke een verhuurder een caravan in huur
geeft in eigen naam maar voor rekening van een derde is een commissiecontract (Kh. Nivelles, 20 augustus 1981, B.R.H., 1986, 445).
38. VERBINTENISSEN VAN COMMISSIONAIR T.O. COMMITTENT- Bij verhuring van een voorwerp (in casu een caravan) door een commissionair voor
rekening van een committent is de commissionair, behalve delcredere beding, t.o. deze niet aansprakelijk indien de huurder de huurprijs niet
betaalt, en het voorwerp, eigendom van de committent bedrieglijk wegneemt (Kh. Nivelles, 20 augustus 1981, B.R.H., 1982, 455).
39. VERBINTENISSEN VAN COMMISSIONAIR T.O. DERDEN- De commissionair is persoonlijk verbonden t.o.v. derden met wie hij contracteerde. De
committent kan hierbij niet betrokken worden (Kh. Brussel, 11 juli 1985,
T.B.H., 1986, 472).
40. BEGRIP COMMISSIONAIR EXPEDITEUR- COMMISSIONAIR VERVOERDER
- De commissionair-expediteur is een commissionair, terwijl de commissionair-vervoerder een vervoerder is (zie MERCHIERS, Y., ,Overzicht van
Rechtspraak(1966-71)", T.P.R., 1973,663,nr. 71 ,(1972-1976)", T.P.R.,
1979, 83, nr. 43; ,(1977-1981)", T.P.R., 1982, 740, nr. 43).
Een duidelijke kwalificatie van de contractsverhoudingen is voornamelijk
van belang wat betreft de aansprakelijkheid t.o.v. de medecontractant. De
commissionair expediteur gaat geen resultaatverbintenis aan en staat niet
in voor de goede uitvoering van het contract dat hij voor zijn committent
afsluit (zie ,Overzicht van Rechtspraak (1977-1981)", T.P.R., 1982, 741,
nr. 42) terwijl de commissionair-vervoerder aansprakelijk is voor het vervoer (cf. infra nr. 145).
De opdracht , ... bien vouloir declarer le materiel en admission temporaire ... ; apres dedouannement le materiel est a faire suivre a votre adresse"
moet als een expeditieopdracht worden gekwalificeerd en niet als een
vervoerovereenkomst (Antwerpen, 20 april1983, Rechtsl. Antw., 1983-84,
264).
Hij die met de invoer van goederen is belast, is een commissionair-expediteur en geen vervoerder, wanneer zijn taak bestaat uit verscheidene administratieve verrichtingen, het vervoer door onderaannemers inbegrepen, en
wanneer al deze verrichtingen forfaitair gefactureerd worden, de winst van
de commissionair inbegrepen (Kh. Brussel, 11 september 1984, T.B.H.,
1986, 450).
De commissionair-expediteur is deze die het vervoer laat uitvoeren, terwijl
de commissionair-vervoerder zelf het vervoer uitvoert (cf. Cass., 25 mei
1984, J. T., 1985, 287).
De beroepskwalificatie van de tussenpersoon is belangrijk. Het contract
afgesloten door een vervoerbedrijf zal op het eerste gezicht als een vervoer-
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contract doorgaan (impliciet Antwerpen, 20 april 1983, Rechtspr. Antw.,
1983-84, 264).
Het vervoerbedrijf dat een vervoeropdracht aanneemt en dat uitsluitend als
commissionair-expediteur wil optreden, moet zulks uitdrukkelijk aan de
opdrachtgever mededelen. Bij ontstentenis van dergelijk voorbehoud is de
met de committent gesloten overeenkomst een vervoercontract (Brussel, 9
juni 1981, R.G.A.R., 1983, 10592; Brussel, 30maart 1982, R.G.A.R., 1983,
10689, Antwerpen, 9 juni 1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 242; Brussel, 26
april 1983, Bur. Vervoerr., 1983, 511; Antwerpen, 15 december 1982,
Rechtspr. Antw., 1983-84, 57; Brussel, 7 mei 1984, T.B.H., 1984, 655,
Rechtspr. Antw., 1985, 60; Kh. Brussel, 23 november 1983, T.B.H., 1984,
316; Rechtspr. Antw., 1983-84, 380; Kh. Liege, 27 juni 1985, Bur. Vervoer,
1985, 1872).
De afwezigheid van eigen vervoermiddel is niet van aard aan de contractuele
vervoerder deze hoedanigheid te ontnemen (Kh. Liege, 27 juni 1985, Bur.
Vervoer, 1985, 572).
Hij die goederen groepeert is t.o.v. de opdrachtgever geen commissionairexpediteur, maar een vervoerder (Kh. Antwerpen, 26 september 1980,
Rechtspr. Antw., 1981-82, 92). Hij die naast verplichtingen van een commissionair-expediteur - zoals inontvangstneming en in- en uitklaring van
goederen- ook een vervoeropdracht vervult dient als vervoerder te worden
beschouwd wanneer de vervoerverrichting niet bijkomstig is (Kh. Brussel,
3 oktober 1983, T.B.H, 1984, 311).
Wanneer evenwel de vervoerovereenkomst bijkomstig is, dan is het contract
een commissiecontract; aldus werd de aflevering van goederen die door de
commissionair werden opgestapeld als bijkomstig beschouwd, zodat geen
vervoerovereenkomst was ontstaan (Vred. Vilvoorde, 5 januari 1984,
T.B.H., 1985, 70).
41.

BINDENDE KRACHT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DER EXPEDI-

Wie zich op de toepassing van de algemene voorwaarden van de Belgische expediteurs beroept, moet bewijzen dat over die
voorwaarden een duidelijke consensus bestaat. De toezending van een
exemplaar van die standaardclausules kan het bewijs van een consensus
opleveren (Antwerpen, 10 februari 1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 477).

TEURS VAN BELGIE-

De algemene voorwaarden van de expediteurs van Belgie die op alle documenten van de commissionair werden vermeld, zijn toepasselijk indien de
opdrachtgever regelmatig in handelsbetrekkingen was met de commissionair en jaarlijks een groot aantal verrichtingen werden verwezenlijkt, waarbij het onverschillig is in welke hoedanigheid de commissionair optreedt
(Vred. Vilvoorde, 5 januari 1984, T.B.H., 1985, 70). Deze rechtspraak is
gelijkluidend met deze betreffende de algemene verkoopvoorwaarden die
op fakturen werden aangebracht (cf. ,Overzicht van Rechtspraak (19771981)", T.P.R., 1982, 807, nr. 216; zie infra Bewijs, nr. 196).
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42. VERBINTENISSEN VAN COMMITTENT T.O. COMMISSIONAIR- De commissionair-expediteur is niet gehouden de juistheid van de hem door zijn
committent verstrekte inlichtingen - o.a. in verband met het aantal, het
gewicht, de merken, de inhoud en de waarde van de te verzenden goederen
- na te gaan, behoudens uitdrukkelijke opdracht dienaangaande. De
commissionair kan derhalve de committent aanspreken voor de meerdervracht die hij ten gevolge van de onjuiste instructies heeft moeten betalen
(Antwerpen, 10 februari 1982, R. W., 1982-83, 706).
Zo oak is het verhaal van de commissionair tegen zijn opdrachtgever
gegrond, wanneer blijkt dat de foutvracht waartoe de commissionair tegenover de rederij werd veroordeeld, aileen te wijten is aan de opdrachtgever
die nagelaten heeft bij de boeking te melden dat er zich moeilijkheden
konden voordoen en te laat heeft laten weten dat hij in de onmogelijkheid
verkeerde om de koopwaar te laten inschepen (Antwerpen, 8 april 1981,
R. W., 1981-82, 494).
43.

VERBINTENISSEN VAN COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR T.O. OPDRACHTGEVER-

De commissionair-expediteur die goederen van zijn opdrachtgever ontvangen heeft, is gebonden door de verplichtingen van de bewaarnemer, met
name de bewakingsplicht (art. 1927, 1928 B.W.) en de teruggaveplicht
(art. 1932 B.W.). Dit laatste is een resultaatverbintenis, waarvan hij zich
slechts kan bevrijden door het bewijs te leveren van overmacht of vreemde
oorzaak (Kh. Brussel, 18 april 1980, Eur. Vervoer, 1982, 200).
De commissionair-expediteur wiens opdracht beeindigd is, is niet aansprakelijk voor diefstal gepleegd toen de goederen onder de hoede waren van
de stuwadoor van het schip en de commissionair geen bewakingsplicht meer
had, noch de mogelijkheid had enige bewaking uit te oefenen (Antwerpen,
27 oktober 1982, Eur. Vervoer, 1982, 731).
De commissionair-expediteur staat niet in voor de gevolgen van een verkeerde inlichting, door de zeevervoerder verstrekt, die hij te goeder trouw aan
zijn opdrachtgever heeft overgemaakt (Kh. Antwerpen, 4 juni 1982,
Rechtspr. Antw., 1985, 154).
44. COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR T.O. DERDEN- De commissionair-expediteur handelt, zoals iedere commissionair, in eigen naam maar voor
rekening van een committent. De commissionair-expediteur kan er niet toe
gedwongen worden de naam van zijn opdrachtgever bekend te maken, noch
de door die opdrachtgever gesloten verzekeringspolissen over te leggen
(Antwerpen, 17 februari 1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 155).
Aangezien het in eigen naam optreden van de commissionair een rechtsband
heeft doen ontstaan tussen de commissionair en de rederij dient de eis
waarbij deze laatste van de commissionair betaling van foutvracht vordert,
ontvankelijk te worden verklaard. De eis van de rederij tegen de opdrachtge-
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ver is echter niet ontvankelijk (Antwerpen, 8 april 1981, R. W., 1981-82,
494).
AFDELING 3

MAKELAAR EN MAKELAARSOVEREENKOMST

45. VOORRECHT VAN COMMISSIONAIR - leder commissionair heeft een
voorrecht op de waarde van de goederen die hem zijn toegezonden, in
bewaring gegeven of geconsigneerd, door de enkele daad van de verzending,
de bewaargeving of van de consignatie, voor al de leningen, voorschotten
of betalingen die hij als commissionair gedaan heeft, hetzij voor de verzending van de goederen, hetzij gedurende de tijd dat zij in zijn bezit waren.
Dit voorrecht blijft slechts bestaan op voorwaarde dat de goederen in het
bezit zijn gesteld en gebleven van de commissionair of van een derde
omtrent wie partijen zijn overeengekomen (art. 14, wet 5 mei 1972). De
commissionair verliest niet het bezit over de zaak, door de overeenkomst
die hij met een aangestelde afsluit, en dit wegens het Iauter feit van het bevel
dat deze derde aldus wordt gegeven om de zaak in bezit te houden als
overeengekomen derde, voor rekening van een andere (Cass., 25 mei 1984,
J.T., ,1985, 287).
lngevolge de artikelen 11 en 14 van de wet van 5 mei 1872 wordt het
voorrecht van de commissionair gelijkgeschakeld met het voorrecht van de
pandhoudende schuldeiser. lngevolge artikel1 van dezelfde wet ontstaat een
pand gesteld tot zekerheid van een handelsverbintenis en is hij tevens slechts
aan derden tegenwerpelijk dan nadat de schuldeiser of een overeengekomen
derde in het bezit is gesteld van het voorwerp van de inpandgeving. Volgens
artikel14 wet 5 mei 1872 is deze regel ook toepasselijk op het voorrecht van
de commissionair (Cass., 25 mei 1984, J.T., 1985, 287).
46. BEGRIP - De makelaar is een onafhankelijke tussenpersoon die zich
beroepshalve verbindt twee of meer personen met elkaar in verbinding te
stellen. In het handelsverkeer ontmoet men vooral de makelaar die bemiddelend optreedt bij verkoop van onroerende goederen of handelszaken en
de verzekeringsmakelaar.
De rechtspraak in de overschouwde periode heeft voornamelijk betrekking
op de makelaar in onroerende goederen.
47. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN - BEGRIP - RECHTSPRAAK De kwalificatie van het contract dat de makelaar afsluit met zijn opdrachtgever is het voorwerp van een omvangrijke rechtspraak.
Indien de makelaar slechts als opdracht heeft om de opdrachtgever kandidaat koper - of huurder - aan te brengen dan wordt het contract terecht
gekwalificeerd als een huur van diensten (Mons, 8 maart 1983, T.B.H.,
1984, 279).
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Veelal heeft echter de makelaar op grond van de overeenkomst die hij met
de opdrachtgever afsluit ook het recht in naam en voor rekening van deze
laatste rechtshandelingen te sluiten (huurcontracten, koopcompromissen).
Hier vinden we dan in de rechtspraak de meest diverse kwalificaties voor
de overeenkomst. Terecht wordt het contract meestal als lastgeving gekwalificeerd (Mons, 18 januari 1983, T.B.H., 1984, 509; Rev. Not. B., 1983, 393,
Arbeidsrb. Namur, 3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 113, nr. 22863;
Rb. Liege, 30 november 1982, Jur. Liege, 1983, 287). Soms noemt men het
contract een gemengde overeenkomst: aanneming en lastgeving (Kh. Brussel, 20 maart 1981, B.R.H., 1982, 76). Soms besluit men tot huur van
diensten ondanks het feit dat rechtshandelingen mogen gesteld worden
(Liege, 18 juni 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 286, nr. 22762; Vred.
Brugge, 18 december 1981, R. W., 1984-85, 757). Deze rechtspraak is
duidelijk bei'nvloed door de wens al of niet het loon van de makelaar te
matigen (cf. infra nr. 51).
48. EENZIJDIGE OPZEGGING - De partijen zijn vrij de duur van de makelaarsovereenkomst in gemeen overleg te bepalen. W anneer in het contract
het principe van een termijn werd vermeld maar wanneer de duur ervan niet
nader werd bepaald, behoort het de rechtbanken toe die termijn te bepalen
voortgaande op de aard en de omstandigheden van de zaak. Het blijkt niet
redelijk een herroeping aan te nemen 24 dagen na het sluiten van de
overeenkomst (Mons, 18 januari 1983, T.B.H., 1984, 507; Rev. Not. B.,
1983, 393).
49. RECHT OP MAKELAARSLOON - Een makelaar heeft recht op loon. Het
makelaarsloon wordt vrij bepaald door de partijen in de overeenkomst, en
bij gebrek daaraan door de rechter (zie ,Overzicht van Rechtspraak (19771981)", T.P.R., 1982, 745, nr. 53).
Een makelaar was bemiddelend opgetreden bij de verhuring van een appartement aan zee voor de duur van een jaar met verlenging van jaar tot jaar
bij gebrek aan tijdige opzegging. Hij rekende hiervoor een loon van 120Jo
dat hij inhield op de huur van het eerste kwartaal. De huur werd op het einde
van het eerste jaar niet opgezegd en de makelaar die tevens belast was met
het innen van de huurgelden, hield 12% op de huur van het eerste kwartaal
van het tweede jaar. De rechter beschouwde terecht dat geen aanspraak
meer kon gemaakt worden op het makelaarsloon voor het tweede jaar daar
de huur buiten zijn toedoen was blijven voortlopen (Vred. Brugge, 18
december 1981, R. W., 1984-85, 757).
Tenzij afwijkende overeenkomst tussen partijen is het makelaarsloon
slechts verschuldigd indien de overeenkomst waarvoor de makelaar bemiddelde effectief werd gesloten. Een makelaar kreeg opdracht om een onroerend goed te verkopen. Een koopcompromis werd met een koper afgesloten
onder opschortende voorwaarde van financiering. De koop ging niet door
doch de opdrachtgevers betaalden vrijwillig een makelaarsloon. Nader hand
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werd het huis door bemiddeling van dezelfde makelaar in huur gegeven aan
een mogelijke koper. De verkopers deelden de makelaar mede dat zij
beschouwden niets meer verschuldigd te zijn daar hij reeds makelaarsloon
ontvangen had voor de bemiddeling van de - niet-totstandgekomen koopovereenkomst. De makelaar stemde hiermee in. Een vordering van de
opdrachtgever in terugbetaling van het betaalde makelaarsloon en een
tegeneis van de makelaar in betaling van makelaarsloon voor bemiddeling
bij het huurcontract werden derhalve terecht door de rechter afgewezen nu
bleek dat tussen partijen een akkoord was gesloten m.b.t. het makelaarsloon en dit akkoord niet nietig was (Brussel, 10 februari 1983, R. W.,
1985-86, 748).
Niet zelden gebeurt het dat de overeenkomst met de makelaar de prijs
vaststelt waartegen het onroerende goed dient verkocht, en tevens bepaalt
dat indien het goed voor een hogere koopprijs wordt verkocht het verschil
als commissieloon aan de makelaar zal toekomen.
De rechtbank van koophandel te Brussel (6 november 1979, Rec. Gen. Enr.
Not., 1982, 283, nr. 22766) weigerde, zich beroepend op artikel1134 B.W.
waarnaar wettig tussen partijen aangegane overeenkomsten deze tot wet
strekken, om het bedrag van een aldus overeengekomen commissieloon te
verminderen bij verkoop van een onroerend goed tegen 800.000 Fr. terwijl
de koper een prijs van 700.000 Fr. had vastgesteld, bepalend dat de
meerprijs de makelaar als commissieloon toekwam.
Dat de tussen partijen afgesloten overeenkomst zorgvuldig dient toegepast,
bewijst het vonnis van de burgerlijke rechtbank te Liege (30 november 1982,
Jur. Liege, 1983, 287). Een makelaar in onroerende goederen had aan zijn
client een toetredingscontract Iaten ondertekenen waarin hij de makelaarsovereenkomst als lastgeving kwalificeerde, en geen vergoeding voorzag en
tevens bepaalde dat de overeenkomst zonder opzeggingstermijn noch vergoeding opzegbaar was. De koopprijs door de kopers geeist bedroeg
2.700.000 Fr. terwijl het goed door bemiddeling van de makelaar voor 3
miljoen werd verkocht. De makelaar eiste als commissieloon het verschil
zijnde 300.000 Fr. Zijn vordering, voorhoudend dat huur van diensten een
contract is onder bezwarende titel, werd afgewezen bij correcte toepassing
van de regels van het mandaat waarmee hij zijn makelaarsovereenkomst
betitelde. Aldus werd hij gevangen in zijn eigen valstrik.
50.

BEDING DAT RECHT OP MAKELAARSLOON TOEKENT OOK ZONDER ENlOE

Een beding in een overeenkomst
luidens welke bij verkoop van een onroerend goed in ieder geval een
commissie aan de tussenpersoon verschuldigd is zonder dat deze zijn
tussenkomst hoeft te bewijzen werd strijdig bevonden met de goede trouw
(art. 1134 B.W.) en met de openbare orde, en derhalve als onbestaande
beschouwd. Dergelijk beding maakt het de tussenpersoon mogelijk helemaal niets te doen en toch betaling van de tegenpartij te vorderen zodat hij
er baat bij vindt om zijn verbintenis niet uit te voeren, want uitvoering, d.i.
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een koper zoeken, brengt kosten mee aldus de rechtbank (Rb. Antwerpen,
16 oktober 1981, R. W., 1982-83; Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 112.
51. MAKELAARSLOON. MATIGINGSRECHT VAN DE RECHTER- We herinneren eraan dat een in ons vorig overzicht van rechtspraak vermeld cassatiearrest van 6 maart 1980 (T.P.R., 1982, 746, nr. 57) de rechter toelaat om het
overeengekomen makelaarsloon te matigen op grand van het principe van
de kosteloosheid van het mandaat.
De vragen naar matiging van het loon van de makelaar werden in de
beschouwde periode door de hoven en rechtbanken op de meest diverse
wijze behandeld.
Conform de rechtspraak van het hof van cassatie werd in sommige gevallen
het loon gematigd nadat de rechter de makelaarsovereenkomst als mandaat
had betiteld (Rb. Brussel, 20 maart 1981, B.R.H., 1982, 76; Kh. Namur,
3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 113, nr. 22863).
Daarentegen weigerde men het loon te matigen wanneer de makelaarsovereenkomst essentieel als huur van diensten werd gekwalificeerd (Liege, 18
juni 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 286, nr. 22767; Mons, 8 maart 1983,
T.B.H., 1984, 277).
Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat een makelaarsovereenkomst waarbij de makelaar ook rechtshandelingen mag stellen, als huur van
diensten wordt gekwalificeerd precies wanneer de rechtbank het loon niet
wenst te matigen.
52. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MAKELAAR T.O. DE OPDRACHTGEVERDe makelaar in onroerende goederen die er geen zorg voor draagt dat de
ver koop van het onroerend goed onder het B. T. W. -stelsel kan plaatsvinden,
wat de mogelijkheid schept de B.T.W. te recupereren, begaat een beroepsfout. Hij dient de door zijn client geleden schade te vergoeden (Brussel, 3
oktober 1979 en Kh. Brussel, 30 november 1977, B.R.H., 1982, 12).
53. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VASTGOEDMAKELAAR T.O. DERDENDe verhoudingen tussen de opdrachtgever en de makelaar worden beheerst
hetzij door de lastgeving, hetzij door de huur van diensten. De makelaar
is - behalve uitdrukkelijk beding - nooit contractspartij van de derden,
potentiele kopers of huurders van de goederen waarvoor hij bemiddelend
optreedt. Er kan dus geen sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid
van de makelaar t.o. derde-kopers of huurders.
In zijn verhouding tot derden kan slechts sprake zijn van quasi delictuele
aans prakelij kheid.
Aldus werd terecht door het hof van beroep te Liege toepassing gemaakt
van de regels van de quasi delictuele aansprakelijkheid (Liege, 8 fevrier
1982, R.G.A.R., 1983, 10637). In casu verweten kopers aan een vastgoedmakelaar, door wiens bemiddeling zij een chalet hadden gekocht in een
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vakantiedorp dat nog moest gebouwd worden in het buitenland, de werkelijke toestand te hebben verzwegen, ja zelfs bedrog bij de voorstelling van
zaken die zijn aansprakelijkheid in het gedrang zouden brengen. In de
overwegingen werpt het hof van beroep te Liege op dat om de aansprakelijkheid te beoordelen van de makelaar tegenover personen die hij benadert,
men zich moet plaatsen op het ogenblik dat hij hen de operatie voorstelt
en niet op het moment dat die onderneming met sukses bekroond wordt of
verkeerd afloopt. Het volstaat niet dat de makelaar onjuiste inlichtingen
zou verschaffen om zijn aansprakelijkheid in het gedrang te brengen. In zijn
hoofde moet een fout worden aangetoond die in oorzakelijk verband staat
met de opgelopen schade. De aansprakelijkheid van de immobilienmakelaar
kan niet in het gedrang komen wanneer hij alle middelen te zijner beschikking heeft aangewend om inlichtingen in te winnen over de bewuste onderneming waarvan hij met reden de juistheid mocht vermoeden, gelet op de
bron waaruit zij voortkwamen. De vastgoedmakelaar heeft niet de verplichting de waarachtigheid en de exactheid te waarborgen van de inlichtingen
die hem door zijn opdrachtgever zijn verschaft, en die hij aan de kopers
verstrekt. De kopers moeten er zich zelf van vergewissen ter plaatse of door
opsporingen, meent het hof.
54.

VERZEKERINGSMAKELAAR IN ZEEVERZEKERINGEN. RECHTSVERHOU-

De makelaar is in beginsel een tussenpersoon,
die de contractanten tegen betaling van een commissieloon bij elkaar
brengt. Naargelang de handelssector verschillen zijn taken en werkzaamheden. Op het gebied van verzekering en vooral zeeverzekering treedt hij op
voor de verzekerde; hij geeft hem advies en onderhandelt voor diens
rekening met de verzekeraars; hij treedt dus niet op voor de verzekeraar.
Ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden de belangen van de
verzekerde door hem behartigd. Er wordt vaak gezegd dat de makelaar het
contract sluit en de eventuele verzekeringsvergoeding int voor rekening van
de verzekerde en dat hij de premie daarentegen int voor rekening van de
verzekeraar. Deze zienswijze is slechts gedeeltelijk juist daar op de keper
beschouwd de makelaar er slechts voor zorgt dat zijn klant een essentiele
verbintenis uit de verzekeringsovereenkomst nakomt, m.n. de betaling van
de premie (Arbit. Besl., 16 november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 146).
DINGEN TUSSEN PARTIJEN-
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55. HANDELSVERTEGENWOORDIGER- HANDELSAGENT- De handelsvertegenwoordiger werkt onder het gezag van de opdrachtgever; de handelsagent
werkt autonoom. De hoedanigheid van bediende (handelsvertegenwoordiger) wordt vermoed tot bewijs van het tegendeel (art. 4, lid 2 wet 3 juli
1978).
Het ondergeschikt verband bestaat in hoofde van de handelsvertegenwoor-
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diger uit de enige voorwaarde dat de werkgever over hem gezag heeft:
leiding en toezicht zijn slechts tekenen van het gezag en hoeven niet meer
samengevoegd te worden. Ret patronaal gezag moet niet effectief en
voortdurend zijn: het volstaat dat het mogelijk is (Arbh. Mons, 14 januari
1984, J. T. T., 1985, 151).
Wijzen op de aanwezigheid van een gezagsverhouding:
- het feit dat de aangestelde zich tijdens de uitvoering van het contract
moest onthouden van elke gelij kaardige activiteit en maandelij ks een verslag
over de markttoestand van de vorige maand moest opstellen (Arbh. Mons,
14 februari 1985, J. T. T., 1985, 151).
- nauwkeurig gedetailleerde onderrichtingen m.b.t. de te bezoeken klienteel, de wijze waarop deze dient te worden benaderd, en de wijze waarop
het werk dient geregeld (Arbh. Liege, 22 november 1983, J. T. T., 1984, 460).
Zouden niet wijzen op een gezagsverhouding:
- geen minimumloon noch terugbetaling van kosten te ontvangen; niet tot
een minimum zakencijfer gehouden te zijn en de betrekkelijke vrijheid in
de organisatie van het werk en tevens voor meerdere werkgevers te mogen
werken (Arbh. Liege, 22 november 1983, J. T. T., 1984, 460).
Ret behoort de opdrachtgever die de toepassing van het wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers betwist,
te bewijzen dat de tussenpersoon niet arbeidt onder zijn gezag, of dat hij
door de wet uitgesloten functies opgesomd in artikel 4lid 3 wet 3 juli 1978
uitoefent of eventueel dat de vertegenwoordiging een occasioned karakter
heeft (Arbrb. leper, 8 februari 1985, J.T.T., 1985, 261).
Ret vermoeden kan weerlegd worden door het bewijs dat de tussenpersoon
ingeschreven is in het handelsregister en de B. T. W. en aangesloten is bij de
RSVZ, en dat ze de vrije beschikking had van haar tijd, geen activiteitsverslagen moest indienen, of vergaderingen moest bijwonen en zelf instond
voor de kosten van haar activiteit (Arbrb. Brussel, 29 januari 1982, J. T. T.,
1982, 229).
56. JURIDISCHE KWALIFICATIE- Wanneer de handelsagent rechtshandelingen stelt in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever (principaal)
kunnen op de agentuurovereenkomst de regels van de lastgeving worden
toegepast (Antwerpen, 13 februari 1980, T.B.H., 1983, 351).
57. RECHT OP EENZIJDIGE BEEINDIGING- lndien op de agentuurovereenkomst de regels van de lastgeving worden toegepast, kan de principaal
eenzijdig en naar goeddunken de lastgeving herroepen (Antwerpen, 13
februari 1980, T.B.H, 1983, 351).
De principaal kan echter van dit recht afstand doen door te bepalen dat aan
de overeenkomst slechts een einde kan worden gesteld bij niet-nakoming
door de andere partij, en mits een wettelijke vooropzeg behoudens het geval
van een tekortkoming van de agent inzake het zakencijfer. In dit opzicht
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maakt een vermindering van de commissie van de agent niet noodzakelijk
een tekortkoming terzake zakencijfer uit, evenmin als het niet bezoeken van
een aantal clienten (Antwerpen, 13 februari 1980, T.B.H., 1983, 351).
58. RECHT OP VERGOEDING- Een richtlijn van de Raad van de E.G. van
18 december 1985 inzake zelfstandige handelsagenten, bevat benevens een
korte omschrijving van de rechten en plichten van principaal en handelsagent (art. 3 en 4) een uitvoerige regeling omtrent de beloning (art. 6 tot en
met 12) en oak bepalingen betreffende de sluiting en de beeindiging van de
agentuurovereenkomst (art. 13 tot en met 20). De Iidstaten moeten het
nodige doen opdat tegen 1 januari 1980 de bepalingen van deze richtlijn in
het nationale recht van toepassing zou zijn.
Vooralsnog blijft men in Belgie, bij gebrek aan specifieke wettelijke regeling
terzake, aangewezen op de toepassing van de algemene beginselen inzake
contractenrecht en contractuele aansprakelijkheid.
De eenzijdige beeindiging van een agentuurovereenkomst kan inderdaad de
contractuele aansprakelijkheid meebrengen van aard om contractuele schadevergoeding te rechtvaardigen (Kh. Brussel, 10 mei 1982, T.B.H., 1983,
241). Dit is het geval wanneer de beeindiging brutaal, ontijdig ongerechtvaardigd ofberovend is (Kh. Brussel, 3 september 1981, B.R.H., 1982, 630).
Zo is de verbreking van een agentuurovereenkomst die reeds 5 jaar bestaat,
met een opzegging van minder dan zes weken, en zulks Iauter met het oog
op persoonlijk belang, brutaal ontijdig en ongerechtvaardigd (Kh. Brussel,
3 september 1981, B.R.H., 1982, 630).
De contractuele schadevergoeding moet worden geraamd aile omstandigheden van de zaak in acht genomen; het is geen vergoeding voor opzegging
(Antwerpen, 13 februari 1980, T.B.H., 1983, 351; Brussel, 10 mei 1982,
T.B.H., 1983, 241).
Noch de wetgeving op het bediendencontract, noch op de handelsvertegenwoordiging, noch de Benelux agentuurovereenkomst moeten analogisch
worden toegepast, aldus het Hof van Beroep te Antwerpen (13 februari
1980, T.B.H., 1983, 351). Nochtans kende de rechtbank van koophandel
te Brussel ,ex aequo et bono" voor een agentuurovereenkomst die 5 jaar
geduurd had een vergoeding toe in functie van een normale opzeggingstermijn van 5 maanden (Kh. Brussel, 3 september 1981, B.R.H., 1982, 630).
Vergoeding voor klienteel wordt niet toegekend omdat het klienteel aan de
principaal en niet aan de agent toebehoort (Kh. Brussel, 3 september 1981,
B.R.H., 1982, 630).
58. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT- Bij ontstentenis van een expliciete
of impliciete keuze van de partijen is de wet, die op het contract van
agentuur toepasselijk is, de wet van het land waarmee het contract de
nauwste band heeft. Deze wet is die van de plaats waar de agent zijn
activiteit uitoefent (Kh. Brussel, 3 september 1981, B.R.H., 1982, 630; Kh.
Brussel, 10 mei 1982, 1982, T.B.H., 1983, 341).
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De verbintenis om de schade veroorzaakt door eenzijdige beeindiging te
vergoeden is de verbintenis bedoeld in artikel5, 1° Verdrag van Brussel. Die
verbintenis wordt in de plaats gesteld van de verbintenissen die rechtstreeks
voortvloeien uit het contract (Kh. Brussel, 10 mei 1982, T.B.H., 1983, 241).
AFDELJNG
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60. BESTANDDELEN. TOTSTANDKOMING. VERKOOPCONCESSIE. ONDERHANDELINGEN - Zoals ieder contract vereist de verkoopconcessie de
wilsovereenstemming van de contracterende partijen omtrent al de essentiele bestanddelen ervan.
Wanneer de partijen over een overeenkomst van verkoopconcessie onderhandelen nadat pogingen tot medewerking werden ondernomen en wanneer
de zogezegde concessienemer onder andere bepaalde quota niet heeft aanvaard, is er tussen partijen nog geen verkoopconcessie tot stand gekomen
(Kh. Liege, 9 september 1985, T.B.H., 1986, 815).
61. AFWEZIGHEID VAN SCHRIFTELIJK CONTACT- Als er geen geschrift is,
kan de gemeenschappelijke wil van de partijen blijken uit de uitvoering die
zij aan het contract hebben gegeven. De rechter kan op grond van verschillende feiten die hij opsomt, impliciet maar zeker vaststellen dat er tussen
partijen een concessieovereenkomst bestaat (Cass., 12 juni 1986, R. W.,
1986-87' 1146).
Noch de rechtstreekste levering van bepaalde producten, noch het toezenden van publicitaire en administratieve documentatie evenmin als een
tussenkomst van de verkoper in de publiciteitskosten van de koper worden
voldoende geacht om het bewijs te leveren van het bestaan van een concessieovereenkomst (Kh. Brussel, 30 juni 1983, T.B.H., 1984, 451).
62. VERWARRINGSTICHTENDE ACTIVITEIT VAN DE CONCESSIEGEVER. AANSPRAKELIJKHEID - Een concessiegever had aan een concessienemer het
recht toegekend om zijn producten te verdelen (chips). Het betrof niet een
alleenverkoopovereenkomst: het recht was aan de concessiegever niet ontzegd om binnen het gebied van de verkoopconcessie dezelfde producten op
de markt te brengen. Nochtans werd de concessiegever contractueel aansprakelijk gesteld, niet omdat hij binnen het gebied van de verkoopconcessie
gelijkaardige producten onder een andere benaming op de markt had
gebracht, maar wel omdat hij bij de exploitatie van zijn eigen distributienet
van gelijkaardige of concurrerende produkten, verwarringstichtende activiteiten had ontwikkeld of heeft laten ontwikkelen met miskenning van de
essentiele rechten die de concessiehouder op de door hem verkregen clienteel
bezat ingevolge de exploitatie van de verkregen concessie. De beslissing was
gesteund op een geheel van feiten en voorvallen die in de omstandigheden
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waarin ze plaatshadden een geheel aan elementen opleverden waaruit moest
afgeleid worden dat het er de concessiegever om te doen was om de
concessiehouder van de markt te verdringen en de door hem opgebouwde
clienteel naar het eigen distributienet te loodsen. De concessiegever werd tot
schadevergoeding veroordeeld (Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1984-85,
1713).
63. WET VAN 27 JULJ 1961. BEGRIP ,CONCESSIE" IN DE ZIN VAN DE WET
- De wet van 27 juli 1961 gewijzigd bij de wet van 13 april 1971 houdt
dwingende regelen inter bescherming van de in art. 1 van de wet opgesomde
concessies, bij eenzijdige beeindiging ervan.
Dient de concessiehouder ,aileen" verkoper te zijn binnen een welbepaald
omschreven territorium om beschermd te zijn? Hierop heeft bet hof van
cassatie negatief geantwoord. Een concessiegever had beslist om zijn produkten te verkopen door bemiddeling van een beperkt aantal door hem
aangewezen grossiers in bepaalde geografische sectoren. De sectoren werden vastgesteld met bet doel de Belgische en Luxemburgse markt totaal te
bestrijken zonder dat, binnen bet in concessie gegeven gebied, de aan elke
verdeler toegewezen streken werden afgebakend.
Het hof van cassatie stelde dat krachtens de voormelde wetsbepaling de
concessiegever, in een bepaald gebied, aan verschillende concessiehouders
bet recht kan verlenen produkten te verkopen die hij zelf vervaardigt of
verdeelt, onder voorbehoud dat hij in de overeenkomst kan bepalen dat hij
zelf, in dezelfde sector, dezelfde of andere producten mag verkopen dan die
waarop de verkoopconcessie betrekking heeft. Niettegenstaande dit voorbehoud behouden de aangewezen concessiehouders een monopolie. Aldus kan
worden besloten dat de verschillende concessiehouders een concessie van
alleenverkoop verkregen hebben, die hoewel onder hen verdeeld, niettemin
een verkoopmonopolie in een bepaalde sector inhielden en derhalve door
de wet van 27 juni 1961 beschermd waren (Cass., 22 januari 1981, R. W.,
1981-82, 1478, Pas., 1981, I, 541; A.C., 1980-81, 557).
Een Brusselse kledingzaak was gedurende dertien jaren in feite de ,enige
depothouder" geweest van de ,groot merkprodukten" van een bekend
merk totdat deze een andere kledingzaak de concessie van het naamrecht
toekende en de eerstgenoemde nog verder weigerde te leveren. In haar eigen
reklame vermelde de verdeler de Brusselse kledingzaak als haar enige
depothouder te Brussel, en stuurde zij regelmatig dienstnota's met onderrichtingen aan haar verantwoordelijken en legde verplichte prijzen op. Het
hof van beroep had besloten tot de aanwezigheid van een concessie in de
zin van de wet van 27 juli 1961. Het hofvan cassatieverwierp de voorziening
stellend dat de bodemrechter op grand van verschillende feiten die hij
opsomt, impliciet maar zeker vastgesteld heeft dat de concessiehouder een
voorkeurpositie had ingevolge de keuze van de concessiegever, dat deze zich
gebonden achtte aan bijzondere verbintenissen die verschilden van die welke
hij zou gehad hebben, jegens een gewone dealer, en dat door zich herhaalde-

1874'

--

----:~~~~-:----L

[~ i_~--~~-

i

--

lijk te bemoeien met de werkzaamheden van de concessiehouder hij regels
voor de organisatie van de concessie had vastgesteld. De litigieuze overeenkomst vertoonde dus de kenmerken van een overeenkomst waarop de wet
van 27 juli 1961 toepasselijk is (Cass., 12 juni 1986, A. C., 1985-86, 1394,
R. W., 1986-87, 1146).
64.

---
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TUSSENKOMST VAN DE RECHTER IN KORTGEDING BIJ EENZIJDIGE BE-

Kan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel in kortgeding beslissen dat een eenzijdige opgezegde concessie
moet worden verdergezet totdat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan
over de eerbiediging van een redelijke opzegtermijn? Deze vraag werd in
de beschouwde periode tot driemaal toe aan de rechter gesteld en verschillend beantwoord: het hof van beroep te Brussel antwoordde bevestigend
terwijl de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent ontkennend
antwoordde. Maar om de toedracht te begrijpen dient wel op de feitenproblematiek te worden ingegaan.
In december 1982 wordt aan de S.B.M.A., Volvoconcessionaris, de eenzijdige beeindiging van de concessie betekend met een opzegperiode van 40
maanden. Door de concessiehouder werd dit als ontoereikend beschouwd
en deze drong aan op een langere termijn. Tijdens deze opzegperiode in juni
1983 beging de directeur generaal van de concessiehoudende vennootschap
een taalblunder door bij zijn personeel aan te dringen opdat in de interne
betrekkingen uitsluitend het Frans als voertaal zou gebruikt worden. Deze
dienstnota lekte uit en lokte bij Nederlandstalige radio en Vlaamse pers
negatieve reacties uit evenals bij een groot deel van het clienteel. De organen
van het Volvoconcern lieten op 30 augustus 1983 aan de concessiehouder
bij deurwaardersexploot weten dat zij de concessieovereenkomst op staande
voet beeindigden we gens het taalincident van 14 juni 1983.
Het hof van beroep te Brussel (6 oktober 1983, J. T., 1984, 134 met noot
Van Bunnen, T.B.H., 1984, 365) doet de beschikking van de voorzitter in
kortgeding teniet en zegt dat, tenzij akkoord tussen partijen, de gevolgen
van de beeindiging van de concessie van alleenverkoop worden opgeschort
tot de dag waarop de beslissing van de bodemrechter over de grond van de
zaak uitvoerbaar zal zijn geworden en ten laatste dd. 31 januari 1984.
Gedurende de schorsing van de gevolgen van die beeindiging zijn aile
partijen ertoe gehouden de tussen hen gesloten overeenkomst na te Ieven
en, meer bepaald, is de concessiegever ertoe gehouden, eensdeels, de produkten te leveren die het voorwerp van de concessie uitmaken en zulks aan
de voorwaarden geldend de dag van de betekening van de beeindiging van
de concessie en anderdeels de rechten van de concessiehouder te eerbiedigen,
dit alles onder sanctie van een dwangsom van 10 miljoen frank per dag.
Dit arrest is zeer uitvoerig gemotiveerd, Het spoedeisend karakter noodzakelijk voor de tussenkomst van de rechter in kortgeding - wordt
gerechtvaardigd door de uiterst precaire financiele toestand van de concessiehouder die ten gevolge van de opzegging op korte termijn geen activiteiEINDIGING VAN EEN CONCESSIE -
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ten meer zou kunnen uitoefenen en voor wie een zelfs tijdelijke onderbreking van de concessieovereenkomst een totale ontreddering van haar commerciele organisatie kan teweegbrengen en een niet te herstellen schade kan
berokkenen. Het hof onderstreept terecht dat de genomen maatregel de
eiser in kortgeding niet mag plaatsen, zelfs niet voorlopig, in een betere
toestand dan die waarin hij zich zou bevinden indien zijn rechten ten gronde
zouden worden erkend. Ten aanzien van de vermoedelijke rechten ten
gronde verwijst het hof naar een beding uit de concessieovereenkomst
tussen partijen gesloten, die in geval van alle mogelijke tekortkoming van
een of andere partij, van aard om de ontbinding van het contract te
rechtvaardigen, een procedure instelde waarbij de tekortkoming door de ene
partij aan de andere werd betekend met verzoek dit goed te maken en bij
gebrek aan herstel van de tekortkoming binnen de 30 dagen de aanklagende
partij dan het recht geeft om de concessie te beeindigen binnen de 180 dagen.
De rechter in kortgeding mag slechts maatregelen nemen na de belangen van
beide partijen te hebben afgewogen en het is hem niet verboden - aldus
het Hof - bij het afwegen van belangen tevens rekening te houden met de
vereisten van het algemeen belang. Deze laatsten hebben hier zeer zeker een
niet onbelangrijke rol gespeeld, daar de onmiddellijke beeindiging van de
concessie voor de concessiehouder uiterst zware gevolgen zou hebben gehad; zijn financiele toestand was zeer precair geworden omdat ten gevolge
van de beeindiging van de concessie de kredietinstellingen hun kredieten
hadden gestopt; de plotse beeindiging bood geen mogelijkheid om alternatieve activiteiten te ontwikkelen. Niet onbelangrijk bij het afwegen van het
algemeen belang is zeker het feit dat de tewerkstelling ernstig zou verstoord
zijn geworden daar in het bedrijf 350 werknemers tewerkgesteld waren en
andere afhankelijke bedrijven nodeloos het gevaar hadden gelopen van een
faillissement.
Dit arrest is illustratief voor de zeer belangrijke rol die de rechter in
kortgeding de laatste jaren is toegemeten, wat dikwijls tot gevolg heeft dat
de partijen tot een akkoord komen omtrent de grond van de zaak.
Het is ook vrij duidelijk dat hier overwegingen van economische maar ook
en misschien vooral van sociale aard m.n. van tewerkstelling hebben gespeeld ... een illustratie te meer van het feit dat een contractspartij die in
Belgie heel wat personeel te werk stelt wel dikwijls in een feitelijk meer
bevoorrechte positie verkeert.
We menen inderdaad dat bij toepassing van de regels m.b.t. de eenzijdige
beeindiging van een concessie de tussenkomst van de rechter in kortgeding
terzake op strikt juridisch vlak niet vrij van kritiek kan zijn.
Zonder de aanwezigheid in voormelde casus van de clausule in het concessiecontract die een procedure voorschreef bij tekortkoming van een van de
partijen aan zijn verplichtingen waarvan men de toepassing terzake wellicht
kon betwijfelen, was de beschikking juridisch niet verantwoord. De overweging van het arrest waarnaar de schorsing van het effekt van de beeindiging
de enige mogelijkheid bleek voor de concessiehouder effektief vergoed te
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worden, overtuigt niet. De wederpartij dreigde niet onvermogend te worden, en de willekeurige verbreking van een concessie leidt tot vergoeding
van de contractuele schade - winstderving en verhoopte winst.
Strikt juridisch lijken de beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Gent correcter. Aan een concessiehouder (alweer van
Volvo!) was door een concessiegever opzeg gegeven tegen een bepaalde
datum. De concessienemer betwiste de duur van de opzeggingsperiode en
stelde voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent een
vordering in kortgeding in teneinde de opzeg te horen schorsen tot de rechter
ten gronde over het geschil uitspraak had gedaan. Verwijzend naar cassatierechtspraak (9 maart 1973, Pas., 1973, I, 640; A.C., 1973, 671) waarnaar
de eenzijdige verbreking, zonder juist motief en zelfs zonder vooropzeg, van
een overeenkomst met prestaties in de tijd gespreid en voor onbepaalde duur
aangegaan, de vordering tot gedwongen uitvoering der overeenkomst uitsluit - houdt de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (26
februari 1985, T.G.R., 1985, 92, nr. 85/64) voor, dat de voorzitter in
kortgeding niet bevoegd is om de eenzijdige verbreking te sanctioneren door
een partij te verplichten haar contractuele verbintenissen verder te zetten na
het verstrijken van de opzegtermijn. Ook de rechter ten gronde kan zulks
niet. Terzake bevatte de concessieovereenkomst geen beding dat de eenzijdige verbreking der overeenkomst uitsloot.
In een ander geval had een concessiegever de concessie met een bepaalde
concessiehouder opgezegd en aan meerdere andere concessionarissen de
verkoop van het merk toevertrouwd. Twee vorderingen werden voor de
voorzitter van de rechtbank van koophandel in kortgeding aanhangig
gemaakt. Een eerste door de opgezegde concessiehouder om enerzijds de
concessiegever te horen verbod opleggen tot aan een beslissing ten gronde
- onder straf van een dwangsom - om de nieuwe concessionarissen
voertuigen van het betreffende merk te leveren en aan die nieuwe concessionarissen verbod te horen opleggen om voertuigen van betreffend merk te
verkopen. Een tweede vordering werd ingesteld door de concessiegever om
de opgezegde concessiehouder verbod te horen opleggen om nog verder het
merk te gebruiken en voertuigen van het betreffende merk te verkopen na
het verstrijken van de opzegtermijn. De twee vorderingen werden samen
gevoegd en de voorzitter van de rechtbank van koophandel willigde de
tweede vordering in en wees de eerste af (Kh. Gent (Vz), 8 maart 1983,
T.B.H., 1984, 385). Hij betoogde dat de rechter in kortgeding evenals de
bodemrechter de eenzijdige opzegging van een concessie moet aanvaarden
zonder haar te mogen sanctioneren nu de eenzijdige beeindiging blijkt uit
de wilsuiting van een van de contracterende partijen zonder dat te dien einde
enige voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst vereist is om het verderzetten van de contractuele relaties te beoordelen. Enkel kan nog over de
duur van de gegeven opzeg en het al dan niet toekennen van een passende
opzeggingsvergoeding en eventuele bijkomende vergoeding zoals voorzien
in de wet van 27 juli 1961 worden geoordeeld.
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65.

CONCESSIE VAN BEPAALDE OF ONBEPAALDE DUUR. OPZEGGINGSTER-

Een concessiecontract afgesloten voor bepaalde duur bleek ten
minste de derde vernieuwing te zijn van een eerder gesloten concessieovereenkomst voor bepaalde duur. Krachtens artikel 3 bis wet 27 juli 1961,
gewijzigd bij de wet van 13 april 1971, moest deze concessie beschouwd
worden als voor onbepaalde tijd gesloten.
MIJN -

De rechter kan in zulk geval niet bevelen dat de concessie in elk geval nog
moet !open tot afloop van de door partijen overeengekomen duur, doch
dient toepassing te maken van de regels betreffende de eenzijdige beeindiging van een voor onbepaalde duur gesloten concessie (Brussel, 9 mei 1985,
R. W., 1985-86, 1210).
66.

OPZEGGING WEGENS GROVE TEKORTKOMINGEN. BEOORDELING DOOR

De concessiegever zegde een concessie op staande voet op,
op grond van zware fout van de concessiehouder. Twee we ken later liet hij
echter weten dat hij, met behoud van de opzeg, een opzegtermijn in acht
nam. Gedurende de opzegtermijn werd de concessie opnieuw wegens ernstige redenen opgezegd met onmiddellijke werking. De ernstige redenen die
werden ingeroepen waren dat de concessiehouder , ,zijn voornaamste contractuele verplichtingen niet nakwam nl. de verkoop en naverkoop intensief
te promoveren, het maximum te halen uit het marktpotentieel van de zones
en beschikken over bevoegd personeel, in voldoende aantal om de taken die
voortvloeien uit het contract zorgvuldig uit te voeren". Deze reden werd
niet als zware tekortkoming weerhouden nu bleek dat door de concessiegever zelf grote ruchtbaarheid was gegeven rond de beslissing om de concessie
te beeindigen die zowel clienteel als personeel en potentieel aan te werven
personeel bekend was (Brussel, 9 mei 1985, R. W., 1985-86, 1210).
DE RECHTER-

De verdeling van een ander automerk waarin de concessiegever toegestaan
had evenals de verkoop van tweedehandswagens kunnen niet als grove
tekortkoming worden aangemerkt (Kh. Gent, 21 januari 1982, J. T., 1982,
639).
67. OPZEGGINGSTERMIJN- Bij het toekennen van een opzeggingstermijn
dient rekening te worden gehouden met de duur van de concessie, de
territoriale uitgebreidheid, de mogelijkheid voor de concessiehouder om een
concessie te vinden van gelijkaardige produkten, de goede en geprezen faam
van de produkten, de repercussie van de opzegging op de gehele onderneming van de concessiehouder (Brussel, 9 mei 1985, R. W., 1985-86, 1210).
Bij een concessie van auto's die 32 jaren had geduurd, werd een opzegtermijn van 42 maanden toegekend, rekening houdend met het feit dat in de
streek gedurende 4 jaar geen gelijkwaardige merken waren vrijgekomen
daar in feite alle volwaardige automerken sinds jaren door gevestigde
garages waren vertegenwoordigd (Brussel, 9 mei 1985, R. W., 1985-86,
1210).
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Met betrekking tot een concessie van een befaamd automerk, voor een zeer
belangrijk gebied waarvoor een goede marktpenetratie was bereikt dank zij
een sterk georganiseerd distributienet en met zeer belangrijke omzet, werd
voorlopig een opzeggingstermijn van 20 maanden toegekend in afwachting
van een onderzoek naar de concrete mogelijkheden die de concessiehouder,
waarvan de concessie 3,5 jaren te voren was opgezegd, heeft gehad om in
de streek een gelijkwaardige concessie uit te bouwen (Gent, 27 juni 1985,
T.B.H., 1986, 135).
68. BILLIJKE VERGOEDING- Bij miskenning van een redelijke opzeggingstermijn wordt een billijke opzeggingsvergoeding toegekend (art. 2 wet 27
juli 1961).
Deze vergoeding wordt bepaald volgens het verlies van de voordelen wegens
het gebrek aan opzeggingstermijn. Deze billijke vergoeding zal bepaald
worden in functie enerzijds van de duur die men als opzeggingstermijn in
acht had moeten nemen en anderzijds van het zakencijfer gedurende de
laatste jaren (Brussel, 9 mei 1985, R. W., 1985-86, 1210), op het gemiddeld
netto bedrijfsresultaat en niet indrukbare kosten gedurende de laatste jaren
(Gent, 27 juni 1985, T.B.H., 1986, 137).
69. BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING - ln geval de concessie wordt
beeindigd op andere gronden dan grove tekortkoming kan de concessiehouder aanspraak maken op een billijke bijkomende vergoeding voor meerwaarde aan clienteel door hem aangebracht, kosten m.o.o. exploitatie van
de concessie en rouwgeld aan personeel dat hij verplicht is te ontslaan
(art. 3, wet 27 juli 1961, gewijzigd bij wet 13 april 1971).
De vergoeding voor een bekende meerwaarde aan clienteel die aan de
concessiegever is gebleven na beeindiging van een 32 jaar durende concessie
werd bepaald op 1.903.983 Fr. op basis van een gemiddeld fiscaal resultaat
van 961.932 Fr. voor de laatste vijf exploitatiejaren.
Bij het bepalen van de billijke bijkomende vergoeding voor clienteel moet
rekening worden gehouden met de aanbreng aan clienteel, die de opgezegde
concessiehouder van zijn voorganger mocht genieten. Tevens dient in
aanmerking genomen het clienteel aangebracht door andere concessiehouders die zelfstandige verdelers zijn geworden en trouw bleven aan het merk
(Gent, 27 juni 1985, T.B.H., 1986, 135).
De eis tot bijkomende vergoeding voor clienteel van de concessiehouder die,
opgezegd door de concessiegever, voor het einde van de opzegtermijn zelf
de concessie had opgezegd, werd niet ingewilligd (Kh. Brussel, 3 november
1983, J.T., 1984, 80).
70.

4, WET 27 JULI 1961.
Bij de beeindiging van een verkoopconcessie
met uitwerking in Belgie, kan de benadeelde concessiehouder in elk geval
BEVOEGDE RECHTBANK RATIONE LOCI, ARTIKEL

TAAL IN GERECHTSZAKEN-
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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 (art. 4, wet van 27 juli 1961). De concessiehouder voor
Belgie van een Franse concessiegever had deze niet voor de Franse rechter
gedagvaard maar voor de rechtbank van koophandel te Brussel. Aldus heeft
die concessiehouder impliciet maar zeker gekozen voor de rechter van d,e
eigen woonplaats. Nu de zetel van de concessiehouder te Zellik gevestigd
is, Vlaamse gemeente van buiten de Brusselse agglomeratie, moet de procedure in bet Nederlands worden gevoerd (Cass., 4 mei 1984, Pas., 1984, I,
1084).
71. TOEPASSELIJK RECHT. BELGISCHE CONCESSIEHOUDER, ARTIKEL 4, WET
27 JULI 1981- De Belgische concessiehouder kan bij eenzijdige beeindiging
van een verkoopconcessie naar keuze de vordering aanhangig maken voor
de rechter van de eigen woonplaats of deze van de woonplaats of zetel van
de concessiegever. In geval bet geschil wordt gebracht voor de Belgische
rechtbank zal deze uitsluitend de Belgische wet toepassen (art. 4, wet 27 juli
1961).
Een Belgische concessiehouder waarvan de concessie eenzijdig beeindigd
was door een Franse concessiegever had de zaak voor de Franse rechter
aanhangig gemaakt. Het Franse hof van cassatie (4 november 1981, T.B.H.,
1983, 53) heeft geoordeeld dat bij stilzwijgen van de overeenkomst, het
toepasselijk recht op het contract met internationaal karakter kan gezocht
worden in de gemeenschappelijke wil der partijen. Uit bet feit dat bet
contract in Frankrijk was afgesloten, met bevoegdheidsclausule voor de
rechtbanken van Parijs en gedeeltelijke uitvoering in Frankrijk (goederen
aldaar gekozen) heeft men rechtsgeldig kunnen beslissen dat bet Franse
recht van toepassing was. Er weze opgemerkt dat indien de zaak voor de
Belgische rechter was aanhangig gemaakt deze wellicht voor de toepassing
van het Belgische recht zou hebben geopteerd als plaats waar de belangrijkste verbintenis diende te worden uitgevoerd (zie noot N. Watte, onder
voormeld cassatiearrest).
72.

TOEP ASSELIJK RECHT. BELGISCHE CONCESSIEGEVER. VREEMDE CON-

Een Belgische concessiegever had een acht achtereenvolgende jaren hernieuwde concessie aan een Marokkaans bedrijf eenzijdig
beeindigd zonder opzegging. Het Marokkaans bedrijf dagvaardde voor de
Belgische rechter. Deze heeft uit een zeer dubieuse clausule uit de concessieovereenkomst besloten dat de concessie aan de toepassing van de Belgische
wet ontsnapte (Kh. Brugge, 29 april1980, R. W., 1982-83, noot L. De Foer).
Luidens artikel4, lid 2 wet 27 juli 1961 is de Belgische wet van toepassing,
wanneer bet geschil voor de Belgische rechter wordt gebracht. Maar aileen
het geschil betreffende de beeindiging van een ver koopovereenkomst, met
uitwerking voor het gehele Belgisch grondgebied of een deel ervan worden
bedoeld. De rechter had terzake bij gebrek aan duidelijke aanwijzing
CESSIEHOUDER -
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desbetreffend, de toepasselijke wet dienen te zoeken. Pas indien de Belgische wet toepasselijk werd bevonden kon de wet van 27 juli 1961 worden
ingeroepen (zie noot De Foer na vonnis); wanneer in een contract tussen
een Belgische concessiegever en een vreemde concessiehouder een duidelijke
verwijzing bestaat naar de toepasselijke wet dan dient deze door de Belgische rechter toegepast (Antwerpen, 3 mei 1982, T.B.H., 1983, 568).
73.

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. ARTIKEL

5, 1°,

VERDRAG VAN

3, WET 27 JULI
1971 - Artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 maakt de Belgische rechter
bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen uit de eenzijdige beeindiging van een voor onbepaalde tijd verleende concessie voor het Belgisch
grondgebied. Naar artikel 5, 1° van het Verdrag van Brussel van 27
september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken dat de nationale wet
primeert, kan de verweerder, die woonplaats heeft in een van de Verdragsluitende staten, worden gedagvaard voor de rechtbank van de plaats waar
de verbintenis die aan de grondslag ligt van de eis, is uitgevoerd of moest
uitgevoerd worden.
Voor de vordering in opzeggingsvergoeding ter vervanging van een opzeggingstermijn van een concessie voor het Belgisch grondgebied is dat de
Belgische rechter (zie Overzicht van Rechtspraak (1977-1981), T.P.R.,
1982, 759, nr. 90).
Het hof van cassatie stelde reeds eerder dat wat betreft de complementaire
vergoeding van artikel3 van de wet van 27 juli 1971 de rechter moet nagaan
of volgens het op de overeenkomst toepasselijk recht, sprake is van een
autonome verbintenis of van een verbintenis die in de plaats treedt van de
niet nagekomen contractuele verbintenis (Cass., 6 april 1978: zie Overzicht
van Rechtspraak (1977-78), T.P.R., 1982, 759, nr. 90).

BRUSSEL. COMPLEMENTAIRE VERGOEDING VAN ARTIKEL

In een geschil m.b.t. de gevolgen van een eenzijdig beeindigde concessie
tussen een Belgische concessiehouder en een Duitse concessiegever had het
hof van beroep te Brussel (25 juni 1982, T.B.H., 1983, 66) gesteld dat de
bijkomende vergoeding van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 steunend
op het beginsel van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak een ander
karakter heeft dan de compensatoire opzeggingsvergoeding uit artikel 2.
Niettemin had het hof van beroep gesteld dat de Belgische rechtbanken die
bevoegd waren om kennis te nemen van de vordering in opzegvergoeding
ook kennis konden nemen van de vordering in bijkomende vergoeding
wegens de connexiteit van de vorderingen ex artikel 2 en 3. Het hof van
cassatie heeft dit arrest verbroken omdat het hof van beroep, nu het had
aangenomen dat de verbintenis tot betaling van de bijkomende vergoeding
en die inzake het toekennen van een compensatoire opzeggingsvergoeding,
twee onafhankelijke verbintenissen met een verschillend karakter zijn, niet
zonder tegenstrijdigheid kan beslissen dat dezelfde verbintenis, waarvan het
niet nakomen voor de verantwoording van de vordering wordt aangevoerd,
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ten grondslag Iigt aan aile gevorderde vergoedingen (Cass., 19 januari 1984,
Pas., 11984, I, 541; R.W., 1984-85, 1363; J.T., 1984, 637).
Wij wijzen erop dat het arrest 150/180 van het Hof van Justitie van 24 juni
1981 (Jur., 1981, 1671) artikel 22 van het Verdrag van Brussel enkel van
toepassing acht, wanneer samenhangende vorderingen bij de gerechten van
twee of meer verdragsluitende staten zijn gebracht.
74. ARBITRAGECLAUSULE - We weten (zie Overzicht van rechtspraak
(1977-1981), T.P.R., 1982, 761, nr. 93) dat het hofvan cassatie gesteld heeft
dat een geschil betreffende de eenzijdige beeindiging van een voor onbepaalde duur verleende concessie voor het Belgisch grondgebied niet vatbaar is
voor beslechting door een arbitrage die zou zijn overeengekomen v66r het
beeindigen van het concessiecontract en die tot doel heeft de vreemde wet
toepasbaar te maken.
Het is blijkbaar bij toepassing van deze rechtspraak dat de rechtbank van
koophandel te Liege (23 avril 1980, J. T., 1982, 823) zich bevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van een geschil betreffende de beeindiging
van een concessie voor het Belgisch grondgebied, hoewel de concessieovereenkomst afgesloten tussen de Duitse concessiegever en de Belgische concessiehouder de geschillen onderwierp aan een Duitse arbitrale rechtbank. De
rechtbank betoogde dat op het ogenblik van de beeindiging van de concessie
(6 maart 1975), Belgie het Verdrag van New York van 10 juni 1958
betreffende de erkenning en de uitvoering van vreemde scheidsrechterlijke
uitspraken, nog niet geratificeerd had (De ratificatie dagtekent van 5 juni
1975). Deze redenering van de rechtbank lijkt nogal eigenaardig want naar
de tekst van artikel 2, 3 van het Verdrag van New York moet de nationale
rechter zich in geval van arbitrageclausule onbevoegd verklaren, doch
slechts voor zover de overeenkomst niet vervallen is of niet van kracht is
of niet kan worden toegepast. Me dunkt dat de rechtbank juist had moeten
onderzoeken of het geschil vatbaar was voor arbitrage in het Iicht van de
dwingende bepaling van artikel4 van de Wet van 27 juli 1961 (zie hierover
LEDOUX, R., ,La convention de New York et Ia Convention Europeenne
sur I' arbitrage international et Ies concessions de vente en Belgique", J. T.,
1976, 309; VANDER ELST, R., ,Arbitrabilite des litiges et fraude a Ia loi
en droit international prive", R.C.J.B., 1981, 351, VAN HoUTTE, H.,
,L'arbitrabilite de Ia resiliation des concessions de vente exclusive", in
Melanges offerts a Raymond Vander Elst, 1980, p. 821.
AFDELING
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75. CONTRACT TUSSEN REISBEMIDDELAAR EN REISORGANISATOR- INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRACT (C.C.V.)Het hof van cassatie heeft uitspraak gedaan over de toedracht van artikel
17 c.c.v.
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Een reisbemiddelaar had bij een reisorganisator reizen besteld voor een
dertigtal personen. De reisorganisator vorderde betaling daarvan aan de
reisbemiddelaar. Deze beweerde slechts als lasthebber van zijn klant te zijn
opgetreden en riep artikel 17 C.C.V. in, waarnaar elk contract door de
reisbemiddelaar gesloten met een reisorganisator of met personen die afzonderlijke prestaties verstrekken, geacht wordt gesloten te zijn door de reiziger. Het hof van beroep te Brussel had de reisbemiddelaar veroordeeld tot
betaling van de bestelde reizen overwegende dat de specifieke regeling van
de C.C.V. slechts de rechten van de reizigers betreft, en de verhoudingen
tussen reisbemiddelaar en reisorganisator niet bei:nvloedt.
Het hof van cassatie beaamde de stelling overwegende dat de C.C.V. een
aantal verhoudingen tussen reiziger, reisorganisator en reisbemiddelaar
regelt, zonder ze allen te regelen. Inzonderheid regelt ze niet de betalingsmodaliteiten in geval, zoals terzake, de reisbemiddelaar bij een reisorganisator
voor een aantal personen reizen besteld. Artikel 17 C.C.V. heeft niet tot
doel uit te sluiten dat, ingevolge nationale wettelijke bepalingen, de reisorganisator aan de reisbemiddelaar betaling kan eisen van door hem b<?stelde
reizen (Cass., 1 maart 1984, Pas., 1984, I, 762; R. W., 1984-85, 1928).
76. VERBINTENISSEN VAN REISORGANISATOR EN VAN REISBEMIDDELAAR
- De reisorganisator verbindt er zich toe een geheel van gecombineerde
prestaties te leveren bestaande in vervoer, verblijf onderscheiden van vervoer, of andere desbetreffende diensten, zoals omschreven in artikell, 2°
C.C.V.
De verbintenissen die een reisbemiddelaar ten opzichte van de reiziger dient
nate komen, kunnen niet zonder meer als een koop-verkoop overeenkomst
worden omschreven, maar hebben betrekking op een geheel van prestaties
die tot doel hebben probleemloos door derden een vakantiereis mogelijk te
maken (Rb. Turnhout, 8 maart 1983, R. W., 1985-86, 1286).
77. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISBEMIDDELAAR - De reisbemiddelaar is niet aansprakelijk voor de geheel of gedeeltelijke niet uitvoering van
de reizen, verblijven of andere prestaties die onder toepassing van het
reiscontract vallen (art. 22,3 C.C.V.). Hier is de reisorganisator aansprakelijk.
Maar de reisbemiddelaar is wei aansprakelijk voor elke fout die hij in de
uitvoering van zijn verplichtingen begaat; de fout wordt volgens de plichten
van een naarstige bemiddelaar beoordeeld (art. 22, I, C.C.V.).
Zo begaat de reisbemiddelaar een contractuele fout wanneer hij nalaat de
vliegtuigtickets die hem door de reisorganisator werden toegestuurd, te
kontroleren en deze dokumenten zonder verder onderzoek toestuurt aan
zijn klanten (foutieve bestemming) (Rb. Turnhout, 8 maart 1983, R. W.,
1985-86, 1286).
De reisbemiddelaar komt daarentegen niet tekort aan zijn naarstigheids-
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plicht wanneer hij aan de dienstverstrekker de nauwkeurige wensen van zijn
klant overmaakt (in casu betrof het een verhuring van een vakantieverblijf
buiten cataloog) en wanneer het hem niet mogelijk is de overeenstemming
na te zien van het aanbod van dienstverlener met de wensen van de klant
(Vred. Brussel, 25 februari 1985, R.G.A.R., 1986, 11083).
78. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR- De reisorganisator
is aansprakelijk voor alle schade door de reiziger opgelopen wegens de
gehele of gedeeltelijke niet naleving van zijn verplichtingen als reisorganisator (art. 13 en v. C.C.V.).
Zo is de reisorganisator aansprakelijk wanneer een gei:soleerde villa met
zwemkom was beloofd en een huis, paarsgewijze met anderen, met een
gemeenschappelijke zwemkom, is gepresteerd. De schade werd geraamd op
10.000 Fr. (Vred. Brussel, 25 februari 1985, R.G.A.R., 1986, 11083).
Wegens overboeking konden reizigers niet worden gelogeerd in de overeengekomen vakantiedorpen in Griekenland. De reisorganisator werd veroordeeld tot schadevergoeding. De schade voor verlies van twee dagen op
veertien, het onderkomen in een andere vakantieclub dan overeengekomen,
het daardoor ontberen van gepland vriendengezelschap, voor bijkomende
kosten, tegenkantingen en ongemakken werd geraamd op 17.500 Fr. (Rb.
Liege, 14 december 1981, R.G.A.R., 1983, 10.589).
De reisorganisator is aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een foutieve
inboeking in de ordinator verkeerde vliegtuigtickets aflevert aan de reisbemiddelaar, die deze tickets zonder verdere kontrole aan de klant bezorgt,
met het gevolg dat deze op een verkeerde bestemming terecht gekomen is
(Rb. Turnhout, 8 maart 1983, R. W., 1985-86, 1286).
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HET HANDELSPAND

79. INPANDGEVING VAN EEN BANKREKENING- De vraag naar de geldigheid van de in pandstelling van bankrekeningen heeft het voorwerp uitgemaakt van twee interessante en gelijkluidende vonnissen, de ene van de
rechtbank van koophandel te Charleroi, de andere van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
De afgifte van het pand raakt niet de essentie van de pandovereenkomst.
De buitenbezitstelling beoogt de bescherming van derden.
De inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen wordt verwezenlijkt door een van de formaliteiten vermeld in artikel1690 B.W., te weten
de betekening van de inpandgeving aan de schuldenaar (of de erkenning
door deze laatste in een authentieke akte). Deze betekening verwezenlijkt
zowel het juridisch bezit van het pand als de bescherming van, en de
tegenwerpelijkheid aan derden (Kh. Charleroi, 31 januari 1984, T.B.H.,
1984, 718; Kh. Brussel, 5 november 1985, T.B.H., 1986, 654).
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Deze rechtspraak is conform de recente rechtsleer waarnaar in het vonnis
van de rechtbank van koophandel te Brussel uitvoerig verwezen wordt.
80. VERZILVERING VAN HET PAND- De verkoop van het pand mag door
de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevolen worden zodra er
een zekere en vaststaande schuldvordering voorhanden is. De pandverzilvering gebeurt op risico van de pandgevende schuldeiser en mag niet uitgevoerd worden voor een bedrag dat het bedrag van de schuldvordering
overschrijdt (Kh. Brussel, 22 februari 1978, B.R.H., 1982, 19).

HOOFDSTUK

VI

BANK- EN KREDIETVERRICHTINGEN
AFDELING

1

ALGEMEENHEDEN

81. VERHOUDING KLANT-BANK. MANDAAT- Een verkoper bankklant had
aan zijn bank (vee)bons overgemaakt. De bank crediteerde de rekening van
de klant met het bedrag van deze bons, en bood de bons aan bij de bank
van de koper. Bij wijze van betalingsmodaliteit gaf deze dezelfde dag een
cheque uit. Ter compensatie aangeboden door de bank van de verkoper
werd betaling geweigerd bij gebrek aan provisie. Het hof van beroep had
gesteld dat door de bons in ruil voor de cheque af te geven de bank van
de verkoper erkend had dat de bons betaald waren en de schuld tussen
verkoper en koper uitgedoofd. Dit arrest werd verbroken met de overweging
dat wanneer de bankier van zijn klant opdracht krijgt om een rechtshandeling te stellen, deze geacht wordt te zijn gesteld door de klant-opdrachtgever; deze is dus gehouden door de daden door de bankier-lasthebber, gesteld
binnen de perken van zijn opdracht, zonder dat de lasthebber persoonlijk
t.o. derden voor deze rechtshandelingen kan gehouden zijn (Cass., 23
september 1982, Pas., 1983, I, 118, J. T., 1983, 64).
AFDELING

2

DE BANKREKENINGEN

82. REKENING-COURANT. ANATOCISME- De regel van artikel1154 B.W.
is niet toepasselijk op de rekening courant. Conform een vaststaand handelsgebruik, is er kapitalisatie van de interesten in het kader van de verrichtingen in rekening-courant, zelfs bij afwezigheid van een op artikel 1154
B.W. afwijkende overeenkomst. Dit afwijkend gebruik geldt slechts voor
de duur van het contract van rekening-courant (Rb. Liege, 7 december 1983,
T.B.H., 1986, 636 (motivering); Rb. Brussel, 18 mei 1984, Bank. Fin., 1984,
58; J.T., 1984, 431; Rb. Namur, 28 mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 279).
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De afwijking van artikel 1154 B.W. zou ook gelden voor de gewone
bankrekeningen (Van Rijn en Heenen, III (1960), nr. 2047; Nelissen, Rekening-courant, nr. 160, en ref.; Simont en Bruyneel, ,Chronique de droit
bancaire prive", Bank Fin., 1987, nr. 10).
Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Liege (7 december 1983,
T.B.H., 1986, 636) betwist dit op een sterk polemische toon en meent dat
dus geen kapitalisatie van intresten mag gebeuren bij gewone rekeningen.
83.

REKENING-COURANT. INSCHRIJVING BIJ VERGISSING VAN EEN NIET

Bij
vergissing had een bank een voor een kliente bestemd bedrag niet op zijn
rekening, maar op rekening-courant van een andere client ingeschreven.
Deze was later failliet verklaard.
VOOR HOUDER BESTEMD BEDRAG. FAILLISSEMENT VAN HOUDER -

De verkeerde boekhoudkundige inschrijving op de rekening-courant kan
geen daadwerkelijke remise op inschrijving van een schuldvordering uitmaken aangezien het ingeschreven bedrag niet als schuldvordering bestond.
Het gestorte bedrag was dus in se niet op het actief terechtgekomen (Kh.
Antwerpen, 10 maart 1983, R. W., 1983-84, 685). Indien de conclusie van
het vonnis correct is dan is de overweging ervan waarnaar de rekening-courant geen ondeelbaar geheel uitmaakt waarvan het saldo slechts op het
ogenblik van afsluiting vastgesteld wordt, maar zich voordoet als een reeks
verrichtingen - schuldvorderingen en schulden - waarvan elk een, zij het
niet opeisbare, schuld ten laste van een der partijen laat blijken, wel
overbodig. Om in rekening-courant te worden gebracht moeten de schuldvorderingen zeker en opeisbaar zijn, een geoorloofde oorzaak hebben en
slaan op zaken die onderling vervangbaar zijn (Van Rijn en Heenen, III
(1960), nr. 2096). Hier beantwoordde de gedane storting niet aan die
voorwaarden: zij kan dus niet in rekening-courant worden gebracht.
84. REKENING-COURANT. SLUITING. CONCORDAAT- Wordt de rekeningcourant afgesloten door de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord of slechts door de homologatie van het concordaat?
Dit blijft een omstreden probleem. Volgens een eerste strekking wordt de
rekening-courant pas afgesloten door de homologatie van het concordaat
(Van Rijn en Heenen, III (1960), nr. 2048, Simont en Bruyneel, ,Chronique de droit bancaire prive", Bank. Fin., 1979, 684 en 1987, 37). Volgens
anderen wordt door de neerlegging van het verzoekschrift tot concordaat
het vertrouwen tussen partijen. geschokt, en gezien het intuitu personae
karakter van de operatie moet deze als beeindigd worden beschouwd door
de neerlegging van het verzoekschrift (Nelissen, De rekening-courant, 363,
nr. 163, Bongers , ,Rekening-courant en gerechtelijk akkoord' ', Bank Fin.,
1970, 538; Coppens en 'tKint, ,Examen de jurisprudence. Les faillites et
concordats", R.C.J.B., 1980, 202).
Een in ons vorig overzicht van rechtspraak besproken vonnis van de
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rechtbank van koophandel van Mons (overzicht van rechtspraak (1977-81),
T.P.R., 1982, 772, nr. 122) had geopteerd voor de datum van de neerlegging
van het verzoekschrift. Dit vonnis zou hervormd zijn door het hof van
beroep te Mons (30 oktober 1980, Geciteerd door Simont en Bruyneel,
,Chronique de droit bancaire prive - Les operations de banque" (19791986), Bank Fin., 1987, 36).
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel (21 februari 1985,
T.B.H., 1986, 633 noot Regout-Masson meent dat, gezien de rekening-courant gesteund is op het vertrouwen, bij neerlegging van een verzoekschrift
tot gerechtelijk akkoord de schuldeiser het krediet kan opzeggen. Maar niets
belet de partijen overeen te komen dat de kredietopening slechts zal eindigen
bij uitdrukkelijke wilsuiting van de bankier. Gezien in feite de rekening-courant was blijven werken, ondanks de neerlegging van het verzoekschrift tot
gerechtelijk akkoord, was deze niet afgesloten door de neerlegging van het
verzoekschrift. Dit geschiedde pas op het ogenblik dat de bankier het krediet
heeft opgezegd.
85. REKENING. INTERESTEN NA SLUITING- lnteresten mogen slechts onder
de voorwaarden in artikel 1154 B.W. worden gekapitaliseerd.
Eens een rekening afgesloten, maakt het saldo een gewone schuldvordering
uit (Van Rijn en Heenen, III (1960), nr. 2047 en 2048).
Bij sluiting van een rekening-courant brengt, ingevolge een vaststaand
gebruik, de rekening-courantsaldo interesten op (Rb. Liege, 7 december
1983, T.B.H., 1986, 636; Van Rijn en Heenen, III (1960), nr. 2105; Nelissen, De rekening-courant, p. 366). Bij sluiting van een gewone rekening zou
het saldo geen interesten opleveren (zie de overweging van het sterk polemisch vonnis vanRb. Liege, 7 december 1983 (ziesupra, nr. 82). De gewone
rekening zou na afsluiting wei moratoire interesten kunnen opleveren. Ook
in geval van overeenkomst tussen partijen kan de rekening na afsluiting
interesten opleveren (zie ,Overzicht van Rechtspraak (1977-1981)",
T.P.R., 1982, ilr. 123).
86. GEWONE OVERSCHRIJVINGEN. RECHTSAARD- De overschrijving moet
begrepen worden als een mandaat dat wordt gegeven door de opdrachtgever
aan zijn bankier (Mons, 25 september 1984, T.B.H., 1985, 686, Bank. Fin.,
1985, 35, bevest. Kh. Charleroi, 24 februari 1981, Bank. Fin., 1985, 39; Kh.
Liege, 19 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 379).
De gebruikelijke overschrijvingsorders waarop vermeld is ,niet ter betaling
aanvaarden" zijn dokumenten die niet bedoeld zijn om geendosseerd te
worden (Kh. Charleroi, 24 februari 1981, Bank. Fin., 1985, 39; bevest. door
Mons, 25 september 1984, T.B.H., 1985, 686; Bank. Fin., 1985, 35).

87.

OVERSCHRIJVINGEN TUSSEN REKENINGEN BIJ TWEE VERSCHILLENDE

BANKEN. RECHTSAARD VAN DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE TWEE BANKEN
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- Wij zagen (zie supra nr. 85) dat de verhouding tussen de opdrachtgever
en zijn bankier m.b.t. een overschrijvingsorder beheerst worden door het
mandaat. Wanneer een tweede bank (die waar de persoon voor wie de
betaling bedoeld is een rekening heeft) bij de uitvoering van een overschrijvingsorder tussenkomt, dan doet zij dit in de hoedanigheid van in de
plaatsgestelde lasthebber (Mons, 13 februari 1934, Bank. Fin., 1984, 49
opm., Rev. Reg. Dr., 1984, 281; Mons, 25 september 1984, T.B.H., 1985,
686; Bank. Fin., 1985, 35; bevest. Kh. Charleroi, 24 februari 1981, Bank.
Fin., 1985, 39).
88. BEVRIJDEND EFFECT VAN OVERSCHRIJVINGSORDER- Een overschrijvingsorder heeft op zichzelf geen enkele bevrijdende kracht. Er kan pas dan
sprake zijn van betaling wanneer de overschrijving is uitgevoerd door
inschrijving van het bedrag ervan op het krediet van de rekening van de
schuldeiser (Liege, 22 december 1982, fur. Liege, 1983, 347; Antwerpen,
17 mei 1984, R. W., 1984-85, 264; Kh. Liege, 13 mei 1981, fur. Liege, 1982,
56; Kh. Liege, 19 maart 1986, fur. Liege, 1986, 379).
89.

HERROEPING VAN EEN OVERSCHRIJVINGSORDER GEDURENDE DE UIT-

Vermits de overschrijving als een mandaat van de opdrachtgever aan zijn bank wordt beschouwd (cf. supra nr. 86) en de bank van de
schuldeiser op wiens rekening het bedrag van de overschrijving uiteindelijk
moet worden betaald aJs een in de plaats gestelde lasthebber wordt beschouwd (cf. supra nr. 87) en de betaling slechts geschiedt op het ogenblik
dat het bedrag op het krediet van de rekening van de schuldeiser is geboekt
(zie supra nr. 88) moet de overschrijvingsorder in essentie als herroepbaar
worden beschouwd tot dat de betaling,op het krediet van de rekening van
de schuldeiser is uitgevoerd. Banken dienen derhalve met de herroeping
rekening te houden (Liege, 22 december 1982, f. T., 1983, 347; fur. Liege,
1983, 65; Kh. Liege, 19 maart 1986, fur. Liege, 1986, 379).
Men kan de opdrachtgever dus niet verwijten dat hij zijn bankier gevraagd
heeft om de uitvoering van de overschrijving stop te zetten wanneer hij
gegronde redenen heeft om zich te verontrusten over het correct verloop van
zijn contractuele verhoudingen met de begunstigde. Het herroepbaar karakter van de overschrijvingsorder sluit op zichzelf niet een fout uit in hoofde
van de ordergever die herroept, doch de fout moet wel worden bewezen
(Mons, 25 september 1984, T.B.H., 1985, 686, Bank. Fin., 1985, 357
bevest., Kh. Charleroi, 24 februari 1981, Bank. Fin., 1983, 39).
VOERING-

90. OVERSCHRIJVING EN ARTIKEL 444 FAILLISSEMENTSWET- Welke gevolgen heeft het faillissement van de opdrachtgever op de overschrijvingen
die in uitvoering zijn?
De oplossing vloeit logisch voort uit wat wij hierboven inzake mandaat van
de bank, hoedanigheid van in de plaatsgestelde van de tweede bank,
bevrijdend effect van de overschrijvingsorder en mogelijke herroeping
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ervan zolang de rekening van de begunstigde niet is gecrediteerd, gezegd
hebben.
Ret faillissement laat niet meer toe de creditering te verrichten zelfs indien
de rekening van de opdrachtgever al gedebiteerd is (Liege, 22 december
1982, J.T., 1983, 347; Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1984-85, 264).
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel (25 mei 1981, J. T.,
1983, 346) verwoordt een andere stelling. Ret zou de inschrijving op het
debet van de rekening van de opdrachtgever zijn die de fondsen uit zijn
patrimonium doet treden en ze definitief aan de schuldeiser affecteert. Is
dus de debitering gebeurd voor het faillissement dan zou- naar die stelling
- de som niet teruggestort moeten worden in de failliete boedel.
91. OVERSCHRIJVING. ONGELDIGE HANDTEKENING. FOUT VAN DE BANKBij de opdracht tot overschrijving wordt het rekeningnummer van de
begunstigde door de opdrachtgever verkeerd opgegeven: de drie cijfers die
de bankinstelling moeten aanduiden zijn aan geen enkele financiele instelling toegekend. Na telefonisch contact met de opdrachtgever wordt dit
nummer verbeterd doch de opdrachtgever vergist zich daarbij. De bank A
start aan de opgegeven bank B die tot de bevinding komt dat in het
rekeningnummer van de begunstigde een cijfer ontbreekt (6 cijfers i.p.v. 7)
en het cijfer aanvult op grand van de mathematische berekening van de twee
laatste cijfers. De order wordt aldus uitgevoerd op rekening van een andere
persoon dan wie de opdrachtgever bedoelde te betalen. De som wordt
afgehaald door de rekeninghouder en deze is niet solvabel. Ret hof van
beroep te Mons (13 februari 1984, Bank. Fin., 1984, 49) stelt vast dat de
eerste en tweede bank respectievelijk lasthebber en in de plaats gestelde
lasthebber zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft
ontegensprekelijk een fout begaan door een verkeerd rekeningnummer op
te geven. De schuld van de bank B is ontegensprekelijk zwaarder omdat zij
een rekeningnummer verbeterd heeft, verbetering enkel gesteund op veronderstellingen en betwistbare berekeningen. Aldus werd de opdrachtgever
voor 1/5 en bank B voor 4/5 aansprakelijk gesteld. Bank A trof geen schuld
omdat zijn geen lijst bezit van de clienten van de bank van de begunstigde
en dus het rekeningnummer van deze laatste niet moet verifieren daar zij
onmogelijk kan uitmaken of dit wei correct is. De bankier van de begunstigde heeft als plicht de lastgeving te weigeren, zo nodig richtlijnen te vragen,
wanneer hij een onregelmatigheid vaststelt waardoor hij de identiteit van
de begunstigde niet met zekerheid kan vaststellen.
92.

OVERSCHRIJVING. BETALINGSOPDRACHT MET VERVALSTE HANDTEKE-

W at gebeurt er wanneer de bank een overschrijving verricht op
grand van een overschrijvingsorder of betalingsopdracht met een vervalste
handtekening?
Dergelijke betaling zal aan de rekeninghouder niet tegenwerpelijk zijn door
toepassing bij analogie van artikel1239 B. W. (betaling aan iemand die geen
NING -
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macht heeft om te ontvangen) ofwel gewoon op grand van de contractuele
aansprakelijkheid van de bank omdat zij een overschrijving heeft verricht
zonder opdracht van de klant (Van Rijn en Heenen, III, (1960), nr. 2063,
2°), A. Bruyneel, ,Le Virement", in La Banque dans Ia vie quotidienne,
Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1986.
De rekeninghouder kan evenwel aansprakelijk zijn in geval van afwijkend
beding (in de rekeningovereenkomst of het algemeen reglement van de
verrichtingen), of van fout van de rekeninghouder incluis de fout van een
van zijn aangestelde of bij toepassing van de schijntheorie (zie Simont en
Bruyneel , ,Chronique de droit bancaire prive - Les operations de banque''
(1979-1986), Bank. Fin., 1987, 49).
Drie vonnissen in kart bestek gepubliceerd in het Tijdschrift voor Handelsrecht illustreren deze regels.
In een eerste geval waren overschrijvingsorders getekend zonder volmacht,
door de bediende van een B.V.B.A. De bank had de overschrijvingsorders
uitgevoerd en de zaakvoerders van de B.V.B.A. hadden bij ontvangst van
de rekeninguittreksels niet gereageerd. De bediende was bekend bij de bank
als de enige feitelijke bestuurder van de winkel van de B.V.B.A.; hij kwam
geregeld fondsen voortkomende van de exploitatie ervan bij de bank
neerleggen en had zelfs het codenummer van de electronische bankkaart van
een van de zaakvoerders van de B.V.B.A. Na afdanking van de bediende
waren door hem nog overschrijvingsorders gedaan op naam van de
B.V.B.A. Voor de periode voor de afdanking weerhield de rechtbank van
koophandel een verdeelde verantwoordelijkheid tussen bank en B.V.B.A.;
voor de overschrijvingen verricht in de periode na de afdanking van de
bediende werd de B.V.B.A. als enige verantwoordelijke geacht omdat de
bediende in het bezit was gebleven van overschrijvingsformulieren die de
B.V.B.A. verzuimd had op te vragen (Kh. Brussel, 28 februari 1985,
T.B.H., 1986, 627).
De twee andere gevallen betreffen gelijklopende feitelijke hypothesen. Een
persoon had aan de hand van brieven met betalingsopdracht voorzien van
valse handtekening bedragen laten overschrijven. De aansprakelijkheid van
de bank werd in het ene geval weerhouden omdat in hoofde van de
rekeninghouder geen fout kon worden weerhouden (Kh. Brussel, 12 september 1985, T.B.H., 1986, 628). In het andere geval daarentegen werd de
aansprakelijkheid van de bank verworpen omdat een vergelijking van de
betali:p.gsopdrachten met de modelhandtekening de vervalsing niet kon aan
de dag leggen. De bank riep het artikel in uit het algemeen reglement van
de bankverrichtingen dat bepaalt dat de bank voor niet conforme handtekening slechts instaat voor zware fout (Kh. Brussel, 9 september 1985, T.B.H.,
1986, 629).
93.

OVERSCHRIJVING ZONDER BIJZONDERE AFFECTA TIE. BETALING OP RE-

In het kader van de financiele
herstructurering van een bedrijf had de NMKN een krediet toegekend voor
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de herinrichting van de gebouwen m.o.o. verhuring. De kredieten van de
NMKN werden geboekt door de bank op de gewone rekening van bet
bedrijf. De bank had overschrijvingsorders en cheques betaald, aangeboden
door een aannemer die werken had uitgevoerd in bet bedrijf m.o.o. de
herinrichting van de gebouwen. Na faillissement van bet bedrijf oefende de
bank een regres uit tegen de aannemer. De aannemer betoogde dat de bank
een fout had begaan door bet door de NMKN toegekende krediet te boeken
op de gewone rekening van bet gefailleerde bedrijf, terwijl de bank op de
hoogte was dat dit krediet bestemd was om de herinrichtingswerken aan bet
gebouw te financieren, waaronder de overschrijving viel. Het hof van
beroep verwierp deze argumentering. Bij gebrek aan opdracht van de
NMKN aan de bank tot bijzondere affectatie van bet gekrediteerde bedrag,
kon de bank bet bedrag door de NMKN gestort, op de gewone rekening
van de begunstigde storten (Brussel, 14 maart 1985, T.B.H., 1986, 624). Dit
arrest wijst op bet onderscheid tussen overschrijving met bijzondere affectatie en krediet met bijzondere affectatie die niet mogen verward worden.
94. GIROBONS OF GIROMANDATEN. HANDELSEFFECT. VEREISTEN- Opdat
van girobon of giromandaat sprake zou zijn moet de benaming worden
opgenomen in de tekst zelf en uitgedrukt in de taal waarin zij zijn gesteld.
Pas dan zijn zij onderworpen aan de bepalingen van de chequewet inzover
de bepalingen ervan verenigbaar zijn met de eigen aard van die waardepapieren (artikel 66 Chequewet).
Een gewoon overschrijvingsorder die geen van de benamingen bepaald in
artikel 66 Chequewet inhoudt, is geen handelseffect. Het is niet verhandelbaar omdat de inschrijver in plaats van zijn overschrijvingsorder aan zijn
bank te zenden, bet document aan de begunstigde heeft overgemaakt, die
bet aan zijn eigen bank heeft overhandigd. De aanduiding , ,giro bon en
giromandaat" is een onmisbare voorwaarde om van de overschrijvingsorder een handelseffect te maken (Kh. Charleroi, 24 februari 1981, Bank.
Fin., 1985, 39 bevest. bij Mons, 25 september 1984, T.B.H., 1985, 686,
Bank. Fin., 1985, 35).
95.

CHEQUE GEWAARBORGD MET BANKKAART (EUROCHEQUE OVEREEN-

De
eurocheque overeenkomst en gelijkaardige bankkaartovereenkomsten
waarborgt de betaling van de cheque indien deze aan de door de overeengekomen voorwaarden voldoet (identiteit van bankkaartnummer en nummer
op cheque, nummer van bankkaart op verso van cheque aangebracht,
maximum bedrag ... ).
Een cheque uitgegeven onder dergelijke bankkaartovereenkomst wordt
beheerst door de chequewet doch ook door de bankkaartovereenkomst.
De verbintenis van de bank om binnen bet kader van de bankkaartovereenkomst de cheques te betalen wordt, conform de recente rechtsleer (Dal,
G.A., ,Problemes causes par les cheques benificiant d'une garantie de

KOMST) .. VERBINTENIS VAN DE BANK T.O. HOUDER VAN DE CHEQUE-
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banque"; Bank. Fin., 1980, 193-194); Moreau-Margreve, ,Evolution du
droit et de la pratique en matiere de siiretes", C.D.V.A., Liege 1982, 77
(155); Van Rijn en Heenen, Principes, III, 1981, 433, nr. 572) als een
verbintenis door eenzijdige wilsuiting gekwalificeerd (Rb. Brussel, 18 mei
1984, Bank. Fin., 1984, 58; Kh. Charleroi, 3 april1985, T.B.H., 1986,237,
J.T., 1985, 428).
Daarom mag de bank de cheques die aan de gestelde voorwaarden voldoen
aan de houder uitbetalen (Rb. Brussel, 18 mei 1984, Bank. Fin., 1984, 58;
Rb. Bruxelles, 20 september 1985, J. T., 1985, 10). Zij begaat daarbij geen
fout. Zij moet dit zelfs doen, ook al heeft de trekker bij de bank verzet
aangetekend omdat zij de cheques onder dwang zou hebben getekend (Kh.
Charleroi, 3 april 1985, T. B. H. , 1986, 23 7, J. T., 1985, 428).
Maar de bank is slechts binnen de perken van de (euro)chequekaartconventie t.o. derden gehouden. Aldus kan zij, terecht, weigeren om cheques te
betalen die voor een hoger bedrag uitgegeven worden dan in de overeenkomst bepaald. In casu had de houder verzet aangetekend bij de bank
wegens diefstal van de cheque (Vred. Brussel, 28 maart 1983, T. Vred., 1983,
246).
96.

CHEQUES GEWAARBORGD DOOR BANKKAART. DIEFSTAL. VERHOUDING

-De verhouding tussen bank en klH!nt wordt, bij cheques
uitgegeven met (euro)chequekaart, beheerst, enerzijds door de bepalingen
van de Chequewet, anderzijds door hun overeenkomst.
De overeenkomsten tussen de bank en de klant bij het overhandigen van
een (Euro )chequekaart afgesloten, bepalen de rechten en verplichtingen van
beide partijen. Zo wordt meestal bepaald dat de klant de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de kaart en de cheques o.a. in
geval van diefstal ofbedrieglijk gebruik, zelfs indien de bank zonder verwijl
van de verdwijning werd op de hoogte gebracht.
De diefstal van cheques en bankkaart is geen zeldzaamheid en de rechtbanken hebben zich in de overschouwde periode meer dan eens moeten uitspreken.
Enkele gevallen betreffen vorderingen door de banken tegen de bankkaarthouder ingesteld in betaling van het saldo van de door de bank uitbetaalde
cheques. Inderdaad bij diefstal van niet geringe hoeveelheden cheques is de
rekening van de bankkaarthouder dikwijls onvoldoende geprovisioneerd
om de cheques te betalen. De bank die de cheques heeft uitbetaald, keert
zich tegen haar klant in betaling van het saldo. De houder probeert dan de
aansprakelijkheid op de bank af te schuiven.
Zo werd voorgehouden dat de bank de verplichting heeft om de conformiteit van de handtekening op de cheque te vergelijken met het specimen bij
de bank neergelegd. Dit argument werd steeds verworpen. Het systeem van
eurocheque brengt mee dat de bankinstellingen waar de cheques verzilverd
worden (en die niet het bankkantoor is waar de rekening is geopend) slechts
BANK-KLANT
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de mogelijkheid heeft de conformiteit na te gaan van de handtekening op
de cheque met die op de chequekaart. Wanneer blijkt dat dit gebeurde en
dat de valsheid niet kon worden vastgesteld, treft de bank geen schuld. De
houder van de cheques en bankkaart die werden gestolen dient dus de
gevolgen te dragen van het gepleegde misbruik van de eurochequekaart, als
geen grove fout van de bank bewezen is (Gent, 20 december 1984, R. W.,
1984-85, 2626; Rb. Brussel, 18 mei 1984, Bank. Fin., 1984, 58; Kh. Brussel,
17 maart 1981, B.R.H., 1982, 148; Rb. Brussel, 20 september 1985, J.T.,
1986, 10).
Maar de (Euro )chequekaartovereenkomst is vanzelfsprekend slechts toepasselijk voor zover een (Euro )chequekaart werd overhandigd. De bank zou
derhalve een zware fout begaan door cheques te verzilveren zonder na te
gaan of zulks het geval is (Rb. Brussel, 8 oktober 1985, en 25 maart 1986,
Rev. Reg. Dr., 1986, 439).
97.

MAGNEETBANKKAART VOOR AUTOMATISCHE LOKETTEN. VERLIES VAN

Het verlies van een magneetbankkaart die toegang verleent
tot de automatische loketten heeft aanleiding gegeven tot uispraken in eerste
aanleg en beroep m. b. t. de rechten en plichten van beide partijen (Kh. Liege,
19 januari 1984, T.B.H., 1984,477, Jur. Liege, 1984, 95; Liege, 22 februari
1985, Jur. Liege, 1985, 228). De titularis van een magneetbankkaart (Bancontact) had haar bank het verlies van de kaart gemeld op 1 maart en
verkreeg een nieuwe kaart. De bank nam geen maatregelen t.a. v. de gestolen
kaart en hield achteraf voor dat zij zulks niet gedaan had omdat de kliente
nagelaten had te melden dat zij de code aan de andere persoon (haar zoon)
had medegedeeld. Terugtrekkingen met de verloren bankkaart geschieden
voor een bedrag van 73.000 Fr. tussen 4 maart en 17 april. Op 19 april wordt
dit door de cliente aan de bank gemeld en wordt het nodige gedaan opdat
geen geldafnamen meer zouden kunnen geschieden met de verloren kaart.
De cliente dagvaardt in betaling van de wederrechtelijk afgehaalde 73.000
Fr. op grond van de contractuele aansprakelijkheid van de bank. De
rechtbank wijst in haar overwegingen op de fouten van de houdster van de
magneetbankkaart: mededeling van het codenummer aan haar zoon, geen
melding daarvan bij aangifte van verlies van de kaarten, zes weken lang de
bankuittreksels niet afhalen. Nochtans wordt enkel de bank aansprakelijk
gesteld omdat de (Bancontact)overeenkomst tussen partijen voorziet dat bij
melding van verlies of diefstal van de kaart, de bank zich verbindt aile
maatregelen te nemen om bedrieglijk gebruik te voorkomen. De rechtbank
betoogt dat de bank aan haar contractuele verbintenissen te kort geschoten
is door te verzuimen de nodige maatregelen te nemen.

DE KAART -

De overeenkomst verplaatst op de bank het risico voor bedrieglijk gebruik
van de kaart van zodra zij maatregelen kon treffen, niet van zodra zij
maatregelen getroffen heeft. Geen enkele bepaling uit de overeenkomst
tussen partijen laat de verplichting van de bank afhangen van de melding
door de klant dat hij zijn codenummer aan een derde heeft medegedeeld.
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Immers de derde kan het codenummer op een andere manier kennen dan
door mededeling door de kaarthouder. Bewijs dat het bedrieglijk gebruik
door de zoon gebeurde werd niet geleverd. De melding van het codenummer
aan de zoon in strijd met de bankkaartovereenkomst, is op zichzelf geen
bewijs dat het bedrieglijk gebruik door de zoon geschiedde.
De rechtbank wijst op de informatica-criminaliteit, waaruit blijkt dat het
risico voor bedrieglijk gebruik van magneetkaart bestaaat zodra een derde
in het bezit daarvan komt, zonder dat dient vast te staan dat het codenummer hem medegedeeld wordt. Ingevolge de magneetkaartovereenkomst
waarborgt de bank dat twee uur na de melding van het verlies of diefstal
geen enkele operatie met de kaart nag zal kunnen geschieden. Het hof van
beroep ziet hierin een resultaatverbintenis.
Het veralgemeend gebruik van kredietkaarten die geroepen zijn om als
algemeen betaalmiddel zelfs over de staatsgrenzen heen, dienst te doen en
dus ver boven de enge verhoudingen tussen een bepaalde bank en haar
client, eist de toepassing van genormaliseerde algemeen geldende regelen die
locale particularismen niet kan dulden aldus de rechtbank.
Het oorzakelijk verband tussen de nalatigheid van de bank en de bedrieglijke terugtrekkingen is evident: mocht de bank de nodige maatregelen hebben
genomen dan hadden die bedrieglijke terugtrekkingen niet kunnen plaatshebben.
AFDELING
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KREDIETOPERATIES

98. KREDIETOPENING. INTEREST. WIJZIGING- Het contract van kredietopening is een consensueel contract, onderworpen aan de regels op de
wederkerige contracten. Het mag dus niet eenzijdig door een van de partijen
worden gewijzigd op een voor de partijen zo essentieel element als de
interestvoet. In casu voorzag het algemeen reglement voor de bankoperaties
van de betrokken bank geen bepaling waarnaar het de bank toegelaten was
onder door haar bepaalde modaliteiten en procedures de interestvoet te
wijzigen. De uitspraak is dus correct (Kh. Namur, 13 december 1982, Rev.
Reg. Dr., 1983, 53).
99. KREDIETOPENING. EENZIJDIGE OPZEGGING - Een kredietopening is
een consensueel en wederkerige overeenkomst beheerst door de overeenkomst van partijen en meer bepaald door het reglement van de bank t.a. v.
kredietopeningen. In de regel kunnen wederkerige overeenkomsten slechts
worden gewijzigd met toestemming van beide partijen. Duurovereenkomsten kunnen wel eenzijdig beeindigd worden maar met inachtneming van
een redelijke opzeggingstermijn. Daarom werd terecht beslist dat de beeindigingsmogelijkheden van een krediet zonder opzegging door de bank,
contractueel bepaald in het reglement betreffende de kredietopening limita-
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tief en niet exemplatief zijn (Kh. Brussel (Vz.), 17 september 1985, T.B.H.,
1986, 315).
100. KREDIETOPENING. OPZEGGING VAN HET KREDIET. BESLAG. SCHULDVORDERING DIE GEEN ZEKER KARAKTER VERTOONT - De NMKN had een

kredietopening toegestaan, gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving op het schip van de uitlener. Er was bovendien overeengekomen dat
de NMKN een lasthebber zou aanduiden belast met de exploitatie van het
schip. Menigmaal werd het krediet overschreden. Toen de lasthebber van
de NMKN door de kredietnemer werd afgedankt, werd het krediet door de
NMKN opgezegd en beslag werd gelegd op het schip. De beslagrechter
oordeelde dat aan de hand van de haar voorgelegde bewijsmiddelen de
eisbaarheid van de vordering van de NMKN niet was bewezen (Rb. Brussel
(beslagr.), 23 april 1985, T.B.H., 1986, 632).
101,

BEEINDIGING VAN HET KREDIET ZONDER VOOROPZEG. SPOEDEISEND-

Wanneer een
bank plots een krediet zonder opzegging stopzet, kan dit een belangrijke
ontreddering betekenen voor de kredietverkrijgende onderneming. Een
vordering in kortgeding voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel om de eerbiediging van een opzeggingstermijn te horen bevelen kan een
tijdelijke oplossing bieden.
Twee recente vonnissen illustreren dit. In een eerste geval (Kh. Brussel
(Kortg.), 17 september 1985, T.B.H., 1986, 315) beschikte een B.V.B.A.
over kaskrediet ten belope van 5 miljoen. Op 20 augustus 1985 biedt de
B.V.B.A. een aantal betalingsopdrachten aan voor een totaal bedrag van
ongeveer 2.800.000 Fr. Op dat ogenblik is haar rekening debiteur ten bel ope
van ongeveer 200.000 Fr., zodat rekening houdend met het toegestane
krediet deze betalingsopdrachten principieel probleemloos konden worden
uitgevoerd. Op 22 augustus ontvangt de B.V.B.A. een brief uitgaande van
de bank gedagtekend 16 augustus doch gepost 21 augustus waarbij medegedeeld wordt dat de bank het krediet met ingang van 16 augustus stopzet.
De opzegging wordt gestaafd met verwijzing naar een artikel van het
algemeen reglement ter kredietopening dat bepaalt dat de bank zonder
opzegging een einde kan stellen aan het krediet , ,indien om gelijk welke
reden, een der vennoten van de kredietnemende maatschappij geen deel
meer uitmaakt van deze maatschappij".
De voorzitter overweegt dat opdat er aanleiding zou zijn tot een kortgeding
een band moet bestaan tussen spoed en nadeel bij het uitblijven van een
beslissing. Als voldoende wordt ervaren, dat de vordering ertoe strekt te
beletten dat de schade zou toenemen tijdens het hoofdgeding. De rechter
in kortgeding moet de belangen van beide partijen gepast afwegen. Er is
sprake van urgentie ingeval van beeindiging zonder opzegging door de bank
van een notorieteitskrediet dat reeds talrijke jaren was geopend, in het
bijzonder wanneer die beeindiging belet dat belangrijke betalingsopdrachten, die voordien aan de bank werden opgedragen, worden uitgevoerd.

HEID. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORTGEDING. -
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De aangevoerde redenen - wegvallen van bepaalde vennoten - was prima
facie onjuist daar zij op 29 juli 1985 nog de buitengewone algemene
vergadering van de B.V.B.A. hadden bijgewoond.
Er bestaat geen principiele onmogelijkheid voor de rechter in kortgeding een
partij te verplichten een wederkerige overeenkomst voorlopig uit te voeren
of geen gevolg te geven aan de eenzijdige verbreking zonder opzegtermijn,
zolang de door artikell184 B.W. voorziene rechterlijke toetsing niet heeft
plaatsgehad. In casu werd het krediet gedurende een maand (termijn
contactueel bepaald om het krediet zonder rechtvaardigingsgrond op te
zeggen) met naleving van bepaalde voorwaarden bevolen.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namur (11 december
1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 50) heeft de beslissing tot stopzetting van krediet
en blokkering van de rekening van een vennootschap genomen op 6 december 1985 en dezelfde dag aan de kredietnemer betekend, geschorst tot 28
februari 1986, om een debat ten gronde toe te laten. Terzake ging het om
een vennootschap die om allerlei redenen van overmacht (brand in de
gebouwen, ziekte van bedrijfsleider) moeilijke tijden had gekend maar zich
in een saneringsfaze bevond. De beschikking van de voorzitter berust op
een afweging van belangen tussen de belangen van de bank wiens schuldvordering door bijzondere waarborgen gedekt was- en die van de onderneming die zich in een herstelperiode bevond.
102.

LEVERANCIERSDISCONTO. JURIDISCH MECHANISME EN RECHTSAARD-

GEVOLGEN -

Het leveranciersdisconto is een contract van bankrechtelijke

aard.
Een arrest van het hofvan beroep te Brussel (22 november 1985, Bank. Fin.,
1986, 35) geeft een heldere - bijna pedagogische - analyse van het
mechanisme van het leveranciersdisconto (zie ook Brussel, 17 maart 1982,
Bank. Fin., 1983, 513).
Zoals elk disconto van handelseffecten, betreft leveranciersdisconto drie
personen: een leverancier of dienstverschaffer, trekker van een wissel, een
schuldenaar betrokkene die de wissel accepteert, en een bankier die het
bedrag ervan voorschiet, mits waarborg van de remittent. Leveranciersdisconto veronderstelt dat de betrokkene een leveranciersdiscontocrediet van
zijn bankier heeft verkregen die zich verbonden heeft tot een bepaald bedrag
de wissels te verdisconteren die de leveranciers aan hem zullen endosseren.
De bankier zal aan de leverancier het nominaal bedrag van de wissel
uitbetalen, de prijs voor het disconto blijft ten laste van de betrokkene. De
bankier verkrijgt de eigendom over het effect, en in geval van niet-betaling
op de vervaldag kan hij zich tegen de remittent keren. Op dat ogenblik is
het deze laatste die de interesten zal moeten betalen. Door de overhandiging
van het effect heeft zich tussen de trekker en de bank een kredietovereenkomst gevormd waarvan de overdracht van het effect het juridisch instrument vormt.
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De bank verkrijgt de eigendom over de verdisconteerde effecten (Brussel,
22 november 1985, Bank. Fin., 1986, 65), ten fiduciaire titel specifieert het
hof van beroep te Brussel in een ander arrest (Brussel, 17 maart 1982, Bank.
Fin., 1983, 513).
103.

LEVERANCIERSDISCONTO. TEGENWERPELIJKHEID VAN HET REGLE-

Het reglement van
de kredietopening van de bank, hield een bepaling in waarnaar de kredietnemer de bank ontslaat van de verplichting te doen protesteren en meer in het
algemeen de formaliteiten te vervullen voorzien door de gecoordineerde
wetten op de wisselbrief en het orderbriefje.
In welke mate is deze vrijstelling van protest, tegenwerpelijk aan de trekker?
De vrijstelling van protest verleend bij afzonderlijke akte, heeft enkel
uitwerking tussen partijen en dergelijke vrijstelling toegestaan door de
betrokkene aan de houder is dus niet tegenstelbaar aan derden. Maar de
trekker die op de hoogte is van het aan betrokkene toegestane krediet kan
verondersteld worden stilzwijgend maar zeker zijn toestemming te hebben
gehecht aan voormeld Reglement der kredietopeningen door de wissels ter
disconto aan te bieden, daar dergelijke leveranciersdiscontoverrichting enkel kan geschieden onder de voorwaarden van de kredietopeningsovereenkomst waarop zij stoelde (Brussel, 17 maart 1982, Bank. Fin., 1983, 513).

MENT VAN DE KREDIETOPENINGEN AAN DE TREKKER -

104. LEVERANCIERSDISCONTO. VERHAALRECHT VAN DE BANK- De bank
heeft bij leveranciersdisconto jegens de trekker twee vorderingen: een
wisselrechtelijke vordering, en een extra-cambiaire vordering op grond van
de disconto-overeenkomst (Brussel, 22 november 1985, Bank. Fin., 1986,
35).

Door de wissels ter disconto aan te bieden bij de bankier van de betrokkene,
die de begunstigde is van het leveranciersdiscontokredietopening, treedt de
leverancier-trekker toe tot de tussen bankier en betrokkene gesloten overeenkomst (Brussel, 17 maart 1982, Bank. Fin., 1983, 513).
Het hof van beroep te Brussel (22 november 1985 loc. cit. verwerpt de
stelling als zou leverancierskrediet een voorschot zijn dat door de bankier
aan zijn client de betrokkene zou zijn verleend en voor wiens rekening de
bankier als lasthebber zou handelen. Leveranciersdisconto wordt gekenmerkt door het verkrijgen door de bank van het eigendomsrecht over de
effecten en door het recht van de bank om zich in geval van niet-betaling
op de vervaldag te keren tegen de remittent.
Wanneer de bank haar verhaalrecht uitoefent tegen de remittent roept deze
laatste dikwijls als verweermiddel de aansprakelijkheid van de bank bij het
verlenen van krediet op grond van 1382 B.W. in (zie infra nr. 118 e.v.).
105. DOCUMENTAIR KREDIET. VERBINTENIS VAN CONFIRMERENDE BANKDe confirmerende bank gaat bij documentair krediet een vaste en autonome
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verbintenis aan ten aanzien van de begunstigde (Van Rijn en Heenen, III
(1960), nr. 2189; Kh. Brussel, 18 april 1985, T.B.H., 1985, 728).
106.

DOCUMENTAIR KREDIET. ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST. GEEN IN-

De bank waaraan de opdracht
is gegeven het documentair krediet te openen, staat buiten de onderliggende
(koop-verkoop)-overeenkomst en hoeft zich niet te bekommeren om de
uitvoering hiervan. Zij is alleen gehouden vast te stellen dat de overgelegde
documenten overeenkomen met die welke vereist zijn en ogenschijnlijk
regelmatig en conform met de in de kredietbrief gegeven instructies voorkomen (Antwerpen, 23 september 1981, R. W., 1981-82, 2168; T.B.H., 1986,
367).
VLOED OP DE VERBINTENIS VAN DE BANK -

107. DOCUMENTAIR KREDIET. ADVISERENDE BANK. ROL- Wanneer de rol
van de adviserende bank beperkt is tot de verzending van het krediet-advies
aan de begunstigde van de overdracht van documentair krediet ten zijne
gunste, sluit deze nauwkeurige opdracht elke tussenkomst uit in de verwezenlijking van het krediet en de betaling ervan (Kh. Brussel, 18 april1985,
T.B.H., 1985, 729).
Maar veelal speelt de adviserende bank een meer actieve rol omdat zij
aanvaardt de begunstigde de sommen voor te schieten, voorschot dat haar
dan wordt terugbetaald wanneer zij in het bezit gesteld wordt van de
documenten die zij aanbiedt aan de confirmerende bank.
De aldus met de realisatie van het documentair krediet belaste adviserende
bank die ten onrechte zonder voorbehoud de begunstigde heeft uitbetaald,
daar waar de haar verstrekte documenten niet conform waren, kan de
emitterende bank geen misbruik van recht verwijten wanneer deze weigert
te betalen. lmmers de emitterende bank zou van de opdrachtgever geen
schadeloosstelling kunnen eisen van de sommen die zij liet uitbetalen aan
de begunstigde verkoper, vermits de documenten niet conform waren en zij
dienaangaande voorbehoud had gemaakt (Brussel, 6 november 1985, Bank.
Fin., 1986, 45).
De adviserende bank kan ook belast worden om de documenten na te zien
voor de confirmerende bank. Een adviserende bank had daarbij fouten
begaan. De confirmerende bank werd t.o. de begunstigde aansprakelijk
gesteld voor de fouten begaan door de adviserende bank (Kh. Brussel, 12
september 1985, T.B.H., 1986, 651).
108.

DOCUMENTAIRKREDIET. NAZICHT DER DOCUMENTEN. FOUT VAN DE

De bank moet de conformiteit en de regelmatigheid van de
documenten nagaan die haar samen met de brief van documentair krediet
worden overgelegd. Het nazicht is enkel een formeel nazicht. Ingevolge de
Eenvormige Regels en Gebruiken inzake documentair krediet staat zij niet
in voor de authenticiteit van de documenten noch de waarheid van de daarin
vermelde gegevens.

BANK -
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De bank mag evenwel niet voorbijgaan aan de zichtbare onregelmatigheden
van de overgelegde documenten. Aldus begaat de bank een zware fout door
te betalen op zicht van een vals cognossement zonder stempel van de rederij
(Brussel, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 566).
Daarentegen werd geoordeeld dat de bank ten onrechte een vrachtbrief van
C.M.R.-vervoer voor niet regelmatig had beschouwd omdat de zegel van
de vervoerder ontbrak en de vrachtbrief de melding niet bevatte dat het
transport per koelvrachtwagen gebeurd was, terwijl anderzijds het bewijs
dat het transport in koelvrachtwagen gebeurd was op een andere wijze werd
gebracht (Kh. Brussel, 12 september 1985, T.B.H., 1986, 651).
109. BETALING VAN DOCUMENTAIR KREDIET- De regels en gebruiken
inzake documentair krediet vermelden niet op welke manier de betaling
dient te geschieden. Schuldvergelijking is een wijze van betaling. Documentair krediet kan derhalve aldus betaald worden (Kh. Brussel, 18 april1985,
T.B.H., 1985, 729).
110. DOCUMENTAIR KREDIET EN BANKACCEPTKREDIET. EVENTUELE SA-

Er bestaat een samenhang die de
schuldvergelijking na faillissement verantwoordt tussen een schuldvordering uit een acceptkrediet en de schuld uit de bevestiging van een onherroepelijk documentair krediet, wanneer blijkt dat de partijen onderling een
verrichting hebben willen verwezenlijken die van in het begin globaal en
ondeelbaar was door op een instelling - het documentair krediet - een
contract - het acceptkrediet - te enten en door te bepalen dat de nakoming
van de schuld uit de bevestiging van het documentair krediet de uitdoving
van de schuldvordering uit het acceptkrediet ten belope van hetzelfde
bedrag tot gevolg zal hebben (Kh. Mons, 25 apri11985, T.B.H., 1986, 387).

MENHANG. SCHULDVERGELIJKING -

111. VERHOUDING INCASSOBANK- REMITTERENDE BANK- Wanneer een
Belgische incassobank door de buitenlandse remitterende bank belast is met
de incassering van een documentaire remise, treedt de incassobank op als
lasthebber van de remitterende bank (Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980,
R. W., 1983-84, 1692).

112. PERFORMANCE BOND. DOCUMENTAIRE WAARBORG - De ,performance bond" is een waarborg die niets gemeen heeft met een borgtocht.
De performance bond is een documentaire waarborg en geen waarborg op
eerste verzoek. Zoals documentair krediet dient zij pas uitgevoerd te worden
wanneer de documenten worden overgelegd die vereist zijn gesteld bij de
uitgifte van de bond.
De aard zelf van een performance bond belet een onderzoek naar de
onderliggende overeenkomst (Kh. Brussel, 27 juli 1984, T.H.B., 1985, 567).

1899

113. BANKWAARBORGEN OP EERSTE VERZOEK. BEGRIP - De geldigheid
van een bankwaarborg op eerste verzoek wordt in Belgisch recht niet meer
betwist.
De bankwaarborg op eerste verzoek is een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verbintenis om op verzoek van de begunstigde de nakoming van de
verbintenis van de schuldenaar te waarborgen (Brussel, 25 februari 1982,
B.R.H., 1982, 349; Antwerpen, 15 oktober 1985, T.B.H., 1986, 645;
Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 642; Kh. Charleroi (Kortg.),
22 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 73; Kh. Brussel, (Kortg.), 15 november
1984, T.B.H., 1985, 569).
De bankwaarborg op eerste verzoek, vertoont in tegenstelling tot de borgtocht, een onafhankelijk niet bijkomend karakter (Kh. Brussel (Kortg.), 8
oktober 1985, T.B.H., 1986, 648).
Aldus kan men stellen dat de bankwaarborg op eerste verzoek een autonome, abstracte en automatische waarborg is. Veeleer dan op de door de
partijen gebruikte terminologie (bv. ,borgstelling") af te gaan dient de
rechtbank de verbintenis te ontleden (Brussel, 18 december 1981, J. T.,
1982, 318, Bank. Fin., 1982, 94). Aldus is de verbintenis van bank ,onherroepelijk en onvoorwaardelijk garante voor de nakoming door de heer H.
van al zijn verplichtingen'' te beschouwen als een waarborg op eerste
verzoek ondanks de gebruikte terminologie ,,borgstelling'' (Antwerpen, 15
oktob'er 1985, T.B.H., 1986, 646).
De termen ,op eerste verzoek" volstaan op zichzelf niet om aan de
waarborg het kenmerk van een abstracte waarborg te verlenen. Die termen
vormen enkel een vermoeden juris tantum.
De termen van een waarborg volgens welke een bank zich als hoofdelijke
borg verbindt tot betaling van de niet-voldane bedragen die door haar client
verschuldigd zijn aan de begunstigde van de waarborg, werden als onverenigbaar beschouwd met het begrip van abstracte en onvoorwaardelijke
waarborg, kenmerk van een bankwaarborg op eerste verzoek (Kh. Brussel,
28 april1983, T.B.H., 1984, 57; Kh. Brussel, (Kortg.), 15 november 1984;
T.B.H., 1985, 569).
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BANKWAARBORG OP EERSTE VERZOEK. ONAFHANKELIJK VAN ONDER-

Het abstract karakter van
de bankwaarborg op eerste verzoek bestaat erin dat de waarborg verschuldigd is op verzoek van de begunstigde, zodra de voorwaarden vervuld zijn
die limitatief werden opgesomd in de waarborgakte onder voorbehoud van
eventueel bedrog (Brussel, 18 december 1981, J.T., 1982, 358; Bank. Fin.,
1982, 99; Brussel, 25 februari 1982, B.R.H., 1982, 349).
De abstracte waarborg is een autonome verbintenis, onafhankelijk van de
gewaarborgde verbintenis (Kh. Brussel, 28 april 1983, T.B.H., 1984, 57).
De verbintenis van de bank moet derhalve worden uitgevoerd, ongeacht de
betwisting nopens de gebrekkige uitvoering van het onderliggend contract
(Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 642).
LIGGEND CONTRACT. ABSTRACT KARAKTER -
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BANKWAARBORG OP EERSTE VERZOEK. KWADE TROUW. MISBRUIK

De bank dient bij de bankwaarborg op eerste verzoek haar
verbintenis na te komen behalve indien:
1) het contract ongeldig is;
2) de waarborg wordt ingeroepen met miskenning van de termen ervan;
3) de vraag van de begunstigde kennelijk bedrieglijk is of een misbruik
uitmaakt (Kh. Brussel, 6 april 1982, Bank. Fin., 1982, 683; Kh. Brussel
(Kortg.), 8 oktober, 1985, T.B.H., 1986, 648); opdat misbruik of bedrog
zou kunnen ingeroepen worden moet die manifest zijn {,crever les yeux")
(Kh. Brussel (Kortg.), 8 oktober 1985, T.B.H., 1986, 298; Kh. Gent
(Kortg.), 27 december 1983; T.B.H., 1986, 298; ;Kh. Charleroi (Kortg.),
22 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 73).
Er kan geen sprake zijn van rechtsmisbruik in hoofde van de beneficiaris
die eerst de bank aanspreekt vooraleer de hoofdschuldenaar te vervolgen.
Deze handelwijze is niets anders dan een gebruik van bet recht dat uit de
aangegane verbintenis voortvloeit (Antwerpen, 13 oktober 1982, T.B.H.,
1982, 642; Antwerpen, 15 oktober 1985, T.B.H., 1986, 645).
Daarentegen werd misbruik, in hoofde van de begunstigde, wel weerhouden
in een geding waar de vordering van de begunstigde, een Iraanse bank,
slechts ingegeven was door politieke overwegingen (Arbitraire retortiemaatregelen) (Kh. Brussel, 6 april 1982, Bank. Fin., 1982, 683).
Zo ook dient aan de bankgarantie op eerste verzoek geen gevolg gegeven
wegens manifest abusief gebruik wanneer de oproep is geschied ter vergoeding van kennelijk niet overeengekomen contractuele voordelen (vrachtkosten, prijsristorno) en is ingegeven om deze van de opdrachtgever af te
dwingen (Kh. Gent (Kortg.), 27 december 1983, T.B.H., 1986, 298).
VAN RECHT -

116. GARANTIES OP EERSTE VERZOEK. VERBINTENIS VAN DE GARANT Met een waarborg op eerste verzoek verbindt de garant zich tegenover de
begunstigde - zelfs niet-schuldeiser - niet tot betaling van andermans
schuld, doch tot absolute verzekering van de goede afloop van de handelsof industriele verrichting (Kh. Brussel (Kortg.), 6 april 1982, Bank. Fin.,
1982, 683).
117.
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De kortgedingen inzake waarborgen op eerste verzoek
voor de voorzitter van de rechtbank zijn vrij talrijk. Zij beogen de bank
verbod te horen opleggen om gevolg te geven aan een bankgarantie op eerste
verzoek. In sommige gevallen werd de vordering verworpen omdat de
ingeroepen garantie als een garantie op eerste verzoek dient gekwalificeerd
en de opvraging geen kennelijk abusief karakter vertoont (Kh. Charleroi,
22 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 73; Kh. Brussel (Kortg.), 8 oktober 1985,
T.B.H., 1986, 648).
Strikt genomen kan de tussenkomst van de rechter in kortgeding waarbij
IN KORTGEDING -
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bevolen wordt - gedurende en bepaalde tijd - geen gevolg te geven aan
de garantie op eerste verzoek als in strijd met de doelstelling van een
dergelijke garantie worden beschouwd. Het voorwerp ervan is juist de
begunstigde de garantie te bieden dat hij zal betaald worden ook in geval
van betwisting m. b. t. de onderliggende overeenkomst (,eerst betalen dan
praten") (zie Simont, L., ,Les Garanties independantes", Bank. Fin.,
1983, 579).
De maatregelen van de rechter in kortgeding komen evenwel toch als
gerechtvaardigd voor:
- wanneer uit zijn onderzoek blijkt dat de geboden waarborg geen garantie is op eerste verzoek (Kh. Brussel, 15 november 1984, T.B.H., 1985, 569);
- wanneer de opvraging gebeurt met het oog op het afdwingen van
kennelijk niet bedongen contractuele voordelen (Kh. Gent (Kortg.), 27
december 1983, T.B.H., 1986, 298, noot Wymeersch);
- wanneer de opvraging een kennelijk abusievelijk karakter vertoont en
ingegeven is door louter politieke motieven vreemd aan de verhouding
tussen partijen (Kh. Brussel, 6 april 1982, Bank. Fin., 1982, 683).
Ben tussenkomst van de rechter in kortgeding terzake bankgarantie op
eerste verzoek illustreert de ingrijpende rol die sommige beschikkingen van
de rechter in kortgeding kunnen spelen in de verhoudingen tussen partijen.
Ben bank had ten behoeve van haar client een bankwaarborg op eerste
verzoek geboden ten gunste van een vreemde medecontractant. De klant
was wegens niet behoorlijke uitvoering van het contract een contractuele
schadevergoeding van 500.000 fr. verschuldigd. Tussen partijen van de
onderliggende overeenkomst waren onderhandelingen aan de gang m.b.t.
de herleiding van het bedrag van de schadevergoeding. Intussen had de bank
het krediet van haar klant opgezegd en wenste ze de contractuele schadevergoeding van 500.000 Fr. te honoreren in het kader van de door haar
beloofde garantie op eerste verzoek. De Voorzitter van de rechtbank van
koophandel schorste de waarborgen op eerste verzoek en mede de gevolgen
van de opzegging van het krediet gedurende twee maanden om de partijen
de kans te bieden om tot een akkoord te komen m.b.t. het bedrag van de
schadevergoeding (Kh. Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 572).
Br dient opgemerkt dat de begunstigde de bankgarantie nog niet gevraagd
had. Was dit wel gebeurd dan kon de vraag worden gesteld of de voorzitter
wel het recht had om de uitvoering van de bankgarantie te schorsen.
118. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. BEGRIP. GRONDSLAG - Bij de kredietverlening verricht de kredietverlener een functie van
algemeen belang, zonder daarom het karakter van een openbare dienst te
vertonen (Kh. Charleroi, 17 december 1980, Bank. Fin., 1982, 527; Zie
Overzicht van Rechtspraak (1977-1981), T.P.R., 1982, 776, nr. 135).
Deze activiteit van algemeen belang verplicht de banken om een evenwicht
te behouden tussen alle aanwezige belangen, zowel private als openbare
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(Protocol over de autonomie van de bankfunctie geciteerd in Simont en
Bruyneel, La responsabi!ite extra contractuelle du donneur de credit en
droit compare, 228; Brussel, 22 november 1985, Bank. Fin., 1986, 35).
Zoals van iedere professioneel wordt van de kredietverlener verwacht dat
hij met verantwoordelijkheidszin en deskundigheid zou handelen. Zijn
aansprakelijkheid wordt beoordeeld conform het gemeen recht en kan in
het gedrang komen wanneer hij niet gehandeld heeft met de voorzichtigheid
en voorzorg die men van een kredietinstelling kan verwachten. Het is dus
zijn hoedanigheid van professioneel alsmede het economisch en sociaal
belang van zijn functie die rechtvaardigen dat de fout van de kredietverlener
bij het toekennen of in stand houden van het krediet een inbreuk uitmaakt
op een regel van goed gedrag aan de eerbiediging waarvan hij tegenover
eenieder gehouden is (Kh. Brussel, 29 april1982, Bank. Fin., 1983, 654 met
voorafgaande noot, G. Winandy).
Zijn bedrijvigheid moet worden beoordeeld in het raam van de vandaag
gangbare en normale gebruiken bij kredietverrichtingen (Kh. Charleroi, 4
januari 1984, T.B.H., 1985, 216).
Dit sluit het nemen van een constructief risico niet uit (Kh. Charleroi, 4
januari 1984, foe. cit.).
119.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. SCHULD. BEOORDE-

Voor de rechtsleer en de rechtspraak rand deze
problematiek zie referenties bij Zenner en Henrion, ,La responsabilite du
banquier dispensateur de credit en droit beige", J. T., 1984, 482; zie oak,
Camelis, ,De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening",
T.P.R., 1986, 349; Van Ommeslaghe en Simont, ,De aansprakelijkheid van
de bankierkredietverlener in het Belgisch recht", T.P.R., 1986).
De aansprakelijkheid van de kredietverlener t.o. derden in de uitoefening
van zijn kredietverlenende functie is van quasi-delictuele aard (1382 B.W.).
De schuld van de bankier-kredietverlener bij het toekennen of bij het
instandhouden of nog bij het opzeggen van het krediet moet dus bewezen
worden.
Bij de beoordeling daarvan mag de rechter het gedrag niet beoordelen met
inachtneming van latere feiten. De toetsing van de rechter is marginaal en
kan slechts gegrond worden op feiten die bestonden ten tijde van de betwiste
beslissingen (Kh. Liege, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 70; Kh. Charleroi, 4
januari 1984, T.B.H., 1985, 216).
Bewijs dat een andere bank geen belangstelling heeft getoond door de
aanvraag tot krediet volstaat niet als bewijs van het gebrek aan voorzorg
of voorzichtigheid (Brussel, 27 september 1985, T.B.H., 1986, 644).
LING DOOR DE RECHTER -
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De problematiek van de aansprakelijkheid van de bankier
voor de gevolgen van kredietoverschrijding werd op zeer pragmatische wijze
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in de rechtspraak behandeld. Deze problematiek illustreert het dilemma
waarin de kredietverlener zich kan bevinden wanneer hij verdeeld is tussen
de algemene plicht van steun aan ondernemingen in moeilijkheden die van
hem wordt verwacht en de beeindiging van een onverdiend krediet (cf.
Bruyneel, ,Le memoire De Barsy", T. Bank., 1977, 336).
De beoordeling van de aansprakelijkheid is voor de rechtbank in dergelijke
gevallen uiterst moeilijk omdat zij veronderstelt dat de rechter een voldoende kennis heeft van de feiten en objectieve kriteria om hem toe te laten te
beoordelen wanneer de toegeeflijke houding van de bank aanvaardbaar was
en wanneer de tegenovergestelde houding zich opdrong. Zeer zeker moet
de rechter zich hoeden voor een beoordeling a posteriori in het licht van
latere feiten en gebeurtenissen. In een sterk gemotiveerd vonnis wijst de
rechtbank van koophandel te Liege (2 juni 1983, T.B.H., 1984, 70) op het
verschil terzake kredietoverschrijding tussen de Franse rechtspraak waarnaar elke kredietoverschrijding als foutief zou aangemerkt worden en de
meer soepele Belgische houding om in concreto tot de afwezigheid van
aansprakelijkheid te besluiten op grond van feitelijke elementen uit de
verhoudingen tussen kredietverlener en begunstigde.
Een kredietoverschrijding toelaten kan inderdaad een gerechtvaardigd risico uitmaken (Kh. Charleroi, 4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216).
121.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. STOPZETTING VAN

Het gebeurt dat derden de kredietverlener het verwijt toerichten dat de schade die zij lijden het gevolg is van de
foutieve opzegging van het verleende krediet door de kredietverlener. De
kredietverlener moet inderdaad met grote voorzichtigheid tewerk gaan
indien hij een krediet stopzet, daar een ondoordacht afsnijden ervan het
vertrouwen in de klant aan het wankelen kan brengen en het faillissement
kan veroorzaken (Antwerpen, 5 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1360).
Een kredietverlener mag niet al te bruusk een einde stellen aan een krediet
of zelfs aan kredietoverschrijdingen in omstandigheden die van aard zijn
om op ernstige wijze de begunstigde schade te berokkenen (Kh. Charleroi,
4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216).
Opzegging van krediet of van toegelaten kredietoverschrijding kan in geval
van rechtsmisbruik de aansprakelijkheid van de bankier in het gedrang
brengen. Rechtsmisbruik veronderstelt evenwel dat de bank haar recht om
het krediet te beeindigen heeft uitgeoefend op een voor de begunstigde
schadeverwekkende manier, zonder een redelijk motief daarvoor te kunnen
inroepen.
Geen rechtsmisbruik kan de bank worden verweten bij stopzetting van het
krediet bij duidelijke mislukking van een bouwprogramma, waarvoor het
krediet werd verleend (Kh. Brussel, 3 april 1984, R.P.S., 1984, 184).
Opdat de aansprakelijkheid van de bank terzake in het gedrang zou komen
volstaat niet dat de derden het bewijs leveren van stopzetting van het krediet
HET KREDIET. RECHTSMISBRUIK -
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maar moeten zij bewijzen dat de omstandigheden waarin zulks gebeurde,
rechtsmisbruik uitmaken (Kh. Liege, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 70).
122. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. KREDIET AAN ON-

De aansprakelijkheid van de kredietverlener bij het toekennen of in stand houden van krediet aan ondernemingen in moeilijkheden is een moeilijk vraagstuk. Mer ken we dadelijk op dat
de rechtspraak terecht zo goed als unaniem aanvaardt dat het feit van
krediet te verlenen aan een onderneming met financiele moeilijkheden, niet
volstaat om de schuld van de kredietverlener te bewijzen. Evenmin is de
staat van staking van betaling in hoofde van de kredietverkrijger voldoende
als criterium om de aansprakelijkheid van de kredietverlener te beoordelen.
Vandaar dat de datum van staking van betaling in het vonnis van faillietverklaring terzake irrelevant moet zijn (Kh. Brussel, 29 april1982, Bank. Fin.,
1983, 654 met voorafgaande noot Winandy).
Anders oordelen zou elke kans op redding aan een onderneming in moeilijkheden ontnemen. De schuld van de bankier moet dus niet beoordeeld
worden in functie van een staat van staking v~n betaling of van virtueel
faillissement, maar wei in functie van de reele kansen van herstel van de
onderneming aan wie krediet wordt toegestaan of in stand gehouden. Wat
relevant is, is de vraag te weten of op het ogenblik dat de kredietverlener
de beslissing tot krediettoekenning of krediethandhaving heeft genomen de
onderneming, redelijke kansen had op herstel. Ret komt er op aan dat het
toegestane krediet normaliter de redding van de gekrediteerde onderneming
mogelijk maakt. Pas zo dit niet het geval is, heeft het krediet slechts tot
gevolg de onderneming kunstmatig in het leven te houden en haar faillissement wat uit te stellen (Kh. Brussel, 29 april 1982, Bank. Fin., 1982, 654,
met voorafgaande noot Winandy; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H.,
1985, 554).
Ret bestaan van een ernstig herstelplan heeft over het algemeen tot gevolg
dat de medewerking van de kredietverlener gewettigd wordt in zoverre het
herstelplan kans heeft op welslagen (Kh. Brussel, 17 februari 1983, T.B.H.,
1983, 540, Kh. Brussel, 9 maart 1984, T.B.H., 1985, 557).
Wei dient de bank toezicht uit te oefenen op de naleving van het herstelplan.
Doet zij dit niet, dan kan dit haar aansprakelijkheid voor het in stand
houden van het krediet voor gevolg hebben (Brussel, 22 november 1985,
Bank. Fin., 1986, 35; Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 1983, 450).
In een geval waar de NMKN kredietverlener was, werd zelfs het behoud van
de tewerkstelling als kriterium voor de geldigheid van de kredietverlening
door de bank weerhouden (Kh. Liege, 22 september 1983, T.B.H., 1985,
561; Cf. Simont & Bruyneel, ,Synthese critique", in La responsabilite
extra-contractue/le du donneur de credit en droit compare, p. 236 e.v., die
de vraag stellen of het niet wenselijk zou zijn voor de bankaansprakelijkheid
te evolueren naar een criterium gesteund op de vraag of het economisch en
sociaal wenselijk is een onderneming te redden en dus het krediet te
DERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN -
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handhaven. Men moet er wei op wijzen dat er steeds sprake blijft van
redding van ondernemingen in moeilijkheden en niet van instandhouden
van ten dode opgeschreven ondernemingen wat steeds foutief zou zijn. (Cfr.
Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T., 1977,60, Brussel, 14 september 1979, J.T.,
1979, 132; Desterbecq-Fobelets, ,La responsabilite des organismes et des
pouvoirs publics dispensateurs de credit", T.B.H., 1982, 86).
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De
aansprakelijkheid van de kredietverlener wordt meestal ingeroepen door de
medecontractant van een intussen faillietverklaarde schuldenaar. De kredietverlener wordt verweten, door het verleende krediet, in hoofde van de
schuldenaar een schijn van kredietwaardigheid te hebben in stand gehouden
die de derde heeft misleid en hem tot contracteren heeft aangezet. De
rechtspraak heeft herhaaldelijk gewezen op het feit dat de derde zelf ook
waakzaam moet zijn. Elke leverancier heeft zelf de plicht de solvabiliteit
en de werkelijke toestand van zijn medecontractant te evalueren en hij mag
niet blindelings vertrouwen op de schijnbare toestand die door het bankkrediet in het Ieven is geroepen (Kh. Gent, 5 februari 1985, T.B.H., 1986, 642).
Dit is des te meer waar wanneer de derde die de aansprakelijkheid van de
kredietverlener inroept zelf een professioneel is van het krediet, met name
een factor. Ben bank had aan haar klant GMB, intussen failliet, een
leveranciersdiscontokrediet toegestaan. Vele contractanten van GMB badden de facturen voor levering aan GMB aan hun factor overgemaakt in bet
kader van een factoring-overeenkomst (zie infra, nrs. 126 e.v.). Het krediet
werd opgezegd en GMB failliet verklaard. De bank die het leveranciersdiscontokrediet had toegestaan keerde zich tegen de factor in terugbetaling van
de, in het kader van het leveranciersdiscontokrediet, gedisconteerde wissels
die door GMB onbetaald bleven. De factor riep de aansprakelijkheid van
de bank bij bet verlenen van het leveranciersdiscontokrediet in. Ook de
factor is een professioneel van bet krediet: zijn rechten en plichten en zijn
aansprakelijkheid dienen ook getoetst aan die van een bekwame en behendige kredietverlener. Vermits hij als factor facturen op GMB heeft aanvaard
moet daaruit besloten worden dat de solvabiliteit van GMB op dat ogenblik
geen twijfelliet. Zoals de publiciteit van de factor zelf aangeeft, beschikt
deze over een hoge bekwaamheid om de effectieve solvabiliteit van een
schuldenaar vast te stellen. Hij kan bijgevolg nog minder dan een andere
schuldeiser het gedrag inroepen van de bankier die een leveranciersdiscontokrediet verstrekt (Kh. Brussel, 24 februari 1983, T.B.H., 1983, 555).
ZAAMHEID VAN DE MEDECONTRACTANT VAN DE BEGUNSTIGDE -
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AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER. LEVERANCIERSDISCONTOKREDIET- Het is ontegensprekelijk in het kader van leveranciersdis-

contokrediet dat de aansprakelijkheid van de bankier, in de overschouwde
periode, veruit het meest is ingeroepen. Bij faillissement van de begunstigde
van een leveranciersdiscontokrediet keert de bank die, in bet kader van dat
krediet, wissels heeft verdisconteerd zich tegen de leverancier.
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Deze poogt dan meestal op twee niveaus de aansprakelijkheid te ontzenuwen. Op een eerste niveau door, op grand van de disconto-overeenkomst,
twee soorten verweermiddelen tegen de vordering van de bank op te werpen
en op een tweede niveau bij wijze van tegeneis geformuleerd, gegrond op
de quasi-delictuele aansprakelijkheid van bank als kredietverlener.
Als eerste verweermiddel roept de leverancier dikwijls artikel 17 Wisselwet
in - waarnaar zij die in hoofde van een wisselbrief worden aangesproken,
de verweermiddelen, gegrond op hun persoonlijke verhoudingen op de
trekker of op vroegere houders, niet aan de houders kunnen tegenwerpen,
tenzij deze bij de verkrijging van de wisselbrief desbewust ten nadele van
de schuldenaar heeft gehandeld - voorhoudend dat de bankier die in het
kader van leveranciersdiscontokrediet wissels verdisconteert, wetende dat
de toestand van zijn klant reddeloos verloren is, desbewust ten nadele van
de schuldenaar heeft gehandeld.
Artikel 17 Wisselwet is evenwel niet toepasselijk in geval van leveranciersdisconto, wanneer de gedaagde leverancier-trekker een exceptie opwerpt uit
hoofde van zijn persoonlijke verhoudingen met de disconterende bank,
houder van de wissel. Het betreft slechts het gedrag van de houder, dat tot
gevolg zou hebben dat de hoofdschuldenaar de excepties niet meer kan
inroepen die hij had kunnen inroepen tegen de trekker. Dit wordt zo goed
als unaniem aanvaard in rechtspraak conform de rechtsleer (Brussel, 22
november 1985, Bank. Fin., 1986, 35; Kh. Brussel, 28 april 1982, Bank.
Fin., 1983, 531; Kh. Brussel, 17 juni 1982, B.R.H., 1983, 450; Kh. Brussel,
17 februari 1983, T.B.H., 1983, 540; Kh. Brussel, 17 maart 1983, Bank.
Fin., 1983, 536; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 550; Kh.
Charleroi, 2 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 433; zie De Lat, ,Het
leveranciersdisconto"; R. W., 1983-84, 1363; Winandy, ,Les moyens de
defenses du teneur d'une lettre de change contre le recours exerce par le
banquier escompteur d'un effet fournisseur", Bank. Fin., 1983, 644;
Henrion en Zenner, ,La responsabilite du banquier dispensateur de credit
en droit belge", J. T., 1984, 478; Regout-Masson, noot Bank. Fin., 1986,
42).
Een tweede verweermiddel wordt gesteund op de disconto-overeenkomst.
Door wissels ter disconto te aanvaarden, wetende dat de toestand van haar
client reddeloos verloren is en dat hij dus de wissels niet zal kunnen betalen,
schiet de bank tekort aan haar plicht de goede trouw bij de totstandkoming
en de uitvoering van de disconto-overeenkomst te eerbiedigen (Kh. Gent,
1 maart 1983, J. T., 1983, 398; Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 1983, 450;
Kh. Brussel, 17 maart 1983, T.B.H., 1983, 536; Kh. Brussel, 29 september
1983, T.B.H., 1985, 550; Kh. Brussel, 17 juni 1983, J. T., 1983, 635; Kh.
Charleroi, 2 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 433).
Oak werd weleens de bank verweten een ongeoorloofde handeling te stellen
bij het disconteren van wissels. Verweten werd aan de bank om een
wisselbrief te disconteren, terwijl ze wist dat de situatie van haar client
reddeloos verloren was. Het abstract en formeel karakter van de wisselbrief
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mag de houder ervan niet het recht toekennen om voordeel te halen uit een
onrechtmatige daad (Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 551).
Het hof van beroep te Brussel (22 november 1985, Bank. Fin., 1986, 35)
merkt evenwel op dat het onjuist is te beweren dat de bankier het uitoefenen
van een wisselrechtelijk verhaal zou kunnen worden ontzegd omdat hij een
ongeoorloofde handeling zou hebben gesteld. Met die woorden worden in
werkelijkheid bedoeld de gronden van nietigheid van gemeen recht
(art. 1109, 1116 en 1117 B.W.), die kunneningeroepen worden ondanks het
abstract en formeel karakter van de wisselbrief. De bankier die een nalatigheid begaat, hoe ernstig ze ook is, maakt zich, bij gebrek aan opzet, niet
schuldig aan bedrog tegenover de trekker.
Tenslotte kan door de aangesproken leverancier bij wijze van tegeneis een
vordering worden ingesteld tegen de bank, op grond van artikell382 B.W.
wegens fout bij het toekennen van krediet en tot vergoeding van de schade
gelijk aan het bedrag van de wissels, waarvan de bank hem betaling vraagt.
Beide vorderingen zouden dan elkaar compenseren (Kh. Brussel, 17 februari
1983, T.B.H., 1983, 540; Kh. Brussel, 5 juni 1985, Bank. Fin., 1985,25 en
de hierboven geciteerde rechtspraak).
De fout van de bank bestaat in het disconteren van wissels wanneer zij wist
of moest weten dat de toestand van haar client zo reddeloos is dat de wissels
door hem nooit zullen betaald worden en dat de enige solvabele handtekening die van de trekker is (Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 549;
Kh. Brussel, 17 juni 1983, J.T., 1983, 635).
Over het algemeen wordt aanvaard dat de fout van de bank moet beoordeeld
worden op het ogenblik van discontering (Kh. Brussel, 17 maart 1983,
Bank. Fin., 1983, 536; Kh. Brussel, 29 april1982, Bank. Fin., 1983, 654;
Kh. Charleroi, 2 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 433). Het hof van
beroep te Brussel denkt dat het meer met de economische werkelijkheid
strookt dit te doen op het ogenblik van de uitgifte van het handelseffect,
zelfs, al naar gelang de omstandigheden, op het ogenblik van de levering.
Er bestaat daarom, meent het hof, geen oorzakelijk verband tussen de fout
van de kredietverlener en de door de trekker geleden schade indien de fout
van de bankier na de levering is gebeurd (Brussel, 22 november 1985, Bank.
Fin., 1986, 35, met opmerking Regout-Masson).
De trekker kan van de bankier, die een wissel verdisconteerde in het kader
van een leveranciersdiscontokrediet geen vergoeding bekomen gelijk aan het
bedrag van de wissel, met het oog op compensatie van het bedrag ten titel
van schadevergoeding - door er zich toe te beperken te beweren dat hij
slechts betaling van de schuld van de betrokkene door middel van een wissel
aanvaardde, omdat deze van een leveranciersdiscontokrediet genoot. Het
bestaan van een dergelijk krediet mag de trekker er niet toe doen besluiten
dat het risico van niet-betaling van de wissel op de vervaldag uitgesloten zou
zijn (Kh. Brussel, 5 juni 1985, Bank. Fin., 1985, 25).
Evenmin volstaat voor de trekker te beweren dat hij de goederen nooit zou
geleverd hebben, mocht de wissel niet verdisconteerd zijn geworden (Kh.
Gent, 1 maart 1983, J.T., 1983, 398).
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125.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK. TOT CONTRACTEREN AANSPOREN

MET INSOL v ABELE -

De bank die haar clienten of derden aanspoort tot
contracteren met een onderneming waarvan zij wist of moest weten dat de
situatie reddeloos verloren is, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld
(Kh. Brussel, 30 november 1981, T.B.H., 1982, 361; J.T., 1983, 467).
AFDELING
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126.

ENDOSSEMENT VAN DE FACTUUR. TEGENWERPELIJKHEID AAN DER-

De overdracht van schuldvordering kan aan derden worden tegengeworpen door het
louter endossement van de factuur (art. 16 wet 25 oktober 1919) (Brussel,
14 oktober 1981, B.R.H., 1982, 217; Brussel, 15 juni 1984, T.B.H., 1985,
110; Kh. Brussel, 4 juni 1985, T.B.H., 1986, 393, J.T., 1986, 271).
Is de gecedeerde schuldenaar een derde in de zin van de wet? De vraag is
omstreden omwille van de incoherentie tussen de twee eerste leden en het
derde lid van artikel16. Artikel16lid 1, wet 25 oktober 1919 bepaalt immers
dat het endossement der factuur aan de schuldenaar wordt betekend door
middel van een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Naar
een eerste stelling (De Page, Traite, IV, nr. 417; Fredericq, Handboek, II
(1978), nr. 1372, 4°; D. Philippe, ,L'endossement de la facture est-il le
mode ideal de transmission des creances dans l'affacturage", in La transmission des obligations, Bruylant, 1980, 552 e.v.; Van Rijn en Heenen,
Principes, nr. 2571; Wymeersch, ,Overdracht van vordering door endossement van de faktuur en tegenwerpelijkheid van de excepties", R. W.,
1980-81, 1105), is de overdracht van schuldvordering aan de schuldenaar
slechts tegenwerpelijk na betekening. Deze stelling is gevolgd door het hof
van beroep te Mons (7 december 1981, Rev. Reg. Dr., 1983, 206; 5 april
1983, T.B.H., 1984, 513). Volgens een andere stelling (Braeckmans, Factoring, eenjuridische analyse, Brussel, 1979, nr. 160 e.v.; Dhayer, B., ,L'affacturage en droit beige", in La transmission de !'obligation, 403, nr. 19;
Dirix en Ballon, De jactuur, nr. 322, De Keyser, L., ,Is er in het Belgisch
recht een bevredigende techniek voor de overdracht van schuldvordering als
zekerheid voor factoring en financieringsoperaties", in Lustrumboek Jura
Fa/canis, 1974, 63; Leger, ,L'endossement de la facture", Rev. Banque,
1958, 261; Van Gerven, Hande/s- en economisch recht, nr. 49; Zenner, ,Le
cadre juridique du factoring", Centre d'etudes bancaires et financieres,
nr. 107, 1972, 26), moeten de twee eerste aline a van artikel 16 van het derde
worden onderscheiden. Dit laatste aileen betreft de tegenwerpelijkheid van
de overdracht van de factuur. De overdracht zou dus aan aile derden incluis de overgedragen schuldenaar - tegenwerpelijk zijn door louter
endossement. Deze stelling is deze van het hof van beroep te Brussel in een
arrest van 14 oktober 1981 (B.R.H., 1982, 217}, dat stelt dat de gecedeerde
schuldenaar een derde is in de zin van de wet. Het feit dat het endossement
DEN. TEGENWERPELIJKHEID AAN GECEDEERDE SCHULDENAAR-
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niet aan de schuldenaar werd betekend door middel van een aangetekend
schrijven impliceert niet dat de schuldenaar niet gehouden is te betalen; de
factor mag betaling vorderen in die omstandigheden indien hij het bewijs
Ievert dat de debiteur kennis had van de overdracht. Terzake was op de
factuur vermeld dat de factoring was toegepast (zie ook Brussel, 15 juni
1984, 'T.B.H., 1985, 110).
127.

OPVOLGENDE OVERDRACHTEN VAN DEZELFDE SCHULDVORDERING.

Tussen twee cessionarissen van dezelfde schuldvordering wordt degene die als eerste de tegenstelbaarheid van de overdracht verzekerd heeft, geacht schuldeiser te zijn tegenover de andere, zelfs
als zijn titel van latere datum zou zijn dan de titel van diegene met wie hij
in conflict is (Kh. Brussel, 4 juni 1985, T.B.H., 1986, 393; J. T., 1986, 271).
TEGENSTELBAARHEID -

128. FACTORING. JURIDISCHE GRONDSLAG - lndien men in Belgie voor
factoring beroep doet op de figuur van de overdracht van schuldvordering
door endossement van de factuur (zie rechtsleer vermeld in nr. 126 hierboven) dan blijkt men in Luxemburg terug te vallen op het mechanisme van
de conventionele subrogatie van artikel1249 en 1250 B.W. (Trib. Arrond.
Luxemburg, 25 juni 1984, T.B.H., 1985, 146).
129. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE EXCEPTIES- De schuldenaar kan aan
de overnemer (factor) aile excepties opwerpen die hij verkregen heeft voor
dat de overdracht van schuldvordering hem tegenwerpelijk is.

Het hof van cassatie heeft duidelijk gesteld dat de exceptie van niet-uitvoering, gegrond op de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van partijen, inherent is aan de aard van de wederkerige contracten,
zodat zij bestaat voor de wanprestatie en voor de overdracht van de rechten
van de schuldeiser. Zij kan dus door de gecedeerde schuldenaar aan de
overnemer worden tegengeworpen, ongeacht het tijdstip van wanuitvoeringen van de verbintenis (Cass., 27 september 1984, T.B.H., 1985, 205; R. W.,
1984-85, 2699; J. T., 1984, 720, R.C.J.B., 1987 met noot Y. Merchiers,
,Les effets de Ia cession de creance vis-a-vis du debiteur cede"; zie ook
Mons, 7 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 206; Mons, 26 mei 1986; Rev.
Reg. Dr., 1986, 261).
130. COMPENSATIE- Volgens artikel 1295 B.W. kan de schuldenaar die
zuiver en eenvoudig heeft toegestemd in de overdracht van zijn rechten,
door de schuldeiser aan een derde gedaan, zich tegen de overnemer niet meer
beroepen op de schuldvergelijking die hij voor de toestemming, aan de
overdrager had kunnen tegenwerpen.

De gecedeerde schuldenaar, die gedurende een jaar het stilzwijgen heeft
bewaard no pens het bestaan van de schuldvergelijking van rechtswege door
geen voorbehoud te formuleren bij de kennisgeving, noch te antwoorden
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op twee in gebrekestellingen van de cessionaris, verliest de mogelijkheid om
zich vooralsnog op deze exceptie te beroepen (Kh. Brussel, 1 september
1983, T.B.H., 1984, 560, met noot N. Spruyt, ,Compensatie na cessie van
schuldvordering"; Liege, 9 november 1983, T. Aann., 1985, 165; zie ook
Merchiers, Y., ,Les effets de la cession de creances vis-a-vis du debiteur
cede", R.C.J.B., 1987).
AFDELING
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131.

ROERENDE LEASING. BEGRIP. ONDERSCHEID MET HUURKOOP OF KOOP
OP AFBETALING- De leasing is een overeenkomst waarbij een kredietinstel-

ling-leasingvennootschap na een goed te hebben gekocht 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.
Artikel 1 van het K.B. nr. 55 dd. 10 november 1967 tot regeling van het
juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur
geeft de kenmerken ervan op.
De financieringshuur die aan de vereisten van het K.B. van 10 november
1967 beantwoordt, is geen huurkoop noch een verkoop op afbetaling met
eigendomsvoorbehoud (Liege, 3 juni 1981, T.B.H., 1983, 358 en Beslagr.
Liege, 25 jiJJli 1982, waarvan belangrijke passages als noot bij het arrest zijn
gepubliceerd).
De leasing dient betrekking te hebben op bedrijfsmaterieel door de huurder
uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt. Er bestaat geen reden om het
gebruik van een personenwagen niet te beschouwen als bedrijfsmaterieel
indien er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat het voertuig voor
andere dan beroepsdoeleinden moest dienen (Antwerpen, 28 december
1982, R. W., 1982-83, 2344).
De huurprijs moet zo worden vastgesteld dat de waarde van het gehuurde
materieel erdoor wordt afgeschreven over de in het contract bepaalde
huurtijd en het contract dient ten behoeve van de huurder de mogelijkheid
te voorzien op het einde van de huur de eigendom van het gehuurde
materieeHe verwerven tegen betaling van een in het contract bepaalde prijs
die dient overeen te stemmen met de vermoedelijke residuale waarde van
het materieel.
W anneer, na de laatste starting van het zogenaamde huurgeld er niets meer
dient betaald te worden zodat het gecumuleerde bedrag van de huurgelden
de prijs van het goed uitmaakt, ondanks het feit dat na de laatste starting
het goed nog een zekere waarde heeft, is er geen sprake van leasing maar
van huurkoop (Mons, 23 november 1983, Rev. Gen. Enr. Not., 1986, 210).
Roerende leasing heeft betrekking op bedrijfsmaterieel voor beroepsdoeleinden aangewend. Daarom valt roerende leasing niet onder toepassing van
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de wet van 9 juli 1957 op de verkoop op afbetaling. Deze wet is niet van
toepassing op handelaars. Dit werd duidelijk gesteld naar aanleiding van
de leasing van fotocopieer-apparatuur door een handelaar voor bedrijfsdoeleinden (Liege, 7 juni 1984, Jur. Liege, 1985, 105).
132.

ROERENDE LEASING. TEGENWERPELIJKHEID VAN EIGENDOM. PLAAT-

In het vorig overzicht van rechtspraak (1977-1981), T.P.R., 1982, 786,
nr. 154), hebben we melding gemaakt van het arrest van het hofvan cassatie
van 27 november 1981, dat besliste dat uit het feit dat de lessee niet op
blijvende wijze op het geleasde materieel een plaatje bevestigt, zoals
voorzien in het M.B. van 23 februari 1968 niet kan worden afgeleid dat het
eigendomsrecht niet aan de derden kan worden tegengeworpen, doch dat
dit als enige sanctie inhoudt dat de erkenning kan worden ingetrokken en
dat de in artikel3 K.B. 10 november 1967 voorziene straffen kunnen worden
opgelegd. Dit cassatiearrest is in de overschouwde periode nog in verschillende andere tijdschriften gepubliceerd (A .. C., 1982, 434; B.R.H., 1982, 67;
alsmede het verbroken arrest terzake: Antwerpen, 30 juni 1980,
gepubliceerd zonder dat melding is gemaakt van het intussen bekende
cassatiearrest in Eur. Vervoerr., 1982, 88). Deze cassatierechtspraak werd
intussen gevolgd (Antwerpen, 28 december 1982, R. W., 1982-83, 2344, zie
ook reeds in dezelfde zin: Liege, 3 juni 1981, T.B.H., 1983, 358).
JE-

133. ONROERENDE LEASING. BEGRIP- Terecht werd als onroerende leasing gekwalificeerd de overeenkomst waar de hoofdverbintenis van een
financieringsvennootschap ,verhuurster" erin bestond een onroerend goed
aan te kopen op aanwijzing van de gebruiker en er een gebouw, aangepast
aan de noden van de gebruiker, te Iaten oprichten, terwijl de financiering
van de werken gebeurde door de financieringsvennootschap doch Ieiding en
toezicht geschiedden door de gebruiker en de hoofdverbintenis van de
gebruiker erin bestond gedurende een niet herleidbare periode van 27 jaar
een bepaalde vergoeding te betalen, berekend in functie van de door de
verhuurder gedane investering vermeerderd met de interesten, terwijl de
duurtijd berekend was in functie van de normale afschrijvingswaarde van
het gebouw (een benzinestation uit Iicht materiaal gebouwd). De door
partij(m gebruikte terminologie van huurcontract is niet bepalend (Brussel,
22 februari 1983, T.B.H., 1983, 530; Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 262,
nr. 23068; Brussel, 25 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,266, nr. 23069).
134. ONROERENDE LEASING. TOEPASSING VAN HANDELSHUURWET- Bij
onroerende leasing is de huurder veelal, doch niet altijd, een handelaar. De
vraag naar de toepassing van de dwingende bepalingen van de handelshuurwet op die verhuring werd opgeworpen. Terecht werd beslist dat, waar
sprake was van onroerende leasing van een benzinestation, de bepalingen
van de handelshuurwet niet van toepassing zijn. De verhuurder kan het
contract dus niet na 9 jaar opzeggen (Brussel, 22 februari 1983, T.B.H.,
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1983,530, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,262, nr. 23068; Brussel, 25 mei 1983,
Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 266, nr. 23069).
135.

LEASING. SALE-LEASE BACK. BEGRIP. TEGENWERPELIJKHEID VAN EI-

Bij sale lease-back wordt een
goed aangekocht door een leasingvennootschap om het opnieuw in leasing
te verhuren aan de verkoper.
De aankoop van een vorkheftruck werd gefinancierd door een financieringsvennootschap, die gesubrogeerd in de rechten van de verkoper de
factuur ter griffie van de rechtbank van koophandel neerlegde. Enkele
maanden later werd de machine door een leasingvennootschap verhuurder
aan de gebruiker die ze pas enkele dagen later verkocht aan de leasingvennootschap. Opvallend is dat de verkoop door de gebruiker aan de leasingvennootschap werd afgesloten na het huurcontract waarbij de leasingvennootschap de vorkheftruck aan de gebruiker verhuurde. De gebruiker werd
faillietverklaard. De vraag naar de tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht van de leasingvennootschap aan de onbetaalde verkoper stelde zich.
Het hof van beroep te Brussel (Brussel, 7 november 1984, R. W., 1984-85,
2479) betoogde dat de operatie van sale lease-back niet kan worden ontleed
als een koop-overeenkomst gevolgd door een overeenkomst van leasing,
maar als een overeenkomst die een geheel is en die bij gebreke van enige
wettelijke regeling dienaangaande een onbenoemd contract is. Geen wilsovereenstemming werd aangetoond tussen de betrokken partijen over de
essentii!le elementen van een verkoopovereenkomst en op geen enkel ogenblik werd tot levering overgegaan. Daarom werd beslist dat niet bewezen
was dat de gezegde truck, teruggevonden tussen de activa van de gefailleerde
gebruiker, zou hebben deel uitgemaakt van het vermogen van de leasingvennootschap, ingevolge een overeenkomst die ten aanzien van de onbetaalde
verkoper van het goed het teloorgaan van zijn voorrecht tot gevolg zou
hebben gehad.
GENDOMSRECHT VAN LESSOR AAN DERDEN -

136. LEASING. NIET CONFORME LEVERING- De leasingcontracten bevatten meestal een clausule waarbij de leasingvennootschap-verhuurster zich
outlast van het merendeel van de verbintenissen die normaal ten laste van
de verhuurder zijn (onderhoudsplicht, plicht tot waarborg (voor verborgen
gebrek) enz.) doch tegelijkertijd bedingt dat zij aile waarborgen die zij als
koper geniet aan de huurder overdraagt.
Anderzijds voorzien de leasingcontracten dat geen enkel verhaal, noch enig
geding van welke aard ook, de plicht tot betaling van de huurgelden kan
schorsen.
Aldus blijkt de toestand van de lessee (huurder) bij leasing grondig te
verschillen van het gemeen recht van de huur, vermits de huurder geen
beroep kan doen op de traditionele waarborgen waartoe de traditionele
verhuurder gehouden is, en hij evenmin op grond van de exceptio non
adimpleti contractus de betaling van de huurgelden mag schorsen. Evenmin
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kan de huurder bij verlies van de zaak door overmacht de betaling van de
huurgelden schorsen (Kh. Brussel (Vz.), 3 februari 1987, T.B.H., 1987,
549).
Door de levering te aanvaarden en de eerste huurprijs te betalen verliest de
huurder ieder verhaalrecht tegen de verhuurder (Brussel, 19 november 1986,
T.B.H., 1987, 504).
De huurder kan zich evenwel rechtstreeks wenden tot de leverancier (Brussel, 19 november 1986, T.B.H., 1987, 504).
137. TEKORTKOMING VAN LESSEE. BOETEBEDING- De leasingcontracten
voorzien meestal dat bij niet-betaling van de huurgelden het huurcontract
van rechtswege zal ontbonden worden terwijl de lessor de betaalde huurgelden behoudt, en bovendien de lessee ten titel van boetebeding een schadevergoeding dient te betalen gelijk aan het totaal of aan een geactualiseerd deel
van de nog resterende huurgelden.
De geldigheid van deze bedingen worden betwist. Het hof van beroep te
Mons (23 oktober 1985, T.B.H., 1986, 522) heeft overmatig en in strijd met
artikel 6 B.W. bevonden het beding waarbij ontbinding van rechtswege
wordt verbonden aan de wanbetalingen van een enkele termijn, zodat de
verhuurder het recht verwerft op de betaling van aile resterende termijnen.
Daarentegen oordeelde het hof van beroep te Antwerpen (18 juni 1984,
R. W., 1985-86, 603) dat een boetebeding ten belope van 60o/o van de nog
te vervallen maandelij kse huurtermijnen niet overdreven is; dit bedrag Ievert
de lessor geen grotere winst op dan de normale uitvoering van de overeenkomst.
Men heeft gesteld dat voor de toetsing van de regelmatigheid van een
boetebeding de rechter zich moet stellen op het ogenblik van de overeenkomst nopens het betwist beding. Elk later element kan geen criterium, noch
aanwijzing zijn van onrechtmatigheid (Kh. Liege, 12 oktober 1982, T.B.H.,
1983, 581).
Door niet-vervallen huurgelden te vorderen zou de lessor de betaling verlangen van een vordering die voor het faillissement niet vervallen interesten
omvat; dit is in strijd met de dwingende bepalingen van artikel 450 Faill.
wet. Dit artikel mag dus niet omzeild worden door een strijdig beding (Kh.
Liege, 12 oktober 1982, loc. cit.).
138. EIGENDOMSRECHT. ZAKELIJKE SUBROGATIE - Een wagen was het
voorwerp van een leasingovereenkomst. In strijd met het leasingcontract
had de gebruiker de wagen aan een garagist afgestaan, bij aankoop van een
nieuwe wagen. De gebruiker was failliet gegaan en de leasingvennootschap
revindiceerde de nieuwe wagen voorhoudend dat deze door zakelijke subrogatie in de plaats was gekomen van de wagen die het voorwerp uitmaakte
van het leasingcontract. Terecht werd gesteld dat de zakelijke subrogatie
niet kan toegepast worden. De lessor mag dus het goed niet terugvorderen
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dat de lessee aankocht ter vervanging van een onregelmatig vervreemd
voorwerp (Liege, 17 november 1982, T.B.H., 1983, 381). Door een wagen
te verkopen waarvan de gebruiker geen eigenaar is, maakt deze zich schuldig
aan misbruik van vertrouwen. De garagist die een wagen aankoopt waarvan
hij wist of moest weten dat zij nog het voorwerp uitmaakte van een
leasingovereenkomst kan als derde medeplichtige aan contractbreuk worden beschouwd en aldus tot schadevergoeding worden verplicht (cf. Brussel,
10 oktober 1985, T.B.H., 1986, 371). De beste vergoeding is die in natura,
dus de nietigheid van het koopcontract (cf. Cass., 30 januari 1965, Pas.,
1965, I, 538) zodat de verkochte wagen aldus opnieuw tot het patrimonium
van de lessor gaat behoren.
139.

FAILLISSEMENT VAN LESSEE. CURATOR DIE HET LEASINGCONTRACT
VOORTZET Wanneer, bij faillissement van de lessee, de curator het

contract van leasing voortzet, moet de massa de vervallen huurgelden
betalen vanaf de datum van het faillissement tot aan de teruggave van het
geleasde materieel. Deze schulden zijn schulden van de massa (Liege, 7 juni
1984, Jur. Liege, 1985, 105).
AFDELING

6

KREDIETKAARTEN - SHOPPINGKAARTEN

140. KREDIETKAART. BEGRIP. RECHTSVERHOUDINGEN- Een geschil tussen de houder van een kredietkaart en de emitterende kredietinstelling heeft
aan de rechtbank (Rb. Liege, 23 avril1985, T.B.H., 1986, 540) de mogelijkheid geboden het systeem van de kredietkaarten te toetsen aan onze rechtsbeginselen en de rechtsverhoudingen tussen partijen nauwkeurig te analyseren.
Belgische echtgenoten hadden een aankoop gedaan in Duitsland en betaald
aan de hand van de kredietkaart. Zeer kort daarna en vooraleer de kredietinstelling de handelaar-verkoper betaald had, hadden zij het Belgische en
Duitse filiaal van de kredietinstelling ingelicht over een geschil tussen de
winkelier en henzelf en verbod opgelegd om de betaling uit te voeren.
Betaling was tach gebeurd. Mer ken we op dat de algemene toetredingsvoorwaarden van de kredietkaarten voorzien dat door het plaatsen van zijn
handtekening op de afrekeningsbon de titularis van de kaart er zich onherroepelijk toe verbindt de emitterende instelling dadelijk na ontvangst meestal maandelijks - van de verzamelrekening te betalen. De rechtbank
betoogt dat het stelsel van de kredietkaarten (Diners, American Express,
enz.) een bijzonder mechanisme is dat ertoe strekt de traditionele betaalmiddelen te vervangen door een bon getekend door de klant.
Drie verhoudingen kunnen in het mechanisme van de kredietkaarten worden erkend:
- die tussen de houder van de kaart en de aangesloten handelaar (in casu
een verkoop);
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-

die tussen de aangesloten handelaar en de emitterende kredietinstelling;

-

die tussen de kaarthouder en de emitterende kredietinstelling.

De uitgifte van een bon door de houder bij de handelaar ondertekend en
waarop het spoor van de persoonlijke kredietkaart is aangebracht, beschouwt de rechtbank als een delegatie gegeven door de kaarthouder aan
het kredietorganisme (gedelegeerde) de erkende schuld te betalen aan de
aangesloten handelaar (delegataris).
De toetreding van de kaarthouder tot die instelling van de kredietkaart
ontneemt hem het recht - behalve ongeoorloofd karakter van de gedelegeerde schuld - zijn verbintenis door eenzijdige wilsuiting te herroepen op
gronden gesteund op de contractuele verhoudingen die de delegatie heeft
in het' leven geroepen.
Nu het ongeoorloofd karakter van de gedelegeerde schuld niet vaststaat,
kan de titularis van een kredietkaart op grond van de contractuele verbintenis die de delegatie uitlokte, de betaling niet weigeren aan de kredietinstelling tegenover wie hij zich verbonden heeft (zie over het mechanisme en
juridische kwalificatie van de kredietkaarten: Wymeersch, E., ,Kredietkaarten in Belgie", Juridische as pecten, T.P.R., 1971, 645).
141. SHOPPINGKAART- Het gebruik van de shoppingkaart, door bepaalde
grootwarenhuizen aan hun klanten aangeboden, is in ons recht, als dusdanig niet geregeld en is dus onderworpen aan de overeenkomst tussen partijen
en aan het gemeen recht.

Een klant was een shoppingkaart verloren, doch verzuimde dit onmiddellijk
te melden aan het grootwarenhuis. Verschillende aankopen werden de
daaropvolgende dagen verricht met wederrechtelijk gebruik van de kaart.
Een maand later verwittigde de klant het grootwarenhuis. Het grootwarenhuis eiste van de klant betaling van de aankopen gedaan met wederrechtelijk
gebruik van de kaart, zich steunend op een artikel uit de algemene voorwaarden, waarnaar de verantwoordelijkheid van de klant een einde neemt
zodra de nodige maatregelen getroffen zijn om misbruik van de kaart te
beletten. De handtekening op de ondertekeningsbon vertoonde evenwel niet
de minste gelijkenis met die van de klant op de shoppingkaart. De rechtbank
(Rb. Brussel, 16 september 1981, R. W., 1982-83, 1528) past bij analogie het
begrip ,grove schuld" uit artikel 35, 2e lid Chequewet toe en de desbetreffende rechtspraak. De aangestelden van het grootwarenhuis hebben blijkbaar de handtekening, voorkomend op de shoppingkaart, die de derde
vertoond heeft, niet vergeleken met die welke hij aangebracht heeft op de
leveringsbons. Hadden zij dit gedaan, dan zouden zij het misbruik ongetwijfeld hebben kunnen beletten. Zij hebben zodoende een grove fout begaan
zonder welke het misbruik niet zou zijn gebeurd.
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142.

VERVOER. ONDERVERVOERDERS. LASTHEBBERS. UITVOERINGSAGEN-

TEN- De vervoerder

kan voor het sluiten en uitvoeren van een vervoerovereenkomst een beroep doen op anderen die hetzij materH!le taken uitvoeren,
hetzij lasthebbers zijn. De rechten en verplichtingen van die lasthebbers,
ofschoon hun activiteit nauw verb and kan houden met de vervoerverrichtingen, zijn in beginsel niet beheerst door de regels van de vervoerovereenkomst. Anders is het met de ondervervoerders: deze zijn hoofdelijk met de
hoofdvervoerder gehouden, zodat zij bij tekort of averij rechtstreeks kunnen worden aangesproken (Cass., 16 november 1984, R. W., 1984-85, 2550;
Rechtspr. Antw., 1985, 30; J.T., 1986, 514; Eur. Vervoerr., 1985, 145).
De toestand van de ondervervoerder is weliswaar analoog aan die van de
personen die door de lasthebber in zijn plaats wordt gesteld, welke toestand
geregeld wordt door artikel 1994, lid 2 B.W. Daaruit mag evenwel niet
worden afgeleid dat vervoerovereenkomst en last mogen worden gelijkgesteld. Een ondervervoerder is als zodanig geen lasthebber van de hoofdvervoerder, en een lasthebber van de hoofdvervoerder kan uiteraard niet als
gesubstitueerde lasthebber ten opzichte van de afzender worden aangemerkt
(Cass., 16 november 1984, Eur. Vervoerr., 1985, 145; Rechtspr. Antw.,
1985, 30; R.W., 1984-85, 2550; J.T., 1986, 514).
143. TAKELDIENST DOOR GARAGIST. VERVOEROVEREENKOMST- De beroepsgaragist die een verongelukte auto wegsleept, is verbonden door een
vervoerovereenkomst, en kan de korte verjaringstermijn van 6 maand van
artikel 9 Wet 25 augustus 1891, inroepen (Kh. Tournai, 27 december 1983,
T.B.H., 1984, 713).
144. BINNENLANDS VERVOER OVER DE WEG. TOEPASSING CMR- BinneDlands vervoer gebeurt wel eens met een C.M.R.-vrachtbrief. Welke regelen
primeren ingeval van afwijking tussen de regelen van de vervoerwet van 25
augustus 1891 en de C.M.R.-regelen?
Beslist werd dat de vervaltermijnen van artikel 7 Vervoerwet van 25
augustus 1891 niet van toepassing zijn op een binnenlands vervoer dat
volgens de vrachtbrief door C.M.R. wordt beheerst (Kh. Brussel, 18 november 1982, Rechtspr. Antw., 1983-84, 83).
4 WET 25 AU1891 - De vervoerder is naar artikel 4 wet 25 augustus 1891
aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de zaken, alsmede
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AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER. ARTIKEL
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voor de ongevallen aan relZlgers overkomen, tenzij hij bewijst dat de
beschadiging het verlies of de ongevallen het gevolg zijn van een vreemde
oorzaak die hem niet kan worden toegerekend.
Zo werd de aansprakelijkheid van de vervoerder t.o.v. een persoon die
tengevolge van een val in de autobus overleden was weerhouden. Het hof
van beroep had niet enkel bevestigd dat het slachtoffer geen fout had begaan
doch eraan toegevoegd, dat al moest de getroffene weliswaar verwachten
dat een schok gevoeld kon worden bij het vertrek van de autobus, zij
evenwel niet kon verwachten dat dit vertrek bruusk zou zijn; dat de getuige
die bij het getuigenverhoor was verhoord stellig verklaard had dat het
voertuig bruusk had aangezet en dat de oprechtheid van de verklaring door
niets in twijfel kon worden getrokken. Uit die vaststelling kon het hof wettig
afleiden dat de getroffene geen fout had begaan die in oorzakelijk verband
stond met de schade (Cass., 5 maart 1981, R. W., 1982-83, 858).
Ook de vervoerder die een met diefstalgevoelige goederen (nl. koper)
geladen oplegger 's nachts, zonder bewaking op de kaai Iaat staan, begaat
een zware fout (Antwerpen, 2 juni 1982, Rechtspr. Antw., 1981-82, 287).
Om het aansprakelijkheidsvermoeden van artikel 4 wet 25 augustus 1891
te weerleggen moet de vervoerder bewijzen dat de schade of het verlies het
gevolg is van gebeurtenissen waaraan hij geen schuld heeft (Antwerpen, 20
april 1983; Rechtspr. Antw., 1983-84, 264).
Aldus is de vervoerder niet aansprakelijk wanneer blijkt dat de averij het
gevolg is van onvakkundige stu wing door de afzender, terzake van emmers
lijm in een laadkist. Van de fabrikant die zijn producten in een eigen
laadkist stuwt, mag worden verwacht dat hij de regels van de kunst in acht
neemt. Het feit dat de verzender zijn eigen goederen onvakkundig vastzet
in eigen laadkist is t.a.v. de vervoerder een ,vreemde oorzaak" (Antwerpen, 15 december 1982, Rechtspr. Antw., 1983-84, 62).
De vervoerder moet niet noodzakelijk het positief bewijs leveren van een
gebeurtenis die de oorzaak van het ongeval is, maar moet minstens aantonen
dat hij geen enkele fout beging (cfr. Cass., 25 januari 1912, Pas., 1912, I,
96).
Aldus werd de vervoerder voor niet aansprakelijk gehouden voor de schade
opgelopen d~or een reiziger die gevallen was wanneer diens zeer labiele
houding de oorzaak was van evenwichtsverlies bij een nochtans normale
beweging van de trein (Rb. Gent, 19 januari 1981, Pas., 1982, III, 49).
De N.M.B.S. is niet aansprakelijk voor het overlijden van een reiziger die
langs de deur uit de trein is gevallen wanneer de sluiting van de deuren
beantwoordt aan de voorschriften van het internationaal reglement en aan
andere veiligheidsvoorschriften van haar reglement van inwendige orde; het
gebrek aan de deur is niet aangetoond wanneer niet wordt uitgesloten dat
de reiziger het openingsmechanisme van de deur niet in beweging heeft
gebracht (Brussel, 30 november 1983, R.G.A.R., 1985, 10.890; Eur. Vervoerr., 1985, 469).
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Daarentegen bewijst de vervoerder niet dat bet omkantelen van een machine, tijdens bet vervoer aan een ,vreemde oorzaak" te wijten is als de
deskundigen het niet eens zijn geworden over de oorzaak van het ongeval
en een verslag van de gerechtsdeskundige die oordeelt dat de verpakking niet
deugde, als uiterst oppervlakkig moet worden aangemerkt (Antwerpen, 20
april 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 264).
146. AANVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER W anneer de afzender volgens overeenkomst voor de lading der goederen
moet instaan, vangt de aansprakelijkheid van de vervoerder aan, onmiddellijk na de beeindiging van de ladingswerkzaamheden.

Wanneer de vervoerder zonder enige opmerking aan het adres van de
afzender i.v.m. de wijze van belading, de wagen vooruitrijdt om de achterdeuren te kunnen sluiten, en tijdens dit maneuver een aantal goederen uit
het voertuig vallen, is hij voor de aldus ontstane schade aansprakelijk, nu
hij niet bet bewijs voortbrengt dat de wijze van belading de oorzaak der
schade was (Kh. Antwerpen, 20 januari 1984, T.B.H., 1984, 716).
147.

REGRES VAN DE VERVOERDER TEGEN DE GESUBSTlTUEERDE VERVOER-

Naar Belgisch recht heeft de vervoerder die door de afzender tot
schadevergoeding wordt aangesproken, het recht van verhaal tegen iedere
voor het geheel of voor een deel gesubstitueerde vervoerder aan wie de
ladingschade het verlies of de vertraging werkelijk te wijten is (Cass., 25 mei
1984, Rechtspr. Antw., 1985, 98).
DER -

148.

EIS TOT BETALING VAN DE PRIJS VOOR HET VERVOER. VERJARINGS-

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 vervoerovereenkomst. De verjaringstermijn van het
artikel9, wet 25 augustus 1891, neemt een aanvang op bet ogenblik dat de
vervoerprijs eisbaar is, ongeacht het al dan niet bestaan van een betwisting
over de prijs (Cass., 10 april 1981, R. W., 1981-82, 479).

TERMIJN -

149. VERJARINGSTERMIJN VAN DE VORDERINGEN- Daarentegen werd op
het binnenlands transport dat conventioneel werd beheerst door de regels
van bet C.M.R.-verdrag de verjaring van 6 maanden van artikel 9, wet 25
augustus 1891, die van openbare orde is, toegepast (Antwerpen, 5 juni 1985,
T.B.H., 1986, 58).
150. VERJARINGSTERMIJN VAN VORDERINGEN. SCHORSING - De verjaringstermijn voorzien bij artikel 9 van de vervoerwet van 25 augustus 1891
wordt geschorst door onderhandelingen tussen partijen, ook wanneer de
besprekingen werden gevoerd met de gemandateerde verzekeraar van de
vervoerder (Antwerpen, 23 maart 1983, Eur. Vervoerr., 1983, 226).
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151.

BEZOLDIGD PERSONENVERVOER. SCHADEVERGOEDING VOOR LICHA-

Het slachtoffer van een ongeval tijdens
een personenvervoer door de MIVB had deze gedagvaard. De verweerder
riep de verjaringstermijn in van artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891.
Er werd beslist dat in casu de vordering niet gebaseerd was op de vervoerovereenkomst maar op onvrijwillige slagen en verwondingen voorzien in de
artikelen 418 en 420 Strafwet, zoals duidelijk bleek uit bet strafrechtelijk
geseponeerd vooronderzoek. De vordering ingesteld tegen de persoon die
voor deze fout, krachtens artikel1382 B.W. aansprakelijk is, is gegrond op
een misdrijf en derhalve onderworpen aan de verjaring, geregeld in de
voorafgaande titel van bet wetboek van strafvordering (in casu 5 jaar)
(Brussel, 22 april 1981, R. W., 1982-83, 313).
MELIJKE LETSELS. VERJARING -

152. VERVOERDIENST TEN BEHOEVE VAN EIGEN PERSONEEL - Het regentsbesluit van 15 mei 1947 dat voorschrijft dat ieder autobestuurder houder
moet zijn van een bewijs van geneeskundige schifting, is in overeenstemming met de besluitwet van 30 december 1946 (Cass., 29 februari 1984,
R. W., 1984-85, 1299).
De autobestuurder die met een autovoertuig personeel vervoert van de zetel
van de onderneming tot de plaats van bet werk, moet houder zijn van een
bewijs van geneeskundige schifting afgegeven door de Minister van Verkeerswezen, zelfs wanneer dat vervoer verricht wordt tijdens de diensturen
van het personeel, aangezien bet regentsbesluit van 15 mei 1947 slechts een
uitzondering maakt in het enkel geval dat het vervoer geschiedt tijdens de
dienstprestaties of wanneer die opdrachten vervoer noodzakelijk maken
(Cass., 12 december 1986, R. W., 1968-87, 2298).
153.

VERVOER. VERKOOP VAN DE BESCHADIGDE GOEDEREN. KOOPPRIJS

Goederen waren tijdens een
vervoer beschadigd (diepvriesvis was gedeeltelijk ontdooid wegens openstaan van deuren van de vrachtwagen). De goederen werden verkocht. In
de betwisting tussen eigenaar, vervoerder en diens verzekeraar besliste bet
hof van beroep te Antwerpen dat de vervoerder uiteraard geen aanspraak
kan maken op de opbrengst van de tijdens het transport beschadigde
goederen. De verkoopopbrengst behoort tot het patrimonium van de
eigenaar van de goederen (Antwerpen, 24 november 1981, Rechtspr. Antw.,
1981-82, 146).
BEHOORT AAN EIGENAAR VAN DE GOEDEREN-

154. VOORRECHT VAN DE VERVOERDER. OMVANG- De vervoerder kan,
wat de vrachtkosten en bijkomende kosten betreft een voorrecht uitoefenen
op het vervoerde goed, zolang de vervoerder dit onder zich heeft en
gedurende 24 uren die volgen op de aflevering aan de eigenaar of aan de
geadresseerde, mits deze in het bezit ervan gebleven zijn (art. 20, 7°,
Hyp.W.).
De vervoerder die arglistig in het bezit komt van goederen waarvan de
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vervoerprijs reeds betaald is en weigert ze af te geven onder voorwendsel
dat zijn vorderingen in het kader van een langlopend vervoercontract nog
niet betaald zijn, begaat een feitelijkheid waaraan de rechter in kortgeding
een einde kan stellen (Kh. Verviers (Voorz.), 9 november 1982, T.B.H.,
1983, 590).
AFDELING 2

INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (C.M.R.)

155. TOEPASSINGSVELD. VERHUIZING- Het C.M.R.-Verdrag is niet van
toepassing op verhuizingen (art. 1.4. C.M.R.). Uit de omstandigheid dat
een verhuisonderneming ten behoeve van het vervoer een C.M.R. vrachtbrief uitschrijft, kan niet afgeleid worden dat partijen akkoord gingen om
de verhuizing onder C.M.R.-condities te doen plaatsvinden (Antwerpen, 16
oktober 1985, Eur. Vervoerr., 1986, 377).
156.

INTERNATIONAAL VERVOER OVER WEG. UITBESTEDING VAN GEDEEL-

Door zelf
een gedeelte van het internationaal vervoer over de weg te hebben uitgevoerd
en het verdere gedeelte van het traject te hebben ingericht, door uitbesteding
aan de spoorweg, dient de medecontractant te worden beschouwd als
vervoerder onderworpen aan de bepalingen van het C.M.R.-Verdrag. Deze
C.M.R.-vervoerder is verantwoordelijk voor het volledig traject met inbegrip van het laatste nationaal gedeelte, ook wanneer in hoofde van de laatste
nationale vervoerder de C.M.R. niet toepasselijk is (Antwerpen, 23 maart
1983, Eur. Vervoerr., 1983, 518).

TE VAN TRAJECT AAN SPOORWEG. TOEPASSINGSVELD C.M.R.-

157.

ONDERVERVOERDER. AANSPRAKELIJKHEID HOOFDVERVOERDER. RE-

GRES VAN DE HOOFDVERVOERDER TEGEN ONDERVERVOERDER- Krachtens

artikel 3 C.M.R. is de hoofdvervoerder t.a.v. de ladingbelanghebbenden
aansprakelijk voor de handelingen van de ondervervoerders. Daaruit volgt
dat de averijvordering ten deze mag worden ingesteld tegen de vervoerder
die zich ertoe verbonden heeft goederen te vervoeren en ondervervoerders
met deelopdrachten heeft belast. Tegen de ondervervoerders hebben de
ladingbelanghebbenden geen verhaal als die transporteurs niet zijn toegetreden tot de hoofdovereenkomst. De hoofdvervoerder heeft een regresvordering tegen de ondervervoerder. T.a.v. de hoofdvervoerder wordt vermoed
dat de laatste ondervervoerder die de goederen zonder voorbehoud in
ontvangst heeft genomen voor de schade of verlies aansprakelijk is (Antwerpen, 9 juni 1982, Reschtspr. Antw., 1981-82, 242).
158.

IN ONTVANGSTNEMING DER GOEDEREN. VOORBEHOUD VAN DEVER-

Een gedrukte of met stempel aangebrachte reserve kan als een
met reden omkleed voorbehoud - in de zin van artikel 8 C.M.R. -

VOERDER -
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aanvaard worden, mits deze reserve een concrete omstandigheid aanduidt,
die van aard is om zich veelvuldig voor te doen, en die redelijkerwijze aan
de controlemogelijkheid van de vervoerder ontsnapt. Een geheel opengereten dekzeil van een geladen oplegger is geen zich veel voordoende omstandigheid die aan de controlemogelijkheid van een vervoerder bij inontvangstname van de goederen kan of mag ontgaan. In zulk geval maakt de met
stem pel aangebrachte reserve dan ook geen met reden omkleed voorbehoud
uit in de zin van artikel8 C.M.R. en blijft het vermoeden van aansprakelijkheid op de vervoerder rusten (art. 9 C.M.R.) (Kh. Antwerpen, 26 juni 1985,
Eur. yervoerr., 1985, 582).
159. STAAT VAN DE GOEDEREN BIJ ONTVANGST. VRACHTBRIEF. ARTIKEL
9.2. C.M.R. WEERLEGBAAR VERMOEDEN - Bij ontstentenis van geldig
voorbehoud bij de inontvangstneming van de goederen wordt volgens
artikel 9.2.-C.M.R. vermoed dat de goederen en de verpakking op dat
tijdstip gaaf waren. De vervoerder mag dat vermoeden weerleggen.
Zo mag hij bewijzen dat de bij de aflevering geconstateerde schade- rollen
weefsels met lampzwart bevuild - niet tijdens het vervoer kan zijn ontstaan. Documenten waaruit hij afleidt dat geen lampzwart in zijn opligger
is vervoerd of daarin terecht is gekomen zijn niet van aard om dat vermoeden te weerleggen, zeker niet als ter bestemming is vastgesteld dat de vloer
vuil was (Antwerpen, 2 december 1981, Rechtspr. Antw., 1983-84, 186).
160. AANSPRAKELIJKHEID VAN AFZENDER JEGENS DE VERVOERDER- De
afzender is aansprakelijk tegenover de vervoerder voor de schade aan het
voetuig ingevolge gebrekkige stuwing. De grondslag voor deze aansprakelijkheid is niet artikel10 C.M.R. dat slechts betrekking heeft op de schade
wegens gebrekkige verpakking, maar wel de wet van het contract. Er bestaat
in principe geen controleplicht van stuwing door de vervoerder; de chauffeur is alleen verplicht voorbehoud te formuleren in geval van ogenschijnlijk
gebrekkige stu wing (Brussel, 17 juni 1985, R.G.A.R., 1986, 11140, bev. Kh.
Brussel, 8 september 1983, T.B.H., 1984, 304).
Het verkoopbeding franco-fabriek heeft alleen betrekking op de verdeling
van de vervoerkosten en ontslaat de verkoper-afzender niet van zijn aansprakelijkheid voor lading en stuwing. De verkoper die aan de vervoerder
leveringsonderrichtingen heeft gegeven en die als afzender in de vrachtbrief
is vermeld, moet als afzender worden beschouwd, zelfs indien de vrachtbrief
in zijn naam ondertekend is door de commissionair-expediteur (Brussel, 17
juni 1985, en Kh. Brussel, 8 september 1983, loc. cit.).
161. RECHTEN VAN DE GEADRESSEERDE- Artikel13.1 C.M.R. kent aan
de geadresseerde het recht toe, wanneer verlies van de goederen is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn bedoeld in artikel 19
C.M.R. niet zijn aangekomen, in eigen naam tegenover de vervoerder
gebruik te maken van de rechten die uit de vervoerovereenkomst voortsprui-
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ten, hoewel hij zich niet door overname van de vrachtbrief en van de
goederen bij het contract heeft kunnen voegen. De omstandigheid dat de
verkoper beloofd zou hebben de goederen te vervangen sluit niet noodzakeIijk uit dat de geadresseerde, aan wie het recht is toegekend gebruik te
maken van de rechten die uit de vervoerovereenkomst spruiten, 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 bij het C.M.R.-Verdrag bepaalde forfaitaire vergoeding wegens verlies van de goederen kan worden ingesteld door
degene 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, A.C., 1979-80, 1273,
T.B.H., 1983, 48, Rechtspr. Antw., 1981-82, 403). ·
Conform artikel 13 C.M.R. zijn afzender en geadresseerde ertoe gerechtigd
om de C.M.R.-vervoerder gezamenlijk tot schadevergoeding aan te spreken
(Kh. Brussel, 23 november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 380).
162. VERVOERKOSTEN ONTSTAAN DOOR SCHULD VAN VERVOERDER- De
vervoerder heeft recht op vergoeding van de kosten mits deze kosten niet
door zijn schuld zijn ontstaan (art. 16.1 C.M.R.).
Als de geadresseerde zijn goederen weigert onmiddellijk na een verkeersongeval waaraan de vervoerder schuld heeft, en de vervoerder daarna op
verzoek van de afzender (cf. art. 14.1 C.M.R.) en zonder voorbehoud te
maken, zorg draagt voor het terugsturen van de lading naar de fabriek, kan
de opportuniteit van die maatregel niet meer worden betwist en komen de
transport- en douanekosten volgens artikel 16.1 C.M.R. ten Iaste van de
vervoerder, die schuld heeft aan het ongeval (Kh. Gent, 15 februari 1983,
T.B.H., 1983, 610; Rechtspr. Antw., 1983-84, 88).
163. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER- De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de
goederen ontstaan tussen de inontvangstneming en de aflevering, alsmede
voor de vertraging in de aflevering (art. 17.1 C.M.R.).
De C.M.R.-vervoerder is aldus gehouden tot een resultaatverbintenis en
wordt in principe verantwoordelijk geacht voor de goederen (Kh. Antwerpen, 10 oktober 1980, Eur. Vervoerr., 1982, 64; Kh. Tournai, 11 december
1980, Rechtspr. Antw., 1981-82, 381).
Zolang de goederen zich nag steeds op de vrachtwagen bevinden blijft de
vervoerder aansprakelijk. Ofschoon de vrachtwagen reeds op het industrieterrein van de geadresseerde staat is er, tenzij andersluidend contractueel
beding, nag geen aflevering in de zin van artikel 17.1 C.M.R., zolang de
feitelijke Iossing niet heeft plaatsgevonden (Antwerpen, 13 februari 1985,
Eur. Vervoerr., 1986, 183).
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164. ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER- De
vervoerder is ontheven van aansprakelijkheid wanneer het verlies of de
schade het gevolg is van omstandigheden die de vervoerder niet heeft
kunnen vermijden, en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen (art. 17.2 C.M.R.). De vervoerder moet van de ,omstandigheid" -in
casu diefstal met geweldpleging op de chauffeur - het bewijs leveren dat
wordt geeist door artikel 18.1 C.M.R. Bij deze bewijslevering kan de
transporteur niet volstaan met het bewijs van redelijke voorzorg in zijn
hoofde. In de eerste plaats moet hij het bewijs voorbrengen van het effectief
bestaan van diefstal met geweld. Een eenvoudige verklaring in die zin van
de chauffeur aan de politie die verder geen enkele materiele vaststelling doet
van de realiteit van zulke diefstal, is geen voldoende bewijs (Kh. Tongeren,
6 oktober 1983, T.B.H., 1984, 693).
De vervoerder roept bij diefstal van de goederen uit de vrachtwagen
tevergeefs een defekt aan het remsysteem in dat hem verplicht heeft de
vrachtwagen te verlaten om zich te laten depanneren, wanneer hij niet
bewijst dat zulks een omstandigheid is die hij niet heeft kunnen vermijden
(Kh. Brussel, 13 oktober 1983, T.B.H., 1984, 696).
Ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de goederen kan door
de vervoerder als ontheffingsgrond ingeroepen worden (art. 17 .4b
C.M.R.).
De vervoerder moet het feit en het bestaan van een gebrek in verpakking
bewijzen, waarna hij geniet van een weerlegbaar vermoeden van causaliteit
tussen dit gebrek en de schade. De vervoerder kan volstaan met het
aantonen van de mogelijkheid van een gebrekkige verpakking.
De vervoerder die geen voorbehoud aantekent tegenover de afzender in
verband met de toestand van de verpakking kan evenwel niet met succes een
beroep doen op deze ontheffingsgrond. Een opmerking van de vervoerder,
daterende van na het schadegeval geldt evenmin als bewijs van gebrekkige
verpakking (Kh. Brussel, 20 december 1983, T.B.H., 1984, 707; Kh. Gent,
14 februari 1984, T.B.H, 1984, 722).
Ook de aard van de goederen kan een ontheffingsgrond uitmaken
(art. 17 .4b C.M.R.).
Voor deze ontheffingsgrond. is vereist dat de vervoerde goederen uit hun
aard zelf, met andere woorden van nature uit moeten onderhevig zijn aan
beschadiging. De eigen aard der vervoerde goederen kan slechts een grond
tot ontheffing van aansprakelijkheid uitmaken indien de vervoerder aantoont dat deze eigen aard, de natuurlijke en normale gesteldheid der
goederen, praktisch noodzakelijkerwijze tot beschadiging of breuk aanleiding moet geven.
Alhoewel glas uit eigen aard broos materiaal is, dan geeft het toch zeker
niet van nature uit aanleiding tot breuk, zeker niet wanneer het met het oog
op een lang transport degelijk werd verpakt (Gent, 20 juni 1986, Eur.
Vervoerr., 1986, 371). De vervoerder kan slechts een beroep doen op de
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eigen aard van de goederen - ten deze groenten die voor de lading niet
voorgekoeld waren en een zekere inherente warmte uitstralen - om zich
van de aansprakelijkheid voor schade te ontdoen, dan nadat hij voorafgaandelijk het bewijs heeft geleverd dat hij alle maatregelen heeft genomen
m.b.t. de goede staat van onderhoud en het gebruik van de speciale
koelinrichting van het voertuig om de goederen te onttrekken aan de invloed
van temperatuurverschillen (art. 18.4 C.M.R.) (Brussel, 17 december 1984,
Eur. Vervoerr., 1985, 354; Kh. Brussel, 20 december 1983, T.B.H., 1984,
707).
Ook de behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door
afzender of geadresseerde kan een ontheffingsgrond uitmaken (art. 17. 3c
C.M.R.).
De vervoerder heeft de plicht de stuwing te controleren, en mag niet
vertrekken als hij oordeelt dat de afzender onvakkundig gestuwd heeft of
moet ten minste voorbehoud maken; bij gebrek daaraan doet hij vergeefs
beroep op de ontheffingsgrond (Kh. Tournai, 11 december 1980, Rechtspr. Antw., 1981-82, 381; Kh. Brussel, 20 december 1983, T.B.H., 1984,
707).
De vervoerder moet de stuwing controleren niet op grond van het C.M.R.Verdrag doch wei uit hoofde van de verplichting zich te gedragen als een
goede huisvader en de reglementering betreffende de veiligheid van het
wegverkeer te respecteren. Hij begaat slechts een fout wanneer hij het
vervoer zonder meer aanvangt, ondanks een duidelijk waarneembaar gebrek van stuwing (Antwerpen, 27 april 1983, R. W., 1983-84, 1814; Kh.
Brussel, 27 oktober 1981, B.R.H., 1982, I, 225; Kh. Mechelen, 1 februari
1985, T.B.H., 1986, 458).
De vervoerder die een van de ontheffingsgronden van artikel 17 C.M.R.
inroept mag zich niet met loutere beweringen vergenoegen, maar dient de
ernstige mogelijkheid van een eruit voortvloeiende schade te bewijzen
overeenkomstig artikel 18.2 C.M.R. (Kh. Tongeren, 6 oktober 1983,
T.B.H., 1984, 693; Kh. Brussel, 9 februari 1984, T.B.H., 1985, 303).
165.

NIET AFLEVERING VAN DE GOEDEREN BINNEN DE BIJ DE WET BEPAAL-

Overeenkomstig artikel20.1 C.M.R. kan de rechthebbende
van de goederen, zonder enig ander bewijs, de goederen als verloren
beschouwen indien zij niet afgeleverd zijn binnen de 60 dagen van de
inontvangstname van de goederen door de vervoerder. Dat na de 60ste dag
de goederen toch nog ter aflevering aangeboden werden doet niets af van
de mogelijkheid voor de rechthebbende om het voordeel van artikel 20.1
C.M.R. in te roepen (Kh. Brussel, 6 april1984, Eur. Vervoerr., 1984, 431).
DE TERMIJN-

166. SCHADEVERGOEDING TEN LASTE VAN DE VERVOERDER. BEREKENING
- De schadevergoeding ten laste van de vervoerder wordt berekend naar
de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming (art. 23 C.M.R.).
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Bij gebrek aan bewijs van bet tegendeel moet worden aanvaard dat de
factuurwaarde overeenkomt met de waarde van de goederen op de plaats
en tijdstip van vertrek (Antwerpen, 24 november 1982, Rechtspr. Antw.,
1981-82, 257; verbroken om andere gronden door Cass., 16 november 1984,
R. W., 1984-85; Rechtspr. Antw., 1985, 30; J. T., 1986, 514; Eur. Vervoerr.,
1985, 145; Antwerpen, 15 december 1982, Rechtspr. Antw., 1983-84, 57;
Kb. Brussel, 13 oktober 1983, T.B.H., 1984, 696).
Uit artikel 23.1 C.M.R. volgt dat de kosten die voortspruiten uit bet
uitpakken voor de noodzakelijke berstelling en uit bet opnieuw verpakken
na de berstelling, ten laste van de vervoerder zijn. Die kosten moeten
uiteraard als , waardevermindering" worden aanzien. Bovendien is de
verpakking een bestanddeel van de waarde van de lading op bet tijdstip van
de inontvangstneming (Kb. Gent, 15 februari 1983, Rechtspr. Antw.,
1983-84, 88).
De vergoedingsbeperking van artikel 23.3 C.M.R. kan slecbts worden ter
zijde gesteld door een waardeaangifte in de vracbtbrief, wanneer een
prijstoeslag is overeengekomen met de vervoerder (Brussel, 9 juni 1981,
R.G.A.R., 1983, 10.592). Een louter eenzijdig door de afzender aangebracbte vermelding van de waarde van de goederen op een verzendingsopdracbt is ontoereikend (Kb. Brussel, 29 maart 1985, T. B. H., 1986, 461).
Artikel23.4 C.M.R. maakt bet mogelijk een vergoeding toe te kennen aan
de recbtbebbende voor kosten van deskundig onderzoek en terugvoerkosten
(Brussel, 30 maart 1982, R.G.A.R., 1983, 10.689; Kb. Brussel, 12 januari
1983, T.B.H., 1983, 598). Maar expertisekosten die de geadresseerde na
beeindiging van bet vervoer louter eenzijdig beeft gemaakt ter vrijwaring
van zijn rechten en die van de verzekeraar kunnen niet van de vervoerder
gevorderd worden als met betrekking tot het vervoer gemaakte kosten in
de zin van artikel23.4 C.M.R. (Brussel, 22 december 1986, R. W., 1986-87,
2585).
167. SCHADEVERGOEDING. RENTE- Naar artikel27 C.M.R. kan de rechthebbende over bet bedrag van de schadevergoeding rente vorderen. De rente
is een vergoedende interest. Vanaf de dagvaarding is gerechtelijke interest
verschuldigd (Antwerpen, 2 december 1981, Rechtspr. Antw., 1983-84,
186). De rente loopt vanaf de dag waarop de vordering schriftelijk bij de
vervoerder is ingediend. Een telexbericht waarin wordt vermeld dat de
goederen beschadigd zijn en dat de klant ze niet in ontvangst wil nemen,
en waarin de waarde van de lading wordt opgegeven en de vervoerder wordt
aansprakelijk gesteld, dient als een schriftelijke vordering bescbouwd (Antwerpen, 2 december 1981, toe. cit.).
168. BEVOEGDE RECHTBANKEN - De rechtbank van de plaats van de
levering is bevoegd om van de geschillen daaromtrent kennis te nemen,
luidens artikel 31 C.M.R. waarvan de toepassing door artikel 57 E.E.G.Verdrag niet is uitgesloten (Kh. Brussel, 29 maart 1985, T.B.H. 1986, 461).
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EIS TOT SCHADEVERGOEDING VOOR BELGISCHE RECHTER. EIS TUSSEN

ONDER-VERVOERDER EN HOOFDVERVOERDER VOOR VREEMDE RECHTBANK

- Als de Belgische rechter krachtens artikel 31.1 C.M.R. bevoegd is om
te oordelen over de door de ladingbelanghebbenden ingestelde eis tot
schadevergoeding en over de eis in vrijwaring die de hoofdvervoerder tegen
de ondervervoerder aangespannen heeft, dient hij niet te wachten op de
uitslag van het geding dat de ondervervoerder in het buitenland aanhangig
heeft gemaakt en waarin t.a.v. de hoofdvervoerder betaling van de vracht
gevorderd wordt. Wei moet hij overeenkomstig artikel31.2 C.M.R. (exceptie van gewijsde) rekening houden met de uitspraak van het buitenlands
gerecht, voor zover de voorwaarden van die verdragsbepaling vervuld zijn:
zo moet hij de eis in vrijwaring beslechten met inachtneming van een
buitenlandse uitspraak welke betrekking heeft op een wedereis die de
hoofdvervoerder m.b.t. hetzelfde onderwerp tegen de ondervervoerder
ingesteld heeft (Antwerpen, 10 november 1981, Rechtspr. Antw., 1983-84,
177).
170. VERJARING. TOEPASSING- De rechtsvorderingen op grond van het
C.M.R.-Verdrag verjaren door verloop van 1 jaar (art. 32.1 C.M.R.).
Deze verjaringstermijn is slechts toepasselijk wanneer het C.M.R.-Verdrag
van toepassing is. Heeft de aansprakelijkheidsvordering een andere grandslag dan is die bijzondere verjaringstermijn niet van toepassing (Rb. Brussel, 1 april1985, T.B.H., 1986, 447). De bijzondere verjaringstermijn van
artikel32.1 C.M.R. geldt voor aile vorderingen waartoe een aan dit verdrag
onderworpen vervoer aanleiding geeft, en heeft dus niet uitsluitend betrekking op de rechtsvorderingen van de rechthebbende tegen de vervoerder
(Cass., 25 mei 1984, R. W., 1984-85, 2273; Rechtspr. Antw., 1986, 98). Ze
is dus ook toepasselijk op de regresvordering die de vervoerder instelt tegen
een ondervervoerder van een gesubstitueerde vervoerder (Cass., 25 mei
1984, foe. cit.).
De betwisting die vrachtafhouding tot voorwerp heeft, is onderworpen aan
de verjaringstermijn van artikel32 C.M.R. (Kh. Hasselt, 19 november 1983,
Eur. Vervoerr., 1984, 119).
171. VERJARINGSTERMIJN. AANVANG- De verjaringstermijn van een jaar
begint te !open in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging,
vanaf de dag waarop de goederen zijn afgeleverd (art. 32.1a C.M.R.; Vred.
Beringen, 25 maart 1983, R. W., 1983-84, 178).
In geval van volledig verlies begint de verjaringstermijn te !open vanaf de
dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van zulk
een termijn, vanaf de zestigste dag na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder (art. 32.1b C.M.R.). Als volledig verlies moet
worden beschouwd, het verlies van de volledige zending van een bepaalde
goederenbelanghebbende. Wanneer de vervoerder verschillende zendingen
groepeert, kan hij niet voorhouden dat het slechts om een gedeeltelijk verlies
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gaat. De verjaringstermijn is dan ook deze van artikel 32.1b C.M.R.
(Brussel, 16 november 1977, T.B.H., 1983, 60).
172. VERJARING. OPZET. SCHULD MET OPZET GELIJKGESTELD- De verjaringstermijn is 3 jaar in geval van opzet of schuld met opzet gelijkgesteld
(art. 32.1 C.M.R.).

Wanneer de vervoerder een zware fout begaat, kan de verjaringstermijn van
drie jaar voor schuld, die volgens de wet van het gerecht, waarvoor de
vordering aanhangig is, met bedrog gelijkgesteld worden, niet in Belgie
worden ingeroepen, daar volgens het Belgisch recht de zware fout niet mag
gelijkgesteld worden met bedrog (Kh. Liege, 25 november 1982, Eur.
Vervoerr., 1982, 843).
173. VERJARING. SCHORSlNG. SCHRIFTELIJKE VORDERING- Een schrifteJijke vordering schorst de verjaring tot aan de dag waarop de vervoerder
de vordering schriftelijk afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt.
Uit de tekst blijkt dat geen onderscheid mag worden gemaakt naar de aard
of de inhoud van de bedoelde stukken (Cass., 27 september 1984, R. W.,
1984-85, 2133, Rechtspr. Antw., 1985, 111, J. T., 1985, 72). Het is zonder
belang of deze stukken copijen of originelen waren (Kh. Antwerpen, 25
maart 1983, T.B.H., 1984, 298). Een brief uitgaande van de rechthebbende
schorst de verjaring, hoewel het bedrag van de vordering daarin niet
aangegeven was, nu evenwel een expertise korte tijd na de verzending ervan
werd gehouden (Kh. Liege, 25 november 1982, Eur. Vervoerr., 1982, 843).
De betekening van een inleidend exploot in Duitsland schorst de verjaring
vanaf het ogenblik waarop de eiser zijn wil om op te treden te kennen geeft
door overlegging van het exploot aan de procureur des konings in Belgie
en niet vanaf de ontvangst van het exploot door het Duitse Amtsgericht (Kh.
Brussel, 23 november 1983, T.B.H., 1984, 317).
174. VERJARING. SCHORSING. BEVOEGDE PERSONEN. LASTHEBBER- De in
artikel 32.3 C.M.R. bedoelde schriftelijke vordering die de verjaring
schorst, kan voor de geadresseerde worden ingesteld door toedoen van een
gemachtigde of lasthebber, ten deze de averijcommissaris (Cass., 7 november 1983, Pas., 1984, I, 249; R. W., 1984-85, 134; Rechtspr. Antw., 1985,
81). Ook een schriftelijke vordering uitgaande van de mandataris van de
niet-gesubrogeerde verzekeraar die rechtsgeldig de belangen van de verzekerde kan waarnemen, kan de verjaring schorsen (Antwerpen, 30 juni 1982,
Eur. Vervoerr., 1983, 84).
175. SCHORSING VAN DE VERJARING. WIE KAN DIT INROEPEN- Zowel de
ladingbelanghebbenden als de andere belanghebbenden o.m. de hoofdvervoerder, kunnen de schorsing van de verjaring inroepen (Antwerpen, 12 mei
1982, R. W., 1983-84, 117).
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176. SCHORSING VAN DE VERJARING- NIEUWE EIS- De verjaring van een
nieuwe eis, gegrond op de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder, is niet geschorst door de oorspronkelijke dagvaarding gesteund op een
beweerde verbintenis aangegaan door de vervoerder om de goederen te Iaten
verzekeren (Kh. Liege, 15 september 1982, R.G.A.R., 1983, 10.704).

177.

DEELNAME AAN ONDERHANDELINGEN NA AFWIJZING VAN EEN VOR-

DERING DOOR DE VERVOERDER. GEEN SCHORSING VAN DE VERJARING-

Wanneer de vervoerder schriftelijk en ondubbelzinnig een vordering tot
schadevergoeding heeft afgewezen, kan zijn latere deelname aan onderhandelingen of aan een expertise tot begroting van de schade, de verjaring in
beginsel niet schorsen, tenzij uit de omstandigheden der zaak duidelijk zijn
wil blijkt om in der minne te regelen of de vervoerder zijn standpunt omtrent
zijn aansprakelijkheid afhankelijk maakt van de uitkomst der expertise (Kh.
Gent, 17 januari 1984, T.G.R., 1985, 25, nr. 85/19).
178. OPVOLGENDE VERVOERDERS- De opvolgende vervoerder in de zin
van artikel34 C.M.R. bewerkstelligt slechts een deel van het vervoer, doch
treedt toe tot de oorspronkelijke vervoerovereenkomst (Kh. Brussel, 18
oktober 1982, T.B.H., 1983, 315).
Opvolgende vervoerders zijn aldus deze die achtereenvolgens het vervoer
over het gause traject aanvaard hebben (Kh. Antwerpen, 28 januari 1985,
Eur. Vervoerr., 1985, 117).

Dient oak als opvolgende vervoerder te worden aanzien diegene die van de
eerste vervoerder de opdracht krijgt het materiele vervoer te verrichten
(Gent, 16 juni 1984, T.G.R., 1985, 57, nr. 85/42).
De Belgische moedervennootschap die in de loop van een internationaal
vervoer de goederen in ontvangst neemt van haar Duitse dochtervennootschap en een intern vervoerdocument uitschrijft met betrekking tot het
laatste nationaal traject tot de eindbestemming, dient te worden beschouwd
als opvolgend C.M.R.-vervoerder, zijnde toegetreden tot de enkele vervoerovereenkomst in haar totaliteit hoewel voor het Belgisch traject een afzonderlijke vrachtbrief is opgesteld (Brussel, 26 april 1983, Eur. Vervoerr.,
1983, 511).
179. UITVOERINGSAGENT VAN OPVOLGENDE VERVOERDER- De uitvoeringsagent van een opvolgende vervoerder dient zelf niet als opvolgende
vervoerder te worden beschouwd doch als een louter instrument waarvan
deze zich bedient om het vervoer uit te voeren. Derhalve is de uitvoeringsagent t.a. v. de eerste vervoerder een derde (Gent, 16 juni 1984, T. G.R., 1985,
57, nr. 85/42).
180.

ONDERVERVOERDER. NIET-TOEGETREDEN TOT HELE VERVOER. VERHOUDING LADINGBELANGHEBBENDE-ONDERVERVOERDER Uit het feit
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dat slechts de tussen de hoofdvervoerder en de ondervervoerder gesloten
overeenkomst in een vrachtbrief is neergelegd, kan worden afgeleid dat die
ondervervoerder niet is toegetreden tot de hoofdovereenkomst, waarvoor
terzake geen vrachtbrief is opgemaakt. De toetreding tot het hele transport
zou normaal uit de vermeldingen van de vrachtbrief moeten voortvloeien
(Kh. Brussel, 23 november 1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 380).
Er is geen contractuele band tussen de ladingbelanghebbende en de ondervervoerder die niet is toegetreden tot de hoofdovereenkomst (Kh. Brussel,
23 november 1983, foe. cit.
181. OPVOLGENDE VERVOERDERS. REGRESVORDERING. VERJARING Voor de regresvordering van een opvolgende vervoerder tegen de vervoerder, moet toepassing worden gemaakt van artikel38.4 C.M.R. wat betreft
de verjaring, zodat de verjaringstermijn pas begint te lopen vanaf de dag
waarop de schadelijder, werkelijk" vergoeding heeft verkregen. Het bewijs
van de juiste datum waarop de belanghebbende werkelijk vergoed werd
berust bij de opvolgende vervoerder. Dit is een noodzakelijke voorwaarde
voor het instellen van de regresvordering (Gent, 20 juni 1986, Eur. Vervoerr., 1986, 371).
182. BEDING DAT AFWIJKT VAN DE BEPALING AAN HET VERDRAG. TOEDRACHT VAN ARTIKEL 41 C.M.R.- De regel van artikel41 C.M.R. volgens

welke nietig is ieder beding dat van de bepalingen van het C.M.R.-Verdrag
afwijkt, inzonderheid het beding waardoor de vervoerder zich de rechten
uit de verzekering der goederen laat overdragen of ieder ander beding van
dergelijke strekking, heeft uitsluitend betrekking op de bedingen van een
overeenkomst op internationaal vervoer van goederen over de weg. Wanneer een van de bepalingen van het verdrag afwijkend beding niet in de
vervoerovereenkomst zelf is opgenomen, kan de rechter op grond van
artikel 41 C.M.R. niet wettig beslissen dat een beding van de tussen de
geadresseerde en zijn verzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomst,
waardoor de verzekeraar afstand doet van ieder verhaal tegen de vervoerder
nietig is (Cass., 9 april 1981, Pas., 1980-81, 912; R. W., 1981-82, 2489;
R.G.A.R., 1982, 10512; Rechtspr. Antw., 1981-82, 317).
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183. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG- De spoorweg is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit geheel of gedeeltelijk verlies van
bet goed alsmede voor beschadiging van het goed van de aanneming ter
vervoer tot de aflevering ((art. 27 C.I.M. 1970, art. 36 C.I.M. 1980). De
gepubliceerde rechtspraak maakt toepassing van artikel 27 C.I.M. 1970.
Deze rechtspraak blijft gelden onder de C.I.M. 1980 daar artikel36 C.I.M.
1980 ~nhoudelijk met artikel 27 C.I.M. 1970 overeenstemt.
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De spoorwegmaatschappij die voldoende op de hoogte is van de aard van
de vervoerde goederen, behoort zulk een wagon ter beschikking te stellen
dat de goederen geen schade kunnen ondervinden van regen of andere
klimatologische invloeden. Een wagon waarin bij regenweer waterinsijpelingen plaatsvinden, kan niet geacht worden in goede staat te zijn en geschikt
voor het doel waaraan hij moet beantwoorden (Antwerpen, 8 april 1981,
R. W., 1981-82, 183).
184.

ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SPOORWEG. OPEN WA-

De spoorweg is ontheven van aansprakelijkheid voor
verlies of beschadiging wanneer het vervoer, krachtens toepasselijke bepalingen of krachtens een op de vrachtbrief vermelde overeenkomst tussen
afzender en spoorweg, op een open wagon wordt verricht (art. 27 § 3a,
C.I.M. 1970; art. 36 § 3a, C.I.M. 1980).
GON. DEKZEILEN-

Voor een vervoer van staal in open wagon waren door de N.M.B.S.
dekzeilen in huur gegeven. Deze waren evenwel niet aangepast, waardoor
regenwater door de gaten en scheuren doorzijpelden. De omstandigheid dat
dekzeilen worden verstrekt maakt op zichzelf een open wagon niet tot een
gesloten wagon, zodat de N.M.B.S. op grond van artikel 27 § 3a C.I.M.
1970 (art. 36 § 3a C.I.M. 1980) van haar aansprakelijkheid is ontheven (Kh.
Antwerpen, 23 september 1980, R. W., 1982-83, 534; Zie ook Antwerpen,
21 februari 1980, Pas., 1982, II, 1).
185. VERVAL VAN DE VORDERING TEGEN DE SPOORWEG- Door de aanneming van het goed door de rechthebbende vervalt elke vordering tegen de
spoorweg (art. 46 § 1 C.I.M. 1970, art. 57 § 1 C.I.M. 1980).

Het verzuim van de bestemmeling om de goederen af te halen binnen de
termijn bepaald door het algemeen reglement op het goederenvervoer, heeft
tot gevolg dat de zending beschouwd wordt als afgeleverd en aangenomen
zodanig dat elke vordering uit hoofde van uiterlijk waarneembare schade
vervallen is (Kh. Brussel, 9 november 1982, R.G.A.R., 1984, 10818, Pas.,
1983, III, 46).
De aansprakelijkheidsvordering tegen de spoorweg vervalt evenwel niet bij
gedeeltelijk verlies of beschadiging, indien het verlies of de beschadiging is
vastgesteld overeenkomstig het C.I.M.-Verdrag (art. 45 C.I.M. 1970,
art. 52 C.I.M. 1980) voor de aanneming van het goed door de rechthebbende, of de vaststelling slechts door de schuld van de spoorweg is achterwege
gebleven (art. 46 C.I.M." 1970, art. 57 C.I.M. 1980).
Bij vervoer per spoor maar op , wagon particulier" beweerde de firma die
de goederen in ontvangst had genomen dat zij in de onmogelijkheid had
verkeerd om voorbehoud te maken op de vrachtbrief daar deze rechtstreeks
was doorgestuurd naar de ontvanger. Dit werd terecht verworpen door de
bewering dat er van de vrachtbrief minstens drie oorspronkelijke exemplaren worden gemaakt waarvan een de goederen begeleidt; de vermelding van
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de beschadiging kon dus op de begeleidende vrachtbrief worden vermeld.
Bij gebrek hieraan kan men weigeren de goederen in ontvangst te nemen
wat evenmin gebeurd was. De N.M.B.S. kon dus niet worden aansprakelijk
gesteld (Vred. Antwerpen, 2 december 1980, Pas., 1982, III, 3).
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186. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN PERSONEN - Artikel 2 van
de aanvullende overeenkomst betreffende het internationale vervoercontract (art. 26 C.I.V.) schept, ten laste van de spoorvervoerder, enkel een
resultaatverbintenis voor de ongevallen overkomen tijdens het vervoer en
verband houdend met de uitoefening van het spoorwegbedrijf. Dit verband
dient door het slachtoffer te worden aangetoond; het volstaat niet dat het
ongeval heeft plaatsgehad gedurende de reis.
Ongevallen die bijvoorbeeld te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of onhandig gedrag van de reizigers, zijn aldus uitgesloten (Rb. Liege, 2 april1984,
Eur. Vervoerr., 1985, 293).
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187.

LUCHTVERVOERCONTRACT

EN

VLIEGTUIGBEVRACHTING.

ONDER-

Een luchtbevrachtingsovereenkomst is het ter beschikking stellen
van de luchtbevrachter van een vervoeromvang in abstracto, terwijl bij een
vervoercontract de vervoerder zich verbindt om door middel van een
vliegtuig dat hij bezit, voor rekening van de medecontractant een bepaalde
hoeveelheid goederen te vervoeren (Kh. Brussel, 15 februari 1983, T.B.H.,
1984, 61).
SCHEID -

188. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVERVOERDER. OMVANG- De
vervoerder is aansprakelijk voor de schade aan de goederen wanneer het
voorval, dat de schade heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad tijdens het
luchtvervoer. Het luchtvervoer omvat het tijdperk, gedurende hetwelk de
goederen zich onder de hoede van de vervoerder bevinden, op een luchtvaartterrein of aan boord of waar dan ook in geval van landing buiten het
luchtvaartterrein (art. 18 Verdrag van Warschau, 12 oktober 1929).
De aansprakelijkheid blijft dus bestaan tot de effectieve aflevering. Na de
aflevering is de luchtvervoerder niet meer aansprakelijk (Brussel, 7 mei
1984, Rechtspr. Antw., 1985, 60; T.B.H., 1984, 684; Kh. Brussel, 1 juni
1983, T.B.H., 1984, 690).
189. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVERVOERDER TEGENOVER DE
BESTEMMELING - De bestemmeling kan de luchtvervoerder aansprakelijk
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stellen indien deze de instructies opvolgt van de expediteur zonder de aan
deze laatste overhandigde vrachtbrief op te eisen (art. 12.3 Verdrag van
Warschau) (Kh. Brussel, 30 maart 1983, T.B.H., 1983, 658).
190. PROTESTTERMIJN. BESCHADIGING OF MANCO'S- Ingeval van beschadiging moet de geadresseerde protest aantekenen bij de vervoerder onmiddellijk na ontdekking van de beschadiging en uiterlijk binnen een termijn
van zeven dagen voor de bagage en veertien dagen voor de goederen, te
rekenen van de aanneming (art. 26.2 Verdrag van Warschau). Het protest
moet uitgaan van diegene die een recht van regres tegen de vervoerder heeft
d.i. de expediteur of de op de luchtvaartbrief vermelde bestemmeling. De
eindbestemmeling heeft geen recht op regres, zelfs indien hij als ,notify"
voorkomt (Kh. Brussel, 3 oktober 1983, T.B.H., 1984, 311).

De termijnen bepaald in artikel26.2 Verdrag van Warschau hebben alleen
betrekking op het protest wegens beschadiging van goederen of reisgoed en
op het protest wegens vertraging.
Daartegenover zijn manco's en niet afleveringen aan geen enkele protesttermijn onderworpen (Kh. Brussel, 8 juni 1982, Eur. Vervoerr., 1986, 273).
191.

INTERNATIONAAL VERVOER. NIET-UITVOERING OVEREENKOMST. VER-

JARING- Naar artikel29 Verdrag van

Warschau moeten de rechtsvorderingen terzake de aansprakelijkheid, op straffe van verval, worden ingesteld
binnen een termijn van twee jaar.
Deze bepaling is slechts toepasselijk op vorderingen betreffende de aansprakelijkheid en niet op vorderingen betreffende de uitvoering of niet-uitvoering van de overeenkomst (terzake niet betaling van de vervoerkosten). Deze
zijn onderworpen aan de wet toepasselijk volgens de regels van het internationaal privaatrecht (Kh. Brussel, 15 februari 1983, T.B.H., 1984, 61).
192.

LUCHTVAARTBRIEF.

VERHANDELBAARHEID.

ONTVANKELIJKHEID

De oorspronkelijke tekst van het Verdrag van Warschau bevat geen bepaling betreffende
de verhandelbaarheid van een luchtvaartbrief. Het Protocol van Den Haag
van 28 september 1955 (Hoofdstuk I, artikel IX) bepaalt dat ,niets in dit
Verdrag belet de uitgifte van een verhandelbaar luchtvaartbrief". De rechtbank van koophandel te Brussel (18 mei 1983, T.B.H., 1984, 301, met korte
kritische noot Libouton) oordeelde dat de vordering ingediend door de
eindbestemmeling tegen de vervoerder toelaatbaar is, indien het ontbreken
van endossement aan een verzuim te wijten is.

VAN DE VORDERING INGEDIEND DOOR DE BESTEMMELING -
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HET BEWIJS

193.

MONDELING BEWIJS TEGEN DE CURATOR VAN EEN GEFAILLEERDE
HANDELAAR - Ret bewijs van een door een handelaar in het kader van

zijn koopmansbedrijf aangegane contractuele verbintenis kan tegen hem
met getuigenbewijs gebracht worden, oak wanneer dit bewijs tegen de
curator van die gefailleerde handelaar moet worden gebracht (Mons, 26 juni
1984, Pas., 1984, II, 140).
194. BEWIJS DOOR GETUIGEN OF VERMOEDENS TEGEN EEN GESCHRIFT Inzake koophandel kan met getuigen of vermoedens bewijs worden gebracht boven oftegen een geschrift (Van Rijn en Reenen, III (1981), nr. 37).
De rechter beoordeelt evenwel vrij de aangewende bewijsmiddelen en is
nooit verplicht bewijs door getuigen te aanvaarden, zelfs wanneer de
aangehaalde feiten dienend of relevant zijn. Ret bewijs door getuigen of
vermoedens boven of tegen een geschrift mag de rechtszekerheid van een
schriftelijk contract niet te niet doen (Kh. Liege, 26 april1982, Jur. Liege,
1982, 307).
195. VAN AMBTSWEGE OPGEDRAGEN EED - Bij een aannemingscontract
gesloten tussen een (aannemer)-handelaar en een (besteller) niet-handelaar,
kan het bewijs dat de besteller niet-handelaar bevrijd is van de betaling van
de prijs van de werken door aile middelen van recht worden gebracht, incluis
de eed door de rechter opgedragen, wanneer de exceptie van betaling die
de schuldenaar opwerpt noch volledig gerechtvaardigd is, noch volledig van
bewijs ontbloot is (art. 1367 B.W.). Op gevaar af van willekeur of van
rechtsonzekerheid in de contractuele relaties tussen partijen wordt van de
rechter de grootste voorzichtigheid gevraagd wanneer hij ambtshalve de eed
oplegt en moet de onmogelijkheid waarin de schuldenaar zich bevindt om
een ander bewijsmiddel aan te wenden dat de partijen over het algemeen
in de handelsbranche hanteren, als waarachtig overkomen (Liege, 13 mei
1986, Jur. Liege, 1985, 414).
196. BEWIJSKRACHT VAN EEN FACTUUR. ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN- Koop en verkoop kunnen bewezen worden door een aangeno-

men factuur (art. 25 V. Kh.).
Bij gebrek aan tijdig protest wordt de handelaar vermoed een hem toegestuurde factuur te aanvaarden; een Iaattijdige betwisting ervan kan dus niet
worden aanvaard (Kh. Liege, 3 juni 1982, J. T., 1982, 802; Kh. Brussel, 22
februari 1985, J. T., 1985, 491).
Geldt dit oak voor de algemene contractsvoorwaarden die meestal op de
keerzijde van de factuur worden gedrukt?
De rechtspraak antwoordt hierop bevestigend met betrekking tot de boete-
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bedingen en conventionele interesten (Mons, 26 mei 1986, Rev. Reg. Dr.,
1986, 261; Kh. Liege, 3 juni 1982, J.T., 1982, 802, Jur. Liege, 1983, 71;
Vred. Sint-Gillis-Brussel, 23 november 1981, R. W., 1982-83, 2150), m.b.t.
een clausule betreffende de bevoegde rechtbanken (Arr. Charleroi, 9 november 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 65).
Anders ware het indien de algemene voorwaarden op de facturen aangebracht het tussen partijen gesloten contract wijzigen of er iets aan toevoegen
(Kh. Namur, 14 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 58).
Zo een zonder protest aangenomen factuur als bewijs kan dienen voor een
verbintenis van een handelaar dan wordt de rechter daardoor toch niet
ontslaan van het onderzoek naar het bestaan van de betwiste verbintenis,
voornamelijk wanneer de factuur niet op het contractuele maar op een
quasi-delictuele verbintenis slaat (Kh. Liege, 29 januari 1982, Jur. Liege,
1982, 304).
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