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van de plans - 379. Geschiktheid van
de grond - 380. Leiding en toezicht 381. Studiebureaus
§ 3. Waarschuwing's- en raadgevingsplicht (382-386)
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Titel III: DE AANNEMING
Hoofdstuk 1: ALGEMEENHEDEN
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§ 1. Algemeen

§ 1. Algemeen

403. Beginsel - 404. Veiligheid op de
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TITEL

I

DEKOOP

HOOFDSTUK I

BEGRIP EN KENMERKEN
AFDELING

1

BEGRIP

1. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft de koop als een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om
daarvoor een prijs te betalen (art. 1582 B.W.). Het ware allicht nauwkeuriger de koop te definieren als de overeenkomst waarbij de ene partij (de
verkoper) de eigendom van een zaak overdraagt aan de andere (de koper)
die zich ertoe verbindt hiervoor een prijs in geld te beta/en. Art. 1582 B. W.
omschrijft eerder de gevolgen van de koop en brengt onvoldoende naar
voren dat door de koop de eigendom van een zaak wordt overgedragen, in
beginsel zelfs solo consensu (De Page, IV, nr. 8-9; Limpens, J., La vente
en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 11-14; Wolfcarius, M., ,La
vente civile et commerciale. Le transfert de propriete", in Unite et diversite
de droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, (457),
459).

2. De overeenkomsten tussen een bouwpromotor die een flatgebouw
opricht op eigen grond, en de verkrijgers van de afzonderlijke appartementen, zijn koopovereenkomsten, zelfs als blijkt dat op de datum van het
koopcompromis of van het verlijden van de notariele akte, een gedeelte van
de constructie nog diende te worden afgewerkt. Wat betreft het niet-voltooide gedeelte, gaat het om een verkoop van een toekomstige zaak (Gent, 13
november 1980, T. Aann., 1986, 157).
Nog in de bouwsector, beschouwde het Hof van Beroep te Brussel de
overeenkomst tussen een aannemer en een , ,onderaannemer'', met als
voorwerp de levering en de plaatsing van liften ,en etat de fonctionnement"
niet als een aanneming, maar als een koop-verkoop, zodat art. 1794 B.W.
dat de opdrachtgever toelaat een aanneming tegen vaste prijs op elk ogenblik te beeindigen, terzake geen toepassing kon vinden (Brussel, 6 februari
1985, J. T., 1985, 390).
Er is koop en geen huur, wanneer het gezamenlijke bedrag van de ,huurgelden" overeenstemt met de prijs van de ,verhuurde" zaak en er geen
bijkomende betaling dient te gebeuren na de laatste aflossing van de
,huurprijs', ook al heeft de zaak op dat moment nog een zekere waarde
(Bergen, 23 november 1983, Pas., 1984, II, 46 enRec. Gen. Enr. Not., 1986,
210, noot). De kwestieuze overeenkomst voorzag weliswaar niet expressis
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verbis dat de huurder van de wagen na het verstrijken van de huurtermijn
van 48 maanden eigenaar zou worden, maar het Hof leidde dit af uit het
feit dat wagens meestal over 4 jaar afgeschreven worden, zodat de residuele
waarde toch vrijwel nihil zou zijn.
De overdracht van muurgemeenheid is een koop (Rb. Luik, 4 september
1986, Jur. Liege, 1986, 560; De Page, V, nr. 1199-1200).
3. De overeenkomst waarbij gratis toestemming gegeven wordt om grond
aan te vullen is daarentegen geen koop. Er is weliswaar eigendomsoverdracht en levering, doch er is geen koopprijs verschuldigd. Het wederzijdse
belang van de partijen mag niet met een koopprijs worden gelijkgesteld
(Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, noot Pauwels, C.).
Ben exclusief bevoorradingscontract is als zodanig evenmin een koop; het
betreft hier een kaderovereenkomst. Voor de geldigheid ervan is niet vereist
dat de prijs van de toekomstige leveringen reeds nauwkeurig zou zijn
bepaald (Brussel, 7 september 1982, J.T., 1983, 66; Foriers, P.A., ,Les
contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence (1970-1984)", T.B.H.,
1987, (2), nr. 36, p. 14; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., , ,Exam en
de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1985,
(105), 107-108).
Ben ,sale-lease back" operatie kan volgens het Hof van Beroep te Brussel
niet worden ontleed als een koopovereenkomst, gevolgd door een leasing.
De overeenkomst moet in haar geheel worden beschouwd en is, bij gebreke
van enige wettelijke regeling dienaangaande, een onbenoemd contract
(Brussel, 7 november 1984, R. W., 1984-85, 2479, noot). Ben firma S. had
een vorkheftruck aangekocht. Op 25 maart 1977 verhuurde een leasingbedrijf de heftruck aan S., hoewel de machine pas op 31 maart 1977 doorS.
aan het leasingbedrijf werd verkocht. Naar aanleiding van het faillissement
vanS., werd het eigendomsrecht van de heftruck betwist. Volgens het Hof
kan de sale-lease back niet worden tegengeworpen aan derden, zodat de
vorkheftruck nog steeds deel uitmaakte van het vermogen van de gefailleerde firma.
AFDELING

2

EIGENDOMSOVERDRACHT

4. BEGINSEL - In beginsel heeft de eigendomsoverdracht plaats zodra er
tussen de koper en de verkoper overeenkomst bestaat over de zaak en de
prijs (art. 1583 B.W.; Antwerpen, 30 januari 1985, R. W., 1986-87, 2106,
verbr. Cass., 24 april 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1128; Kh. Hasselt, 29
augustus 1984, T.B.H., 1985, 788; zie ook Wolfcarius, M., ,La vente civile
et la vente commerciale. Le transfert de propriete", in Unite et diversite de
droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, (457),
457-463).
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Dat is altbans de regel voor de verkoop van species-zaken. In geval van
verkoop van genus-zaken, gaat de eigendom pas over op het ogenblik van
de specificatie (art. 1585 B.W.), d.i. bet moment waarop de zaak een
bepaalde zaak wordt. Het Hof van Beroep te Antwerpen paste deze regel
toe op de verkoop van diamant en besliste dat door de verzending moet
worden aangenomen dat de partijen diamant voldoende gespecifieerd waren
om onder de toepassing van art. 1583 B.W. te ressorteren (Antwerpen, 30
januari 1985, R. W., 1986-87, 2106, verbr. Cass., 24 april1987, Arr. Cass.,
1986-87, 1128; zie oak Wolfcarius, M., o.c., 463-470).
In een arrest van bet Hof van Beroep te Bergen van 1 december 1983 (Pas.,
1984, II, 63, noot 1 .S.) lezen we dat , .. .la propriete d'un immeuble n'est
definitivement transmise que lorsqu'a ete accomplie la formalite substantielle de transcription de 1' acte translatif des droits reels .. ". Een misleidende
formulering, want oak bij de verkoop van onroerende goederen gaat de
eigendom over door het eenvoudig akkoord - zelfs mondeling - tussen
partijen. De koop is geen plecbtig contract; er is geen enkele formaliteit
voorgeschreven opdat de koop geldig zou zijn en de eigendom zou worden
overgedragen tussen partijen (Rb. Luik, 26 november 1982, Jur. Liege,
1983, 431, noot Burton, M.).

5. ONROERENDE GOEDEREN. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN - De
overscbrijving op het hypotheekkantoor is enkel vereist om de eigendomsoverdracbt van een onroerend goed tegenwerpelijk te maken aan derden te
goeder trouw (art. 1 Hyp.W.).
Tot deze derden behoren onder meer de gezamenlijke schuldeisers bij
faillissement. Uit de bepalingen van art. 1 Hyp.W. en de artt. 444 en 447
Faill.W. volgt dat de verkoop van een onroerend goed, al blijkt bij uit een
onderhandse akte ondertekend v66r de faillietverklaring, niet kan worden
tegengeworpen aan de gezamenlijke scbuldeisers, wanneer de akte niet is
overgescbreven op het hypotheekkantoor v66r het vonnis van faillietverklaring, mits de schuldeisers ,zonder bedrog hebben gecontracteerd", d.w.z.
de niet-overgescbreven verkoop niet hebben gekend v66r bet vonnis van
faillietverklaring (Cass., 5 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 837, J. T., 1983,
347, Pas., 1982, I, 803 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 140, noot).
Volgens de Bestendige Deputatie van Brabant, is oak de fiscus een derde.
Om te bepalen wie fiscaal gezien eigenaar is van een onroerend goed, moet
de datum van overscbrijving in de registers van de bypotbeekbewaarder in
aanmerking worden genomen (Best. Dep. Brabant, 13 juni 1985, F.J.F.,
1986, 147, noot; contra Tiberghien, A., Handboek voor Fiscaal Recht,
Brussel, Ced.Samson, 1987, 72). Deze beslissing betrof een gemeentebelasting op onbebouwde percelen, verschuldigd door degene die op 1 januari
eigenaar was van zulk goed. Een onderhandse koopovereenkomst was
opgemaakt eind 1983, maar op 1 januari was er nag geen overschrijving
gebeurd. De belasting was volgens de Bestendige Deputatie nag steeds
verscbuldigd door de verkoper.
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6. Wanneer de eigenaar van een onroerend goed, om de een of andere reden
dit goed achtereenvolgens aan twee verschillende kopers zou verkopen, dan
zal als nieuwe eigenaar beschouwd worden diegene die zijn koopovereenkomst het eerst heeft Iaten overschrijven bij de hypotheekbewaarder.
Blijkbaar doen zulke situaties zich wei degelijk voor in de praktijk. Op 26
januari 1977 gaf een dame een volmacht om een onroerend goed te verkopen. Op 25 maart 1977 werd het goed door de dame zelf verkocht aan een
eerste koper. Er werd een onderhandse koopovereenkomst ondertekend.
Op 28 maart 1977 werd hetzelfde goed door de lasthebber met goedkeuring
van de eigenares, echter nogmaals verkocht, aan een tweede koper. Begin
april 1977 drong de ware toedracht tot de twee kopers door. De tweede
koper, reageerde het snelst en op 27 apri11977 werd voor zijn overeenkomst
van 28 maart, de notariele akte verleden, die tevens werd overgeschreven
op het hypotheekkantoor. De eerste koper, die tot dan slechts over een
onderhandse akte beschikte, vorderde daarop de nietigverklaring van de
notariele akte van 27 april 1977 en vroeg tevens dat er een authentieke akte
zou worden verleden voor zijn overeenkomst van 25 maart 1977. De
vordering werd afgewezen: een koopovereenkomst m.b.t. een onroerend
goed is tegenwerpelijk aan derden te goeder trouw vanaf de overschrijving
in de registers van de hypotheekbewaarder. Door zijn eerdere overschrijving, is de tweede koper tegenover aile derden, waaronder ook de eerste
koper, eigenaar geworden van het betrokken goed (Rb. Luik, 26 november
1982, Jur. Liege, 1982, 431, noot Burton, M.).
Op 15 juli 1983 werd bij onderhandse akte een onroerend goed verkocht.
Twee weken later liet de koper weten dat hij waarschijnlijk niet in staat zou
zijn om de prijs op de vastgestelde datum te betalen. Hij stelde de verkoper
voor om de koop als onbestaande te beschouwen. Op 24 september liet de
koper plots weer van zich horen: hij zou de prijs tach kunnen betalen en
vroeg dat de authentieke akte zou worden verleden. De verkoper weigerde:
hij had het goed ondertussen nl. reeds verkocht aan een derde. Hoewel het
Hof van Beroep te Brussel van oordeel was dat de overeenkomst van 15 juli
1983 partijen nog steeds bond, moest het vaststellen dat de tweede verkoop,
aan een derde te goeder trouw, reeds was overgeschreven. Deze derde was
daarmee definitief eigenaar geworden. De eerste koper diende zich tevreden
te stellen met de ontbinding van zijn overeenkomst en met een schadevergoeding (Brussel, 9 mei 1985, Res Jur. Imm., 1987, 303).
7. ONROERENDE GOEDEREN. AUTHENTIEKE AKTE - Aangezien enkel vonnissen, authentieke akten en in rechte of voor notaris erkende onderhandse
akten ter overschrijving worden aangenomen (art. 2 al. 1 Hyp.W.), is het
voor de koper van een onroerend goed van belang dater zo spoedig mogelijk
een notariele akte wordt opgesteld, teneinde door de overschrijving zijn
eigendomsrecht ten aanzien van derden veilig te stellen.
De verplichting voor de verkoper om over te gaan tot het verlijden van de
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authentieke akte, houdt verband met diens leveringsplicht (Antwerpen, 28
april 1986, Pas., 1986, II, 123).
W anneer de verkoper weigert de authentieke akte te verlijden binnen de
overeengekomen termijn, kan de rechter hem bevelen om samen met de
koper de authentieke akte te verlijden (Rb. Leuven, 10 december 1982,
R. W., 1983-84, 875, noot Van Sinay, Th.). Dit vonnis is merkwaardig in
die zin dat de rechtbank een tweede notaris benoemde om de eventuele
niet-verschijnende of weigerende partij te vertegenwoordigen. Waarom zei
de rechtbank niet gewoon dat, bij gebreke van verlijden van de authentieke
akte, het vonnis zelf als titel zou gelden, zodat tot overschrijving kon
worden overgegaan?
Een weigering de authentieke akte te verlenen, maakt evenwel geen fout uit,
wanneer gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om van de koop af te
zien (Brussel, 11 september 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 98).
Een koper, die na het verstrijken van de overeengekomen termijn alsnog
de authentieke akte liet verlijden werd door het Hof van Beroep te Brussel
veroordeeld tot schadevergoeding (Brussel, 7 juni 1983, Rec. Gen. Enr.
Not., 1984, 254 en Res Jur. Imm., 1984, 65).
Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed, naast de instrumenterende notaris, een tweede notaris voor de kopers optreedt, heeft deze de
volgende verplichtingen: 1) de verplichting zijn clitlnten voor te lichten
omtrent de juridische en economische gevolgen van de overeenkomst; 2) de
onderzoeksverplichting, d. w.z. het voorbereidend werk voorafgaand aan
het verlijden van de akte; 3) de verplichting van het vervullen van formaliteiten na het verlijden van de akte (Rb. Gent, 22 februari 1982, R. W., 1986-87,
1159, noot).
De notarissen zijn niet de enigen die authenticiteit kunnen verlenen aan
akten van verkoop. Artikel1 van de wet van 25 ventOse jaar XI geeft aan
de notarissen wel een algemene, doch geen exclusieve bevoegdheid; deze wet
bevestigt het onverminderd voortbestaan van het beginsel van de authenticiteit van de akten van de openbare overheid, d.i. van de akten die gesteld
worden door openbare ambtenaren binnen de perken van hun wettelijke
bevoegdheid. Nu krachtens de artikelen 31 en 108 van de Grondwet, de
gemeenten- onder het bestuurlijk toezicht van de toeziende overheidsoeverein zijn voor alles wat het gemeentelijk belang betreft, is de burgemeester bevoegd om een onroerend goed van de gemeente te verkopen en
om tevens authenticiteit te verlenen aan de akte die hij zelf opstelt van het
verricht zijn van de handelingen van koop-verkoop (R.v.St., 10 juli 1984,
Pas., 1987, IV, 12).
8. UITGESTELDE EIGENDOMSOVERDRACHT .EIGENDOMSVOORBEHOUD
Ret beginsel van de onmiddellijke eigendomsoverdracht is slechts van
aanvullend recht. De eigendomsoverdracht mag door partijen worden uitgesteld, zonder daarmee het wezen van de koop te schenden (Antwerpen, 28
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april 1986, Pas., 1986, II, 123). Aldus kan, bij de verkoop van onroerende
goederen, de eigendomsoverdracht worden uitgesteld tot aan de ondertekening van de authentieke akte.
Bij de verkoop van roerende goederen wordt de eigendomsoverdracht nogal
eens uitgesteld tot op het ogenblik van de (volledige) betaling van de prijs.
Zulk beding van eigendomsvoorbehoud is perfect geldig inter partes (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot; Gent 27 juni 1987,
T.G.R., 1987, 19, noot; Kh. Brugge, 2 februari 1984, T.B.R., 1984, 73).
Sedert de bekende cassatiearresten van 9 februari 1933 (Pas., 1933, I, 103,
concl. Proc. Gen. Leclercq, P .) staat het echter vast dat dit eigendomsvoorbehoud niet kan worden tegengeworpen aan de in samenloop zijnde schuldeisers van de koper, wanneer deze in het bezit werd gesteld van de verkochte
zaak (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot; Gent, 27 juni
1987, T.G.R., 1987, 19, noot; Kh. Brugge, 2 februari 1984, T.G.R., 1984,
73; Foriers, P.A., o.c., T.B.H., 1987, (2), nr. 44, p. 24-26; Levy Morelle,
J., ,Les garanties du vendeur d'effets mobiliers donneur de credit", in La
vente, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1987, (185), 205 - 209).
Tenzij de verkoper zich op het beding van eigendomsvoorbehoud zou
beroepen v66r het ontstaan van de samenloop (meestal: v66r het faillissement van de koper), want in dat geval wordt de tegenwerpelijkheid van het
eigendomsvoorbehoud aanvaard (Luik, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985,
253; Kh. Hoei, 12 januari 1982, J.T., 1983, 347; Kh. Brugge, 2 februari
1984, T.B.R., 1984, 73). De teruggave, op grond van het eigendomsvoorbehoud, tijdens de verdachte periode, valt niet onder de toepassing van de artt.
445 en 446 Faill.W. (Luik, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 253).
9. In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 1 maart
1983 (R.P.S., 1984, 163 en T.B.H., 1984,53, noot) werd, zoals Y. Merchiers
opmerkt, blijkbaar een true gevonden om in bepaalde gevallen aan de
niet-tegenwerpelijkheid van een clausule van eigendomsvoorbehoud aan de
failliete boedel, te ontsnappen (Merchiers, Y., ,Overzicht van rechtspraak
(1982-1986) Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1987, (1843),
1856-1857).
De feiten waren de volgende: een handelszaak werd verkocht, gedeeltelijk
tegen een lijfrente; volgens de overeenkomst zou de overdrager eigenaar
blijven, zolang de Iijfrente verschuldigd zou zijn; een paar maanden na de
overdracht, werd door de overneemster en haar echtgenoot een vennootschap opgericht; naar aanleiding van het faillissement van die vennootschap, vroeg de oorspronkelijke overdrager de teruggave van de handelszaak, vermits hij eigenaar zou gebleven zijn. Zijn vordering werd ingewilligd. Volgens de Rechtbank van Koophandel ging het hier niet om een
probleem van tegenwerpelijkheid van eigendomsvoorbehoud, maar om een
optreden als eigenaar tegenover een derde: nergens bleek nl. uit dat de
overneemster de handelszaak wei degelijk had ingebracht in ofverkocht aan
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de vennootschap. Vermits art. 2279 B.W. niet van toepassing is op een
handelszaak als algemeenheid (Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86,
174 en Pas., 1986, I, 150; De Page, V, nr. 1039), kon de curator zich
niet verzetten tegen de revindicatie door de overdrager van de handelszaak.
In de onderzochte periode verschenen een aantal arresten waarin de vraag
werd gesteld naar de mogelijke aansprakelijkheid van de opkopers van nog
niet afbetaalde voertuigen waarvan de oorspronkelijke verkoper zich de
eigendom had voorbehouden (Antwerpen, 4 maart 1986, R. W., 1987-88,
370, noot; Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 798, noot Herbots,
J.; Luik, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515). Ook hier betreft het,
bij gebreke van samenloop, geen probleem van tegenwerpelijkheid van het
eigendomsvoorbehoud. Deze arresten maken toepassing van het leerstuk
van de derde- medeplichtigheid aan contractbreuk. Zij worden verder nog
besproken (infra, nr. 73).
10. VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK- Hoewel het zelden voorkomt dat
iemand een goed verkoopt waarmee hij helemaal geen uitstaans heeft,
gebeurt het soms toch dat ,eens anders zaak" (art. 1599 B.W .) wordt
verkocht.
Aandeelhouders van een vennootschap b.v. zijn geen eigenaar van de
goederen van de vennootschap. Zij kunnen ze niet op hun eentje verkopen,
hoe belangrijk hun aandelenpakket ook moge zijn (Bergen, 26 maart 1985,
J.T., 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 160).

Een medeeigenaar van een onverdeeld goed kan enkel beschikken over zijn
onverdeeld aandeel. Wanneer hij het goed aileen verkoopt, verkoopt hij
(gedeeltelijk) andermans zaak (Rb. Gent, 16 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not.,
1987, 102 enR. W., 1986-87, 537). Was echter geen verkoopvan andermans
zaak, de verkoop door een gewezen echtgenoot, van een onroerend goed
van de huwgemeenschap, na de overschrijving van het vonnis dat de
echtscheiding toestond, wanneer de uit de echt gescheiden vrouw de huwelijksgemeenschap niet had aanvaard overeenkomstig het oude art. 1463
B.W. (Bergen, 4 november 1986, Rev. Liege, 1987, 1098).
De nietigheid waardoor de verkoop van andermans zaak is aangetast, is een
relatieve nietigheid, die enkel door de koper kan ingeroepen worden. Zij
kan niet worden ingeroepen door de ware eigenaar; evenmin door de
verkoper (Bergen, 26 maart 1985, J. T, 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not.,
1986, 160); ook niet door degene die een onroerend goed als eerste kocht,
maar wiens overeenkomst nog niet was overgeschreven bij de hypotheekbewaarder op het ogenblik dat een tweede koper van hetzelfde goed zijn koop
welliet overschrijven (Rb. Luik, 26 november 1982, Jur. Liege, 1983, 431,
noot Burton, M.).
De verus dominus kan de verkoop door een ander van zijn zaak, achteraf
wei goedkeuren, althans tot op het moment dat de vordering tot nietigver-
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klaring effectief wordt ingesteld. Eens de vordering ingesteld, kan de
goedkeuring door de ware eigenaar niet meer baten (Bergen, 26 maart 1985,
J.T., 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 160).
In hetzelfde arrest werd er op gewezen dat de koper te goeder trouw, die
niet wist dat de hem verkochte zaak aan een ander toebehoorde, nag niet
ipso facto recht heeft op schadevergoeding. Hiervoor wordt vereist dat de
verkoper te kwader trouw gehandeld heeft (De Page, IV, nr. 32 d; Limpens,
J., o.c., nr. 160, p. 93).
Soms is de koper zelfs helemaal niet gediend met een nietigverklaring van
de koop, en is het hem volledig om schadevergoeding te doen. Dit werd
gei1lustreerd in een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
van 16 juni 1983 (Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 102 en R. W., 1986-87, 537).
Op 11 april 1979 werd bij de notaris een onderhandse koopovereenkomst
ondertekend. De akte bepaalde a.m. dat de koper- tot dan toe huurder
- het vrije gebruik van het verkochte woonhuis zou krijgen bij het verlijden
van de notariele akte en dat deze akte binnen de vier maanden zou verleden
worden. Met het oog op de financiering van een deel van de prijs en het
uitvoeren van enkele verbouwingswerken, kwam op 20 augustus 1979 een
antwerp akte van hypothecaire lening tot stand tussen de kopers en een
kredietinstelling, met een interest van 8, 75 OJo. Het ondertekenen van deze
akte werd uitgesteld tot na het verlijden van de notariele verkoopakte. Bleek
echter dat de verkoper ten tijde van de verkoop niet de uitsluitende eigenaar
was van het goed, doch slechts ten belope van 8/9. Een erfeniskwestie,
waarover nag geen uitspraak was gedaan. Hiervan op de hoogte gesteld,
besloot de financieringsmaatschappij haar offerte van augustus 1979 voorlopig te klasseren. Vanaf 28 april 1980 kon de verkoper zich dan eindelijk
als enige eigenaar beschouwen. Op 28 juni 1980 werd de notariele akte
verleden. Oak de lening kon nu toegestaan worden, maar ditmaal werd een
interest van 11,75% voorzien. De Rechtbank wees er op dat de kopers
overeenkomstig art. 1599 B.W. de nietigheid van de koop hadden kunnen
inroepen, maar dat dit niet in hun belang was: zij wilden slechts schadevergoeding voor de financieel nadelige gevolgen van het steeds uitstellen van
de authentieke akte. Door de verkoop niet te beperken tot haar onverdeeld
aandeel en door de kopers op geen enkele wijze kennis te geven van de nog
bestaande onverdeeldheid, heeft de verkoper, aldus de rechtbank, de kopers
in de waan gebracht dat ze eigenaar werden van het goed en dat zulks binnen
de vier maanden door een authentieke akte oak aan derden zou kunnen
worden tegengeworpen. Oak de notaris ging niet vrijuit: aangezien hij
volledig op de hoogte was van de erfrechtelijke betwisting en de onverdeelde
eigendomstoestand, is hij tekort gekomen aan zijn voorlichtingsplicht; hij
had hetzij de overeenkomst moeten beperken tot het onverdeelde aandeel
van de verkoper, hetzij het sluiten van de overeenkomst moeten opschorten.
De aansprakelijkheid werd verdeeld: een vierde ten laste van de verkoper,
drie vierden ten laste van de notaris.
Wanneer de curator per vergissing een zaak verkoopt die eigendom is van
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een derde, maar die zich tussen de goederen van de gefailleerde bevond,
heeft de ware eigenaar recht op de ontvangen prijs en wordt hij, voor het
verschil tussen de prijs en de werkelijke waarde van de zaak, toegelaten tot
het passief van de failliete boedel. Nu aan de curator in casu geen aquiliaanse fout kon verweten worden, heeft de ware eigenaar geen recht op een
integrate schadevergoeding (Kh. Namen, 30 oktober 1984, Rev. Reg. Dr.,
1985, 195).
AFDELING

3

PRIJS EN HANDGELD

11. PRIJS- Naast de eigendomsoverdracht, is de prijs het tweede essentieel
bestanddeel van de koop-verkoop. Het moet welteverstaan gaan om een
prijs in geld. Het wederzijds belang van de partijen bij een overeenkomst
waarbij gratis toestemming wordt gegeven om grand aan te vullen, mag niet
met een koopprij s worden gelijkgesteld (Antwerpen, 23 januari 1986, R. W.,
1986-87, 324, noot Pauwels, C.).
Over de mogelijkheid een verkoop als onrechtstreekse of als vermomde
schenking te laten doorgaan, zie De Boungne, A., ,Verkoop van een
onroerend goed tegen een twijfelachtige prijs", T. Not., 1986, 1-24.
Waar de prijs in beginsel nauwkeurig moet bepaald zijn in de overeenkomst
zelf (art. 1591 B.W.), volstaat het nochtans dat de prijs bepaalbaar is aan
de hand van objectieve criteria waaromtrent partijen overeenstemming
bereikt hebben (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560; zie oak
Foriers, P.A., o.c., T.B.H., 1987, (2), nr. 33-35, p. 8-13).
12. HANDGELD - W anneer de koper bij het sluiten van de overeenkomst
een sam geld overhandigt aan de verkoper bij wijze van handgeld (,arrhes"), doen de partijen er goed aan om de precieze betekenis hiervan te
expliciteren. Zoals het Hof van Beroep te Bergen opmerkte (Bergen, 4
november 1986, Rev. Liege, 1987, 1098) kan het geven van handgeld
inderdaad verschillende juridische betekenissen hebben: 1° een louter bewijsmiddel; 2° de mogelijkheid om alsnog van de koop af te zien (art. 1590
B.W .); 3° gedeeltelijke betaling van de prijs. In elk geval afzonderlijk moet
men nagaan welke betekenis de partijen aan het handgeld hebben willen
geven. In geval van twijfel wordt het handgeld als een eenvoudig voorschot
op de prijs beschouwd (zie oak vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 777, nr.
8).
De toepassing van art. 1590 B. W. veronderstelt een volwaardige koop, met
mogelijkheid om er alsnog van af te zien. Dit is niet het geval wanneer een
koopoptie niet gelicht wordt (Luik, 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115; De
Page, IV, nr. 273; Simont, L. en De Gavre, J., ,Examen de jurisprudence
(1969 a 1975) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1976, (365), nr. 26, p.
390-391).
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AFDELING

4

MODALITEITEN VAN DE KOOP

13. Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde. In al deze gevallen
worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van
de overeenkomsten (art. 1584 al. 1 en al. 3 B.W.).
OPSCHORTENDE VOORWAARDE- Onder verwijzing naar het ondertussen welbekende cassatiearrest van 5 juni 1981 (zie hierover Herbots, J.,
,Contrat sous condition suspensive: consequences de la faute commise par
une partie pendente conditione" (noot onder Cass., 5 juni 1981), R.C.J.B.,
1983, 204-222; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, (1), 169-172), wees het Hof van
Beroep te Antwerpen er op dat wanneer bij overeenkomst een verbintenis
onder opschortende voorwaarde wordt aangegaan, de overeenkomst hangende de voorwaarde niettemin bestaat, oak al is de uitvoering van de
verbintenis geschorst (Antwerpen, 26 april 1986, Pas., 1986, II, 123).
De Recht bank van Eerste Aanleg te Brugge leidde uit voornoemd cassatiearrest af dat het onjuist is te stellen dat de opschortende voorwaarde een
toekomstige en onzekere gebeurtenis is, waarvan het ontstaan van een recht
afhankelijk is. De opschortende voorwaarde is deze die de uitvoering van
een verbintenis doet afhangen van een toekomstige onzekere gebeurtenis
(Rb. Brugge, 2 oktober 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 380, noot A.C.).
Bij dit vonnis kan tach een vraagteken worden geplaatst. De betwisting
betrof het verschuldigde registratierecht voor een aankoop van appartementen onder opschortende voorwaarde van ajwerkfng en verlijding van de akte
tegen bepaalde data. Welnu, sedert de cassatiearresten van 9 februari 1933
(Pas. 1933, I, 103, concl. Proc. Gen. Leclercq, P.) wordt aangenomen dat
de opschortende voorwaarde niet kan bestaan in de uitvoering door een van
de partijen van een verbintenis waartoe hij krachtens de overeenkomst zelf
gehouden is. De betaling van de prijs b. v. kan geen opschortende voorwaarde zijn, hoogstens een ontbindende voorwaarde. Hetzelfde kan gezegd
worden van de verplichting van de verkoper het goed te leveren (zie noot
A. C. onder het Brugse vonnis, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 386).
Ondertussen heeft het Hofvan Cassatie zijn standpunt m.b.t. de draagwijdte van de opschortende voorwaarde, bevestigd naar aanleiding van een
geschil betreffende een overeenkomst aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van een lening (Cass. 15 mei 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1248, J. T., 1987, 4 en Pas., 1986, I, 1123). Wanneer bij overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde wordt aangegaan,
dan bestaat de overeenkomst hangende de voorwaarde, oak al is de uitvoering van de verbintenis geschorst. Deze overeenkomst doet derhalve tussen
de partijen rechten en plichten ontstaan en de partij die haar verplichtingen
niet nakomt, kan schadeplichtig zijn. Het arrest dat vaststelt dat de overlie-

14.
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mers zich niet hebben ingespannen om de lening te bekomen, kan wettig
de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de overnemers uitspreken
en hen, op grond van de fout die zij hangende de voorwaarde hebben
begaan, tot schadevergoeding veroordelen.
15. VERHINDERING VAN DE VERVULLING VAN DE VOORWAARDE. ART. 1178
B.w.- Dit laatste geval vertoonde toch deze eigenaardigheid: de wanprestatie die de koper werd verweten, bestond er precies in de niet-vervulling
van de voorwaarde zelf te hebben bewerkstelligd, door zich niet te hebben
ingespannen om de lening te bekomen. Is het in zulke gevallen niet eenvoudiger te zeggen dat de voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn, aangezien
degene die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de verv'ulling
ervan verhinderd heeft (art. 1178 B.W.; Herbots, J., ,Contrat sous condition suspensive: consequences de la faute commise par une partie pendente
conditione" (noot onder Cass., 5 juni 1981), R.C.J.B., 1983, (204), 213)?
Deze redenering werd gevolgd door het Hof van Beroep te Gent in volgend
geval: op de bestelbon voor een zelfrijdende hydraulische kraan werd ten
behoeve van de koper de volgende clausule opgenomen: ,aankoop is geldig
mits goedkeuring van aankoopkrediet". De koper beweerde dat deze opschortende voorwaarde niet verwezenlijkt werd, doordat de financiele instelling waartoe hij zich onmiddellijk na de ondertekening van de bestelbon
had gewend, de aangevraagde kredietopening geweigerd had. Hij liet de
verkoper weten dat de koop om die reden niet kon doorgaan.
Het Hof stelt terecht de vraag of de koper het in de gegeven omstandigheden
wei bij die ene kredietaanvraag mocht Iaten, dan wei tot verdere pogingen
gehouden was. Aangezien de koop niet afhankelij k was gemaakt van een
welbepaalde kredietaanvraag bij een wel bepaalde kredietinstelling, en er
evenmin een termijn was bepaald, mocht de koper zich volgens het Hof niet
bevrijd achten van verdere inspanningen om een financiering te bekomen,
nadat zijn eerste kredietaanvraag geweigerd was. Door bovendien onmiddellijk daarop elders een kraan te kopen, heeft de koper zelf de vervulling
van de voorwaarde verhinderd. Overeenkomstig art. 1178 B. W. wordt
hierdoor de voorwaarde geacht vervuld te zijn, zodat de koopovereenkomst
is tot stand gekomen en de tegenpartij de uitvoering of de ontbinding ervan
kan vorderen (Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209).
Art. 1178 B.W. kwam zijdelings eveneens ter sprake in een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel van 4 februari 1987 (Rev. Not. B.,
1987, 414). De koop van gronden werd, volgens het koopcompromis,
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper v66r 11 augustus
1980 een bouwvergunning zou krijgen. Deze bouwvergunning diende conform te zijn aan een vroeger verkregen verkavelingsvergunning. Op 21 april
1980, dus binnen de overeengekomen termijn, werd een bouwvergunning
afgeleverd, doch hiertegen werd door de gemeente een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State. Ondanks dit annulatieberoep werd
op 11 juni 1980 de authentieke akte verleden. In de notariele akte werd
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echter met geen woord meer gerept over de bouwvergunning. Door een
arrest van 15 juni 1984 werd de bouwvergunning vernietigd wegens niet
conform zijn aan de verkavelingsvergunning. De koper beweerde dat door
de nietigverklaring van de bouwvergunning vaststond dat de opschortende
voorwaarde, waarvan enkel sprake was in bet koopcompromis, niet vervuld
was, zodat de koop voor onbestaande moest worden gehouden. De Rechtbank van Koophandel diende in hoofdorde een interpretatieprobleem op te
lossen (infra, nr. 38): de afgifte van een bouwvergunning werd enkel in het
koopcompromis als opschortende voorwaarde vermeld; in de notariele akte
was hiervan geen sprake. Na een grondige ontleding van het verloop der
gebeurtenissen, kwam de Rechtbank tot het besluit dat de authentieke akte
de werkelijke wilder partijen vertolkte; het ging bijgevolg om een eenvoudige onvoorwaardelijke koop. De Rechtbank voegde daar aan toe dat zelfs
indien het om een voorwaardelijke koop zou gaan, quod non, de niet-vervulling van de voorwaarde enkel aan de nalatigheid van de koper te wijten
was: zijn bouwaanvraag had conform dienen te zijn aan de verkavelingsvergunning, zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald in het koopcompromis.
Hierdoor zou de voorwaarde in ieder geval geacht worden vervuld te zijn,
overeenkomstig art. 1178 B.W ..
16. KOOP OP PROEF- De in art. 1588 B.W. neergelegde regel volgens welke

koop op proef altijd vermoed wordt te zijn aangegaan onder een opschortende voorwaarde, houdt geen onweerlegbaar vermoeden in. De feitenrechter interpreteert de overeenkomst dienaangaande op onaantastbare wijze
(Cass., 30 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1'018 en Pas., 1984, I, 910). In
casu kon volgens het Hof van Beroep te Antwerpen, uit de vermelding , ,all
the above items are for A.I.B. testhouse for testing purpose", niet worden
afgeleid dat de verkoopster zich verbonden had om op haar kosten de
goederen te laten testen en ook niet dat deze test een voorafgaande voorwaarde was voor de totstandkoming van de overeenkomst.

HOOFDSTUK

II

GELDIGHEIDSVEREISTEN
AFDELING

1

WILSTOESTEMMING

§ 1. Overeenstemming. Aanbod en aanvaarding
17. WEDERZIJDSE TOESTEMMING - De koop komt tot stand door bet
wederzijds akkoord van partijen over haar essentiele elementen: de zaak en
de prijs (art. 1583 B.W.). Aldus besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Luik dat er, bij ontstentenis van akkoord over de precieze omvang van
een muurgemeenheid en over de wijze van berekening van de prijs, geen
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koop kon voltrokken zijn (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986,
560).
Waar in beginsel de wilsovereenstemming omtrent de te verkopen zaak en
de koopprijs volstaat, is het nochtans mogelijk dat de partijen in hun
concreet geval, nog andere elementen als doorslaggevend hebben beschouwd, zodat de koop niet voltrokken is zolang er ook over deze , ,substantiele" elementen geen akkoord is bereikt (b.v. bijzondere betalingsmodaliteiten, leveringstermijn, kleur van een wagen ... ). Over de vereiste omvang van het akkoord der partijen, raadplege men: Cornelis, L., ,Het
aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, (6),
18-19; Foriers, P.A., ,Les contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence 1970-1984", T.B.H., 1987, (2), nr. 30, p. 5-6; Van Oevelen, A. en
Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 198586, (1), 17-18; Van Ommeslaghe, P., ,Examen de jurisprudence (1974 a
1982) Les obligations", R.C.J.B., 1986, (33), nr. 56, p. 139-140; vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, p. 779, nr. 10.
Chronologisch gezien, komt de koopovereenkomst tot stand door de aanvaardingvan een geldig aanbod (Bergen, 10 december 1985, T.B.H., 1986,
670, noot Parmentier, Cl.; Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985,
788).

18. AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN. CULPA IN CONTRAHENDO -De
aan de contractsluiting voorafgaande besprekingen en onderhandelingen,
doen nog geen verbintenissen ontstaan. Bike partij heeft principieel het
recht om de onderhandelingen op eender welk moment af te breken.
Nochtans kan het afbreken van de besprekingen onder bepaalde voorwaarden een culpa in contrahendo uitmaken, waardoor de afbrekende partij op
grond van de artt. 1382-1383 B.W. gehouden zal zijn de aan de wederpartij
berokkende schade te vergoeden (Zie Herbots, J., ,De goede trouw in de
pre-contractuele rechtsverhoudingen. De problematiek van de afgebroken
onderhandelingen", in Het contract in wording, Belgische Vereniging van
Bedrijfsjuristen en Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (ed.),
Brussel, 1987, (31), 57-73; Kruithof, R., ,Overzicht van rechtpraak (19741980) Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), nr. 21-22, p. 528-529; Schrans,
G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 1984, (1),
nr. 4, p. 6-9).
Toen bleek dat een oorspronkelijk bestelde computer niet beschikbaar was,
werd er door partijen verder onderhandeld over een vervangend toestel. De
kandidaat-koper stelt plots een einde aan de besprekingen: ,,Desolee pour
vous, mais I' affaire est conclue. Le rendez-vous de ce soir n'a done plus de
raison d'etre". Door te Iaten uitschijnen zeker verder te willen onderhandelen, de tegenpartij kosten te Iaten maken om een vervangend toestel te
vinden en dan plots de onderhandelingen af te breken, heeft de kandidaatkoper volgens de Rechtbank van Koophandel te Luik een culpa in contra1062

hendo begaan die hem tot schadevergoeding verplicht (Kh. Luik, 20 december 1984, Jur. Liege, 1985, 149).
19. AANBOD - Een aanbod tot kopen of verkopen is een volledig voorstel
dat aile elementen bevat welke noodzakelijk zijn voor het tot stand komen
van het contract (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985, 788). De
loutere aanvaarding ervan door de wederpartij moet het contract kunnen
doen ontstaan.
Degene die een aanbod doet, kan een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding stipuleren. De pollicitant dient zijn aanbod gedurende deze termijn te
handhaven. Maar dit laat de tegenpartij nog niet toe een welles-nietes-spelletje op te voeren: een afwijzing stelt meteen een einde aan de onderhandelingen op die basis; zou de tegenpartij na een aanvankelijke weigering t6ch op
het aanbod willen ingaan, dan wordt deze ,aanvaarding" als een nieuw
aanbod beschouwd; het staat de oorspronkelijke pollicitant vrij er al dan
niet op in te gaan, ook al is de termijn van diens aanvankelijk aanbod nog
niet verstreken (Bergen, 28 apri11987, Rev. Liege, 1987, 868; Cornelis, L.,
o.c., T.P.R., 1983, (6), 36-37).
Een aanbod dat niet van een uitdrukkelijke termijn werd voorzien, kan niet
herroepen worden gedurende een rede/ijke termijn, om de wederpartij toe
te Iaten erover nate denken en erop te antwoorden (Bergen, 10 december
1985, T.B.H., 1986, 670, noot Parmentier, Cl.). Het Hof was in casu van
oordeel dat de aanvaarding op 28 april1983 van een aanbod tot overname
van een handelszaak, gedaan op 28 maart 1983, nog binnen zulke redelijke
termijn plaatsgevonden had.

20. VERKOOPBELOFTE - In tegenstelling tot het aanbod, dat zijn bindende
kracht ontleent aan een eenzijdige wilsuiting vanwege de pollicitant (Cass.,
9 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1132, J. T., 1981, 206, Pas., 1980, I, 1121,
R. W., 1982-83, 319 en T. Aann., 1981, 146, noot Senelle, M.), is de
eenzijdige verkoopbelofte een overeenkomst waarbij de eigenaar van een
zaak, aan een would-be-koper die aanvaardt, voor een bepaalde termijn een
optie verleent om het goed tegen een overeengekomen prijs te kopen. Op
het ogenblik dat de beneficiaris de optie Iicht, komt de koop tot stand,
zonder enige tussenkomst vanwege de verkoper (Cass., 9 januari 1975, Arr.
Cass., 1975, 522, Pas., 1975, I, 482, R. W., 1974-75, 2647, T. Not., 1975,
219; Luik, 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115).
Andermaal moet worden vastgesteld dat het onderscheid tussen een aanbod
en een eenzijdige verkoopbelofte in de praktijk niet steeds even duidelijk
is (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, 780-781).
Wat b.v. te denken van een overeenkomst tussen een ,koper" en een
lasthebber van de eigenaars, waarbij deze laatsten zich het recht voorbehouden om uiteindelijk zelf te beslissen over de aanvaarding? Is dit een
contractsbelofte waarbij de eigenaars vrij blijven, of gaat het om ,een
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eenvoudig aanbod tot kopen? Volgens de Antwerpse Rechtbank van Eerste
Aanleg is de kwalificatie aanbod de meest realistische; maar voor aile
zekerheid wordt er aan toegevoegd dat in beide gevallen de gebondenheid
van de kandidaat-koper vaststaat (Rb. Antwerpen, 13 oktober 1986, R. W.,
1986-87, 2241).
In de onderzochte periode werden aan het Hof van Beroep te Luik, twee
betwistingen voorgelegd omtrent een ,option cessible d'achat", verleend
aan een makelaar die het betrokken document evenwel niet ondertekend
had.
In het eerste geval (Luik, 31 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 485, noot P .H.)
vroeg de makelaar schadevergoeding wegens het intrekken van de optie
door de eigenaars. De vordering werd afgewezen: een voortijdige eenzijdige
intrekking van de optie is immers van generlei waarde t.a.v. de beneficiaris;
hij moet er geen rekening mee houden; niets belet hem de optie t6ch te
lichten; enkel een verkoop aan een derde zou het lichten van de optie
onmogelijk hebben gemaakt. In het begin van het arrest had het Hof het
document waarin de optie werd verleend, eerder als een ,offre unilaterale"
bestempeld.
Het tweede arrest (Luik 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115) betrof de
volgende situatie: de makelaar had een kandidaat-koper een overeenkomst
Iaten ondertekenen; oak dit document wou de tussenpersoon niet zelf
ondertekenen; wanneer hij het contract aan de eigenares ter ondertekening
voorlegt, weigert deze; nu er door de ,kopers" aan de makelaar reeds een
sam geld overhandigd was, rees de vraag of er al dan niet een verkoop was
tot stand gekomen. Zoals in het arrest van 31 maart 1983, lijkt het Hof de
situatie te ontleden als een overdraagbare eenzijdige verkoopbelofte aan de
makelaar. Er zou dan een verkoop tot stand gekomen zijn indien 1° de
makelaar de optie zelf had gelicht (indien hij de overeenkomst met de
kandidaat-kopers ondertekend had, zou dit volgens het Hof reeds stilzwijgend gebeurd zijn) of indien 2° de makelaar zijn optie had overgedragen
aan de kandidaat-kopers die haar dan zouden gelicht hebben door de
ondertekening van het contract. Geen van beide was gebeurd, er kon
derhalve geen sprake zijn van een voltrokken verkoop. Maar andermaal
wordt het geweer van schouder veranderd, wanneer het Hof daar aan
toevoegt , ... que de plus, !'acceptation de l'option manquant, il n'y avait
qu'une simple pollicitation revocable ... ''. Aanbod of eenzijdige verkoopbelofte?
Het Hof van Beroep te Bergen kwalificeerde een overeenkomst met een
makelaar, genoemd ,option cessible de vente', maar waarin de partijen
aangeduid werden als ,agence ou mandataire" resp. ,vendeur ou mandant" als een gemengd contract van lastgeving en aanneming. Er vindt,
aldus het Hof, geen verkoop plaats aan de makelaar; hij heeft slechts de
opdracht om een koper te vinden voor het te koop gestelde goed (Bergen,
1 december 1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.).
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De weigering een goed te kopen door degene die zich daartoe eenzijdig
verbonden had, is niet foutief, wanneer de mogelijkheid van herroeping van
de belofte uitdrukkelijk werd voorzien. De koper die van deze mogelijkheid
gebruik maakt, dient wel de volledige vergoeding te betalen die hiervoor
contractueel voorzien was (Brussel, 11 september 1985, Rec. Gen. Enr.
Not., 1987, 98).
21. BEDING VAN vooRKEUR- Bij het toekennen van een voorkeurrecht,
gaat de eigenaar nag niet de verbintenis aan om het goed te verkopen. Ret
recht van voorkeur kan door de begunstigde pas uitgeoefend worden op het
ogenblik dat de eigenaar-belover onherroepelijk beslist heeft het goed aan
bepaalde voorwaarden te verkopen. De eenzijdige wilsuiting van de begunstigde, om het goed aan die voorwaarderi te verkopen, volstaat om de koop
tussen partijen te voltrekken, zonder dat een formeel aanbod vanwege de
belover vereist is (Kh. Brussel, 1 februari 1985, T.B.H., 1985, 724).
22. AANVAARDING - De Rechtbank van Koophandel te Hasselt bracht in
herinnering dat de aanvaarding die de overeenkomst doet tot stand komen,
zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan gebeuren. Zij is uitdrukkelijk
wanneer zij blijkt uit handelingen gesteld met de bedoeling de toestemming
tot uiting te brengen. De aanvaarding gebeurt stilzwijgend wanneer zij
afgeleid moet worden uit handelingen gesteld met een ander doel dan het
doen blijken van de toestemming (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H.,
1985, 788). In casu oordeelde de rechtbank dat uit het feit dat de curatoren
aan de rechtbank machtiging vroegen om uit de hand in te gaan op een
welomschreven aanbod, alleszins hun stilzwijgende aanvaarding van dit
aanbod moet worden afgeleid. Er is een koopovereenkomst tot stand
gekomen, weliswaar onder voorbehoud van machtiging door de rechtbank
(Over de verkoop uit de hand van goederen die deel uitmaken van een
failliete boedel, infra, nr. 88).
§ 2. Algemene verkoopsvoorwaarden
23. TOEPASSELIJKHEID- " ... factuurvoorwaarden (kunnen noch mogen)
tot verbintenissen worden verheven, zolang het bewijs niet geleverd is dat
dezelfde voorwaarden door partijen met zekerheid gekend, gewild en aanvaard zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst". Met deze
kernachtige formulering omschreef de Vrederechter van Merksem de problematiek van de toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden die
- soms in minuscule lettertjes - voorkomen op bestelbons en facturen
(Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518, noot). Opdat een
verkoper zijn algemene verkoopsvoorwaarden tegen de koper zou kunnen
inroepen is inderdaad vereist dat de koper deze kende of redelijkerwijze
moest kennen op het ogenblik van de contractsluiting en dat hij ze uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard heeft (zie hierover: Bosmans, M., ,Stan-
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daardbedingen", T.P.R., 1984, (33), 34-52; Gregoire, P ., ,Les conditions
generales en matiere de vente", in La vente, Brussel, Editions du Jeune
Barreau, 1987, (63), 65-81; Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1983, (495), 539-544;
Rommel, G., ,De informatieplicht in het consumentenrecht", R. W., 198384, (2273), 2281-2289; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., , ,Examen
de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1985,
(105), 123-126; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, (1), 18-20; Van Ommeslaghe, P .,
,Examen de jurisprudence (1974 a 1982) Les obligations", R.C.J.B., 1986,
(33), 140-146; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, 783-789).
Algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op de keerzijde van een bestelbon, maken integraal deel uit van de overeenkomst, wanneer er op de
voorzijde uitdrukkelijk naar wordt verwezen (Vred. Anderlecht, 13 november 1986, T.B.H., 1987, 745, noot). In dezelfde zin was het Hofvan Beroep
te Brussel van oordeel dat de koper, behoudens tegenbewijs door hem te
leveren, niet onwetend kan zijn van algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de achterzijde van een bestelbon, terwijl op de voorzijde uitdrukkelijk bepaald was dat de klant verklaarde kennis genomen te hebben van de
op de keerzijde opgenomen algemene verkoopsvoorwaarden (Brussel, 4 juni
1987, J.T., 1987, 702). Volgens de Vrederechter van Hannuit kan een
boetebeding, (enkel?) vermeld op de keerzijde van een factuur, niet ingeroepen worden tegen een niet-handelaar. De factuur houdt slechts een bevestiging in vanwege de schuldeiser, doch geen erkenning van schuld vanwege
de klant (Vred. Hannuit, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 247, noot de
Leva!, G.).
Ben touter verwijzing naar algemene voorwaarden, zonder dat de tekst zelf
ervan wordt meegedeeld aan de medecontractant, is onvoldoende (Kh.
Brussel, 6 juni 1985, T.B.H., 1986, 467; Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H.,
1986, 472). In eerstgenoemd vonnis werd er bovendien op gewezen dat de
factuur, waarop de verwijzing voorkwam, pas na de contractsluiting werd
opgesteld. De kennis van de algemene contractsvoorwaarden moet nl.
uiterlijk op bet ogenblik van bet tot stand komen van de overeenkomst
aanwezig zijn.
De verkoper kan zich niet beroepen op een bevoegdheidsbeding uit zijn
algemene voorwaarden, wanneer het is opgesteld in een voor de medecontractant vreemde taal, er slechts in zeer kleine lettertjes naar verwezen wordt
en zonder dat een uitdrukkelijke aanvaarding bewezen is (Kh. Charleroi,
5 december 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 34). Wanneer partijen in hun
onderlinge zakenrelatie bet Duits gebruiken, volstaan in bet Frans opgestelde algemene voorwaarden niet om de aanvaarding ervan te bewijzen (Kh.
Verviers, 8 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 310, noot J.H.).
Uiteraard kunnen algemene voorwaarden op de factuur, die verschillen van
deze op de bestelbon, niet toegepast worden (Bergen, 12 november 1986,
J. T., 1987, 112). In casu was niet bewezen dat de partijen sedert geruime
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tijd zakenrelaties onderhielden en dat de algemene voorwaarden op de
factuur stilzwijgend zouden aanvaard zijn.
Tussen handelaars die regelmatig met mekaar zaken doen, wordt uit de
afwezigheid van protest de (stilzwijgende) aanvaarding van algemene verkoopsvoorwaarden afgeleid (Arrondrb. Charleroi, 9 november 1982, Rev.
Reg. Dr., 1983, 65; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518,
noot). De Vrederechter van Marche-en-Famenne stelde zelfs in het algemeen
dat het niet-protesteren een stilzwijgende aanvaarding inhoudt (Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 487), zonder te wijzen op
bijzondere begeleidende omstandigheden die tach vereist zijn opdat een
stilzitten als aanvaarding zou kunnen gelden (Kruithof, R., o.c., T.P.R.,
1983, (495), p. 543, nr.38; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, (33),
nr. 54, p. 136-138).
24. BEVOEGDHEIDSBEDINGEN- Voor bevoegdheidsbedingen in het bijzonder, moet rekening worden gehouden met art. 17 van het Europees Executieverdrag van 27 september 1968 (goedgekeurd bij Wet 31 januari 1971, B.S.,
31 maart 1971). Volgens deze bepaling dient een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter, hetzij bij een schriftelij ke overeenkomst,
hetzij bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst te worden
gesloten. Zowel de Belgische Hoven en Rechtbanken als het Europese Hof
van Justitie stellen terzake zeer strenge eisen (H.v.J ., 19 juni 1984 (T. Russ
en E. Russ I Nova en Goeminne Hout, 71/83), Cah. Dr. Eur., 1985, 420,
noot Ekelmans, M., Eur. Vervoerr., 1985, 3, PB.C., 1984, 186/3, Rechtspr.
Antw., 1983-84, 420, Rev. Crit. Dr. Int., 1985, 385, noot Gaudemet-Tallon,
H., R. W., 1984-85, 109; H.v.J., 11 juli 1985 (F. Berghoefer GmbH KG I
ASA SA, 221184), PB.C., 1985, 20019; Bergen, 9 maart 1983, T.B.H.,
1985, 386, noot Gregoire, M.; Antwerpen, 2 april1984, Turnh. Rechtsl.,
1984, 148; Kh. Verviers, 8 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 310; Kh. Kortrijk,
26 november 1985, T.B.H., 1986, 717, noot; Kh. Brussel, 12 december
1985, T.B.H., 1987, 381; Kh. Luik, 12 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 932,
noot Pire, D.).
25. SCHADE-, BOETE- EN STRAFBEDINGEN- De verkoper die een procentuele verhoging van de prijs in geval van wanprestatie door de koper zou willen
bedingen, moet op zijn tellen passen. De rechter zal een overdreven beding
als een ongeoorloofd strafbeding bestempelen en nietig verklaren. Artikel
1226 B. W. bepaalt weliswaar dat een strafbeding een beding is waarbij een
persoon, om de uitvoering van een overeenkomst te verzekeren, zich voor
het geval van niet-uitvoering tot iets bepaalds verbindt, maar art. 1229 B. W.
verduidelijkt dat het strafbeding de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt
ten gevolge van het niet nakomen van de hoofdverbintenis. Daaruit volgt
dat het als strafbeding overeengekomen bedrag slechts een forfaitaire
vergoeding mag zijn voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge
van het niet nakomen van de verbintenis. De feitenrechter die vaststelt dat
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de overeengekomen bedragen geen vergoeding van de schade uitmaken, kan
daaruit wettig afleiden dat het geen strafbeding in de zin van de artt. 1226
en 1229 B.W. betreft (Cass., 21 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 404,
J. T., 1986, 394, Pas., 1986, I, 346 enR. W., 1986-87, 2872; ziehierover ook:
Bosmans, M., o.c., T.P.R., 1984, (33), 61-64; Gregoire, P., o.c., in La
vente, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1987, (63), 93-99; Kruithof, R.,
o.c., T.P.R., 1983, (495), 677-688; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B.,
1986, (33), 224-231; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1),
163-166).
Toepassingen hiervan vinden we in: Antwerpen, 14 maart 1984, Limb.
Rechtsl., 1984, 97, noot T.; Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209;
Antwerpen, 5 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 114, noot; Brussel, 4 juni
1987, J.T., 1987, 702; Kh. Brugge, 21 oktober 1982, T.B.R., 1983, 44; Kh.
Kortrijk, 21 juni 1984, T.B.H., 1985, 237; Kh. Brussel, 21 september 1984,
T. Aann., 1985, 173; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518;
Vred. Brussel (le kanton), 12 december 1985, T. Vred., 1987, 81.
Volgens het Hof van Beroep te Bergen dient de schuldeiser die een boetebeding inroept, het niet overdreven karakter ervan te bewijzen (Bergen, 9 mei
1984, J.T., 1984, 445; contra: Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W.,
1985-86, (1), 164, nr. 80).
Ten onrechte herleidden de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
en de Vrederechter van Marche-en-Famenne een overdreven geacht strafbeding tot een lager bedrag (Kh. Dendermonde, 9 september 1986, Intern.
Vervoerr., 1987, 47; Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, Jur. Liege,
1984, 487). Een overdreven strafbeding is in zijn geheel nietig; de rechter
kan het bedrag ervan niet reduceren (Cass., 21 november 1980, Arr. Cass.,
1980-81, 357, Pas., 1981, I, 374 en R. W., 1981-82, 1845).

AFDELING 2

GEBREKEN IN DE TOESTEMMING

§ 1. Ontbreken van geldige toestemming

26. Een koopovereenkomst afgesloten in een vlaag van zinsverbijstering is
nietig wegens het ontbreken van geldige toestemming. Het Hof van Beroep
te Antwerpen verklaarde aldus een overname van een lingerie nietig: de
overnemer, die 200.000 fr. als voorschot had betaald (grotendeels met geld
van zijn werkgever) leed aan een manisch depressieve psychose waarvan
de opstoten met hallucinatoire verschijnselen gepaard konden gaan. Aan
de wederpartij werd, op grond van art. 1386bis B.W. een vergoeding
van 25.000 fr. toegekend (Antwerpen, 12 november 1985, R. W., 1986-87,
464).
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§2. Dwaling
27. De koper die teleurgesteld werd m.b.t. de eigenschappen van de hem
verkochte zaak- hij kreeg niet wat hij verhoopte- beschikt over meerdere
mogelijke rechtsvorderingen tegen zijn verkoper: een vordering tot nietigverklaring wegens dwaling of bedrog, een vordering tot ontbinding van de
koop wegens niet-conforme levering en/of een vordering tot vrijwaring
wegens verborgen gebreken. Waar deze vorderingen in theorie duidelijk van
elkaar moeten onderscheiden worden, leert de praktijk dat het niet steeds
zo eenvoudig is om hen uit mekaar te houden (zie hierover in bet algemeen:
Ghestin, J., Conformite et garanties dans Ia vente. Produits mobiliers,
Parijs, L.G.D.J., 1983, 354 p.). Resultaat: vele kopers beroepen zich zowel
op dwaling, niet-conforme levering, verborgen gebreken en eventueel bedrog, in de hoop dat de rechter wei een ervan zal weerhouden.

28. SUBSTANTIELE, VERSCHOONBARE DWALING- Niet elke dwaling of
vergissing geeft aanleiding tot nietigverklaring van de koop: slechts een
substantiele dwaling of, zoals art. 1110 B.W. het uitdrukt, een dwaling die
de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, wordt in aanmerking genomen. Onder zelfstandigheid van
de zaak moet worden verstaan elk element dat de dwalende partij hoofdzakelijk ertoe bewogen heeft de koop aan te gaan, in die zin dat zonder dat
element het contract niet zou gesloten zijn (Antwerpen, 17 november 1982,
R. W., 1986-87, 1506; Brussel, 25 november 1982, J.T., 1983, 396; Gent,
26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 105, noot; Bergen, 1 december
1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.; Rb. Neufchateau, 30 januari 1985, Rev.
Not. B., 1986, 583).
Bovendien moet de dwaling verschoonbaar zijn. Nonchalance wordt niet
beloond; elk redelijk persoon zou in dezelfde omstandigheden eveneens
gedwaald hebben (Luik, 29 november 1983, Jur. Liege, 1984, 86; vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 25, p. 791-792).

29. DWALING. TOEPASSINGEN- Koopvernietigende dwaling wordt nogal
eens ingeroepen bij de verkoop van (tweedehands-)wagens (zie Moens, K.,
,Wilsgebreken en verborgen gebreken in de verkoop van tweedehandswagens", in Een droomwereld voor auto,s, Faure, M. en Moens, K., Antwerpen, Kluwer, 1983, 105-110). De kopers komen echter vaak van een (figuurlijk) kale reis terug ...
Ben fervent globe-trotter kocht op het vakantiesalon een mobil-home merk
Mercedes-Benz. Op een van zijn vele reizen, meer bepaald in Canada,
ontdekte de koper dat de motor van het voertuig niet van Mercedes-Benz,
maar van het merk Austin was. Het koetswerk bleek van het merk Hanomag
te zijn. Terug in Belgie dagvaardde de koper zijn verkoper zowel op grond
van niet-conforme levering, alsop grond van dwaling en bedrog. Het beroep
op dwaling werd door het Hof van Beroep te Brussel afgewezen: door het
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voertuig ook na het ontdekken van de ware toedracht verder te gebruiken
(de koper trok er nog mee naar Zwitserland en naar de Vogezen), had de
koper Iaten blijken dat zijn dwaling omtrent de herkomst van sommige
onderdelen van het voertuig niet de zelfstandigheid van de zaak betrof
(Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396).
Op de aankoopfactuur van een tweedehandse Volkswagen Golf stand
verkeerdelijk 1975 als bouwjaar vermeld i.p.v. 1974. De dwaling van de
koper was volgens het Hof van Beroep te Luik (14 mei 1986, Rev. Liege,
1987, 173) noch substantieel (de koper kon niet bewijzen dat het bouwjaar
voor hem determinerend was bij de aankoop ), noch verschoonbaar (reeds
uit het inschrijvingsbewijs had hij kunnen opmaken dat de wagen in 1974
in gebruik genomen was). In dezelfde zin was het Antwerpse Hof van
Beroep van oordeel dat een koper niet kon aantonen dat hij bij de aankoop
van een B.M.W. 1800 ,einde reeks" beslissend bewogen werd door de
verkeerde aanduiding van het bouwjaar- 1972 i.p.v. 1969 (Antwerpen, 17
november 1982, R. W., 1986-87, 1506).
30. Ook de verkoop van kunstvoorwerpen of antiek geeft wei eens aanleiding tot een vordering tot nietigverklaring wegens dwaling: een stuk antiek
blijkt helemaal niet zo oud te zijn als de verkoper beweerde; een kunstwerk
is niet authentiek; het gaat om een vervalsing (zie hierover Dirix, E.,
,Dwaling en bedrog bij de koop van kunst en antiek", in Kunst en Recht,
Rimanque, K. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, (95),
95-115).
Rustieke winkelmeubelen werden verkocht op basis van een advertentie in
een reclameblad, foto's en een ,specimen" bestaande uit een lade. Er werd
een prijs van 85.000 fr overeengekomen en een voorschot van 15.000 fr
betaald. Na de levering liet de koper aan de verkoper weten dat , ... ces
meubles n'ont pas Ia valeur du prix que vous auriez !'intention d'en
demander ... '' en hij weigerde het saldo van de prijs te betalen. Door de
verkoper gedagvaard tot betaling, vorderde de koper bij wege van tegeneis
de nietigverklaring van de overeenkomst wegens dwaling.
De rechter in eerste aanleg velde in deze zaak een eigenaardig vonnis: o.m.
uit het feit dat de verkoper niet kon meedelen welke prijs hij destijds zelf
betaald had, werd de dwaling afgeleid; het zou hier echter slechts om een
gedeeltelijke dwaling gaan, die aanleiding geeft tot een gedeeltelijke nietigverklaring; de koper werd veroordeeld tot betaling van de helft van de
overeengekomen prijs, terwijl hij aile meubelen diende terug te geven. Ben
uitspraak die blijkbaar geen van beide partijen bevredigde.
Het Hof van Beroep te Brussel wees de notie ,gedeeltelijke dwaling" en
,gedeeltelijke nietigheid" radicaal af. Ons recht kent niet een door de
rechter ex aequo et bono bepaalde gedeeltelijke nietigheid wegens gedeeltelijke dwaling. Wat de grond van de zaak betreft, achtte het Hof helemaal
geen dwaling bewezen. Het feit dat de werkelijke waarde van de meubelen
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lager lag dan de overeengekomen prijs, werd als irrelevant afgedaan (Brussel, 18 juni 1986, R. W., 1986-87, 2306). Dwaling m.b.t. de waarde van de
gekocl\.te zaak en de prijs die ervoor betaald werd, kan in beginsel geen
aanleiding geven tot nietigverklaring (De Page, IV, nr. 49, p. 84; Limpens,
J., o.c., nr. 116, p. 75).
31. Een tweewoonst met tuin werd door een makelaar aan wie een ,option
cessible de vente" was verleend, verkocht voor 1.800.000 fr. Volgens het
koopcompromis bedroeg de oppervlakte van het geheel , ... plus ou moins
40 are, le mesurage doit etre effectue par un geometre .. ''. Uit een latere
meting, opgemaakt op vraag van de kredietinstelling die de kopers een
lening toestond, bleek de totale oppervlakte amper 25 are te bedragen. Dit
verschil in oppervlakte was volgens het Hof van Beroep te Bergen niet van
die aard dat de overeenkomst als zodanig niet zou gesloten zijn. Daarenboven had de koper de plicht om de oppervlakte v66r de contractsluiting na
te gaan. De dwaling zou dus in ieder geval niet verschoonbaar geweest zijn
(Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.).
Wanneer een stuk grond als ,bouwgrond" wordt verkocht, dan wordt
hiermee de bouw van een woning bedoeld. Indien achteraf blijkt dater geen
bouwvergunning kan afgeleverd worden, omdat er volgens het gewestplan
op het betrokken perceel enkel vakantieverblijven mogen worden gebouwd,
dan is er substantiele dwaling in hoofde van de koper. De hoedanigheid van
bouwgrond- in de zin van de bouw van een woning - was van doorslaggevend belang bij de aankoop (Gent, 26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986,
105, noot). In casu kon zelfs eenvoudig worden gesteld dat de koop voor
niet-voltrokken moest worden gehouden, verrnits de overeenkomst werd
aangegaan onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een
bouwvergunning.
Substantiele dwaling werd ook aanvaard in het geval van een computer die
was aangekocht voor de boekhouding en vooral het voorraadbeheer, maar
die niet bleek toe te laten de voorraden door rechtstreekse toegang te
raadplegen (Brussel, 19 april 1985, Computerr., 1985, 44, Dr. Inform.,
1985, 30 en J. T., 1986, 162).
32. Reeds in het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, nr. 26, p. 793) werd
gewezen op de mogelijke aansprakelijkheid van de instrumenterende notaris
tegenover de verkoper, wanneer de koop vernietigd word wegens dwaling
in hoofde van de koper. De notaris moet de partijen juiste inlichtingen
geven, o.m. over de stedebouwkundige voorschriften. De omvang van deze
informatieplicht is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Een grote
bouwonderneming die een stuk grond verkoopt, moet worden geacht zelf
voldoende op de hoogte te zijn van de stedebouwkundige voorschriften.
Wanneer de koopovereenkomst wordt nietigverklaard wegens dwaling in
hoofde van de koper, doordat de notariele akte clausules bevatte die strijdig
waren met deze voorschriften, dan kan de verkoper dit de notaris niet ten
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kwade duiden. Hij heeft de schade die voortvloeit uit de nietigverklaring
van de overeenkomst slechts aan zichzelf te danken (Rb. Brussel, 9 december 1983, Rev. Not. B., 1987,211, bevest. Brussel, 22 november 1985, Rev.
Not. B., 1987, 213, noot R.D.V.).
§3. Bedrog
33. HOOFDBEDROG. INCIDENTEEL BEDROG- Bedrog veroorzaakt de nietigheid van een (koop-)overeenkomst, wanneer een partij ,bedrieglijke
kunstgrepen'' heeft aangewend die van die aard waren dat de wederpartij,
zonder deze kunstgrepen, de overeenkomst helemaal niet zou hebben gesloten. Dit is het zgn. hoofdbedrog (art. 1116 al. 1 B.W.; Antwerpen, 15
december 1982, R. W., 1983-84, 1497, noot Werckx, J.; Bergen, 25 februari
1986, Pas., 1986, II, 67, noot J.S.; Brussel, 20mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
Wanneer de koper, ondanks de kunstgrepen, de overeenkomst nog wei zou
hebben aangegaan, maar onder andere voorwaarden - meestal: tegen een
lagere prijs - geeft zulk incidenteel bedrog slechts aanleiding tot schadevergoeding (Brussel, 25 november 1982, J.T., 1983, 396; Bergen, 18 maart
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127).
Van welke aard ook, het bedrog wordt niet vermoed. De partij die beweert
er het slachtoffer van te zijn, dient het gebruik van bedrieglijke kunstgrepen
te bewijzen (art. 1116 al. 2 B.W.; Antwerpen, 17 november 1982, R. W.,
1986-87, 1506; Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 62; Bergen, 25
februari 1986, Pas., 1986, II, 67, noot J.S.; Brussel, 20 mei 1987, R.P.S.,
1987, 226; Kh. Luik, 22 oktober 1982, R.P.S., 1982, 241, noot). Van een
dolus ex re ipsa kan er geen sprake zijn (Rb. Neufchiiteau, 30 januari 1985,
Rev. Not. B., 1986, 583).
34. TOEPASSING: VERVALSTE KILOMETERTELLERS- Sommige verkopers
van tweedehandswagens schrikken er blijkbaar niet voor terug om te
knoeien met de kilometerteller van de door hen te koop gestelde voertuigen.
In een arrest van 24 december 1985 bestempelde het Hof van Beroep te
Bergen zulke vervalste kilometerteller als een verborgen gebrek in de zin van
art. 1641 B.W. (Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot
Dermine, L.). Dit lijkt nogal ver gezocht: zoals de rechtbank van eerste
aanleg en de annotator opmerkten, vormt het aantal afgelegde kilometers
misschien wei een aanwijzing voor de staat van een voertuig, maar een
vervalste kilometerteller als zodanig maakt een voertuig nog niet gebrekkig
in de zin van art. 1641 B.W. Geknoei met de kilometerstand maakt
daarentegen onmiskenbaar een bedrieglijke kunstgreep uit die, naargelang
het geval, aanleiding geeft tot nietigverklaring van de overeenkomst of tot
schadevergoeding. In een arrest van 18 maart 1986 sloot het Hofte Bergen
zich bij deze laatste zienswijze aan en kende wegens incidenteel bedrog
schadevergoeding toe aan de koper van een tweedehandswagen die in
werkelijkheid twee- tot driemaal meer kilometers had afgelegd dan aangegeven op de teller (Bergen, 18 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127).
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35. BEDRIEGLIJK STILZWIJGEN - Hoewel een eenvoudig stilzwijgen nog
geen bedrog uitmaakt in de zin van art. 1116 B.W., kan het niet-meedelen
van bepaalde gegevens aan de medecontractant in bepaalde omstandigheden als een bedrieglijke kunstgreep worden beschouwd (zie hierover: Cass.,
28 april1961, Pas., 1961, I, 925, noot R.H.; Cass., 8 juni 1978, Arr. Cass.,
1977-78, 1189, J.T., 1978, 544, Pas., 1978, I, 1156; R.C.J.B., 1979, 525,
noot Masson, J.P. en R. W., 1978-79, 1177; Kruithof, R., o.c., T.P.R.,
1983, (495), p. 557-559, nr. 55-56; Romniel, G., ,De informatieplicht in
het consumentenrecht", R. W., 1983-84, (2273), 2300-2301; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, (33), p. 69-72, nr. 19; Van Oevelen, A. en
Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1), 20-22).
Aldus kan een stilzwijgen dat gepaard gaat met bijkomende leugenachtige
verklaringen, bedrog uitmaken. Dit was b.v. het geval bij de aankoop in
1977 van een plezierboot die achteraf in 1973 bleek vervaardigd te zijn. De
verkoper had niet aileen de constructiedatum van de boot verzwegen, maar
bovendien ook kunstgrepen aangewend om de koper te doen geloven dat
de boot werkelijk recent was gebouwd: de verkoper had de basisprijs van
1977 aangerekend en de waarborgpapieren aan de koper overhandigd,
hoewel de waarborgperiode op dat moment reeds verstreken was. Vermits
vaststond dat de koper de boot helemaal niet zou gekocht hebben indien
hij van de juiste toedracht op de hoogte was geweest, werd de koop wegens
hoofdbedrog vernietigd. Daarenboven werd aan de koper een schadevergoeding toegekend, omdat de schade die hij als slachtoffer van dit bedrog
had geleden, niet volledig werd vergoed door de vernietiging van de overeenkomst (Antwerpen, 15 december 1982, R. W., 1983-84, 1497, noot Werckx,
J.).
De koper van een wagen had aan de garagist-verkoper nadrukkelijk gevraagd of het voertuig nog geen ongeval had gehad. De verkoper had hierop
negatief geantwoord. Nadien werd ontdekt dat de wagen wel degelijk in een
zwaar ongeval betrokken was geweest. De leugenachtige verklaring van de
verkoper maakt bedrog uit omtrent een voor de koper doorslaggevend feit;
de koop werd nietigverklaard (Bergen, 25 februari 1986, Pas., 1986, II, 67,
noot J.S.).
Het niet-meedelen aan de koper van de herkomst van sommige essentiele
onderdelen van een camping-car, is een bedrieglijke verzwijging (Brussel,
25 november 1982, J. T., 1983, 396). De camping-car was verkocht als zijnde
van het merk Mercedes-Benz; in werkelijkheid waren zowel het koetswerk
als de motor van een ander merk (Austin resp. Hanomag). Volgens de
Brusselse raadsheren betrof het bier slechts een incidenteel bedrog, zodat
de koper zich met een schadevergoeding tevreden moest stellen.
Bij de overdracht van een verhuisonderneming had de overdrager nagelaten
te melden dat de vervoersvergunningen niet konden worden overgedragen
(K.B. 9 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, B.S., 13 oktober
1967). Dit stilzwijgen omtrent een van de essentiele bestanddelen van de
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verkochte zaak, is geen loutere vergissing of nalaten, maar getuigt van
bedrog in hoofde van de overdrager (Luik, 29 november 1983, Jur. Liege,
1984, 86).
Werd eveneens als bedrieglijke verzwijging bestempeld: het niet-meedelen
aan de koper dat de overgedragen handelszaak met twee inpandgevingen
was bezwaard (Bergen, 29 apri11986, Rev. Liege, 1987, 332, noot Blondiau,
M.). Het Hof leidde de verplichting voor de verkoper om juiste gegevens
te verschaffen m.b.t. de verkochte zaak, af uit art. 1602 B.W., luidens welk
de verkoper verplicht is duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Aan
art. 1602 B. W. mag echter geen te grote draagwijdte worden verleend: deze
bepaling is in eerste instantie een interpretatieregel om in geval van onduidelijkheid te achterhalen wat overeengekomen werd (zie Van Dorpe, L., in
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, De Keyser, L., Dirix, E., Sluyts,
Ch. en Van Gelder A. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
losbl., B.W. art. 1602).
Een stilzwijgen is pas bedrieglijk wanneer het betrekking heeft op een
gegeven waarvan men op de hoogte is en waaromtrent een mededelingsplicht bestaat, op grond van de wet of wegens andere bijzondere omstandigheden (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226; Rommel, G., o.c., R. W.,
1983-84, (2273), 2300-2301).
§ 4. Benadeling bij de verkoop van onroerende goederen

36. Een koop op lijfrente van een onroerend goed is - als kanscontract
- in beginsel niet vatbaar voor nietigverklaring wegens benadeling van de
verkoper voor meer dan zeven twaalfden (artt. 1674 e.v. B.W.). De feitenrechter oordeelt nochtans op onaantastbare wijze of de kans die van een
overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is. Daartoe mag
hij b.v. gebruik maken van sterftetafels, op voorwaarde dat hij zijn beslissing niet uitsluitend op die tafels laat steunen, maar mede op andere
gegevens die hij aanwijst (Cass., 25 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1351
en Pas., 1982, I, 1261). In casu had de feitenrechter ook rekening gehouden
met de leeftijd van de verkoopster ten tijde van de verkoop, de waardebepaling van het goed, het bedrag en de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente
en het aanbod vanwege een gespecialiseerde makelaar van een veel hogere
rente. Op basis van het verslag van drie deskundigen, werd de verkoop nietig
verklaard wegens benadeling.
Wat de precieze taak van de deskundigen betreft, wijst dit arrester op dat
noch art. 1678 B.W., naar luid waarvan het bewijs van de benadeling niet
kan worden geleverd dan door een verslag van drie deskundigen, noch art.
1681 B. W. dat de koper het recht geeft het goed te behouden mits hij hetgeen
aan de juiste prijs ontbreekt, aanvult onder aftrek van een tiende van de
gehele prijs, voorschrijven dat de rechter in ieder geval aan de deskundigen
opdracht zou geven de bedongen prijs vast te stellen, die overigens in de
regel bekend is.
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Het voorschrift van art. 1678 B.W. belet de partijen niet om aan de rechter
de aanstelling van slechts een deskundige te vragen (Brussel, 29 juni 1983,
Res Jur. Imm., 1983, 319).

HooFDSTUK

III

BEWIJS EN INTERPRETA TIE
37. BEWIJS - Een firma vorderde de betaling van horloges en juwelen die
zij- telefonisch- op afbetaling zou verkocht hebben aan een zekere L.
Deze laatste beweerde niets besteld, noch ontvangen te hebben. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik (25 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 400) wees
erop dat, overeenkomstig art. 1315 B.W., de partij die zich op een koopovereenkomst beroept, bet bewijs ervan dient te leveren. Gezien de waarde
van de zaak, had een geschrift moeten worden opgesteld (art. 1341 B.W.),
hetgeen in casu duidelijk niet bet geval was, aangezien de koop telefonisch
zou gesloten zijn. Uit een stilzitten van de wederpartij, aldus de rechtbank,
kan geen bekentenis worden afgeleid, tenzij begeleidende omstandigheden
in die richting zouden wijzen. Nu de leverancier niet kon bewijzen dat de
herhaalde aanmaningen ook werkelijk de beweerde koper bereikten, en deze
laatste overigens dadelijk reageerde op een bericht dat hij wei degelijk
ontving, kan er geen sprake zijn van een bekentenis van zijnentwege.
Daarenboven waren de voorschriften van de Afbetalingswet van 1957 niet
in acht genomen: er was geen geschrift opgesteld (artt. 3 en 4) en nergens
bleek bet voor de totstandkoming van de overeenkomst vereiste voorschot
(art. 5) te zijn betaald (infra, nr. 82).
In een ander vonnis stelde diezelfde Rechtbank (Rb. Luik, 27 september
1983, Jur. Liege, 1984, 245) dat niet-naleving van bet voorschrift van art.
1325 B.W. (evenveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden
belang) de relatieve nietigheid van een onderhandse koopakte tot gevolg
heeft. Deze nietigheid treft echter niet bet negotium, doch slechts bet
instrumentum. Inzoverre de akte werd ondertekend door degene die zich
op de niet-naleving van art. 1325 B.W. beroept, vormt zij een begin van
geschreven bewijs, dat kan aangevuld worden met getuigen en vermoedens
(art. 1347 B.W.).
Een niet-aanvaarde factuur is geen akte in de zin van art. 1341 B.W.
waartegen bet bewijs door getuigen en vermoedens niet toegelaten zou zijn
(Vred. Grace-Hollogne, 14 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 175). De Vrederechter wees er nog op dat bet verbod van art. 1341 B. W. niet van toe passing
is om - zelfs tussen partijen - fiscale fraude aan te tonen; evenmin in
handelszaken, wanneer de handeling van commerciele aard is in hoofde van
degene tegen wie bet bewijs wordt geleverd.
Overeenkomstig art. 25 W. Kh. kan bet bewijs van handelsovereenkomsten
inderdaad steeds door aile bewijsmiddelen geleverd worden, getuigen en
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vermoedens inbegrepen. Deze regel betreft zowel het bestaan als het tenietgaan van handelsovereenkomsten - in casu de annulering van de bestelling
van een wagen (Cass., 6 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 507 en Pas.,
1986, I, 439).
Hoewel een factuur het gebruikelijke instrumentum is in handelszaken,
blijft het bewijs vrij. Dit is zeker het geval voor een - al dan niet terecht
- geweigerde factuur (Gent, 17 november 1983, T.B.H., 1984, 212).
Volgens de Vrederechter van Hannuit houdt een factuur slechts een bevestiging van schuldvordering door de leverancier in, doch geen schulderkenning
vanwege de klant (Vred. Hannuit, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 247,
noot de Leval, G.). Zie over de bewijskracht van de factuur tegen de client:
Dirix, E. en Bailon, L., De factuur, Story-Scientia, 1985, nr. 185 e.v.
Een bouwgrond werd volgens de notariele akte verkocht voor 150.000 fr.
Later hield de verkoper voor dat de werkelijke koopsom 200.000 fr bedroeg.
Het Hof van Beroep te Antwerpen wees het aanbod van gedingbeslissende
eed vanwege de verkoper af, omdat voor de toelaatbaarheid van de gedingbeslissende eed dezelfde voorwaarden zouden gelden als voor het bewijs
d.m.v. bekentenis, en dit niet toegelaten zou zijn om de valsheid te bewijzen
van de vermeldingen van een authentieke akte (Antwerpen, 2 juni 1981,
Turnh. Rechtsl., 1987, 8).
Door een arrest van 24 september 1982 verbrak het Hof van Cassatie het
Antwerps arrest wegens motiveringsgebrek. Het Hof van Beroep te Brussel,
waarnaar de zaak werd verwezen, stond daarop de gedingbeslissende eed
wel toe: het negotium, d.w.z. de inhoud van de overeenkomst, wordt niet
beschermd door de authenticiteit van de akte. De volgende eed werd aan
de koper opgedragen: ,lk zweer in eer en geweten dat het onjuist is dat ik
de bouwgrond ... aankocht voor de prijs van 200.000 fr" (Brussel, 10 september 1986, Turnh. Rechtsl., 1987, 9).
38. INTERPRETATIE - Luidens de artt. 1156 en 1157 B.W. moet men in
overeenkomsten eerder de gemeenschappelijke bedoeling der partijen nagaan dan zich aan de letterlijke tekst van de overeenkomst te houden en
dienen bedingen die voor tweeerlei zin vatbaar zijn, te worden opgevat in
de zin waarin zij enig gevolg kunnen hebben. Op grond van deze interpretatieregels, weigerde het Hof van Beroep te Brussel in de clausule ,sous
reserve des conditions de changements de nom de firme avec les memes
avantages'', een louter potestatieve voorwaarde te zien. Deze bepaling moet
volgens het Hof aldus worden gelnterpreteerd dat de verkoper er zich toe
verbindt om dezelfde voordelige verkoopsvoorwaarden te handhaven, welke ook de juridische vorm zou zijn waaronder de koper zijn bedrijf zou
voeren - deze was nl. van plan een vennootschap op te richten (Brussel,
4 juni 1987, J.T., 1987, 702).
In een notariele koopakte kwam de volgende clausule voor: ,De verkopers
verklaren kennis te hebben genomen van de overeenkomst tussen de verko-
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pers en de brouwerij .. ''. Hiermee werd verwezen naar een bierafnameovereenkomst. Om te beginnen bevatte deze clausule overduidelijk een verschrijving en werden met de eerste woorden ongetwijfeld de kopers bedoeld. De
betwisting betrof verder in hoofdzaak de precieze draagwijdte van de
woorden , ... kennis te hebben genomen .. ". In toepassing van art. 1156
B.W. stelde het Hof van Beroep te Gent dat hiermee niet !outer een
kennisgeving van het bestaan van de afnameovereenkomst werd beoogd,
maar dat het wei degelijk de bedoeling was om verdere afname te bedingen
vanwege de nieuwe exploitanten. In hun cassatievoorziening tegen dit
arrest, betoogden de kopers dat deze interpretatie de bewijskracht van de
koopakte miskent. Het Hofvan Cassatie was het met deze kritiek niet eens:
door de clausule te interpreteren op grond van de persoonlijke aard van de
verbintenissen van de verkopers tegenover de brouwerij, de zin van de
kennisgeving en van het opnemen in de akte, de bedoeling , ,zware vergoeding" te vermijden, de juridische betrekkingen tussen de partijen, de
inhoud van de bedoelde overeenkomst en de gemeenschappelijke bedoeling
der partijen, heeft het Hof van Beroep aan de in haar context geplaatste
clausule geen betekenis gegeven die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar zou zijn (Cass., 28 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 245, Pas., 1984,
I, 228 en R. W., 1983-84, 1078, noot).
In bovenstaand geval beriepen de kopers zich eveneens op een schending
van art. 1162 B.W.: het bewuste beding had volgens hen in het nadeel van
de verkopers dienen te worden geinterpreteerd. Ook hiermee vingen zij bot.
Art. 1162 B.W. vindt slechts toepassing wanneer het de rechter niet mogelijk
is de zin van een overeenkomst of beding met zekerheid vast te stellen aan
de hand van gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn voorgelegd.
Nu het Hof van Beroep de betekenis van de clausule op grond van bovenvermelde gegevens kon achterhalen, kon art. 1162 B.W. geen toepassing meer
vinden.
Ook de in art. 1602 B.W. neergelegde interpretatieregel dat ieder duister of
dubbelzinnig beding tegen de verkoper wordt uitgelegd, kan aileen dan
toepassing vinden wanneer de feitenrechter bevindt dat het litigieuze beding
duister en dubbelzinnig is, d.w.z. wanneer de regelmatig bijgebrachte
gegevens binnen en buiten de akte ontoereikend zijn om de betekenis ervan
met zekerheid vast te stellen (Cass., 30 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84,
1018 en Pas., 1984, I, 910).
W anneer b. v. een wijnhandelaar, in strijd met de voorschriften van het K.B.
nr. 58 van 20 december 1934 betreffende wijn en oenologische produkten,
misleidende en duistere aanduidingen gebruikt betreffende de herkomst van
de wijn, dan moeten de op de bestelbon aangebrachte vermeldingen, tegen
hem uitgelegd worden (Gent, 10 april 1987, R. W., 1987-88, 84).
Het Hof van Beroep te Antwerpen paste de artt. 1162 en 1602 B.W.
eveneens toe m.b.t. de volgende clausule uit het lastenkohier van een
openbare verkoop: ,1) het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich
bevindt ten tijde van de definitieve toewijzing, met aile actieve en passieve,
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voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden, recht van overgang en aile andere lasten .. ; 2) de koper wordt
geacht het verkochte goed te kennen, na het tot zijn tevredenheid te hebben
bezocht en onderzocht. Hij kan zich ten aanzien van de verkopers niet
beklagen omtrent oppervlakte, volume, muurgemeenheid of om enige andere reden". Volgens het Hof slaan deze bepalingen op 1) de vrijwaring voor
uitwinning; en 2) de leveringsplicht van de verkopers. Zij bevatten daarentegen geen exoneratie voor verborgen gebreken van het verkochte goed, zoals
de verkopers beweerden (Antwerpen, 28 november 1985, Rev. Not. B.,
1986, 390, noot De Valkeneer, R.).
Indien er een verschil zou bestaan tussen de onderhandse overeenkomst en
de notariele koopakte, heeft de notariele akte niet automatisch voorrang op
het koopcompromis: het negotium wordt niet gedekt door de authenticiteit
van de akte (supra, nr. 37). Oak hier moet worden nagegaan welke van de
twee akten de gemeenschappelijke bedoeling der partijen weergeeft.
Zo was het Hof van Beroep te Antwerpen in een geschil m.b.t. de verkoop
van een huis met tuin, volgens een onderhands stuk voor 1 miljoen fr, maar
volgens de authentieke akte voor 750.000 fr, van oordeel dat de onderhandse akte de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen weergaf
(Antwerpen, 19 juni 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1985,354 en T. Not., 1985,
67). In een ander geval werd de voorkeur gegeven aan de authentieke akte:
in de onderhandse akte was het verkrijgen van een bouwvergunning als een
opschortende voorwaarde bestempeld, in de notariele akte was hiervan geen
sprake meer. Deze laatste akte vertolkte, aldus de Recht bank van Koophandel te Brussel, de uiteindelijke wil der partijen. Ben paar dagen v66r het
verlijden van de notariele akte waren de partijen er nl. van verwittigd dat
er tegen de inmiddels afgeleverde bouwvergunning een annulatieberoep was
ingesteld bij de Raad van State; bij het verlijden van de authentieke akte
waren partijen zich derhalve goed bewust van een mogelijke vernietiging
van de bouwvergunning (Kh. Brussel, 4 februari 1987, Rev. Not. B., 1987,
414).

HOOFDSTUK

IV

DE GEVOLGEN VAN DE KOOP
AFDELING

1

PLICHTEN VAN DE VERKOPER

§ 1. De levering

39. BEGRIP - De levering is de overdracht van de verkochte zaak in de
macht en het bezit van de koper (art. 1604 B.W.). Zij heeft tot doel de koper
de volledige beschikking over de verkochte zaak te verschaffen. Hoe de
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levering precies gebeurt hangt af van de concrete situatie, o.m. de aard van
de zaak, en eventuele afspraken tussen partijen.
Wanneer de verkoper zich ertoe verbonden heeft om een machine gebruiksklaar te installeren, is de levering slechts voltooid na de volledige montage
(Kh. Luik, 17 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 231; De Page, VII, nr. 223).
Pas vanaf dat ogenblik begint de termijn van vijftien dagen te lopen
waarbinnen de factuur moet worden neergelegd, wil de verkoper van
bedrijfsmateriaal zijn voorrecht tot betaling van de prijs behouden (art. 20,
5 Hyp.W. en art. 546 Faill.W.).
De leveringsplicht strekt zich uit tot alle - materiele en juridische - toebehoren van
de verkochte zaak (art. 1615 B.W .). In het vorige Overzicht (T.P.R., 1985,
nr. 47, p. 809) werd in dit verband een cassatiearrest van 5 december 1980
besproken waarin het recht op vrijwaring (voor uitwinning en voor verborgen gebreken) als een toebehoren van de verkochte zaak werden bestempeld,
zodat de laatste koper rechtstreeks de eerste verkoper kan aanspreken.
Zo ook is in de verkoop van een onroerend goed normaal de muurgemeenheid inbegrepen. Wanneer de overeenkomst hierover niets zou bepalen, mag
de koper, in toepassing van de interpretatieregel van art. 1602 B.W. (supra,
nr. 38), ervan uitgaan dat ook een eventuele muurgemeenheid mee werd
overgedragen, en kan hij de levering ervan, als accessorium van de verkochte zaak, vorderen (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560; De
Page, IV, nr. 99, p. 138-139, voetnoot 4).
40. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. TOEBEHOREN -

41. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. CONFORMITEIT- De verkoper
schiet tekort aan zijn leveringsplicht wanneer hij een zaak Ievert die niet in
alle opzichten overeenstemt met datgene waarover de partijen overeenstemming bereikt hebben.
Werden als niet-conform beschouwd:
- De levering van een Mercedes-Benz camping-car waarvan zowel de
motor als het koetswerk in werkelijkheid van andere merken waren (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396). De vordering werd echter afgewezen omdat de koper, door het voertuig ook na de ontdekking van de
non-conformiteit verder te gebruiken, werd geacht de zaak te hebben
aanvaard (infra, nr. 42).
- De levering van een hefbrug die het opgegeven hefvermogen van 2,5 ton
niet kon bereiken (Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1730,
noot Herbots, J.).
- De levering van wijnen met de vermelding ,Cuvee de Saint-Honge
Bourgogne A. C." in plaats van de bestelde ,Cuvee de Saint-Honge A~ C.".
Daarenboven bleek ook de vermelding van de plaats van botteling niet te
kloppen (Gent, 10 april 1987, R. W., 1987-88, 84).
De levering van een lederen bankstel van een andere kleur dan de koper
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verwacbtte. Volgens de koper werd een donkerbruin bankstel besteld, maar
de verkoper beweerde dat bet codenummer A/E3 vermeld onder bet motto
,benaming" op de bestelbon, op een beigekleurig bankstel wees. De koper
kon terecbt de levering weigeren; de overeenkomst werd verbroken verklaard ten laste van de verkoper. De onduidelijke vermelding van de kleur
op de bestelbon bield trouwens een overtreding in van art. 5 van bet K.B.
van 10 juli 1972 betreffende de prijsaanduiding, dat een bescbrijving vereist
die de zekere identificatie van bet produkt mogelijk moet maken (Rb.
Antwerpen, 24 april 1985, T.B.H., 1986, 696, noot Bailon, G.L.).
- Een professionele verkoper van wagens komt tekort aan zijn leveringsplicbt en aan zijn verplicbting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren
(art. 1134 B.W.), wanneer bij een wagen Ievert met een kleinere cylinderinboud dan overeengekomen en met een oudere, onaangepaste motor (Vred.
Hoei (2e kanton), 19 december 1985, Jur. Liege, 1986, 101).
Aan de andere kant, kan men bet de leverancier van kettingfacturen niet
ten kwade duiden dat bij geen bijzondere uitvoeringsmodaliteit beeft bedacbt voor bet gebruik van de kettingfacturen op een bepaalde printer,
wanneer bet printertype geen enkele rol beeft gespeeld bij de bestelling en
er bij de produktie van factuurdocumenten voor computergebruik kennelijk
een universeel type op de markt wordt gebracbt dat past voor een veelbeid
van apparaten (Kb. Brussel, 21 september 1984, T. Aann., 1985, 173). De
verkoper van computersoftware begaat evenmin een fout wanneer bet
geleverde materiaal slecbts mits bijkomende voorzieningen ,decodage"
toeliet, daar waar bet contract enkel ,traitement de textes, tri et calcul"
voorzag (Rb. Brussel, 28 november 1986, Dr. Inform., 1987, 169, noot De
Cannart d'Hamale, E.).
42. Hoewel de vordering wegens niet-conforme levering onderworpen is
aan de gemeenrecbtelijke verjaringstermijn van 30 jaar, en niet aan de korte
termijn van art. 1648 B.W. (Vred. Hoei (2e kanton), 19 december 1985, Jur.
Liege, 1986, 101), dient de koper die bij de levering een niet-conformiteit
zou vaststellen, dadelijk te protesteren en voorbeboud te maken. Doet bij
dit niet en neemt bij de zaak zonder meer in ontvangst, dan wordt bij geacbt
de zaak (stilzwijgend) te bebben aanvaard (Antwerpen, 17 november 1982,
R. W., 1986-87, 1506). Deze aanvaarding boudt een erkenning in van de
conformiteit van bet geleverde evenals van de afwezigbeid van zicbtbare
gebreken.
43. DE ZGN. VERBORGEN NON-CONFORMITEIT- Volgens de klassieke leer
is na de aanvaarding geen vordering wegens niet-conformiteit meer mogelijk. Maar quid wanneer er na de aanvaarding alsnog een niet-conformiteit
zou worden ontdekt die bij de levering materieel onmogelijk kon worden
nagegaan? Over bet algemeen lijkt men graag bereid om aan de koper ook
voor een ,verborgen non-conformiteit" een vorderingsmogelijkbeid toe te
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kennen. Blijft de vraag: op welke grondslag? Zoals ondertussen bekend,
worden in rechtspraak en rechtsleer terzake twee standpunten verdedigd.
Volgens sommigen dient een verborgen non-conformiteit gelijkgesteld te
worden met een verborgen gebrek in de zin van art. 1641 B.W. Hiervoor
wordt uitgegaan van de zgn. functionele opvatting van het verborgen gebrek
(infra, nr. 55). Wanneer men voor de toepassing van de vrijwaring voor
verborgen gebreken niet Ianger een intrinsiek gebrek in de verkochte zaak
vereist, en als verborgen gebrek beschouwt elke ongeschiktheid van de zaak
voor het gebruik waartoe de koper haar, naar de verkoper wist, bestemde,
is het inderdaad mogelijk om een verborgen niet-conformiteit als een
,gebrek" in de zin van art. 1641 B.W. te zien. De afbakening tussen de
vordering wegens schending van de leveringsplicht en de vrijwaring voor
verborgen gebreken, gebeurt in deze opvatting volgens een chronologisch
criterium, met als ,scharnier" het moment van de aanvaarding. Eens de
zaak aanvaard, dient de koper zijn vordering wegens alsnog opgedoken
niet-conformiteit of wegens verborgen gebreken, te steunen op de artt. 1641
e.v. B.W. Metals belangrijk gevolg dat de koper de ,korte termijn" van
art. 1648 B.W. in acht dient te nemen (infra, nr. 61).
Niet iedereen is het met deze zienswijze eens. Volgens L. Simont (,La
notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?", in Hulde aan Rene
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (331), 338-339) is de functionele opvatting van het verborgen gebrek precies ontstaan om aan de kopers een
vorderingsmogelijkheid toe te kennen in die gevallen waarin dit ogenschijnlijk niet meer mogelijk was omdat de zaak was aanvaard. Nochtans sluit
de aanvaarding niet elke vordering wegens schending van de leveringsplicht
uit. De aanvaarding kan nl. enkel slaan op die elementen die materieel
vaststelbaar zijn. Indien een gebrek aan conformiteit niet ontdekt k6n
worden, kan men de koper tach onmogelijk de wil toeschrijven afstand
gedaan te hebben van het recht er zich op te beroepen. Een verborgen
non-conformiteit is en blijft een niet-conforme levering. Het feit dat de zaak
werd ,aanvaard" belet niet dat de koper hiervoor een vordering instelt
wegens schending van de Ieveringsplicht (Foriers, P .A., ,Les contrats
commerciaux. Chronique de jurisprudence (1970-1984)", T.B.H., 1987,
(3), p. 37, nr. 56; Herbots, J., ,Verborgen non-conformiteit in de dualistische regeling van leveringsplicht en koopvernietigend gebrek" (noot onder
Antwerpen, 22 december 1982), R. W., 1982-83, 1733-1737; Simont, L.,
,La notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?", in Hulde aan
Rene Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 331-342).
In de rechtspraak uit de onderzochte periode werd deze tweede benadering
gevolgd door: Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396 (een camping-car
Mercedes-Benz bleek uitgerust met een Austin-motor en een Hanomagkoetswerk); Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1730, noot
Herbots, J. (een hefbrug kon het opgegeven hefvermogen niet bereiken,
zonder dat een welomschreven technisch defect kon achterhaald worden);
Kh. Brussel, 21 september 1984, T. Aann., 1985, 173 (levering van ketting-
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facturen die niet volledig blijken te passen op de door de koper gebruikte
printer; in casu werd de vordering nochtans afgewezen omdat de levering
door de rechtbank wei als conform werd beschouwd: supra, nr. 41).
Eens de niet-conformiteit ontdekt, dient de koper, met het oog op de
teruggave, aile nuttige maatregelen te nemen opdat de staat van de geleverde
zaak niet meer zou veranderen. Het blijven gebruiken van de zaak, ook na
de ontdekking van de niet-conformiteit, houdt in ieder geval aanv~arding
in (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396).
44.

OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. OPPERVLAKTE VAN DE VERKOCH-

In de artt. 1616-1622 voorziet het Burgerlijk Wetboek een
bijzondere regeling voor het geval de werkelijke oppervlakte van een
verkochte grand grater of kleiner zou blijken te zijn dan opgegeven in de
overeenkomst. In notariele koopakten en lastenkohiers van openbare verkopingen wordt echter systematisch een clausule opgenomen naar luid
waarvan de verkoop geschiedt ,zonder waarborg wat de oppervlakte betreft, zelfs indien het verschil meer dan een twintigste zou bedragen".
Hierdoor wordt de toepassing van art. 1619 B.W. uitgesloten (Antwerpen,
10 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 264, noot R.D.V.; Antwerpen, 21 mei
1985, Rev. Not. B., 1986,441, noot R.D.V.). In laatstgenoemd arrest werd
de vordering van de koper bovendien laattijdig bevonden: overeenkomstig
art. 1622 B.W. had zij, op straffe van verval, ingesteld moeten worden
binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de koop werd gesloten.

TE GROND -

45. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. INFORMATIEPLICHT- Op basis
van verkeerde inlichtingen nopens de datum van beeindiging van wegeniswerken (feit waarvan de afgifte van een bouwvergunning afhankelijk was),
hem verstrekt door de verkoper en diens makelaar, had de koper van een
bouwgrand een aannemingsovereenkomst gesloten. De wegeniswerken werden pas meer dan een jaar na de opgegeven datum beeindigd. Inzoverre de
vordering tegen de verkoper steunde op een schending van de leveringsplicht, wer.d zij door het Hof van Beroep te Brussel afgewezen: in de
koopakte had de verkoper verklaard geen verbintenis aan te gaan m.b.t. de
mogelijkheid tot bouwen op het verkochte goed. Het Hof was niettemin van
oordeel dat de verkoper een culpa in contrahendo had begaan door dergelijke verkeerde inlichtingen te verschaffen. In toepassing van art. 1382 B.W.
werd aan de koper schadevergoeding toegekend voor de meerprijs van de
bouw, alsmede voor de bijkomende huurgelden die hij had moeten betalen
sedert de datum waarop hij, zoals aanvankelijk gepland, zijn nieuwe
waning had moeten kunnen betrekken (Brussel, 10 juni 1983, Rec. Gen.
Enr. Not., 1984, 251 en Res Jur. Imm., 1983, 211).
De injormatieplicht die op de verkoper rust, krijgt de laatste jaren steeds
meer aandacht in rechtspraak en rechtsleer (zie Rommel, G., , ,De informatieplicht in het consumentenrecht", R. W., 1983-84, 2273-2312; Schrans,
G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 1984, (1),
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nr. 6-9, p. 9-16; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1),
10-14). De spectaculaire ontwikkeling van de informatica-sector is hieraan
zeker niet vreemd (zie Vandenberghe, G., ,De computer in het verbintenissenrecht", T.P.R., 1984, (461), 467-488).
De Rechtbank van Koophandel te Brussel bestempelde het niet-meedelen
aan de koper van een Maserati-Biturbo dat het bestelde model nog niet in
Belgie werd ingevoerd, als een contractuele fout van de verkoper (Kh.
Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472).
Het meerderheidsstandpunt lijkt nochtans te zijn dat de informatieplicht
haar grondslag vindt in de pre-contractuele aansprakelijkheid gebaseerd op
de artt. 1382-1383 B.W. (Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1983, (495), nr. 103,
p. 606-607; Vandenberghe, G., o.c., T.P.R., 1984, (461), nr. 14, p. 468;
Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1), 11; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1984, (33), nr. 59, p. 146-147).
In de informatiseringsovereenkomsten wordt de informatieplicht van de
leverancier nog geaccentueerd wanneer de klant een leek is op dat specifieke
vlak. Op de verkoper rust dan een heuse bijstands- en begeleidingsplicht.
De verkoper dient de klant volledig in te lichten omtrent de mogelijkheden
en de beperkingen van het aangeboden systeem; hij moet de klant bijstaan
in het formuleren van zijn behoeften en uit eigen beweging bijkomende
inlichtingen vragen indien de door de klant verstrekte gegevens onvoldoende
zijn voor het opstellen van de programma's of het opbouwen van het
systeem (Antwerpen, 23 november 1983, Computerr., 1985, 16, noot G.V.
en Dr. Inform., 1985, 31, noot Vandenberghe, G.; Kh. Brussel, 15 februari
1983, T.B.H., 1983, 650, noot Thunis, X.; Rommel, G., o.c., R. W.,
1983-84, (2273), 2309-2310; Vandenberghe, G., o.c., T.P.R., 1984, (461),
p. 479-481, nr. 31-33; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86,
(1), 13). Aan deze bijstandsplicht wordt dan weer wei een contractuele
grondslag toegeschreven (zelfde verwijzingen).
46. TIJDSTIP VAN DE LEVERING- Voor het tijdstip waarop de verkochte
zaak dient te worden geleverd, verwijst de wetgever naar hetgeen partijen
daaromtrent hebben afgesproken (art. 1610 B.W.). Om aile betwistingen
te voorkomen, doen de partijen er goed aan om zo nauwkeurig mogelijke
afspraken te maken: welke is de leveringstermijn; is deze van strikte
toepassing of is hij louter indicatief? Bepalingen omtrent de Ieveringstermijn die zouden voorkomen in de algemene verkoopsvoorwaarden van de
verkoper, verdienen met de nodige strengheid op hun toepasselij kheid te
worden gecontroleerd (zie b.v. Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472;
supra, nr. 23).
lngeval de verkoper de overeengekomen Ieveringstermijn niet respecteert,
heeft de koper recht op schadevergoeding en kan de rechter de ontbinding
van de koop uitspreken (artt. 1610-1611 B.W.; Brussel, 13 september 1984,
T.B.H., 1985, 42, noot; Kh. Brussel, 4 februari 1985, Computerr., 1986,
172; Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472).
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Bij de levering, in februari 1974, van een partij bonen exAddis-Abeba, werd
vastgesteld dat 216 zakken ontbraken. Op 6 februari 1974 werd de zeevervoerder in gebreke gesteld, met de meededeling dat , ,bij niet tijdige nalevering van deze 216 short delivered de tegenwaarde hiervan zou worden
aangerekend". Op 19 april 1974 liet de vervoerder per telex weten dat de
ontbrekende zakken teruggevonden waren en dat ze op 20 april 1974 te
Antwerpen werden verwacht. De ladingbelanghebbende weigerde daarop de
nageleverde zakken in ontvangst te nemen. Terecht, volgens het Hof van
Beroep te Antwerpen: de marktprijzen van bonen zijn zeer conjunctuurgevoelig, zodat een nalevering meer dan zes weken na de aflevering, als
onaanvaardbaar mocht worden beschouwd. Het Hof van Cassatie had
hierop geen kritiek: nu het arrest te kennen gaf dat wegens de laattijdigheid
van de nalevering de uitvoering van de verbintenis van geen nut meer was
voor de ladingbelanghebbende en dat derhalve de tijd binnen welke de
overeenkomst kon worden uitgevoerd, was voorbijgegaan, kon het wettig
beslissen dat de ladingbelanghebbende niet meer verplicht was de goederen
in ontvangst te nemen en integendeel recht had op schadevergoeding voor
het niet geleverde gedeelte (Cass., 30 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,
96, Pas., 1984, I, 95 en R. W., 1983-84, 1072, noot).
47. Luidens art. 1612 B.W. is de verkoper niet verplicht te leveren indien
de koper de prijs niet betaalt en hem geen termijn voor betaling werd
toegestaan. Geen wettelijke bepaling verbiedt een schuldeiser van de koper
om inmiddels bewarend beslag te leggen op de zaak. Dit bewarend beslag
brengt nochtans niet mee dat de verkoper tot afgifte van de zaak kan
gedwongen worden zolang hem de prijs ervan niet is betaald (Cass., 24 april
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1128 en Pas., 1987, I, 994).
48. LEVERING. OVERMACHT- De verplichting de verkochte zaak te leveren
is een resultaatsverbintenis (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 45, p. 808).
Aan de verkoper om desgevallend het bewijs te leveren dat de niet-levering
te wijten is aan overmacht. Doch dit is geen gemakkelijke opgave; de
rechtspraak stelt terzake zeer strenge eisen.
De verkoper die in gebreke bleef 200 ton rode kool te leveren, beriep zich
op bvermacht wegens het mislukken van de oogst ten gevolge van de
langdurige droogte in 1976. Uit een onderzoek ter plaatse door de rijkswacht was echter gebleken dat er wel degelijk kolen op het veld van de
verkoper stonden en dat er containers waren opgesteld om de groenten te
vervoeren. De verkoper verklaarde dat het een partij van ongeveer 1 ha
betrof met een opbrengst van circa 30 ton, bestemd voor een andere koper;
deze partij kon worden gered door water aan te voeren. Het Hof van Beroep
te Brussel besloot hieruit dat althans een gedeeltelijke uitvoering van de
verbintenis mogelijk was geweest, zij het onder moeilijkere omstandigheden
en tegen hogere kosten. Maar er was geen absolute onmogelijkheid te
leveren. De overeenkomst werd ontbonden ten laste van de verkoper; aan
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de koper die verplicht was geweest zich in Nederland te gaan bevoorraden
werd schadevergoeding toegekend (Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85,
1515, noot).
Bij de verkoop van staal was afgesproken dat 6.000 ton zouden geleverd
worden voor eind december 1983 ,sauf imprevus". Voor de rest van de
lading werd geen precieze leveringsdatum afgesproken. Op 19 december
1983 liet de verkoper weten dat hij onmogelijk kon Ieveren. Volgens de
Voorzitter van de Luikse Rechtbank, was deze onmogelijkheid niet te
wijten aan overmacht of onvoorzienbare omstandigheden: de verkoper had
nl. de voorkeur gegeven om eerst een andere bestelling uit te voeren,
waardoor hij bevoorradingsmoeilijkheden had gekregen. De levering van
de eerste 6.000 ton werd bevolen, onder verbeurte van een dwangsom (Rb.
Luik, kort ged., 2 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 121, noot J.H.). Ook
het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat de bevoorradingsmoeilijkheden die een brandstofleverancier ondervindt, geen overmacht uitmaken, wanneer zij de uitvoering van de leveringsverbintenis van de verkoper niet helemaal onmo gelijk maken (Brussel, 22 juni 1984, J. T. , 1986,
164).
De schuldenaar die in gebreke is, kan zich niet op de bevrijdende werking
van overmacht beroepen, tenzij hij bewijst dat de schade waarvan wordt
beweerd dat ze het gevolg is van zijn tekortkorning, ook ontstaan zou zijn
zonder die tekortkoming. Miskent bijgevolg het begrip van de bevrijdende
werking van overmacht voor de in gebreke zijnde schuldenaar, het arrest
dat aanneemt dat de bewijsvoering van de schuldenaar betreffende de
overmacht niet volledig sluitend is, maar niettemin op grond van overmacht
oordeelt dat de aangerekende schadebedragen dienen te worden gerelativeerd (Cass., 6 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 504, J.T., 1987, 162
en Pas., 1986, I, 437). Het geval betrof een handvormautomaat voor een
sierstenenfabriek, die pas laattijdig in bedrijf kon worden gesteld met
normale resultaten.
49. BEROEP OP EEN DERDE VOOR DE LEVERING - Niet zelden doet een
verkoper een beroep op een ,derde" om de verkochte zaak bij de klant af
te leveren. Indien deze persoon een fout zou begaan in de uitvoering van
zijn opdracht, kan de koper hem hiervoor niet aanspreken op contractuele
basis, vermits er tussen beide allicht geen afzonderlijke overeenkomst was
gesloten. In het Iicht van de in het Nalatige Stuwadoorsarrest van 7
december 1973 geformuleerde stelling, kon men verwachten dat degene aan
wie de verkoper de uitvoering van zijn verbintenis te Ieveren opgedragen
heeft, ook op buitencontractueel vlak van een quasi-immuniteit geniet (zie
hierover: Dalcq, R .0., ,Examen de jurisprudence (1980 a 1986) La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1987, (601), nr. 1-4, p.
602-607; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en De
Coster, S., ,Overzicht van rechtspraak (1979-1984) Aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad", T.P.R., 1987, (1255), nr. 211, p. 1613-1615; Van
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Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van bet verbintenissenrecht (19811984)", R. W., 1985-86, (1), 105-108).
Ben cassatiearrest van 8 april 1983 (Arr. Cass., 1982-83, 934, Pas., 1983,
I, 834 en R. W., 1983-84, 163, noot Herbots, J.) heeft alle mogelijke twijfel
terzake weggenomen: wanneer een contractant zich door een aangestelde
of andere persoon heeft Iaten vervangen om een contractuele verbintenis uit
te voeren, kan deze aangestelde of andere persoon slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een
tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbintenis, doch aan de
algemene zorgvuldigheidsplicht, en indien deze fout andere dan aan de
slechte uitvoering van bet contract te wijten schade heeft veroorzaakt.
De feiten waren de volgende. Ben Belgische notaris kocht in Nederland een
antiek kastje voor 66.000 fr (achteraf bleek bet kastje ongeveer 200.000 fr
waard te zijn). Voor bet vervoer en de levering deed de Nederlandse
verkoper een beroep op Belgische collega's. Doch in plaats van bet kastje
zo vlug mogelijk te leveren, reden deze er gedurende enkele maanden overal
mee rond. De koper stelde de verkoper in gebreke. Het kastje zou echter
nooit ter bestemming aankomen, want bet werd gestolen uit bet voertuig,
dat 's nachts onbewaakt op straat geparkeerd stond. De verkoper werd
samen met de vervoerders door het Hof van Beroep te Brussel in solidum
veroordeeld: de eerste wegens een contractuele tekortkoming, de anderen
op grond van een quasi-delictuele fout. Op dit laatste punt wordt bet arrest
gecasseerd: bet Hof van Beroep had de vervoerders, die t.a.v. de koper als
een uitvoeringsagent van de verkoper waren opgetreden, veroordeeld op
buitencontractuele grondslag, zonder te hebben vastgesteld dat in casu aan
de boger vermelde voorwaarden was voldaan. Dit was trouwens duidelijk
niet bet geval: bet feit dat de koper niet in het bezit werd gesteld van de
verkochte zaak, zoals hij op grond van de overeenkomst mocht verhopen,
is voor hem een zuiver contractuele schade.
§ 2. Vrijwaring voor uitwinning
50. EIGEN DAAD. NIET-MEDEDINGINGSPLICHT- De vrijwaringsplicht voor
eigen daad neemt, in geval van overdracht van een handelszaak, de vorm
aan van een niet-mededingingsplicht. Zelfs bij ontstentenis van uitdrukkelijke contractuele afspraken hieromtrent, is bet de overdrager van een
handelszaak verboden om in de nabije omgeving van de overgedrageh zaak
een gelijkaardige handel te beginnen. Deze niet-mededingingsplicht is weliswaar niet onbeperkt; zij is beperkt in tijd, ruimte en aard van de handel
(Brussel, 7 september 1982, J.T., 1983, 66; Brussel, 21 maart 1984, T.B.H.,
1984, 539, noot De Caluwe, A.; Kh. Gent, 8 maart 1984, J.T., 1984, 446;
vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr.114-116, p. 869-870).
Werd aldus ontoelaatbaar geacht: de opening, door de overdrager, van een
optiekzaak, op de Zwijnaardsesteenweg te Gent, enkele maanden na de
overdracht van eenzelfde zaak, gelegen op de Kortrijksesteenweg, eveneens
te Gent (Kh. Gent, 8 maart 1984, J. T., 1984, 446).
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Het Hof van Beroep te Brussel zag daarentegen geen graten in de opening van een cafe, op 300 meter afstand van een vijftien maanden voordien overgedragen cafe-dancing (Brussel, 7 september 1982, J. T., 1983,
66).
Quid wanneer de overdrager een vennootschap was, en een vennoot en/of
bestuurder begint in de onmiddellijke nabijheid een concurrerende handel?
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat een vennote, mede-oprichtster
en echtgenote van de enige zaakvoerder van een P.V.B.A. zich in dit
verband niet kan verschuilen achter de aparte rechtspersoonlijkheid van de
overdragende vennootschap. Anderhalf jaar na de overdracht door de
vennootschap van een frituur, opende zij eveneens een frituur, op amper
60 meter afstand, daar waar de overeenkomst van overdracht een verbod
oplegde binnen een straal van 5.000 meter. De vennote die dit verbod aan
haar laars lapte, maakte zich volgens het Hof medeplichtig aan contractbreuk (Brussel, 21 maart 1984, T.B.H., 1984, 539, noot De Caluwe, A.).
51. DAAD VAN DERDEN- De verplichting voor de verkoper om zijn koper
te vrijwaren voor daden van derden, geldt enkel voor rechtsstoornissen.
Voor louter feitelijke stoornissen door derden is de verkoper geen vrijwaring verschuldigd (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 821, nr. 59). Dat het
onderscheid tussen beide vormen van stoornis niet steeds voor de hand ligt,
mocht blijken uit de volgende twee gevallen (zie hierover De Page, IV, nr.
138-139, p. 167-172).
Op 16 december 1977 ontving de firma Eisenmann een aanmaning vanwege
de Duitse speelgoedfabrikant Geobra, om dadelijk een einde te stellen aan
de verkoop in Belgie van Play-Big speelgoed, door Eisenmann betrokken
bij de Big Spielwaren Fabrik. Geobra verwees in haar aanmaning naar een
aantal rechterlijke beslissingen in Nederland en Duitsland, waarin Big
Spielwaren Fabrik schuldig werd bevonden aan namaking van Geobra's
Playmobil produkten. Eisenrriann leek hierop al het mogelijke te doen om
aan de vraag van Geobra tegemoet te komen. Laatstgenoemde vond de
genomen maatregelen evenwei nog steeds onvoldoende en bleef dreigen met
gerechtelijke stappen. Vanwege Big Spielwaren kon Eisenmann op bitter
weinig hulp rekenen. Op 19 december 1979 besliste het Duitse Bundesgerichtshof dat er geen sprake was van namaking. Daarop sloten Geobra en
Big een overeenkomst waarbij Geobra zich ertoe verbond aile in het
buitenland aanhangige procedures te Iaten vallen. Een storm in een glas
water. .. Eisenmann zat ondertussen echter met onverkochte voorraden en
vroeg hiervoor schadevergoeding van zowel Geobra als Big, haar leverancier. De vordering tegen Geobra, op grond van art. 1382 B.W. werd door
de Rechtbank van Koophandel te Luik toegewezen. De vordering tegen haar
verkoper, door de rechtbank ontleed als zijnde gesteund op de vrijwaring
voor uitwinning, werd daarentegen afgewezen: nu Geobra (no g) geen vordering bij de rechtbank had ingeleid, hield de aanmaning slechts een feitelijke
stoornis in, waartegen Eisenmann zichzelf kon verdedigen en waarvoor
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verkoper Big geen vrijwaring verschuldigd is (Kh. Luik, 4 januari 1983,
J.T., 1983, 556).
Anderzijds werd geoordeeld dat wanneer een kunsthandelaar ontdekt dat
een door hem gekocht schilderij vroeger gestolen werd, en hij geeft het
schilderij, in het raam van het opsporingsonderzoek, voorlopig terug aan
de ware eigenaar, teneinde een procedure tot terugvordering te vermijden,
deze afgifte dient beschouwd te worden als een vorm van uitwinning
waarvoor de verkoper vrijwaring verschuldigd is in de vorm van teruggave
van de koopprijs (Antwerpen, 22 februari 1984, R. W., 1986-87, 2793; zie
ook Cass., 12 november 1925, Pas., 1926, I, 56).
In laatstgenoemd geval riep de verkoper als verweer de artikelen 1629 en
1640 B.W. in. Geen van beide mocht baten. Art. 1629 B.W. kon niet
ingeroepen worden, enerzijds omdat de koopovereenkomst geen beding van
niet-vrijwaring bevatte, anderzijds omdat de koper het gevaar voor uitwinning niet had gekend ten tijde van de koop of niet op eigen risico had
gekocht. Art. 1640 B.W. was evenmin toepasselijk, daar de verkoper niet
kon bewijzen dat er voldoende middelen aanwezig waren om de eventuele
eis van de ware eigenaar te doen afwijzen.
52. Dient nog gewezen te worden op de mogelijke notariele aansprakelijkheid indien het door tussenkomst van notaris verkochte onroerend goed
verpacht blijkt te zijn, of nog steeds gehypotheceerd, terwijl het goed
,(voor) vrij, zuiver en onbelast" werd verkocht? De notaris moet zelf aile
nodige gegevens omtrent het te koop gestelde goed verzamelen en de koper
hierover juiste inlichtingen verschaffen (zie Brussel, 12 oktober 1982, R. W.,
1985-86, 2836; Luik, 1 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 349; Rb. Marche-enFamenne, 5 augustus 1982 en 3 februari 1983, Rev. Not. B., 1983, 432;
Scheidsr. Uitspr., 4 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 376, waarin een
nalatigheid van de notaris op dit punt zelfs als een grove fout wordt
bestempeld die niet wordt gedekt door de verzekering).
§ 3. Vrijwaring voor verborgen gebreken

53. TOEPASSINGSGEBIEDVANDEARTT. 1641 E.V. B.W. -Eenlandbouwer
gaf aan een aannemer gratis toestemming om zijn grond aan te vullen met
afbraakmateriaal van een autoweg. Kort na het storten van de betonblokken stierven een aantal koeien door het likken of eten van metaalslakken
die aan de blokken bleken vast te zitten. De landbouwer achtte de aannemer
gehouden tot vrijwaring voor deze ,verborgen gebreken" van het gestorte
materiaal. Het Hof van Beroep te Antwerpen was het daarmee niet eens:
de overeenkomst tussen de landbouwer en de aannemer kan, bij ontstentenis van een koopprijs, niet als een koopovereenkomst beschouwd worden,
zodat de artt. 1641 e.v. B.W. terzake geen toepassing kunnen vinden
(Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, noot Pauwels, C.). Ook
op buitencontractueel vlak ving de landbouwer bot. Het Hof achtte geen
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enkele fout in de zin van art. 1382 B.W. tenlaste van de aannemer bewezen
(over de mogelijke samenloop tussen contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid in geval van verborgen gebreken van de verkochte zaak,
infra, nr. 70).
De rechtspraak is wei bereid de toepassing van de artt. 1641 e.v. B.W. uit
te breiden tot aannemingsovereenkomsten, voor wat betreft Iichte verborgen gebreken die niet onder de toepassing van art. 1792 B.W. vallen (Vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 66, p. 828-830). Andermaal wist het Hofvan
Beroep te Gent aile mogelijke discussie dienaangaande te omzeilen, door
de overeenkomsten tussen een bouwpromotor die een flatgebouw op eigen
grond oprichtte, en de verkrijgers van de individuele appartementen, niet
als aannemings-, maar als verkoopovereenkomsten te bestempelen, ook al
moest op datum van het compromis of van het verlijden van de notariele
akte nog een gedeelte van de constructie worden afgewerkt; wat betreft het
niet voltooide gedeelte, ging het om een verkoop van een toekomstige zaak
(Gent, 13 november 1980, T. Aann., 1986, 157).

54. BEGRIP ,GEBREK" -Tot de gebreken die aanleiding geven tot vrijwaring, behoren in de eerste plaats de intrinsieke gebreken die de verkochte
zaak als zodanig aantasten. Aldus werden in de onderzochte periode als
gebrekkig beschouwd:
- een kraan waarvan de olie in de pistons regelmatig overliep (Cass., 17
december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 522 en Pas., 1983, I, 476);
- een fles orangeade waarvan de schroefdop onverwacht afsprong (Cass.,
29 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 693, Pas., 1987, I, 624 en J. T., 1987,
499);
-

een wagen die abnormaal snel roest vertoonde (Luik, 10 november 1982,

Jur. Liege, 1983, 153);
- salons met fabricagefouten (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II,
9 en Rev. Reg. Dr., 1984, 30);
- een limonadefles die ontplofte wegens een te hoog koolzuurgehalte, een
gebrek van de fles of een combinatie van beide (Brussel, 4 januari 1984,
R. W., 1986-87, 545);
- vervalste vreemde bankbiljetten (Antwerpen, 12 februari 1985, R. W.,
1984-85, 2949, noot Herbots, J. -men zou hier eerder een nietigverklaring
wegens dwaling verwacht hebben)
- bijzonder snel corroderende koperen buizen (Bergen, 10 juni 1985,
R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.);
- een tweedehandswagen die twee liter olie per duizend km verbruikte,
waarvan de koppeling slecht was afgesteld en die reeds een maand na de
levering roestvlekken vertoonde (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497
en Rev. Reg. Dr., 1985, 259);
-

een wagen, minder dan een jaar oud, 20.000 km, waarvan reeds na een
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paar maanden de schokdempers en uiteindelijk zelfs de motor dienden
vervangen te worden (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot
Parmentier, Cl.);
- een oud onbewoond huis, aangetast door voortwoekerende schimmel
(Antwerpen, 28 november 1985, Rev. Not. B., 1986, 390, noot De Valkeneer, R.);
- een wagen met vervalste kilometerteller (Bergen, 24 december 1985, Rev.
Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.- dergelijke vervalsing zou eerder
als (koopvernietigend) bedrog moeten worden beschouwd- supra, nr. 34);
- een verwarmingsinstallatie waarvan de brander, ondanks aanpassingen
en vervanging van onderdelen, herhaaldelijk defect bleef raken (Brussel, 21
februari 1986, T.B.B.R., 1987, 52, noot De Gavre, J.);
- een gasfles waarvan de kraan afbrak - deze was niet uitgerust met het
normaal voorziene dubbele veiligheidssysteem (Brussel, 13 november 1987,
Rev. Liege, 1987, 1460);
- afschilferende vloertegels (Kh. Dendermonde, 22 februari 1982, T.
Aann., 1983, 304, noot Dieusaert, L.).
In geval van overdracht van aandelen, vinden de artt. 1641 e.v. B.W. slechts
toepassing wanneer de aandelen zelf aangetast zijn door een gebrek dat de
normale uitoefening van de eraan verbonden rechten verhindert. Zij zijn
niet van toepassing wanneer het vermogen van de vennootschap een waardevermindering ondergaat (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
55. FUNCTIONELE OPVATTING- Een P.V.B.A. kocht bij twee onderscheiden verkopers een trekker en een oplegger. De twee voertuigen vertoonden
geen van beide een intrinsiek gebrek, zoals uit een deskundigenonderzoek
gebleken was. De onderlinge koppeling was echter - zelfs op wegen in
. goede staat - gebrekkig ten gevolge van een overdreven op en neer
bewegen.
De twee leveranciers werden door het Hof van Beroep te Luik in solidum
veroordeeld tot vergoeding van de door de koper geleden schade. Het Hof
overwoog a.m. dat aile bij de verkoop betrokken partijen, als vaklui, het
bestaan moesten kennen van het probleem m.b.t. de koppeling; dat de
leveranciers de afzonderlijke bestelling niet kunnen aanvoeren om aan het
door de koppeling gestelde probleem te ontkomen; dat zij immers samenhingen en dat beide verkopers wisten of althans moesten weten, desnoods
door aanvullende informatie in te winnen, welk voertuig bij het door hen
geleverde hoorde; dat de conceptie van de koppeling een probleem was van
beide verkopers die, ieder wat hem betreft, aansprakelijk bleven voor de
goede werking, de ene van de trekker, de ander van de oplegger; dat het
bij de verdeling van beider aansprakelijkbeid weinig belang beeft dat de
noodzakelijk geacbte aanpassing aan het ene af aan het andere onderdeel
van bet geheel is gebeurd nu zij bet resultaat was van een gemeenschappelijk
overleg over de uitvoering van een zelfde verbintenis.
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Het Hof van Cassatie had hierop geen kritiek en maakte van de gelegenheid
gebruik om nogmaals de zgn. functionele opvatting van de verborgen
gebreken te bevestigen: een verborgen gebrek van de verkochte zaak, dat
de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan oak een gebrek zijn dat, zeljs
indien het de zaak niet intrinsiek aantast, deze ongeschikt maakt tot het
gebruik waartoe de koper ze, naar de verkoper wist, bestemde (Cass., 17
mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1205, J.T., 1984, 566, Pas., 1984, I, 1128
en R. W., 1984-85, 2090; zie ook vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 65, p.
827).
Het Hof van Beroep te Brussel paste de functionele opvatting eveneens toe
op een vergelijkbaar geval van een slecht functionerende verbinding tussen
een aangekochte ,commutateur de messages telex" en een IBM computer
(Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178). Ook in dit arrest wordt
er met nadruk op gewezen dat de leverancier van de ,commutateur"
duidelijk op de hoogte was van het gebruik dat de koper ervan zou maken.
In de functionele opvatting is, om de vrijwaring te Iaten spelen, inderdaad
vereist dat de verkoper op de hoogte was of dit moest zijn, van de
omstandigheden waarin de koper de zaak zou gebruiken.
Een mazouttank met een wand van 5 mm bleek niet te weerstaan aan de
waterdruk. De leverancier werd hiervoor niet aansprakelijk geacht. De
gebreken van de tank waren nl. uitsluitend te wijten aan de plaatsing door
de koper: vijf meter diep in drassige grond. In die omstandigheden had de
wand geen 5, maar 8 mm dik moeten zijn. De bijzondere plaatsing van de
tank was bij het sluiten van de overeenkomst echter nooit ter sprake
gebracht. Aan de verkoper kon, aldus de Rechtbank van Koophandel te
Verviers, niet verweten worden dat hij de koper hiervan niet zelf op de
hoogte had gebracht, aangezien deze Iaatste, als aannemer van openbare
werken, niet onwetend kon zijn van de te nemen maatregelen voor een
deugdelijke plaatsing of tenminste, in geval van twijfel, zich bij de verkoper
moest informeren (Kh. Verviers, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 228).
Een Ieverancier van verwarrningspanelen die door het Hof van Beroep te
Brussel aansprakelijk was gesteld voor de volledige schade die zijn koper
geleden had, voerde aan dat het bestreden arrest tot het bestaan van een
gebrek besloten had zonder vastgesteld te hebben dat de koper van het door
hem bedoelde gebruik kennis had gegeven aan de verkoper. Dit middel werd
door het Hof van Cassatie niet aangenomen. Uit de overwegingen en
vaststellingen, enerzijds dat panelen in de werkplaats van de koper op 8 m
van de grond in een volgepropte ruimte waren geplaatst, dat de enige
mogelijkheid om de panelen te onderhouden ws deze te beklimmen en erop
te steunen en dat in die omstandigheden de leverancier, hetzij de nodige
maatregelen moest treffen om een voldoende draagvermogen te voorzien
voor mogelijke overbelasting, hetzij de nodige maatregelen moest nemen
om de koper op de hoogte te brengen van het maximum draagvermogen;
anderzijds dat de verkoper noch het een noch het ander deed, en integendeel
de koper misleidde door tijdens de montage zijn eigen aangestelden toe te
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Iaten de panelen te gebruiken als loopbrug, met het gevolg dat hij tekort
is geschoten in zijn plicht als raadgever, die op hem bleef wegen, ook al was
de koper een vakman, die echter ter zake niet gespecialiseerd was, blijkt dat
het bestreden arrest wei degelijk oordeelde dat de verkoper kennis had van
het gebruik waa~toe de koper de gekochte zaak bestemde (Cass., 8 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 322 en Pas., 1986, I, 275).
56. Blijkbaar is tach niet iedereen zonder meer gewonnen voor de ruime
interpretatie van het begrip ,gebrek" voor de toepassing van de artt. 1641
e.v. B.W. Zo weigerde de Rechtbank van Koophandel te Charleroi aan de
cassatierechtspraak ter zake een algemene draagwijdte toe te kennen: , , .. .la
jurisprudence de la Cour de Cassation para!t reconna!tre la legalite de la
notion fonctionelle du vice cache dans les cas ou les parties s'y sont
necessairement refere, specialement dans la matiere des ventes commerciales ... cela ne signifie pas que le vice non intrinseque de la chose la rendant
impropre a son usage est, en principe, un vice redhibitoire, mais seulement
qu'il peut etre un tel vice ... c'est en fonction des circonstances de l'espece
(garantie particuliere promise par le vendeur, exigences specifiques de
l'acheteur, ... ) que les tribunaux appliqueront ou non la conception fonctionelle du vice ... "(Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; zie ook de
kritiek van Foriers, P.A., ,Les contrats commerciaux (1970-1984) Chronique de jurisprudence", T.B.H., 1987, (3), 40-44 en van Simont, L., ,La
notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?'', in Hommage aRene
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 331-342).
Omtrent de gelijkstelling van een gebrek ,qua conformiteit" dat slechts kan
worden vastgesteld na gebruik van de zaak, met een verborgen gebrek in
de zin van art. 1641 B.W. (Cass., 19 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1314,
J.T., 1980, 616, Pas., 1980, I, 1295, noot en R. W., 1981-82, 940, noot;
Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112) bestaat
er evenmin eensgezindheid. Een deel van rechtspraak en rechtsleer beschouwt de levering van een zaak behept met een , verborgen non-conformiteit" als een schending van de leveringsplicht (supra, nr. 43).
57,

GEEN VRIJWARING VOOR ZICHTBARE, ENKEL VOOR VERBORGEN GEBRE-

De koper die bij de levering vaststelt dat de hem verkochte zaak
gebreken vertoont, heeft er alle belang bij dadelijk te reageren en voorbehoud te maken. Zoniet wordt hij geacht de zaak te hebben aanvaard; en
de aanvaarding dekt de zichtbare gebreken van de verkochte zaak (Gent,
13 november 1980, T. Aann., 1986, 157; Kh. Brugge, 21 oktober 1982,
T. V.B.R., 1983, 44; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; Kh.
Hasselt, 12 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 164, noot). De levering van
een zaak behept met zichtbare gebreken, is een schending van de leveringsplicht (Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112).
Na de aanvaarding is de verkoper enkel vrijwaring verschuldigd voor de
verborgen gebreken van de zaak (artt. 1641-1642 B.W.).
KEN ---'
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Een gebrek is verborgen wanneer het slechts kan worden ontdekt door een
technisch onderzoek dat de bevoegdheid van de koper te boven gaat. Zijn
daarentegen geen verborgen gebreken, deze die de koper had kunnen
achterhalen door een elementair, doch aandachtig onderzoek bij de levering
(Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259;
Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.;
Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J. T.,
1986, 11).
Zoals reeds opgemerkt in het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, p. 826, nr.
64}, is de rechtspraak vrij soepel ten aanzien van de niet-professionele
koper. Bij de aankoop van een wagen b.v. wordt van de koper niet verwacht
dat hij het voertuig zou Iaten onderzoeken door een expert (Luik, 27 juni
1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259; Bergen, 24
december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
In het Luikse geval bleek een tweedehandswagen twee liter olie per duizend
km. te verbruiken, was de koppeling slecht afgesteld en verschenen amper
een maand na de levering reeds roestvlekken. Deze gebreken konden
volgens het Hof op het ogenblik van de koop niet worden achterhaald door
een - zelfs aandachtig - particulier.
De Rechtbank van Koophandel van Charleroi was daarentegen van oordeel
dat een aantal door de koper van een caravan ingeroepen gebreken ,etaient
aisement decelables par un examen normalement attentif de l'acheteur,
immediatement a pres la livraison". Zij waren derhalve gedekt door de
aanvaarding (Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11).
Een bouwpromotor moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar waren
en die de koper heeft kunnen waarnemen bij de aflevering van het verkochte
goed. Indien de koper bij de inbezitneming van bet privatieve goed nopens
bepaalde zichtbare gebreken geen voorbehoud heeft gemaakt, heeft hij deze
aanvaard (Gent, 13 november 1980, T. Aann., 1986, 157).
58. De precontractuele kennis door de koper, van het gebrek waarmee de
verkochte zaak behept is, ontneemt hem het recht op vrijwaring vanwege
de verkoper, om het even hoe hij er kennis van kreeg (Kh. Hasselt, 12
januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 164, noot). De rechtbank oordeelde dat
de koper die tweede-keus tegels had besteld, tegen een zo laag mogelijke
prijs en die door de vloerder waren gecontroleerd en in orde bevonden, niet
moet komen klagen dat de tegels reeds na enkele maanden volledig afgesleten waren. Hij wist of moest weten, aldus de rechtbank, dat de tegels niet
dezelfde kwaliteit en bestendigheid konden hebben als de veel duurdere
eerste-keus tegels; de koper heeft een risico aanvaard van mogelijke gebreken aan de tegels. Het gebrek werd als zichtbaar bestempeld, als zodanig
gedekt door de goedkeuring bij de levering.
Een professioneel uit de bouwsector kan niet onwetend zijn van de bijzondere eigenschappen van een bepaald soort stenen; zo hij dat toch zou zijn,
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dient hij zich v66r de bestelling bij de leverancier in te lichten (Luik, 16
oktober 1985, Jur. Liege, 1985, 638).
Een fabrikant van koperen buizen, wierp op dat de koper (een aannemerbouwpromotor) ten tijde van de koop had moeten weten dat de door hem
bestelde buizen mogelijk gebreken zouden gaan vertonen. De fabrikant
verwees o.m. naar publicaties uit 1977 (de koop vond plaats in oktober van
dat jaar) waarin het bewuste probleem werd beschreven. Hiermee kon hij
het Hof van Beroep te Bergen niet overtuigen. Het Hof beaamt weliswaar
dat de koper zich, als aannemer, inderdaad op de hoogte moet houden van
dergelijke studies, doch men kan van hem niet verwachten dat hij dadelijk
kennis zou hebben van alle publicaties; niets wees er trouwens op dat de
door de fabrikant aangehaalde studie op het ogenblik van de bestelling reeds
op ruime schaal was verspreid. Een normaal bevoegd aannemer moest bij
de bestelling van zulke koperen buizen niet weten dat deze, wanneer men
er koud water liet door stromen, vrij snel gebreken zouden gaan vertonen
(Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.).
Het is blijkbaar niet overbodig er nogmaals op te wijzen dat, naar de
gemeenrechtelijke regels inzake bewijslast, de verkoper het bewijs dient te
leveren dat de koper op het ogenblik van de koop kennis had of moest
hebben van het gebrek (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev.
Reg. Dr., 1985, 259; Herbots, J., ,Is de bankier die vervalste vreemde
bankbiljetten koopt de sigaar?" (noot onder Antwerpen, 12 februari 1985),
R. W., 1984-85, (2949), 2954). Dit wordt soms uit het oog verloren (infra,
nr. 65).
59. ANTERIORITEIT VAN HET GEBREK - Vrijwaring is slechts verschuldigd
voor de gebreken die reeds aanwezig waren op het ogenblik van de koop.
Het volstaat dat het gebrek in kiem bestond, ook al heeft het zich pas daarna
ten volle ontwikkeld (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985,497 en Rev. Reg.
Dr., 1985, 259; Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173; Brussel, 20 mei
1987, R.P.S., 1987, 226; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11).
De aard van de ingeroepen gebreken van een tweedehandswagen (overdreven olieverbruik, slecht functionerende koppeling, verschijnen van roestplekken) en het feit dat zij reeds enkele weken na de levering van het voertuig
verschenen, lieten het Hof van Beroep te Luik toe te stellen dat deze
gebreken (minstens in de kiem) reeds v66r de koop aanwezig waren (Luik,
27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259). De
anterioriteit van het gebrek werd daarentegen niet bewezen geacht m.b.t.
een wagen waarvoor amper drie dagen v66r de verkoop nog een maagdelijke
groene kaart werd afgeleverd, die daarna gedurende vijf maanden normaal
kon gebruikt worden, terwijl het (eenzijdig) expertiseverslag niet vaststelde
dat de beweerde slechte herstellingen na een ernstig ongeval, klaarblijkelijk
van v66r de koop dateerden (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173).
Ben waardevermindering van het vennootschapsvermogen, is niet aileen als
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zodanig geen gebrek in de aandelen, zij dateerde in ieder geval niet van v66r
de aandelenoverdracht, maar was het gevolg van latere gebeurtenissen de crisis van 1973 en slecht beheer (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
60. BEWIJS - Overeenkomstig de algemene regels inzake bewijsrecht, is de
koper er toe gehouden het bewijs te leveren van de verborgen gebreken
waardoor de gekochte zaak zou aangetast zijn (Bergen, 18 juni 1986, Rev.
Liege, 1987, 176). De rechtspraak is terzake vrij soepel en aanvaardt ook
een bewijs d.m.v. gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens.
De koper volstaat met het negatief bewijs dat het schadegeval geen andere
oorzaak kan hebben dan een gebrek in de zaak.
Ret Rof van Beroep te Bergen verwacht een volstrekt waterdicht negatief
bewijs dat elke andere mogelijke oorzaak uitsluit. Roewel met zekerheid
vaststond dat de brand in een woning was begonnen in een verwarmingstoestel op gas, stond het volgens het Rof nog niet voor 1000Jo vast dat de brand
ook aan een gebrek in het toestel te wijten was. Er bleef nog de mogelijkheid
van een gaslek ter hoogte van de aansluiting (Bergen, 18 juni 1986, Rev.
Liege, 1987, 176).
Ret Rof van Beroep te Brussel was in een geval waarin zowel de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 B.W. als de
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken aan bod kwamen, minder streng
en wees er op dat de negatieve bewijslevering van het ontbreken van andere
mogelijke oorzaken, naar redelijkheid moet worden opgevat en met gezond
verstand moet worden beoordeeld. De fabrikant die als verkoper tot vrijwaring van de bewaarder van de zaak werd veroordeeld vond dat het Rof
hiermee te soepel was geweest in het aanvaarden van de aanwezigheid van
een gebrek. Ret Rof van Cassatie keurde de redenering van het Brusselse
arrest volledig goed. Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande is de
feitenrechter trouwens niet verplicht de bij art. 1641 B.W. vereiste kenmerken van het gebrek nader aan te geven (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 499 en Pas., 1987, I, 624).
De omstandigheid dat een gerechtelijk deskundige de precieze oorzaak van
herhaaldelijke defecten aan een hete lucht-verwarmingsinstallatie niet kon
aanduiden, neemt niet weg dat het bestaan van een gebrek (in de conceptie,
uitvoering of afstelling) vaststaat (Brussel, 21 februari 1986, T.B.B.R.,
1987, 52, noot De Gavre, J.). In een eerder geval van een ontplofte
limonadefles, was hetzelfde Rof van oordeel dat een gebrek vaststond nu
zelfs bij een enigszins onvoorzichtige manipulatie - ter zake overigens niet
bewezen - geen ontploffing moest worden verwacht; de ontploffing kon
slechts te wijten zijn aan een te hoog koolzuurgehalte of een gebrek van de
fles of een combinatie van beide (Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87,
545).
Ret bewijs van het gebrek kan niet geleverd worden door een eenzijdige,
niet tegensprekelijke expertise (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173;
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zie ook Brussel, 6 december 1983, R. W., 1986-87, 1274, noot). Dergelijke
expertise kan, gelet op de omstandigheden waarin ze werd uitgevoerd, wei
in aanmerking genomen worden als een van de gewichtige, bepaalde en
overeenstemmende vermoedens waaruit het bestaan van een gebrek kan
worden afgeleid (Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984,
II, 112; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 831, nr. 68).
61. KORTE TERMIJN- Luidens art. 1648 B.W. dient de koper zijn vordering op grand van koopvernietigende gebreken in te steilen binnen een korte
tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken
van de plaats waar de koop gesloten is. Wanneer de koper te lang zou
wachten om zulke vordering in te steilen, komt het onderzoek naar de
oorsprong van de gebreken en de staat van het goed bij de levering in het
gedrang (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9 en Rev. Reg. Dr.,
1984, 30). Doch het feit dat de oorzaak van een ongeval bekend is en aile
partijen het bestaan van het gebrek erkennen, ontslaat de koper nog niet
van de verplichting binnen een korte termijn op te treden; de korte termijn
heeft nl. ook te maken met het mogelijke verhaal van de verkoper op zijn
leverancier (Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460). De korte
termijn is daarentegen niet van toepassing m.b.t. een uitdrukkelijke waarborg vanwege de verkoper van de afwezigheid van bepaalde gebreken.
De korte termijn wordt door de feitenrechter vrij beoordeeld, rekening
houdende met aile omstandigheden van de zaak, met name de aard van het
verkochte, de aard van het gebrek, de gebruiken, de hoedanigheid van
partijen en de door hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk deskundigenonderzoek
(Cass., 23 maart 1984,Arr. Cass., 1983-84,970, Pas., 1984, I, 867 enR. W.,
1984-85, 127; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 70, p. 832-833). Wil men
zich in dit verband op een plaatselijk gebruik beroepen, dan moet men dit
reeds voor de feitenrechter doen: een plaatselijk gebruik vermag niet voor
het eerst voor het Hof van Cassatie ingeroepen te worden (Cass., 17
december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 522 en Pas., 1983, I, 476).
Ook het bepalen van het vertrekpunt van de korte termijn, behoort tot de
soevereine beoordeling van de feitenrechter (vorig Overzicht, T.P.R., 1985,
nr. 70, p. 832). Zo liet het Hof van Beroep te Luik de korte termijn !open
vanaf de ontdekking van de gebreken, en niet vanaf de levering (Luik, 27
juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259).
Algemeen wordt aangenomen dat de korte termijn wordt verlengd, wanneer
er ernstige onderhandelingen gevoerd worden met het oog op het bereiken
van een minnelijke regeling (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9
en Rev. Reg. Dr., 1984, 30; Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221
en Pas., 1984, II, 112; Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460;
Rb. Brussel, 26 maart 1986, T.B.B.R., 1987, 80; Simont, L., De Gavre, J.
en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats
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speciaux", R.C.J.B., 1985, (105), nr. 44, p. 161; vorig Overzicht, T.P.R.,
1985, nr. 71-72, p. 833-835).
Om een exceptie van laattijdigheid te verwerpen is de rechter nochtans niet
verplicht het bestaan van besprekingen vast te stellen, daar ook andere ter
beoordeling van de feitenrechter staande redenen het niet-verstrijken kunnen rechtvaardigen van de korte termijn (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 449 en Pas., 1987, I, 624). Zo wordt eveneens
rekening gehouden met de aanvraag van een deskundigenonderzoek.
Op 1 december 1976, acht dagen na een ongeval met een brandblusapparaat,
zond de koper een aangetekende brief aan zijn leverancier, met de mededeling dat hij verplicht zou zijn de leverancier aansprakelijk te stellen voor
de gevolgen van het ongeval, als kon worden aangetoond dat het apparaat
gebrekkig was. Aan de controle-instelling A.I.B. werd een expertise gevraagd; opdracht die op 4 mei 1978 voltooid was. Op 3 augustus 1978 werd
de rechtsvordering ingesteld. Op grand dat het vanwege de koper niet
verstandig zou geweest zijn in rechte te dagvaarden alvorens de besluiten
van de deskundigen te kennen, en dat het hem ook niet mocht worden
verweten getracht te hebben tot een minnelijke regeling te komen, ondanks
de afwijzing door de verkoper van het voorstel dat was gedaan om deel te
nemen aan het deskundigenonderzoek waarvan niemand op dat moment het
resultaat kon vermoeden, achtte het Hofvan Beroep te Brussel de rechtsvordering nog tijdig ingesteld. De cassatievoorziening vanwege de verkoper
werd afgewezen (Cass., 19 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1155 en Pas.,
1983, I, 1052).
In een arrest van 23 maart 1984 had het Hof van Cassatie evenmin kritiek
op een arrest waarin werd gesteld dat wanneer een koper dadelijk na het
ontdekken van het gebrek en na het afspringen van de onderhandelingen,
meer bepaald door het ontvangen van de factuur, dadelijk de aanstelling
van een deskundige vordert en de verkoper, vooraleer het verslag van de
deskundige neerligt, dagvaardt tot betaling van de koopwaar, er niets is dat
de koper belet zijn eis tot nietigverklaring (sic) van de verkoop bij wijze van
tegenvordering in te stellen (Cass., 23 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 970,
Pas., 1984, I, 867 en R. W., 1984-85, 127).
Waar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel wei kon aannemen dat
een verzoekschrift tot aanstelling van de deskundige, gelet op de omstandigheden, tijdig gebeurde, had zij nochtans geen begrip voor het totaal gebrek
aan initiatief door de koper ten opzichte van de verkoper gedurende
verschillende jaren, alvorens te dagvaarden (Rb. Brussel, 26 maart 1986,
T.B.B.R., 1987, 80).
Werden eveneens laattijdig bevonden: de vordering van een aannemer tegen
zijn leverancier wegens verborgen gebreken aan de geleverde vloertegels,
ingesteld ongeveer 16 maanden nadat hem werd meegedeeld dat de fabrikant elke aansprakelijkheid afwees (Kh. Dendermonde, 22 februari 1983,
T. Aann., 1983, 304, noot Dieusaert, L.); een vordering tot ontbinding van
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de koop van een tweedehandswagen die werd ingesteld ongeveer vier
maanden na de terugkeer in Belgie (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987,
173: het Hof achtte trouwens de anterioriteit van de ingeroepen gebreken
niet bewezen); alsook een vordering ingesteld op 15 februari 1980, hoewei
de koper reeds op 17 februari 1978 had geprotesteerd en dit op 13 februari
1979 herhaalde (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9 en Rev. Reg.
Dr., 1984, 30).
62. SANCTIE - Naar luid van art. 1644 B.W. heeft de koper van een
gebrekkige zaak de keuze om hetzij de ontbinding van de koop (actio
redhibitoria), hetzij de terugbetaling van een deel van de prijs (actio
aestimatoria of quanti minoris) te vorderen.
De koper heeft in beginsel de vrije keuze tussen beide vorderingen. Een
vordering tot ontbinding is nochtans slechts mogelijk voor zover de zaak
kan worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevond op het ogenblik
dat de gebreken werden ontdekt (Luik, 10 november 1982, Jur. Liege, 1983,
153). Volgens het Luikse Hof had de koper van een wagen het recht om
de ontbinding van de koop te vorderen verloren, nu hij het voertuig,
ondanks abnormaal snel verschijnende roest, was blijven verder gebruiken.
Het Hof had de vordering ook kunnen afwijzen op grond dat de koper de
zaak, door ze verder te gebruiken, had aanvaard (supra, nr. 42-43); of ook
wegens het verstrijken van de korte termijn (supra, nr. 61).
De verplichting van de verkoper om, eens de koop ontbonden, de gebrekkige zaak terug te nemen, wordt soms via het opleggen van een dwangsom
,hard" gemaakt (zie b.v. Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987,
178; Kh. Charleroi, 5 december 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 34).
Clausules uit de algemene verkoopsvoorwaarden waarbij aan de koper een
van de mogelijkheden van art. 1644 B.W. wordt ontzegd, houden een
beperking in van de vrijwaringsplicht van de verkoper. Zij kunnen niet
worden ingeroepen door een beroepsverkoper, aangezien deze - behoudens zijn onoverwinnelijke onwetendheid - geacht wordt de gebreken
gekend te hebben (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot Parmentier, Cl.; Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178; infra, nr. 68).
Overeenkomstig art. 1644 B.W. stelde het Hof van Beroep te Bergen een
deskundige aan om de prijsvermindering te bepalen die aan de koper van
een wagen met vervalste kilometerteller zou moeten worden toegekend
(Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
63. VERKOPER TE KWADER TROUW - Voor het instellen door de koper, van
de actio redhibitoria of aestimatoria, is het irrelevant of de verkoper al dan
niet te goeder trouw was, m.a.w. al dan niet kennis had van het gebrek.
De kennis door de verkoper van bet gebrek, heeft wel tot gevolg dat deze
laatste dan gehouden is tot een volledige schadevergoeding aan de koper
(art. 1645 B.W.). De verkoper te kwader trouw kan zich ook niet beroepen
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op een niet-vrijwaringsbeding (art. 1643 B.W.; infra, nr. 68). Het Hof van
Beroep te Luik paste deze beginselen correct toe op de verkoop, tussen twee
particulieren, van een gebrekkige tweedehandswagen: gezien de aard van
de gebreken alsmede het feit dat hij het voertuig zelf regelmatig gebruikte,
kon de verkoper, aldus het Hof, niet beschouwd worden als een verkoper
te goeder trouw. De verkoper werd tot schadevergoeding aan de koper
veroordeeld; hij kon zich, als verkoper te kwader trouw, oak niet beroepen
op een niet-vrijwaringsbeding (Luik, 27 juni 1985, fur. Liege, 1985, 497 en
Rev. Reg. Dr., 1985, 259).
64. DE BEROEPSVERKOPER - Volgens het gemeen recht wordt de goede
trouw vermoed; de koper die van zijn verkoper een volledige schadevergoeding wil bekomen, moet het bewijs leveren van diens kwade trouw, m.a.w.
van diens kennis van het gebrek. Ben consumentvriendelijke rechtspraak,
ingeluid door het Cassatiearrest van 4 mei 1939 (Pas., 1939, I, 224) heeft
dit vermoeden echter omgekeerd, ten aanzien van de beroepsverkopers: zij
zijn gehouden tot een resultaatsverbintenis de door hen verkochte zaak
zonder gebreken te leveren. Zoals het Hof van Cassatie in de onderzochte
periode nogmaals stelde, moet de fabrikant of de handelaar die aan een
koper een produkt van zijn nijverheid of een voorwerp van zijn handel
levert, vooraf nagaan of de door hem verkochte zaak geen gebreken
vertoont; hij moet daartoe aile nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen en aan de koper het nuttig gebruik van de zaak
te waarborgen (Cass., 17 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1205, J.T., 1984,
566, Pas., 1984, I, 1128 en R. W., 1984-85, 2090; evenals Bergen, 10 juni
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
De professionele verkoper wordt m.a. w. geacht de gebreken in de door hem
verkochte zaak te hebben gekend, zodat hij in principe, overeenkomstig art.
1645 B.W., gehouden is tot volledige schadevergoeding van de koper
(Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545; Antwerpen, 12 februari 1985,
R. W., 1984-85, 2949, noot Herbots, J.; Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.; Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986,
518, noot Parmentier, Cl.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987,
129, noot Dermine, L.; Bergen 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 176).
Tenzij de beroepsverkoper bewijst dat hij zich in de volstrekte onmogelijkheid bevond om het gebrek te ontdekken, want de Belgische rechtspraak
en rechtsleer nemen aan dat de beroepsverkoper het vermoeden van kennis
van de gebreken in de door hem verkochte zaak, kan weerleggen, wanneer
hij het (moeilijke) bewijs levert dat hij zich in een onoverwinnelijke onwetendheid (,,ignorance invincible") bevond nopens bet gebrek, dat het gebrek voor hem- zelfs als specialist- absoluut onnaspeurbaar (,absolument indecelable") was (Antwerpen, 12 februari 1985, R. W., 1984-85,
2949, noot Herbots, J.; Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187,
noot Delvaux, P.H.; Bergen, 12juli 1985, T.B.H., 1986,518, noot Parmen-
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tier, Cl.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot
Dermine, L.; Bergen, 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 176; Brussel, 13
november 1986, Rev. Liege, 1987, 1460; Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur.
Imm., 1985, 173).
65. Het Hof van Beroep te Bergen wees er zeer terecht op dat de verplichting voor de professionele verkoper om alle nuttige maatregelen te nemen
om de gebreken in de door hem verkochte zaken op te sporen, enkel bestaat
ten aanzien van zijn koper, maar niet tegenover zijn eigen leverancier. De
leverancier kan tot zijn verdediging niet aanvoeren dat hij de zaak aan een
professioneel (voort-)verkoper heeft geleverd die geacht zou worden bet
gebrek gekend te hebben (Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187,
noot Delvaux, P.H.; zie ook Cass., 4 mei 1939, Pas., 1939, I, 224; Foriers,
P.A., o.c., T.B.H., 1987, (3), nr. 65, p. 48-49; VanRyn en Heenen, III,
nr. 700, p. 550).
Dit laatste werd blijkbaar uit het oog verloren door bet Antwerpse Hof van
Beroep in een arrest van 12 februari 1985 (R. W., 1984-85, 2949, noot
Herbots, J.). Een bank was, na controle van een specimen, bereid een
pakket C.F.A.-franken over te kopen van een particulier die hiertegen
diamanten had verkocht aan een onbekende Afrikaan. Nog dezelfde dag
werden de C.F.A.-franken door de bank doorverkocht aan wisselagenten
die op hun beurt doorverkochten aan de Banque de France. Nadat werd
ontdekt dat het om valse bankbiljetten ging, stelden de verzekeringsmaatschappijen van de bank, op grond van subrogatie, tegen de particulier een
vordering in wegens verborgen gebreken. Het arrest draait in wezen rond
de vraag of de bank, als professioneel koper van vreemde valuta, op de
hoogte had moeten zijn van de vervalsing. Indien de koper kennis had of moest hebben - van de gebreken van de gekochte zaak, dan is de
verkoper inderdaad geen vrijwaring verschuldigd (art. 1642 B.W.). Volgens
de normale regels inzake bewijslast, had in casu de diamanthandelaar-verkoper van de C.F.A.-franken het bewijs moeten leveren dat de bank-koper
bet gebrek had moeten opmerken. Het Antwerpse Hof heeft vanwege de
verkoper dit bewijs echter niet gevraagd, maar ging er zonder meer van uit
dat de bank, als beroepskoper tegenover een particulier verkoper, geen
vrijwaring voor de verborgen gebreken van de bankbiljetten kon bekomen.
Alsof er op een professioneel koper een vermoeden van kennis van de
verborgen gebreken zou rusten. Quod non.
66. Zoals men weet, wordt art. 1645 van bet Burgerlijk Wetboek door de
Franse rechtspraak anders ge1nterpreteerd en wordt de beroepsverkoper
aldaar onweerlegbaar vermoed kennis te hebben van de gebreken van de
door hem verkochte zaak. Wanneer een Belgische rechter geroepen is om
op een koopovereenkomst het Franse recht toe te passen, dient hij daarbij
tevens de Franse interpretatie te volgen. Dit besliste het Hof van Cassatie
in bet arrest van 9 oktober 1980 (besproken in het vorige Overzicht, T.P.R.,
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1985, nr. 80, p. 844). Het Hof van Beroep te Bergen, waarnaar deze zaak
werd verwezen, achtte de Franse beroepsverkoper daarom gehouden tot een
volledige schadevergoeding, precies zoals een Frans rechter het zou gedaan
hebben (Bergen, 15 maart 1983, J.T., 1983, 579). Voor een overzicht van
het Franse recht inzake vrijwaring voor verborgen gebreken, zie Huet, J.,
Responsabilite du vendeur et garantie contre les vices caches, Parijs, Litec,
488 p., alsmede Daco, H., ,Le regime des vices caches", in Unite et
diversite de droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983,
498-543.
67. UITBREIDENDE BEDINGEN- Ben machine werd verkocht ,au domicile
et mettons en etat de marche'' met een , ,garantie de trois mois pieces et main
d'reuvre". De eerste bepaling is een contractuele uitbreiding van de vrijwaringsplicht: aan de koper wordt een resultaat gegarandeerd, nl. de goede
werking van de machine. Door de tweede clausule wordt de vrijwaringsplicht uitgebreid tot aile defecten die zich binnen de opgegeven termijn van
drie maanden zouden voordoen, ongeacht of deze al dan niet onder de
toepassingvanart.1641 B.W. vallen. Zodradeverkochtezaaknietnormaal
functioneert, komt de verkoper tekort aan zijn contractuele garantieplicht
(Kh. Charleroi, 5 december 1986, Rev. Reg. Dr.; 1987, 34).
68. EXONERATIEBEDINGEN - Contractuele beperkingen van de vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken, zijn slechts geldig voor zover de
verkoper niet op de hoogte was van het gebrek (art. 1643 B.W.). Aangezien
de beroepsverkoper geacht wordt de gebreken van de door hem verkochte
zaken te kennen, kan hij zich in principe niet beroepen op een beding van
niet-vrijwaring - behoudens het door hem te leveren bewijs van zijn
onoverwinnelijke onwetendheid (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518,
noot Parmentier, Cl.; Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178;
Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173).

In de praktijk is het niet steeds even eenvoudig om een niet-vrijwaringsbeding als zodanig te herkennen. Algemene verkoopsvoorwaarden zijn op dit
punt soms zeer subtiel geformuleerd.
Ben koper diende, volgens de algemene voorwaarden, de leverancier dadelijk op de hoogte te brengen van opgetreden gebreken; de verkoper verbond
er zich toe hieraan binnen een redelijke termijn te verhelpen. Door deze
bepaling uit de contractsvoorwaarden te aanvaarden, heeft de koper, zo
stelde het Hof van Beroep te Brussel, nog niet verzaakt aan zijn recht om
de ontbinding van de koop te vorderen (Brussel, 13 november 1986, Rev.
Liege, 1987, 178). Bovendien houdt dergelijk beding, waardoor aan de
koper het optierecht van art. 1644 B.W. wordt ontnomen, een beperking
in van de vrijwaringsplicht, waarop een beroepsverkoper zich in beginsel
niet kan beroepen (zie ook Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot
Parmentier, Cl.).
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Ben tweedehandswagen werd, volgens de factuur, verkocht ,dans l'etat oil
il se trouve et bien connu de l'acheteur". Dergelijke clausule kan worden

gelijkgesteld met een eenvoudig niet-vrijwaringsbeding waarop de verkoper
zich in casu niet kon beroepen: hoewel geen beroepsverkoper, kon hij gelet
op de omstandigheden niet als te goeder trouw beschouwd worden (Luik,
27 juni 1985, Jur. Liege, 1985,497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259; vgl. Cass.,
15 september 1978, besproken in het vorige Overzicht, T.P.R., 1985, nr.
77, p. 841-842, waar het wel om een beroepsverkoper ging; over de juiste
draagwijdte van zulke bedingen, zie Faure, M. en Moens, K., Een droomwereld voor auto's, in IUS, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
1983, 148-150).
Ben niet-professionele verkoper van een oud, onbewoond gebouw, kan te
goeder trouw onwetend zijn van voortwoekerende schimmel, zodat hij zich
in principe kan beroepen op een exoneratiebeding. Dit beding wordt nog
niet ongeldig door het louter feit dat het gebrek z6 ernstig is dat het goed
volledig ongeschikt is voor normaal gebruik (Antwerpen, 28 november
1985, Rev. Not. B., 1986, 390, noot De Valkeneer, R.). Toch waren de
verkopers in casu tot vrijwaring gehouden. De betwisting betrof de precieze
draagwijdte van een clausule uit het lastenkohier voor de openbare verkoping, luidens welk ,het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich
bevindt ten tijde van de definitieve toewijzing, met alle actieve en passieve,
voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden, recht van overgang en alle andere lasten... De koper wordt
geacht het verkochte goed te kennen, na het tot zijn tevredenheid te hebben
bezocht en onderzocht. Hij kan zich ten aanzien van de verkopers niet
beklagen omtrent oppervlakte, volume, muurgemeenheid of om enige andere reden". De interpretatieregels van de artt. 1162, 1164 en 1602 B.W.
volgend, was het Antwerpse Hof van oordeel dat deze bepalingen uit het
lastenkohier te maken hadden met resp. de vrijwaring voor uitwinning en
de leveringsplicht, maar dat zij geen exoneratie inhielden voor verborgen
gebreken van het verkochte goed.
69. RECHTSTREEKSE VORDERING- De uiteindelijke koper van een gebrekkige zaak, kan zijn vordering tot vrijwaring niet alleen richten tot zijn eigen
verkoper, maar ook rechtstreeks tegen de eerdere verkopers, tot de fabrikant toe (Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545; Brussel, 13 november
1987, Rev. Liege, 1987, 1460).
De vordering tot vrijwaring (voor uitwinning of voor verborgen gebreken)
die de eerste koper bezit, wordt nl. beschouwd als een toebehoren van de
zaak (art. 1615 B.W.) dat telkens mee wordt overgedragen op de verdere
kopers (Cass., 5 december 1980, besproken in het vorige Overzicht, T.P.R.,
1985, nr. 57, p. 819).
70. SAMENLOOP - Door sommige kopers wordt nog steeds te pas, maar
vooral te onpas gepoogd om van de verkoper of de fabrikant van een
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gebrekkige zaak een vergoeding te bekomen op buitencontractuele grondslag.
Aangezien een verkoper, eens de zaak geleverd, er geen bewaarder meer van
is, kan hij in ieder geval niet op grond van art. 1384 al. 1 B. W. aansprakelijk
gesteld worden voor de schadelijke gevolgen van een gebrek (Gent, 6 mei
1983, De Verz., 1983, 465; Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545).
In bet Iicht van de huidige cassatie-rechtspraak i. v .m. de samenloopsproblematiek (zie hierover Cousy, H., ,Het verbod van samenloop tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag'', T.P.R.,
1984, 155-196; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van bet verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86,(1), 96 e.v.), is de kans ook erg klein
om, als koper, de verkoper of de fabrikant aansprakelijk te stellen op grond
van de artt. 1382-1383 B.W.
Tengevolge van bet afbreken van de kraan van een gasfles, deed er zich een
ontploffing voor in een circuswagen. De kraan bleek niet uitgerust met bet
normaal voorziene dubbele veiligheidssysteem. De gasfles was gekocht bij
deN. V. Vanden Borre, verdeler van Belgian Shell die de gasfles had gevuld.
De gebrekkige kraan was aan Belgian Shell geleverd door Ceodeux. In
opdracht van Belgian Shell werden de kranen gecontroleerd door Apragaz.
De vordering gesteund op de contractuele aansprakelijkheid van de verschillende leveranciers werd afgewezen wegens laattijdigheid. Ben contractuele
wanprestatie kan echter ook de extra-contractuele aansprakelijkheid tegenover de medecontractant in bet gedrang brengen op voorwaarde dat 1° de
contractuele tekortkoming een buitencontractuele fout uitmaakt, d. w .z. de
miskenning van een verplichting die voor eenieder geldt, onafhankelijk van
de overeenkomst en 2° de schade niet zuiver contractueel is, d. w .z. niet
uitsluitend bestaat in bet verlies van een voordeel dat de medecontractant
normaal van de correcte uitvoering van bet contract mocht verwachten.
Derden bij de overeenkomst kunnen de aquiliaanse aansprakelijkheid van
een contractspartij inroepen wanneer de contractuele wanprestatie tevens
een aquiliaanse fout uitmaakt (Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege,
1987, 1460). Dergelijke extra-contractuele fout werd niet bewezen geacht
in hoofde van Vanden Borre en Apragaz. Belgian Shell en Ceodeux werden
daarentegen in solidum aansprakelijk gesteld; als beroepsverkoper resp.
fabrikant, hadden zij er zich voor moeten boeden om geen produkt op de
markt te brengen dat schade kon veroorzaken aan personen of goederen.
Nu zij zich niet konden beroepen op een onoverwinnelijk onwetendheid
m.b.t. bet gebrek, waren zij volgens de Brusselse raadsheren buitencontractueel aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
Minder goed verging bet de koper van een tractor die schade opliep wegens
bet loskomen van de handrem, te wijten aan bet ontbreken van een
veiligheidsklep. Afgezien van de niet-tegenwerpelijkheid van bet eenzijdige
expertiseverslag en van de niet absolute zekerheid no pens de oorzaak, stelde
bet Hof van Beroep te Brussel vast dat de schade waarvoor vergoeding werd
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geeist, geen andere was dan die welke Iouter uit het gebrekkig uitvoeren van
de op de verkoper rustende verplichting tot levering van een voor normaal
veilig gebruik geschikt voertuig volgt, derwijze dat aan de kant van de
verkoper geen afzonderlijke buitencontractuele fout noch buitencontractuele schadeoorzaak bestaat (Brussel, 6 december 1983, R. W., 1986-87, 1274,
noot).
Het !outer feit van gebrekkige zaken op de markt te brengen, geeft nog geen
aanleiding tot extra-contractuele aansprakelijkheid. Een gebrekkige zaak is
nog niet ipso facto een gevaarlijke zaak (Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.).
71. VERKOOP VAN DIEREN- Bij aankoop van een dier dat bestemd is voor
de slachting maar dat ongeschikt wordt bevonden voor het verbruik, wordt
de koper in dwaling gebracht en heeft hij de keuze: hetzij de koopvernietiging vragen overeenkomstig de voorschriften van de wet van 25 augustus
1885, gewijzigd door de wet van 3 juli 1894, hetzij de nietigheid van de koop
vervolgen overeenkomstig de bepalingen van het gemene recht, in welk
geval de rechtsregels van voornoemde bijzondere wetten niet hoeven nageleefd te worden (Brussel, 23 maart 1983, R. W., 1985-86, 685, noot; zie vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, p. 875-876, nr. 125).
AFDELING

2

PLICHTEN VAN DE KOPER

§ 1. Betaling van de prijs
72. De hoofdverplichting van de koper bestaat in de betaling van de prijs
van de gekochte zaak. Naast de prijs, vallen ook de kosten van de koop
ten laste van de koper (art. 1593 B.W.). Dit voorschrift raakt evenwel de
openbare orde niet, zodat de partijen er contractueel kunnen van afwijken.
De factuurvermelding ,vrij van B.T.W. - art. 11 B.T.W.-wetgeving"
bewijst afdoende dat partijen overeengekomen waren dat de koper de
goederen kocht zonder de B. T. W. te moeten betalen. De B. T. W. die alsnog
gevorderd zou worden, moet ten Iaste van de verkoper gelegd worden
(Antwerpen, 12 apri11984, F.J.F., 1984, 312, noot).
De loutere overhandiging van een cheque ten belope van het verschuldigde
bedrag, bevrijdt de koper nog niet van zijn verbintenis tot betaling van de
prijs. De schuld gaat pas teniet wanneer aan de verkoper het bedrag van
zijn schuldvordering ter beschikking wordt gesteld (Cass., 2 mei 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 1183 en Pas., 1986, I, 1066; Luik, 22 december 1982, J.T.,
1983, 347 en Jur. Liege, 1983, 65; Bergen, 12 november 1986, J.T., 1987,
112; zie Spruyt, N., ,De betaling van een cheque na faillissement van de
trekker", R. W., 1984-85, 877-886; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 852,
nr. 91).
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Op 16 mei 1980 overhandigde ene Mertens een cheque ter betaling van
levering van dranken. De cheque werd op 22 mei 1980 ter verrekening
aangeboden bij de bank; op 27 mei 1980 werd Mertens' rekening gedebiteerd. Betrokkene was echter op 22 mei failliet verklaard. Volgens de
curatoren had de betaling plaatsgevonden op 27 mei, dag waarop de
rekening werd gedebiteerd. Na het faillissement dus, zodat de betaling op
grand van art. 444 Faill. W. vernietigd diende te worden. Het Hof van
Beroep te Antwerpen (25 april 1983, R. W., 1984-85, 895, noot) weigerde
daar nochtans op in te gaan: volgens de Antwerpse raadsheren geschiedt
de overdracht van fonds op het ogenblik van het in omloop brengen van
de cheque, hetgeen neerkomt op de overhandiging ervan. Aldus zou de
betaling in casu gedaan zijn op 16 mei 1980, v66r het faillissement. Het
Antwerpse arrest werd verbroken door het hogervermelde cassatiearrest van
2 mei 1986: een schuldenaar komt zijn verbintenis tot voldoening van een
geldschuld pas na wanneer het verschuldigde bedrag effectief aan de schuldeiser ter beschikking wordt gesteld
De afnemer van 26.000 m 3 beton beweerde dat zijn leverancier teveel zou
gefactureerd hebben: de leverancier zou geen rekening gehouden hebben
met het feit dat de afnemer met zijn mixers zelf het beton kwam afhalen,
daar waar volgens de oorspronkelijke overeenkomst op de werf zou geleverd worden. Deze bewering miste volgens de Rechtbank van Koophandel
te Brussel elke grand: de facturatie gebeurde precies zoals overeengekomen;
geen enkele factuur werd geprotesteerd, noch werd er enig voorbehoud
gemaakt bij de betaling ervan, al gebeurde deze laattijdig; indien de afnemer
van oordeel was dat hij mocht eisen dat het beton ter plaatse zou worden
gestort, had hij zulks op dat ogenblik kunnen vragen; of hij had maar een
goedkopere prijs moeten bedingen omdat hij met eigen mixers ging afhalen
(Kh. Brussel, 13 januari 1984, T. A ann., 1984, 25).
Het contractueel beding dat betaald moet worden bij de levering (,cash on
delivery'') maakt niets anders uit dan een bevestiging van de inhoud van
art. 1612 B.W. Dergelijk beding kan niet worden beschouwd als een beding
van eigendomsvoorbehoud, noch als een verkoop op termijn wat de eigendomsoverdracht betreft (Antwerpen, 30 januari 1985, R. W., 1986-87,
2106).
Ben betaling door de koper aan een vervoerder aan wie de verkoper geen
opdracht gegeven heeft de koopsom te innen bij de levering, is geen
bevrijdende betaling. Om te voldoen aan zijn betalingsplicht, dient de koper
zich ervan te vergewissen, op het ogenblik dat hij aan een derde betaalt, of
deze laatste van de verkoper volmacht heeft bekomen om voor hem betaling
te ontvangen (Rb. Brussel, 1 april 1985, T.B.H., 1986, 447, noot).
De client van een garagist, die bet bedrag van een factuur voor de levering
van wisselstukken betwist, om reden dat de garagist de vervanging gratis
diende uit te voeren, erkent hiermee dat er geen betaling is gebeurd. Hij kan
zich in die omstandigheden niet beroepen op de korte verjaringstermijn van
art. 2272 al. 2 B.W., vermits deze bepaling uitgaat van een vermoeden van
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betaling (Vred. Fosses-la-Ville, 13 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 182; zie
De Page, VII, nr. 1354, p. 1205).
De firma ,Genie et Batiments" bestelde bij ,Ascenseurs Brach" liften, om
te worden geplaatst in een gebouw dat door ,Genie et Batiments" werd
opgericht voor C.G.E.F. Het aannemingscontract werd door C.G.E.F.
verbroken. Nu de plaatsing van de liften geen zin meer had, weigerde
,Genie et Batiments" hen in ontvangst te nemen van ,Brach". Het Hof
van Beroep te Brussel (6 februari 1985, J.T., 1985, 390) volgde wel een
hoogst eigenaardige redenering om de aannemer te ontstaan van de betaling
van de liften. Aangezien de overeenkomst met ,Brach" geen enkele bepaling bevatte die de uitvoering van de bestelling afhankelijk stelde van het
aannemingscontract met C.G.E.F., vormt de verbreking hiervan geen overmacht voor ,Genie et Batiments". Deze verbreking is daarentegen wei
overmacht voor ,Brach", die hierdoor wordt ontslagen van haar verbintenis te leveren ... zodat, volgens het Hof, oak de correlatieve verbintenis tot
betaling in hoofde van ,Genie et Batiments", koper, uitgedoofd is. Begrijpe wie begrijpen kan.
§ 2. Additionele plichten van de koper
73. PROFESSIONELE VERPLICHTING VAN OPKOPERS VAN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN- De verkopers van op afbetaling verkochte wagens, zien hun

voorrecht tot betaling van de prijs soms verloren gaan, doordat de koper
het nag niet volledig afbetaalde voertuig verder verkoopt, ondanks een
clausule van eigendomsvoorbehoud en/of een bijzonder vervreemdingsverbod in het oorspronkelijke koopcoritract.
De theorie van de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk,
laat de oorspronkelijke verkoper in sommige gevallen toe om, op grand van
art. 1382 B.W., schadevergoeding te bekomen vanwege de opkoper van het
voertuig. Opdat deze laatste aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor
medewerking aan de contractbreuk van de eerste koper, is vereist dat hij
kennis had of moest hebben van de bestaande toestand en niettemin zijn
medewerking verleende aan de contractbreuk (zie Cass., 22 april 1983,
R.C.J.B., 1984,359, nootMerchiers, Y. enR. W., 1983-84,427, nootDirix,
E.; Merchiers, Y, ,Contractbreuk en derde-medeplichtigheid" (preadvies
voor het XXXIIe Rechtscongres te Antwerpen, 26 april 1986), R. W.,
1985-86, 2085-2100).
Van de beroepsopkopers van tweedehandswagens wordt in dit verband
verwacht dat zij de oorspronkelijke aankoopfactuur zouden opvragen,
zodat zij zich kunnen vergewissen van een eigendomsvoorbehoud en/of een
vervreemdingsverbod en van de volledige afbetaling van het voertuig. Ben
garagist die regelmatig voertuigen opkoopt, begaat een beroepsfout wanneer hij nalaat de overlegging van de oorspronkelijke factuur te vragen
(Antwerpen, 20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536, noot; Antwerpen, 24 maart
1986, R. W., 1986-87,798, noot Herbots, J.; Kh. Doornik, 28 januari 1986,
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J.T., 1987, 148; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 854, nr. 96). Hij kan
trouwens navraag doen ter griffie van de rechtbank van koophandel, waar
de factuur is neergelegd overeenkomstig art. 20, 5° Hyp.W. (Antwerpen,
20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536, noot; Kh. Doornik, 28 januari 1986, J. T.,
1987, 148).
Amper een jaar na de aankoop - op afbetaling en met eigendomsvoorbehoud - van een Opel, kocht Themans een Fiat - eveneens op afbetaling
en met vervreemdingsverbod. De waarde van de ingeleverde Opel werd als
voorschot aangerekend op de Fiat. Nu het eerste voertuig niet Ianger werd
afbetaald, dagvaardde de Opel-verkoper zowel Themans als de Fiat-dealer.
Anders dan de zoeven aangehaalde beslissingen, weigerde de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne, het niet opvragen van de factuur van
de Opel, als een fout of nalatigheid van de Fiat-dealer te bestempelen.
In hager beroep werd dit vonnis hervormd: zonder specifiek in te gaan op
de vraag of het niet opvragen van de factuur nu al dan niet een fout
uitmaakt, was het Hof van Beroep te Luik van mening dat, gezien de
omstandigheden, de situatie m.b.t. de Opel niet kon ontsnapt zijn aan de
aandacht van een professioneel garagehouder als de Fiat-dealer. De leer van
het cassatiearrest van 22 april 1983 toepassend, achtte het Hof de opkoper
medeplichtig aan de contractbreuk van Themans t.o.v. de Opel-verkoper
(Luik, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515).
74. BEDING VAN BURGERLIJKE BEWONING - Teneinde bet residentieel
karakter van een buurt te vrijwaren, wordt in de koopakten van bouwgronden uit een verkaveling frekwent een beding van burger/ijke bewoning
opgenomen, waardoor het de kopers verboden wordt bet goed voor andere
doeleinden te (Iaten) gebruiken dan voor private bewoning (zie hierover:
Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, II b, in
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Dillemans, R. en Van Gerven, W.
(ed.), Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 923, p. 609-616; Kokelenberg, J, ,De
privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, (89), 93-100).
Niet aileen de oorspronkelijke verkoper doch tevens de (latere) eigenaars
van de andere kavels ten voordele waarvan de burgerlijke bewoning werd
bedongen, kunnen de naleving van deze erfdienstbaarheid afdwingen
d.m.v. een vordering tot stopzetting van een niet-geoorloofde activiteit (zie
Rb. Turnhout, 9 juli 1981, Turnh. Rechtsl., 1983, 13; Vred. Brugge (1e
kanton), 19 maart 1985, T. Vred., 1987, 14, noot Stassijns, E.).
De verkavelaar kan echter niet de ontbinding vorderen van een latere
verkoop, wegens niet-naleving van het beding door een onderverkrijger,
ook al was het beding van burgerlijke bewoning opgenomen in de tweede
koopovereenkomst. Overeenkomsten brengen in de regel aileen gevolgen
teweeg tussen de contracterende partijen; het beding ten behoeve van een
derde is volgens de Hasseltse rechtbank evenmin een nuttige rechtsgrond
voor een vordering tot ontbinding omdat een derdenbeding de begunstigde

1107

slechts het recht verleent de uitvoering van een verbintenis in rechte te
vorderen (Rb. Hasselt, 7 maart 1983, R. W., 1986-87, 549, noot).

HOOFDSTUK V

ONTBINDING VAN DE KOOP
75. De koop is een wederzijds contract waarin de ontbindende voorwaarde
(art. 1184 B.W.) altijd stilzwijgend is begrepen voor het geval dat een van
beide partijen haar verbintenis niet nakomt (Antwerpen, 22 december 1982,
R. W., 1982-83, 1730, noot Herbots, J.). De andere partij heeft de keuze
tussen de gedwongen uitvoering - wanneer die althans nog mogelijk is en de ontbinding van de overeenkomst, met schadevergoeding (Cass., 13
december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 561, Pas., 1986, I, 488 en R. W.,
1986-87, 933; Luik, 27 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 1017, noot Parmentier,
Cl.; Rb. Luik, 11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230; Kh. Hasselt, 18
december 1986, Limb. Rechtsl., 1987, 99; zie Van Ommeslaghe, P., ,La
sanction de !'inexecution des obligations contractuelles", T.P.R., 1984,
197-232).
De twee vorderingen (tot uitvoering resp. ontbinding) kunnen niet worden
gecumuleerd (Rb. Luik, 11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230). Het
aanvankelijk instellen van een vordering tot uitvoering belet nochtans niet
dat achteraf de ontbinding zou gevraagd worden (Luik, 27 mei 1986, Rev.
Liege, 1987, 1017, noot Parmentier, Cl.).
Alvorens de ontbinding te vorderen, dient de tegenpartij die haar verbintenissen niet nakomt, behoorlijk in gebreke gesteld te worden. Ben ingebrekestelling is echter niet langer vereist wanneer zij van geen nut meer is.
De firma A. sloot een overeenkomst met de firma B., waarbij deze laatste
zich ertoe verbond om v66r 15 augustus 1979 ongeveer 7000 m 3 mager
aanvulzand te leveren. Er werd slechts 2296 m 3 geleverd. Door tussenkomst
van de leverancier, werd verder geleverd door C.; doch deze leveringen
werden door A. geweigerd wegens onvoldoende kwaliteit. Aangezien A. zelf
gehouden was werken uit te voeren voor D., wendde hij zich tot andere
leveranciers. B. riep als verweer in dat hij nooit formeel in gebreke was
gesteld door A. Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste dat, aangezien
het contract tussen partijen een leveringsdatum bepaalde en B. binnen deze
termijn niet meer kon leveren, het overbodig was nog schriftelijke aanmaningen tot uitvoering van het contract te versturen en dat A., zelf gehouden
tegenover D., bijgevolg gerechtigd was om bij derden het vereiste zand te
gaan kopen. Het arrest stelde aldus de nutteloosheid van een ingebrekestelling vast en leidde daaruit wettig af dat een ingebrekestelling niet meer
vereist was (Cass., 22 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1011, Pas., 1985,
I, 929 en R. W., 1986-87, 851).
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76. De ontbinding van de koop treedt niet van rechtswege in. De feitenrechter oordeelt soeverein of de contractuele tekortkoming ernstig genoeg is om
de ontbinding van de overeenkomst te verantwoorden (Brussel, 6 februari
1985, J. T., 1985, 390; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb. Rechtsl., 1982,
204, noot Hanssen, M.; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; Kh.
Brussel, 25 juni 1986, Computerr., 1987, 41; Kh. Hasselt, 18 december
1986, Limb. Rechtsl., 1987, 99). De Rechtbank van Koophandel te Charleroi en deze te Brussel, hielden in dit verband rekening met de bereidheid
vanwege de verkoper om aan de tekortkomingen van de geleverde zaak te
verhelpen.
Overeenkomstig art. 1655 B.W.- dat spreekt over onroerende goederen,
maar ook van toepassing wordt geacht op de verkoop van roerende zaken
(zie De Page, IV, nr. 227, p. 258)- wordt de ontbinding dadelijk uitgesproken wanneer de verkoper dreigt de zaak en de prijs te verliezen (Rb. Luik,
11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230).
In een arrest van 27 mei 1986 (Rev. Liege, 1987, 1017, noot Parmentier,
Cl.) herhaalde het Hof van Beroep te Luik de voorwaarden waaronder de
(ver-)koper zich bij wanprestatie van de tegenpartij, tot een derde mag
richten vooraleer zich tot de rechter te wenden teneinde de ontbinding te
horen uitspreken. De schuldeiser kan afzien van een voorafgaandelijk
beroep op de rechter, wanneer dit wegens hoogdringendheid geboden is of
wanneer de niet-uitvoering door de schuldenaar van zijn verbintenis onherroepelijk vaststaat. Bovendien moet de schuldenaar, wanneer uitvoering
nog mogelijk is, behoorlijk in gebreke gesteld zijn, zodat de rechter er zich
a posteriori kan van overtuigen dat de schuldenaar definitief in gebreke was
gebleven en dat de uitoefening van zijn appreciatiebevoegdheid in casu
overbodig was. In het voorgelegd geval, was het Hofvan oordeel dater geen
behoorlijke ingebrekestelling van de koper was gebeurd. De verkoper was
al te voorbarig geweest en kreeg het deksel op de neus: hijzelf werd
aansprakelijk gesteld wegens contractbreuk.
77. GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING- De ontbinding van de koop werkt
terug ex tunc. De partijen dienen in dezelfde toestand geplaatst te worden
als die waarin zij zich zouden hebben bevonden indien zij niet hadden
gecontracteerd. Het ontbonden contract kan geen grondslag uitmaken van
rechten en verplichtingen van de partijen. Dit houdt o.m. in dat de eigendom van de verkochte zaak rechtens geacht wordt niet op de koper te zijn
overgegaan. Uiteraard kan schadevergoeding ten laste van de schuldige
partij worden gelegd (Cass., 13 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 561,
Pas., 1986, I, 488 en R. W., 1986-87, 933).
De verkoper moet beschouwd worden alsof hij nooit had opgehouden
eigenaar te zijn van de verkochte zaak; na de ontbinding kan hij de zaak
revindiceren als eigenaar of de door hem reeds gerevindiceerde zaak als zijn
eigendom beschouwen (Kh. Hasselt, 18 december 1986, Limb. Rechtsl.,
1987, 99). Tengevolge van de ontbinding komt de verkochte zaak die zich
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nag in bet patrimonium van de koper bevindt, terug aan de verkoper; of
althans de geldwaarde ervan in geval van tussengekomen verkoop (Gent,
27 juni 1987, T.G.R., 1987, 19; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb.
Rechtsl., 1982, 204, noot Hanssen, M.).
De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die bet onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg is van hun tekortkomingen. De rechter die met toepassing van art.
1184 B.W. de koop ontbonden verklaart wegens de wanprestatie van beide
partijen, moet de schade waarop iedere partij wegens bet niet nakomen door
de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve tekortkomingen. Schendt de artt. 1149
en 1184 B. W., bet arrest dat een koopovereenkomst ten laste van beide
partijen ontbonden verklaarde, maar besliste dat door hun houding geen
van de partijen recht heeft op schadevergoeding (Cass., 9 mei 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 1223, Pas., 1986, I, 1100 en T.B.H., 1987, 413).
78. ONTBINDING EN FAILLISSEMENT - De bepalingen van art. 546 Faill. W.
verzetten zich ertegen dat na faillissement van de koper, de niet-betaalde
verkoper van roerende goederen, een vordering tot ontbinding instelt (art.
1184 B. W.) of krachtens enig ontbindend beding van rechtswege de antbinding van de verkoop bekomt, daar dergelijke bedingen niet aan de failliete
boedel kunnen tegengeworpen worden (Brussel, 28 februari 1986, Rev.
Liege, 1987, 142, noot; Kh. Hasselt, 18 december 1986, Limb. Rechtsl.,
1987, 99; over de gevolgen van bet failissement op de vordering tot antbinding, zie Coppens, P. en t'Kint, F., ,Examen de jurisprudence (1979 a 1983)
Les faillites et les concordats", R. C.J.B., 1984, (413), nr. 89-90, p. 533-535
en nr. 97, p. 543-545).
De Rechtbank van Koophandel te Brugge wees er in dit verband op dat de
wetgever niet wilde dat de gezamenlijke schuldeisers zouden benadeeld
worden ten gunste van niet-betaalde verkopers, welke dikwijls nagenoeg
geheel bet actief in hun voordeel te gelde zouden maken; de ratio legis was
en is dat de verkochte zaak - voor zover zij oak in bet bezit kwam van
de schuldenaar - bijgedragen heeft om diens schijnbare gegoedheid te
staven (Kh. Brugge, 2 februari 1984, T. V.B.R., 1984, 73).
De antbinding kan echter wei aan de failliete massa worden tegengeworpen,
wanneer zij v66r bet faillissement wordt gevorderd, oak al wordt de
vordering pas daarna ingewilligd (Brussel, 11 februari 1985, T.B.H., 1985,
651, noot Parmentier, Cl.; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb. Rechtsl.,
1982, 204, noot Hanssen, M.; Kh. Gent, 28 januari 1983, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, 287 en R. W., 1982-83, 2149; Kh. Hasselt, 18 december 1986,
Limb. Rechtsl., 1987, 99).
Ben koopovereenkomst op afbetaling Iiet aan de verkoper, in geval van
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wanbetaling door de koer, de keuze tussen de ontbinding van de koop en
de onmiddellijke betaling van zowel de vervallen als de nog te betalen
sommen. In toepassing van dit beding, verbrak de verkoper de overeenkomst op 29 februari 1984. De verbreking werd niet-tegenwerpelijk verklaard aan de failliete massa, vermits de aangetekende verbrekingsbrief de
koper onmogelijk v66r diens faillissement, op 1 maart 1984, kon bereikt
hebben opdat hij er kennis kon van nemen (Brussel, 11 februari 1985,
T.B.H., 1985, 651, noot Parmentier, Cl.).
Op 5 juni 1981 dagvaardde de niet-betaalde overdrager van een handelszaak, de overnemer tot betaling van het sal do van de prijs , ... et, a defaut
par le cite de ce faire dans un delai de huit jours a dater du jugement. ..
entendre prononcer la resolution de la cession ... ". Op 8 juni 1981 werd de
overnemer failliet verklaard. Daarop vroeg de verkoper de ontbinding van
de overdracht. Het Hof van Beroep te Brussel wees deze vordering af: nu
hij aanvankelijk had geopteerd voor de uitvoering van de overeenkomst,
kon de verkoper, na het faillissement van de koper, niet meer opteren voor
de ontbinding (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot).
In een aan de Rechtbank van Koophandel van Gent voorgelegd geval, was
de uiteindelijke keuze van de verkoper - gelukkig voor ijem - daags v66r
het faillissement van de koper, bij conclusie ter griffie neergelegd. De
ontbinding kon aan de failliete massa worden tegengeworpen (Kh. Gent,
28 januari 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 287 en R. W., 1982-83, 2149).
79. In laatstgenoemd geval beriepen de curatoren zich eveneens op de artt.
445 en 446 Faill. W. Ten onrechte, aldus de Gentse rechtbank: de toekomstige gefailleerde had zich tijdens de verdachte periode van welke daad ook
zoals een inbetalinggeving, onthouden.
Volgens art. 445 Faill.W. zijn nietig en zonder gevolg ten aanzien van de
boedel, wanneer zij gedaan zijn door de schuldenaar tijdens de verdachte
periode, onder meer aile betalingen voor vervallen schulden die anders dan
in geld of handelseffecten zijn gedaan. Bike andere betaling door de
schuldenaar wegens vervallen schulden en elke andere handeling onder
bezwarende titel aangegaan tijdens de verdachte periode, kunnen vernietigd
worden indien zij vanwege degene die met de schuldenaar heeft gehandeld,
zijn geschied met kennis van de ophouding der betalingen (art. 446
Faill.W.).
Hoewel in de regel de ontbinding van de verkoop, tijdens de verdachte
periode, de wederzijdse verbintenissen van de partijen doet tenietgaan en
dus niet een van de handelingen is die volgens art. 445 Faill. W. nietig zijn
en zonder gevolg ten aanzien van de boedel, kan de rechter niettemin nagaan
wat de partijen bij de ontbinding werkelijk hebben gewild en onderzoeken
of, wegens de omstandigheden van de zaak, die ontbinding, op het ogenblik
dat ze heeft plaatsgehad, in werkelijkheid niet een van de in art. 445 Faill. W.
vermelde handelingen was (Brussel, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 377;

1111

zie Cass., 14 januari 1982, R. W., 1982-83, 436, besproken in het vorige
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 102, p. 859). In casu was het Brusselse Hof
inderdaad van oordeel dat de rninnelijke ontbinding, tijdens de verdachte
periode voor het faillissement van de koper, gelet op de omstandigheden,
een betaling was voor vervallen schulden die anders dan in geld of handelseffecten was gedaan, met als doel een van de schuldeisers - de verkoper ten nadele van de boedel te bevoordelen. De ontbinding kon aan de failliete
boedel niet worden tegengeworpen.
De Rechtbank van Koophandel te Brussel zag in de teruggave, tijdens de
verdachte periode, van een op afbetaling gekochte wagen, ,pour remboursement partie! du financement ... '', eveneens een niet-tegenwerpelijke inbetalinggeving in de zin van art. 445 Faill.W. De teruggave kon niet beschouwd worden als zijnde gedaan in uitvoering van een uitdrukkelijk
ontbindend beding, o.m. omdat de contractueel voorziene formaliteiten
voor de uitoefening ervan, door de verkoper niet in acht waren genomen
(Kh. Brussel, 16 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 394). Aangezien de
verkoper het teruggenomen voertuig ondertussen reeds opnieuw had verkocht, kwam de bekomen prijs in de failliete boedel terecht; hierop kon de
verkoper niet Ianger zijn voorrecht (art. 20, 5° Hyp.W.) laten gelden.
Waar volgens het Hof van Beroep te Gent, een minnelijke ontbinding niet
kan worden beschouwd als een inbetalinggeving, een liberaliteit of een
andere in art. 445 Faill.W. beoogde abnormale handeling, is zij vanwege
de koper niettemin een vrijwillige handeling onder bezwarende titel, vernietigbaar volgens art. 446 Faill. W. wanneer de schuldeiser-verkoper kennis
had van de ophouding van betaling en zij de massa benadeelt (Gent, 27 juni
1987, T.G.R., 1987, 19).
80. PAULIAANSE VORDERING- Na het faillissement van een co6peratieve
vennootschap, werd de directeur-beheerder ook persoonlijk veroordeeld,
zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak (schadevergoeding aan
de curator q.q.). Ondertussen had de betrokkene echter samen met zijn
echtgenote een gemeenschappelijk goed verkocht aan hun zoon. De curator
kon deze verkoop succesvol aanvechten d.m. v. de pauliaanse vordering. De
Rechtbank van Koophandel te Brussel achtte alle toepassingsvoorwaarden
van de actio pauliana ter zake vervuld: de oorzaak van de schuldvordering
van de curator dateerde van v66r de bestreden verkoop; de gezamenlijke
schuldeisers waren kennelijk benadeeld; de directeur was bij de verkoop
bedrieglijk te werk gegaan met de bedoeling het goed aan de verhaalsmogelijkheid van zijn schuldeisers te onttrekken; de zoon-koper had zich aan dit
bedrog medeplichtig gemaakt. Het feit dat het bedrieglijk verkochte goed
niet uitsluitend aan de directeur, maar tevens aan zijn echtgenote toebehoorde, kon niet beletten dat de overdracht door de directeur, van zijn
(onverdeelde) rechten op het goed, niet-tegenwerpelijk werd verklaard aan
het vennootschapsfailissement (Rb. Brussel, 10 september 1987, Rev. Liege,
1987, 1543, noot).
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Een koper stond toe dat de verkoper tijdelijk in het bezit zou blijven van
sommige zaken (waaronder twee ijskasten en televisietoestellen, die de
koper zou hebben gekocht als uitzet voor zijn dochter die nog niet onmiddellijk aan trouwen toe was). Naar aanleiding van een beslagprocedure, was
de Gentse beslagrechter (9 april1984, T.G.R., 1986, 61, noot) van oordeel
dat de beweerde koopovereenkomst totaal ongeloofwaardig voorkomt,
verder door niets wordt gestaafd en naar inhoud niet tegenwerpelijk is aan
derden. Het Hof van Beroep zag het anders: derden kunnen natuurlijk hun
· rechtmatige twijfels hebben omtrent de hele operatie, doch zolang niet
bewezen is dat met bedrieglijk opzet gehandeld werd om hen te benadelen,
dienen ze het bestaan van de blijkbaar rechtsgeldig afgesloten en geregistreerde koopovereenkomst te erkennen (Gent, 1 september 1986, T.G.R.,
1986, 63, noot V.V.H.).

HoOFDSTUK

VI

AAN BIJZONDERE REGELS ONDERWORPEN
KOOPOVEREENKOMSTEN
AFDELING

1

VERKOOP OP AFBETALING

81. GESCHRIFT- Voor de afbetalingsovereenkomsten onderworpen aan de
Afbetalingswet van 9 juli 1957 moet er een geschreven overeenkomst
worden opgemaakt (art. 3). Een verkoper op afbetaling kan zich uiteraard
niet beroepen op een beweerde telefonisch gesloten overeenkomst (Rb.
Luik, 25 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 100). Bovendien bleek nergens uit dat
een voorschot werd gevraagd en effectief betaald.

82. vooRSCHOT - In afwijking van het gemeen recht, is een verkoop op
afbetaling onderworpen aan de Afbetalingswet, inderdaad niet voltrokken
zolang er geen voorschot betaald is van ten minste 150Jo van de contante
koopprijs (art. 5 al. 1). Dit voorschrift heeft een dubbel doel: aan de
kandidaat-koper een voorafgaande spaarverplichting opleggen en hem attent maken op de draagwijdte van zijn verplichtingen. Het door de wetgever
gewilde formalisme verzet zich ertegen dat er voor de koper op afbetaling
contractuele verbintenissen zouden voortvloeien uit een wederkerige belojte
voorafgaand aan de eigenlijke koop op afbetaling (Luik, 8 januari 1986,
Ann. Dr. Liege, 1987, 225, noot Bottin, P. en Willems, J.). De vordering
tot schadevergoeding, ingesteld door een garagehouder, wegens de annulering van een bestelling van een wagen, werd terecht afgewezen, vermits er
nog geen voorschot was betaald. Van een culpa in contrahendo of van
rechtsmisbruik in hoofde van de klant was er geen sprake.
W anneer in een koop op afbetaling, aan de koper op de factuur kwijting
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werd verleend van een voorschot, maar partijen verklaren in een tegenbrief
dat bedoeld voorschot in werkelijkheid niet werd betaald, dit alles met de
bedoeling de wetgeving tot regeling van de verkoop op afbetaling te ontduiken, dan is de gehele overeenkomst die de partijen ertoe gebracht heeft,
enerzijds de verkoper om kwijting te verlenen van een voorschot, anderzijds
de koper om schriftelijk te erkennen dat het voorschot niet werd betaald,
nietig wegens een ongeoorloofde oorzaak (Cass., 14 oktober 1983, R. W.,
1983-84, 1555).
De Afbetalingswet bepaalt echter niet hoe het voorschot moet worden
betaald, zodat elke wijze van betaling van een voorschot geldig is, oak de
inbetalinggeving van een oud voorwerp (Rb. Turnhout, 14 november 1986,
R. W., 1986-87, 1990; Van den Bergh, J. en De Caluwe, A., Afbetalingsovereenkomsten, inA.P.R., Gent, Story-Scientia, 1975, p. 382-383, nr. 974).
In casu werd de waarde van het overgenomen oude voertuig van de koper,
als voorschot op de koopprijs aangerekend.
83. TERUGBETALINGSTERMIJNEN - Door het K.B. 19 oktober 1984 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1957 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de
verkoop op afbetaling en van zijn financiering (B.S., 28 november 1984),
werden de maximum-terugbetalingstermijnen voor een aantal goederen
gewijzigd. Dergelijke uitvoeringsbesluiten mogen niet uit het oog verloren
worden: bij overschrijding van de maximum-terugbetalingstermijnen, worden de verplichtingen van de koper van rechtswege verminderd tot de
contante koopprijs, met behoud van het voordeel van de termijnbetaling
(art.8 al.l Afbetalingswet).
Welke de mogelijke gevolgen zijn voor de derde die een op afbetaling
gekochte zaak overneemt alvorens de prijs volledig is betaald, werd hager
reeds besproken (supra, nr. 73).
AFDELING

2

OPENBARE VERKOPING

84. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST- Bij een openbare verkoping bij opbod, is de koop pas voltrokken door de instemming met het bod
door de verkoper of zijn lasthebber. De ,toewijzing" is slechts de authentieke vaststelling van het hoogste bod. Het staat de verkoper, althans bij
vrijwillige openbare verkoping, vrij om het hoogste bod al dan niet te
aanvaarden.
W anneer de medeeigenaar van een te koop gesteld goed zelf biedt, en het
goed wordt hem toegewezen, dan is hij, in zijn hoedanigheid van koper,
gebonden door zijn hoogste bod, terwijl hij als medeverkoper gebonden is
door de ondertekening van het proces-verbaal van definitieve toewijzing,
door zijn lasthebber. De koop is hierdoor rechtsgeldig tot stand gekomen.
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Dat mocht een gewezen echtgenoot ondervinden in volgend geval. In het
kader van de vereffening en verdeling van liun huwelijksgemeenschap,
kwamen de ex-echtgenoten met de notarissen overeen - teneinde een
gerechtelijke verkoping te vermijden- om een onroerend goed te verkopen
bij vrijwillige open bare verkoop, mits er door heiden volmacht tot verkoop
werd gegeven. Wetende dat zijn gewezen echtgenote gelnteresseerd was in
het betrokken goed (zij hield er een kapsalon), poogde de man de prijs
herhaaldelijk op te voeren door zelf op te bieden. Hij kreeg evenwel het
deksel op de neus: bij ontstentenis van hoger bod, werd het goed aan hem
toegewezen. De man verliet boos de verkoopzaal; het proces-verbaal van
definitieve toewijzing werd door zijn volmachtdrager ondertekend. Aangezien de koper ook maar een frank weigerde te betalen, werd overgegaan tot
herverkoop op rouwkoop, waarbij het goed werd toegewezen aan een
persoon die onmiddellijk verklaarde aangekocht te hebben voor de exvrouw, zodat zij haar kapsalon toch kon verder houden. De man poogde
vruchteloos de hele procedure aan te vechten (Rb. Brugge, 16 mei 1987, T.
Not., 1987, 103)
De vraag wanneer de koop precies tot stand komt in geval van openbare
verkoping kan nog in andere gevallen van belang zijn, zo bijvoorbeeld
wanneer het betrokken goed door brand wordt geteisterd. Een woonhuis
werd (gedwongen) openbaar verkocht. De op de eerste zitdag, 3 september
1980, bekomen prijs werd door de notaris evenwel mogelijk onvoldoende
geacht. In toepassing van art. 1588 Ger.W. werd een tweede zitdag vastgesteld op 29 september 1980; het te koop gestelde goed werd voorlopig
toegewezen aan de echtgenoten L.-T. Bij afwezigheid van hoger bod op de
tweede zitdag op 29 september 1980, werd het goed hen definitief toegewezen, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod
binnen de vijftien dagen na de toewijzing. Het te koop gestelde goed werd
echter in de nacht van 28 op 29 september, dus de nacht v66r de definitieve
toewijzing, door brand geteisterd. Wie kon er nu aanspraak maken op de
door de brandverzekeraar uit te keren vergoeding? Wie was er op het
ogenblik van de brand eigenaar van het goed? De kopers argumenteerden
dat de voorlopige toewijzing, op 3 september 1980, gekwalificeerd dient te
worden als een koop onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van
hoger bod op de tweede zitdag. Doordat er op die dag geen hoger bod was
gedaan, was de voorwaarde met terugwerkende kracht tot op 3 september
in vervulling gegaan. De kopers beschouwden daarom zichzelf als eigenaar
op het ogenblik van de brand. Het Hof van Beroep van Antwerpen was het
met deze zienswijze niet eens: de voorlopige toewijzing is geen verkoop
onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, maar heeft
enkel tot gevolg dat de kopers voorlopig gebonden zijn door het door hen
op die dag gedane bod, hetgeen voor hen een verbintenis inhoudt te kopen
op de tweede zitdag indien geen hoger bod komt. De voorlopige toewijzing
heeft nog geen gevolgen m.b.t. de eigendomsoverdracht. Het Hof voegt
daar nog aan toe dat uit het proces-verbaal van definitieve toewijzing niet
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blijkt dat de eventuele rechten die de beslagen verkopers bezaten tegen hun
brandverzekeraar, rechtsgeldig aan de kopers overgedragen werden (Antwerpen, 4 april1984, R. W., 1985-86, 1082, noot Dirix, E. en T. Not., 1986,
86). Het eerste middel van de voorziening in cassatie tegen dit arrest, betrof
de precieze draagwijdte van de voorlopige toewijzing. Het Hof van Cassatie
was van oordeel dat het bestreden arrest uit de vaststelling dat uit het
proces-verbaal van voorlopige toewijzing blijkt dat de verkopers wegens
mogelijke ontoereikendheid van het bod niet akkoord gingen om het goed
voor die prijs te verkopen, wettig kon afleiden dat toen slechts een bod werd
gedaan waarbij aileen de kopers zich jegens de verkopers hebben verbonden, zonder verbintenis voor laatstgenoemden om te verkopen. Op het
ogenblik van de brand was de eigendom nog niet overgegaan op de koper
(Cass., 2 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1179, Pas., 1986, I, 1064 en T.
Not., 1986, 238)
Maar kon men niet stellen dat de vroegere eigenaars in ieder geval hun
rechten tegenover de brandverzekeraar hadden overgedragen op de kopers,
temeer daar het lastenkohier, waarnaar uitdrukkelijk werd verwezen in het
p.v. van definitieve toewijzing, voorzag dat de koper zou gesubrogeerd
worden in alle rechten van de verkopende partij tegen derden uit hoofde
van schade die aan het verkochte goed zou kunnen aangebracht zijn?
Hierop steunden het tweede en het derde cassatiemiddel. De vordering tegen
de brandverzekeraar wegens brand van het goed, kan inderdaad beschouwd
worden als een kwalitatief recht (Dirix, E., ,Eigendomsoverdracht bij
gedwongen openbare verkoop van onroerend goed" (noot onder Antwerpen, 4 april1984), R. W., 1985-86, 1085), of als een toebehoren van het goed
dat uit de aard zelf van de overeenkomst samen met het goed waarmee het
onafscheidelijk verbonden is, wordt overgedragen (derde middel, tweede
onderdeel). Men vergelijke met de vordering wegens verborgen gebreken in
de verkochte zaak, die als toebehoren van de zaak aan alle latere kopers
wordt overgedragen (supra, nr. 69). Helaas voor de kopers hadden zij deze
argumentatie pas voor het eerst voor het Hof van Cassatie naar voren
gebracht. De erop gesteunde middelen werden als ,nieuw middel" onontvankelijk verklaard.
85. VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN- De verkoop na boger bod
geschiedt volgens de oorspronkelijke voorwaarden of volgens nieuwe veilingsvoorwaarden, in onderlinge overeenstemming vastgesteld door degene
die een bod doet tot verhoging van de prijs en de belanghebbende partijen
(art. 1325 Ger.W.). Deze bepaling is evenwel niet toepasselijk wanneer het
boger bod op vrijwillige vervreemding volgt op een verkoop uit de hand.
In dat geval worden de veilingsvoorwaarden vastgesteld door de schuldeiser
die een boger bod heeft gedaan. De veilingsvoorwaarden dienen overeenkomstig art. 1329 Ger. W. tenminste tien dagen v66r de toewijzing te worden
neergelegd op het kantoor van de notaris (Cass., 3 april 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1044 en Pas., 1986, I, 942).
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86. VERKOOP NA UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - De procedure inzake openbare verkoop na uitvoerend beslag op onroerend goed
wordt geregeld door de artikelen 1580 e.v. Ger.W. Niet aile voorschriften
terzake worden met nietigheid gesanctioneerd. Dit is slechts bet geval voor
de uitdrukkelijk in art. 1622 Ger.W. opgesomde wetsbepalingen.
Zo dient de aanmaning tot inzage van de verkoopsvoorwaarden, op straffe
van nietigheid, een maand v66r de verkoop te worden gedaan (art. 1582 al.
3 Ger.W.). Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de akte
en wordt vervolgens berekend van de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste,
met eventuele verplaatsing naar de eerstvolgende werkdag. De verkoping
die reeds op die dag wordt gesteld, moet derhalve nietig worden verklaard
(Beslagr. Brugge, 1 juni 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 102, noot en T.
Not., 1982, 333, noot).
De procedure van boger bod (art. 1592 Ger.W.) daarentegen, is niet
voorgeschreven op straf van nietigheid.
Zo beschikt de notaris, behoudens instemming van aile schuldeisers met de
toewijzing, over een absolute vrijheid bij de appreciatie van de gegoedheid
van de bieder, om diens bod te weigeren (artt. 1589 en 1592 al. 5 Ger.W.).
De notaris is niet verplicht om van zulke weigering terstond een met redenen
omkleed proces-verbaal op te steilen (Antwerpen, 19 december 1983, Rec.
Gen. Enr. Not., 1986, 326, R. W., 1985-86, 1997 en T. Not., 1984, 378,
noot).
De weigering door de notaris om van een persoon wiens boger bod hij
aanvaard had tussen de tweede en de derde zitdag, bet bod te aanvaarden
op de derde zitdag waarop de definitieve toewijzing plaatsgreep en bet feit
dat de notaris bet goed opnieuw ter bieding heeft gesteld en onmiddellijk
aan de vorige bieders heeft toegewezen, kunnen niet bet voorwerp uimaken
van een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing (Antwerpen, 13
maart 1984, T. Not., 1985, 64).
Na een definitieve toewijzing ,sous reserve de surenchere" in afzonderlijke
loten, kan het boger bod slaan op bet geheel van de toegewezen goederen
(Beslagr. Hoei, 1 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1983,398, noot en Rev.
Not. B., 1983, 379, noot R.D.V.).
Op de tweede zitdag werd een te koop gesteld onroerend goed op een
bepaald ogenblik toegewezen aan een echtpaar, ,sous reserve de l'accord
de la societe requerante et le tout sous reserve de la faculte de surenchere".
Op vraag van de betrokken vennootschap werd de koop echter verdergezet
op basis van een alsnog telefonisch gedaan nieuw bod. Het goed werd
daarop toegewezen aan de nieuwe bieder. Het echtpaar protesteerde hiertegen· heftig. Volgens hen had de notaris de koop niet mogen verderzetten;
dit kwam immers neer op een derde zitdag, niet voorzien in bet lastenkohier.
De toewijzing aan de late bieder zou derhalve nietig zijn. Bovendien riepen
zij in dat de formaliteiten van art. 1592 Ger.W. niet waren in acht genomen,
nu een boger bod dat een paar dagen later volgde, niet aan hen was
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aangezegd. Artikel1592 Ger.W. is echter niet voorgeschreven op straf van
nietigheid (Beslagr. Hoei, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 221, noot de
Leval, G.). Wat het organiseren van een derde zitdag betreft: art. 1588
Ger. W. houdt niet in dat er slechts een bijkomende zitdag mag worden
georganiseerd. Misbruiken kunnen wei de aansprakelijkbeid van de notaris
in het gedrang brengen (Beslagr. Namen, 19 maart 1982, Jur. Liege, 1983,
96, noot de Leval, G.).
AI is de procedure van hager bod niet voorgescbreven op straf van nietigbeid, de openbaarheid der opbiedingen werd door de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge als van openbare orde bescbouwd. Na de toewijzing van
een onroerend goed onder opschortende voorwaarde van het recht op boger
bod, bood een kandidaat-opbieder zich aan bij de notaris, zonder de in art.
1592 Ger.W. voorgeschreven formaliteiten in acht te nemen. De onmiddellijk bijgeroepen pachter van bet betrokken goed kon de kandidaat-opbieder
overhalen om van zijn boger bod af te zien. De pachters beloofden enkele
Iaten aan de kandidaat-opbieder te verkopen, nadat zij die loten zelf van
de boogste bieder zouden aangekocht hebben. Deze overeenkomst werd
nietig verklaard wegens een ongeoorloofde oorzaak (Rb.Brugge, 6 oktober
1986, T.B.R., 1986, 91).

AFDELING

3

VERKOOP VAN EEN TOT EEN FAILLIETE BOEDEL BEHOREND
ONROEREND GOED

87. MACHTIGING DOOR RECHTER-COMMISSARIS - De curator mag pas
overgaan tot de openbare verkoping van onroerende goederen die deel
uitmaken van de failliete boedel, nadat hij daartoe machtiging ontvangen
heeft vanwege de rechter-commissaris (art. 564 Faill.W. en art. 1190
Ger.W.). Tegen de bescbikkingen van de rechter-commissaris waarbij zulke
macbtiging wordt verleend resp. geweigerd ,kan men opkomen bij de
rechtbank van koophandel" (art. 463 in fine Faill.W.).
In een arrest van 22 maart 1985, besliste bet Hof van Cassatie dat de
recbtspleging ingesteld door art. 564 Faill. W. de aard heeft van een eenzijdige rechtspleging als bedoeld in bet Gerechtelijk Wetboek. Nude Faillissementswet nergens de termijn voor een ,beroep" tegen de beslissingen van
de recbter-commissaris regelt, en art. 1025 Ger.W. bepaalt dat, beboudens
in de gevallen waarin de wet er uitdrukkelijk van afwijkt, de rechtplegingen
op verzoekscbrift zijn geregeld zoals in de titel over de inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift, dient het ,beroep" tegen
de beslissing van de rechter-commissaris, overeenkomstig art. 1034 Ger.W.
te worden ingesteld binnen de maand na de betekening van de beslissing
(Cass., 22maart 1985,Arr. Cass., 1984-85,1014, concl. Proc.-Gen. Krings,
Pas., 1985, I, 931 en R. W., 1984-85, 2675, concl. Proc.-Gen. Krings).
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88. VERKOOP UIT DE HAND (ART. 1193TER GER.W.)- Door de wet van 18
februari 1981 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft
bepaalde verkopingen van onroerende goederen (B.S., 28 februari 1981,
gewijzigd door de wet van 10 maart 1983, B.S., 1 april1983) waarbij een
artikel 1193ter in het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd, heeft de
wetgever eindelijk een wettelijke basis gegeven aan de rechtspraak die de
curator machtigde om een tot de failliete boedel behorend onroerend goed
uit de hand te verkopen, wanneer het belang van de failliete massa dit
vereiste (zie vorig overzicht, T.P.R. 1985, p. 880-883).
Dient deze rechterlijke machtiging in ieder geval de koop uit de hand vooraf
te gaan, of mag de curator vooraleer zich tot de rechtbank te wenden,
ingaan op een aanbod tot minnelijke aankoop, onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank? De Rechtbank van Koophandel te Charleroi
hield het bij het eerste: de machtiging kan niet beschouwd worden als een
opschortende of ontbindende voorwaarde van een reeds voltrokken verkoop. De curator heeft niet de bevoegdheid om vooraleer de vereiste
machtiging bekomen werd, een eenzijdige verbintenis om een bepaald goed
aan welomschreven voorwaarden te kopen, te aanvaarden- deze aanvaarding doet immers de koop reeds ontstaan-, zelfs niet onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank (Kh. Charleroi, 13 maart 1986, T.B.H.,
1987, 391). De Rechtbank van Koophandel te Hasselt nam een soepeler
standpunt in en was van oordeel dat wanneer de curator een rechtsgeldig
aanbod aanvaardt - uit het indienen van een verzoek tot machtiging om
het goed uit de hand voor het gedane bod te verkopen, kan reeds de
stilzwijgende aanvaarding van de curator afgeleid worden - er een geldige
koopovereenkomst is tot stand gekomen, weliswaar onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H.,
1985, 788).
De machtiging om uit de hand te verkopen kan worden verleend ,indien
het belang van de failliete massa zulks vereist" (art. 1193ter al. 4 Ger. W .).
Volgens de Rechtbank van Koophandel te leper (22 september 1986, T.
Not., 1987, 28) dient het algemeen belang van de massa en het groter
voordeel dat zij geniet, als criterium te worden gehanteerd. Waar de waarde
van een hoeve op 12.200.000 Fr. en die van zaailand op 300.000 Fr. per ha
werd geschat, terwijl er voor de hoeve een bod was, gelijk aan de geschatte
waarde, en een tweede bod van 13.000.000 Fr., werd aan de curator
machtiging verleend tot verkoop uit de hand van de hoeve tegen het hoogste
bod, en van het zaailand tegen de geschatte waarde, mits eerbiediging van
het recht van voorkoop van de zittende pachter.
Aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd machtiging gevraagd
om een onroerend goed uit de hand te verkopen aan de Stad Brussel. Ret
antwerp van verkoopakte, gevoegd bij dit verzoek, was niet opgesteld door
een notaris, maar blijkbaar door de Burgemeester van Brussel, die was
opgetreden krachtens art. 9 Wet 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van
de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte
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(B.S., 29 mei 1870). De Rechtbank van Koophandel kon hiermee geen
genoegen nemen: art. 1193ter al. 2 Ger. W. voorziet uitdrukkelijk de tussenkomst van een notaris. De wet van 27 mei 1870 is overigens enkel van
toepassing op onroerende goederen verkregen via een onteigening ten
algemenen nutte, hetgeen in casu niet het geval was. De rechtbank eiste dat
een ontwerpakte opgesteld door een notaris zou worden voorgelegd, maar
voegde er reeds dadelijk aan toe dat de minnelijke verkoop wei degelijk in
het belang van de failliete massa was (Kh. Brussel, 14 maart 1984, T.B.H.,
1987, 361).
Aangezien art. 1193ter al. 7 Ger.W. het rechtsmiddel van hoger beroep
voorziet, moet worden aangenomen dat de procedure van machtiging tot
verkoop uit de hand van onroerende goederen, een afzonderlijke procedure
is, los van deze voorzien in art. 564 Faill.W. Bijgevolg is er geen wettelijk
argument om de mogelijkheid van derdenverzet tegen het vonnis van
machtiging uit te sluiten (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985,
788).
Een hypothecaire schuldeiser, titularis van een recht van voorkoop, kan zich
ook t.a.v. de curator die gemachtigd wordt het betrokken goed uit de hand
te verkopen, beroepen op schuldvergelijking tussen het bedrag van zijn
schuldvordering en de verkoopprijs van het goed, wanneer hij van zijn recht
van voorkoop gebruik zou maken (Kh. Namen, 26 februari 1985, Rev. Not.
B., 1987, 679).

AFDELING

4

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DAT GEHEEL OF TEN
DELE AAN EEN MINDERJARIGE TOEBEHOORT

89. ALGEMEEN- Onroerende goederen die geheel of ten dele toebehoren
aan een minderjarige, kunnen slechts worden verkocht mits machtiging
door de familieraad, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg
(art. 457 B.W. en art. 1186 Ger.W.).
Volgens de Kortrijkse Rechtbank van Eerste Aanleg, kan de voogd niet het
initiatief nemen overeenkomstig art. 1186 Ger.W., voor de verkoop van
onroerende goederen die slechts voor een deel aan de minderjarige toebehoren, vermits de familieraad de in art. 457 B.W. bedoelde machtiging enkel
zou kunnen geven, wanneer het goed uitsluitend aan de minderjarige
toebehoort. Indien er meerderjarige medeeigenaars zijn en zij akkoord gaan
met de verkoop, dan zouden deze laatsten zich tot de rechtbank dienen te
wenden overeenkomstig art. 1187 Ger.W. (Rb. Kortrijk, 11 januari 1983,
T. Not., 1983, 124, noot H.D.F.). Deze visie is volgens H. Du Faux in alle
opzichten strijdig met art. 1186 Ger.W., dat duidelijk spreekt van onroerende goederen die , ... geheel of ten dele ... " aan minderjarigen toebehoren.
Ook wanneer er naast de minderjarige nog meerderjarige medeeigenaars
zijn, kan de voogd, mits naleving van art. 457 B.W., het initiatief nemen
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om machtiging tot verkoop te bekomen. Zie oak: Delva, W., Personen en
jamilierecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 495.
Diezelfde Rechtbank verklaarde op 18 september 1984 een verzoek tot
machtiging op grand van art. 1187 Ger. W. ontoelaatbaar wanneer het goed
deels aan een ontvoogde minderjarige toebehoort. Art. 1187 al. 2 Ger.W.
bepaalt nl. dat de rechtbank de wettelijke vertegenwoordigers van de
betrokken rninderjarigen kan horen. Welnu, zo stelde de Rechtbank, ontvoogde minderjarigen hebben geen ,vertegenwoordiger" meer (Rb. Kortrijk, 18 september 1984, T. Not., 1985, 70, noot Du Faux, H.). Men neemt
nochtans aan dat in zulk geval, de rechtbank de ontvoogde minderjarige
hoort, bijgestaan door zijn curator.
90. VERKOOP UIT DE HAND (ART. 1193BIS GER.W.)- De hager vermelde
wet van 18 februari 1981 heeft in een nieuw artikel 1193bis Ger.W., oak
de voorwaarden en de procedure vastgesteld waaronder een onroerend goed
dat geheel of ten dele aan een minderjarige toebehoort, uit de hand kan
verkocht worden.
Een aanvraag tot machtiging moet al naar het geval worden ingediend bij
de familieraad of bij de rechtbank van eerste aanleg. De woorden ,al naar
het geval" hebben betrekking op het onderscheid dat het Gerechtelijk
Wetboek maakt tussen aan de ene kant de vervreemding van een onroerend
goed waartoe de vertegenwoordigers van de minderjarige willen overgaan
en aan de andere kant de vervreemding van een onroerend goed dat in
medeeigendom aan minderjarigen en aan anderen toebehoort en waarvan
de verkoop door deze laatsten wordt nagestreefd. In het eerste geval dient
de aanvraag te gebeuren bij de familieraad, met homologatie achteraf door
de Rechtbank (art. 1186 Ger.W.); in het tweede geval rechtstreeks bij de
Rechtbank (art. 1187 Ger.W.). Eenmoeder, voogdes vanhaartweeminderjarige kinderen, die machtiging wil bekomen om een onroerend goed dat
zij samen met de kinderen in medeeigendom bezit uit de hand te verkopen,
is volgens het Hof van Beroep te Gent geen ,andere" in de zin van art. 1187
Ger.W., maar handelt als wetttelijke vertegenwoordigster. De Rechtbank
dient de machtiging verleend door de familieraad enkel te homologeren
(Gent, 7 juni 1985, T.G.R., 1985, 113).
Voorzover nodig, moest de Arrondissementsrechtbank van Charleroi (5 mei
1987, J. T., 1987, 46) nag eens onderstrepen dat de bevoegde rechtbank deze
is waar de voogdij is opengevallen.
Voor een machtiging tot onderhandse verkoop is niet vereist dat er een
absolute noodzaak bestaat het goed te koop te stellen. De machtiging wordt
bepaald door het feit of de belangen van de minderjarige hiermee gediend
zijn (Brussel, 30 juli 1982, Credoc berichten, 1983, afl. 2, 9). Volgens het
Hof was aan dat vereiste voldaan, nu het goed dat tot dan onproduktief
was, aan een voordelig lijkende prijs kon worden verkocht, zoals bleek uit
de vergelijkingspunten en het bestek, en anderzijds het voor de betrokken
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minderjarige interessant was om over inkomsten te beschikken die hij aan
zijn studies kon besteden.
In ieder geval moet de machtiging van de familieraad of van de rechtbank
uitdrukkelijk bepalen waarom de verkoop uit de hand bet belang van de
minderjarige dient (art. 1193bis al. 2 Ger. W. ). Ben vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel van 20 oktober 1982 (Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 198, noot) waarin machtiging werd verleend ,( ... )attendu que la vente
de gre a gre projetee sert !'interet des personnes protegees( ... )", beantwoordt niet aan dit wettelijk voorschrift.
91. VERKOOP UIT DE HAND VAN ROERENDE GOEDEREN- In een vonnis van
24 januari 1984 gaf de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (R. W.,
1984-85, 358, noot J.P.) machtiging om de roerende goederen van een
nalatenschap uit de hand te verkopen, omdat dit in bet evidente belang van
de minderjarige erfgenamen was. Dit naar analogie met de rechtspraak van
v66r de wet van 18 februari 1981 m.b.t. de verkoop van onroerende
goederen. Zoals de annotator onder dit vonnis terecht opmerkt, is bet
jammer dat de wetgever in 1981 slechts een nieuwe regeling voor de verkoop
van onroerende goederen uitgewerkt heeft, zodat de rechters, wat roerende
goederen betreft, nog steeds verplicht zijn om in bet belang van de minderjarige beslissingen te nemen contra legem.
AFDELING

5

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN

92. OVERDRACHT INTER PARTES- De overdracht van een schuldvordering
vloeit voort uit een overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer;
de schuldenaar van de gecedeerde vordering is hierbij geen partij. Behoudens wanneer zij een schenking uitmaakt, is de overdracht aan geen enkele
vormvereiste onderworpen en komt zij tot stand door de loutere wilsovereenstemming tussen overdrager en overnemer (Luik, 17 juni 1986, Jur.
Liege, 1986, 556; Luik, 30 oktober 1987, J.T., 1987, 718).
Rechten die de overdrager reeds uitgeput heeft, kunnen niet meer in een
overdracht begrepen zijn (Cass., 15 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 246
en Pas., 1983, I, 223). De elementen die van een overdracht van een
handelszaak deel uitmaken, kunnen volgens de wilder partijen zeer uiteenlopend zijn. Lopende contracten zijn er niet steeds en noodzakelijk in
begrepen (Gent, 3 juni 1983, Pas., 1983, II, 113).
93. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT- Naar luid van art. 1690
B.W., verkrijgt de overnemer van een schuldvordering, bet bezit t.o.v.
derden eerst door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar of
doordat de schuldenaar de overdracht in een authentieke akte aanneemt.
De overdracht van een door een factuur vastgestelde schuldvordering,
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wordt door het endossement ervan, tegenwerpelijk aan derden (art. 16 Wet
Inpandgeving Handelszaak).
Als derden in de zin van art. 1690 B.W. moeten worden beschouwd al
degenen wier rechten of rechtstoestand door de overdracht - die nochtans
buiten hen om is gebeurd- gewijzigd worden (Cass., 14 oktober 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 244 en Pas., 1983, I, 222). Daartoe behoren onder meer de
schuldeisers van de overd;ager en de curator bij diens faillissement. Bij
niet-vervulling van de door art. 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten,
wordt de overgedragen schuldvordering geacht in het patrimonium van de
overdrager te zijn gebleven (Kh. Namen, 4 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,
176). Zijn echter geen derden in de zin van art. 1690 B.W., de schuldeisers
van de gecedeerde schuldenaar, vermits de overgedragen schuldvordering
in elk geval moet worden voldaan, hetzij aan de overdrager, hetzij aan de
overnemer (Cass., 14 oktober 1982, geciteerd).
De door art. 1690 B.W. vereiste betekening, betreft enkel hetjeit van de
overdracht, niet de inhoud van de akte (Luik, 30 oktober 1987, J. T., 1987,
718). Het is vereist, doch voldoende dat de akte van betekening aanduidt
wie de schuldeiser is die afstand heeft gedaan van zijn vordering, ten
voordele van wie hij de afstand heeft gedaan, aan wie deze overdracht wordt
betekend en de aard van de overgedragen vordering (Brussel, 3 maart 1982,
R. W., 1983-84, 2895).
Overdracht van aandelen aan toonder geschiedt normaal door de loutere
overhandiging. Zolang er nog geen aandeelbewijzen gedrukt zijn, dient de
overdracht echter, overeenkomstig het gemeen recht, aan de vennootschap
betekend te worden (Kh. Brussel, 21 januari 1982, R.P.S., 1984, 53, noot).
Bij gebreke van betekening of aanvaarding in een authentieke akte, wordt
de overdracht toch tegenwerpelijk geacht aan de derde die haar- al was
het stilzwijgend - heeft erkend. De loutere kennis van de overdracht
volstaat evenwel nog niet om haar tegenwerpelijk te maken (Kh. Brussel,
4 juni 1985, J. T., 1986, 271 en T.B.H., 1986, 393; zie nochtans Kh. Brussel,
21 januari 1982 en 30 juni 1982, R.P.S., 1984, 53 en de kritiek erop van
Ronse, J., Nelissen Grade, J.M. en Van Hulle, K., m.m.v. Lievens, J. en
Laga, H., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen",
T.P.R., 1986, (859), nr. 384, p. 1374-1376; zie ook Merchiers, Y, ,Les
effets de Ia cession de creance vis-a-vis du debiteur cede" (noot onder Cass.,
27 september 1984), R.C.J.B., 1987, (514), 517-518).
In geval van overdracht aan twee verschillende overnemers, wordt degene
die als eerste de tegenwerpelijkheid aan derden verzekerd heeft, als schuldeiser aangezien, ook al is zijn titel van een latere datum dan die van de ander
(Kh. Brussel, 4 juni 1985, J.T., 1986, 271 en T.B.H., 1986, 393).
Een overdracht van schuldvordering die bij het sluiten van een overeenkomst (in casu een onderaanneming), waarin de wederzijdse verbintenissen
van de partijen zijn vastgelegd en die derhalve tegelijkertijd met deze
verbintenissen tot stand komt, bedongen wordt als een wijze van uitvoering
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van de betalingsverplichting, is geen betaling door overdracht voor vervallen schulden, nietig volgens art. 445 al. 3 Faill.W., ook al vindt de betekening overeenkomstig art. 1690 B.W. plaats tijdens de verdachte periode
(Cass., 15 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 369, J.T., 1986,291, Pas.,
1986, I, 316, T.B.H., 1986, 276 en R. W., 1985-86, 2001, noot).
94. V. liet door hem toegestane leningen waarborgen door een overdracht
van schuldvordering op ,alle bedragen en commissielonen die op welke titel
ook verschuldigd zouden kunnen zijn en namelijk ... zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is". Aldus liet V. een reeks overdrachten
betekenen aan de drie nationale landsbonden van mutualiteiten. Ben van
de drie bonden weigerde met het exploot rekening te houden en verrichte
verder afbetalingen aan Van D., een van haar led en, vermeld in het exploot.
De betrokken bond riep in dat de overdracht ,nietig" was: het exploot zou
het niet mogelijk gemaakt hebben te achterhalen welke van de (165) betekende overdrachten aan haar gericht was, nu aile betekeningen zonder
verdere precisering aan de drie bonden tegelijk waren gericht.
Het Hof van Beroep te Brussel stelde dat het enkele feit dat in een akte van
betekening een reeks overdrachten betekend worden of eventueel moeilijk
of niet te identificeren schuldenaars worden vermeld, niet belet dat de
betekening geldig is geschied wat betreft de correct gei:dentificeerde personen en vorderingen. De betekening van de overdracht van de schuldvordering van Van D. werd volkomen regelmatig geacht, nude betrokkene zeer
duidelijk was gei:dentificeerd als verzekerde van de bond, met aanduiding
van het aansluitingsnummer (Brussel, 3 maart 1982, R. W., 1983-84, 2895).
Toch werd de bond niet door de overdracht gebonden geacht: de formulering van de overdracht in de overeenkomst tussen V en Van D., was nl.
gedeeltelijk zeer algemeen en maakte nergens uitdrukkelijk gewag van de
rechten op een ziekteverzekeraar. Toekomstige schuldvorderingen kunnen
geldig worden overgedragen op voorwaarde dat zij, op het ogenblik van de
overdracht, voldoende bepaald of bepaalbaar zijn; hetgeen volgens het
Brusselse Hof in casu niet het geval was (zie ook Luik, 17 juni 1986, Jur.
Liege, 1986, 556).
Ben bank liet de borgen van een kredietopening volgende clausule onderschrijven: ,Pour le cas oil elle serait en defaut d'executer les obligations
qu'elle souscrit par les presentes, la caution declare des a present ceder a
la banque toutes les creances dont elle est ou pourrait devenir titulaire a
l'egard de tiers de quelque chef que ce soit, specialement. .. et autorise des
a present et pour lors la banque a faire signifier cette cession aux tiers
debiteurs ... ". Op een bepaald ogenblik meende de bank deze overdracht
te kunnen inroepen en zij ging over tot een aantal betekeningen. In afwachting van een beslissing ten grande over de geldigheid van de borgstelling,
de overdracht en de betekeningen, werd door de borgen in kort geding de
handlichting van de betekeningen gevraagd. In een uitvoerig gemotiveerde
beslissing, ging de Voorzitter van de Rechtbank te Brussel hierop in, om
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de reden dat wanneer de overdracht van een schuldvordering is voorzien als
waarborg voor de hoofdverbintenissen van de overdrager, de overdracht
zonder toestemming van de overdrager, niet kan worden ten uitvoer gelegd
- betekend- vooraleer de overnemer m.b.t. de hoofdverbintenis over een
uitvoerbare titel beschikt. Dat was in casu nog niet het geval (Rb. Brussel,
kart ged., 11 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 201, noot). Men merkt dat ook
in deze zaak de overdracht in zeer algemene termen was geformuleerd, zodat
ook hier kan worden getwijfeld of de overgedragen schuldvorderingen wei
voldoende waren bepaald (zie Cass., 9 april1959, Pas., 1959, I, 793, in het
bijzonder de conclusie van Proc.Gen. Hayoit de Termicourt).
95.

GEVOLGEN VAN DE OVERDRACHT VOOR DE GECEDEERDE SCHULDENAAR- Zolang de door art. 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten niet

zijn vervuld, kan de gecedeerde schuldenaar (slechts) bevrijdende betalingen
doen in handen van de overdrager. De overnemer kan van de schuldenaar
geen betaling vorderen (Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 556; Luik, 30
oktober 1987, J.T., 1987, 718; zie Merchiers, Y, o.c., R.C.J.B., (514),
522-523).
Het Luikse arrest van 17 juni 1986 betrof een beding waarin een aannemer,
die geen eigenaar was van een van de aangrenzende erven, zich de eigendom
van eventuele muurgemeenheid voorbehield. In overeenstemming met de
opvatting van het Hof van Cassatie (Cass., 7 september 1972, Arr. Cass.,
1973, 24, J.T., 1973, 194, noot De.Page, Ph., R.C.J.B., 1974, 5, noot
Hansenne, J.), kan dergelijk beding volgens het Hof te Luik geen ander
gevolg hebben dan de overdracht, door de bouwheer-eigenaar aan de
aannemer, van de toekomstige schuldvordering van de prijs van de muurgemeenheid ingeval de nabuur aanbouwt tegen de scheidingsmuur. Aangezien
in casu de formaliteiten van art. 1690 B.W. niet in acht waren genomen,
beschikte de aannemer over geen vordering tegen de nabuur, maar enkel
tegen de cedant, om van deze laatste de ontvangen prijs te bekomen.
Eens de overdracht hem tegenwerpelijk is gemaakt, dient de schuldenaar
aan de overnemer van de schuldvordering te betalen. Daarbij kan hij de
overnemer in principe aile excepties tegenwerpen waarover hij beschikte
jegens de overdrager, onder meer ook de exceptio non adimpleti contractus
(Cass., 13 september 1973, Arr. Cass., 1974, 36; Overzicht, T.P.R., 1975,
nr. 73, p. 976).
In een arrest van 27 september 1984, bracht het Hof van Cassatie een
belangrijke precisering aan m.b.t. inroepen van de exceptie van niet-uitvoering door de gecedeerde schuldenaar. Nadat een onderaannemer facturen
tegen de hoofdaannemer, aan een bank had geendosseerd, riep de hoofdaannemer tegenover de bank de exceptie van niet-uitvoering in wegens
wanprestatie van de onderaannemer-cedant. Volgens het Hof van Beroep
te Brussel waren de overgedragen schuldvorderingen door hun endossement
en vanaf de kennisgeving daarvan, uit het wederkerig verband gehaald en
vertoonden zij geen wederkerigheid meer met de later ontstane schulden van
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de overdrager. Dit arrest werd verbroken: in de regel kunnen inderdaad
enkel de excepties die de schuldenaar op het ogenblik van de kennisgeving
had, aan de overdrager worden tegengeworpen, doch de exceptie van
niet-uitvoering die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de
wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoort tot het wezen zelf van
de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat v66r de wanprestatie en
v66r de overdracht van de rechten van de schuldeiser en ongeacht het
tijdstip van de wanprestatie kan worden aangevoerd (Cass., 27 september
1984, Arr. Cass., 1984-85, 157, Pas., 1985, I, 133 en R.C.J.B., 1987, 511,
noot Merchiers, Y.).
AFDELING

6

INTERNATIONALE KOOP

96. Luvr: TOEPASSING- Bij de goedkeuring van het Verdrag houdende
Benvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken (Luvi), ondertekend te Den Haag op 1 juli 1964, heeft Belgie gebruik
gemaakt van de reservemogelijkheid voorzien in art. IV van het verdrag,
om de eenvormige wet slechts toe te passen, wanneer zij is opgenomen in
het nationale recht dat volgens het Haagse Verdragvan 15 juni 1955 de koop
beheerst. Berst moet dus worden nagegaan welk nationaal recht op de
koopovereenkomst van toepassing is op grand van het Verdrag van 15 juni
1955; vervolgens moet blijken dat dit nationaal recht de Luvi heeft opgenomen (zie hierover Lenaerts, K., ,Kroniek van het internationaal privaatrecht (1980-1985)", R. W., 1986-87, 2001-2003; Van Hooghten, P ., ,Overzicht van de Belgische rechtspraak in verband met het Verdrag houdende
een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken, ondertekend te Den Haag, op 1 juli 1964", T.B.H., 1987, (163),
168-173).
Deze noodzakelijke omweg via het Verdrag van 15 juni 1955 is blijkbaar
slecht gekend. Ben aantal rechters passen de Luvi rechtstreeks toe, op basis
van haar toepassingsvoorwaarden in art. 1, zonder vooraf na te gaan of zij
wei is opgenomen in het nationale recht, aangeduid door het Verdrag van
1955 (zie b.v. Antwerpen, 25 maart 1985, R. W., 1986-87, 591; Kh. Luik,
28 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 453, noot; Kh. Brussel, 11 september
1984, T.B.H., 1985, 719; Kh. Gent, 22 november 1985, T.G.R., 1986, 10;
Kh. Luik, 8 december 1986, T.B.H., 1987, 634, noot Watte, N.).
In een arrest van 23 oktober 1987 (Rev. Liege, 1987, 1525) gaf het Hof van
Beroep te Brussel het goede voorbeeld en besloot tot de toepassing van de
Luvi, na vastgesteld te hebben dat het Verdrag van 1955 (art. 3- vestiging
van de verkoper) naar het Italiaanse recht verwees, waarin de Luvi inderdaad is opgenomen- overigens met dezelfde reserve als Belgie.
97.

LUVI: LEVERINGSPLICHT VAN DE VERKOPER -
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Anders dan het Belgi-

sche interne recht, bevat de Luvi geen afzonderlijke regeling voor de
vrijwaring voor verborgen gebreken. Zoals het Hof van Beroep te Brussel
(23 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1525) opmerkte, is de verplichting voor
de verkoper om een deugdelijke zaak te leveren, vrij van verborgen gebreken, opgenomen in diens leveringsplicht, meer bepaald in het vereiste dat
de zaak ,aan de overeenkomst moet beantwoorden" (art. 33 Luvi). Geen
delicate afbakeningsproblemen meer tussen de leveringsplicht en de vrijwaring voor verborgen gebreken (supra, nrs. 43 en 56).
Volgens art. 39 Luvi, dient de koper die een ,,afwijking'' vaststelt, hiertegen
op korte termijn te protesteren, waarbij hij de aard van de afwijking
duidelijk moet aangeven en de verkoper uitnodigen om de zaak te (laten)
keuren.
Zulk onmiddellijk protest werd niet gedaan door de Nederlandse koper van
breigoederen die zijn Belgische leverancier verweet koopwaar te hebben
geleverd met afwijkend model, te brede of te hoge boorden, scheve mouwen, breifouten, ... Deze afwijkingen waren volgens de Rechtbank van
Koophandel te Gent (22 november 1985, T.G.R., 1986, 10) evident zichtbare tekortkomingen waarvan de koper zich bij de levering had kunnen
vergewissen en waartegen hij derhalve op korte tijd na de levering had
moeten protesteren. Dit protest was in casu pas veel later gedaan en dan
nag nadat de koopwaar ondertussen was verder verkocht.
De verplichting om een produkt te leveren dat geschikt is voor normaal
gebruik, houdt voor de verkoper weliswaar in dat hij de koper aile noodzakelijke inlichtingen moet verschaffen om een normaal gebruik van de
verkochte zaak mogelijk te maken, doch de koper - zeker wanneer hij een
professioneel is- mag evenmin passief blijven. Wanneer de koper vindt
dat de koopwaar noodzakelijk bepaalde eigenschappen moet vertonen,
dient hij de verkoper om nadere informatie te vragen alvorens een bestelling
te plaatsen (Brussel, 23 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1525). In casu was
niet gebleken dat de koper van kledingstoffen, zijn verkoper had gewezen
op het voor hem uiterst belangrijke aspect van de wasbaarheid in water. De
verplichting de verkoper hiervan op de hoogte te brengen was des te
belangrijker omdat niet a priori kon uitgemaakt worden of de bestelde stof
al dan niet in water kon gewassen worden.
98. LUVI: BETALING VAN DE PRIJS- Wanneer hieromtrent door partijen
niets is gestipuleerd, heeft de verkoper ingeval van vertraging in de betaling
van de koopprijs, in elk geval recht op nalatigheidsintresten tegen het
officiele disconto van het land waar hij zijn vestiging heeft, vermeerderd
met 1 pet. (art. 83 Luvi; Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986-87,
591; Kh. Luik, 28 oktober 1982, fur. Liege, 1982, 453, noot; Kh. Gent, 22
november 1985, T.G.R., 1986, 10) en dit voor de volledige periode van de
wanbetaling (Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986-87, 591).
Het aanhoudend niet betalen van facturen maakt een wezenlijke tekortko-
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ming van de koper uit, in de zin van art. 10 Luvi. Het feit dat de verkoper
betalingsfaciliteiten heeft toegestaan, doet geen afbreuk aan het wezenlijk
karakter van de tekortkoming. De verkoper kan het contract in toepassing
van art. 62.1 Luvi ontbonden verklaren. Deze verklaring is aan geen
bijzondere vormvereisten onderworpen; de ontbinding moet niet vooraf
voor de rechter gevorderd worden; het volstaat dat de verkoper zijn wil te
ontbinden duidelijk te kennen geeft (Kh. Brussel, 11 september 1984,
T.B.H., 1985, 719; Van Hooghten, P., o.c., T.B.H., 1987, (163), p. 191,
nr. 79).
W anneer, bij de toepassing van art. 5 EEX, de plaats waar de verbintenis
moet worden uitgevoerd, dient bepaald te worden, kan art. 59 Luvi gehanteerd worden, volgens welk de prijs aan de verkoper moet worden betaald
op de plaats van diens vestiging, of bij gebreke hiervan, op diens gewone
verblijfplaats (Bergen, 9 maart 1983, T.B.H., 1985, 387, noot Gregoire,
M.).

99. RET FOB-BEDING EN DE ZORG VOOR DE VERPAKKING- Ben Waalse
onderneming verkocht een lading dolomiet aan een Columbiaans staalbedrijf. Het dolomiet zou .over zee verzonden worden FOB-Antwerpen, door
de zorgen en op kosten van de verkoper, tot in de haven van Santa Marta
- Columbia. Afgesproken werd dat het risico pas zou overgaan te Santa
Marta, waar ook de inontvangstneming zou plaatsvinden. Van daaruit zou
de koper zelf de vaten dolomiet vervoeren tot in de fabriek te Belencito.
Bij aankomst te Santa Marta werden 43 vaten in slechte staat verklaard; bij
aankomst in de fabriek werden bij nog eens 100 vaten zichtbare gebreken
vastgesteld. Bij het openen van de vaten, werd de slechte kwaliteit van de
gehele lading vastgesteld, te wijten aan hydratering.
Op 6 februari 1984 veroordeelde het Hof van Beroep te Luik, de verkoper
zowel wegens niet-nakoming van de leveringsplicht als op grond van vrijwaring voor verborgen gebreken. De Waalse verkoper was op de hoogte van
het feit dat het dolomiet te Belencito moest worden gebruikt en dat hydratering zeer slecht was voor het verkochte produkt. Spijts de FOB-clausule kon
de verbintenis van de verkoper niet beperkt blijven tot levering in Santa
Marta. De verkoper ging aldus, volgens het Hof van Beroep, de resultaatsverbintenis aan om de goederen te Belencito te doen toekomen in hermetisch
gesloten vaten en zakken, zodat geen hydratatie mogelijk was (Luik, 6
februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112).
Het Luikse arrest wordt gecasseerd (Cass., 27 juni 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1511, Pas., 1985, I, 1389 en R.C.J.B., 1988, 5, noot Herbots, J.;
voor een grondige bespreking van de problematiek, zie Herbots, J., ,Het
Dolomiet-arrest: over het FOB-beding en de zorg voor de verpakking", in
Liber Amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1988, 273-291). Door te beslissen dat de verkoper zijn resultaatsverbintenis
diende uit te voeren tot op de plaats van bestemming - Belencito - en dat
die verbintenis voor hem inhield te zorgen voor een verpakking die hestand
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was tegen het vervoer tot op die plaats, legt het bestreden arrest aan de
verkoper verplichtingen op die niet vervat liggen in de FOB-clausule en
schendt het aldus de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
Ret FOB-beding legt inderdaad niet de verbintenis op aan de verkoper om
te zorgen voor een verpakking die weerstand biedt aan het vervoer tot op
de uiteindelijke plaats van bestemming van de koopwaar (zie ook Antwerpen, 1 december 1982, Eur. Vervoerr., 1983, 158). Van de verkoper wordt
enkel verwacht dat hij voor de ,gebruikelijke verpakking" zou zorgen.
Dergelijke verbintenis kan echter wei uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien. Nu de partijen in casu overeengekomen waren dat de
verpakking zou gebeuren op kosten van de verkoper, deze laatste wist dat
Belencito de uiteindelijke bestemming was en ook op de hoogte was van het
gevaar van hydratatie, kan men het Hof van Beroep te Luik volgen, waar
het van oordeel was dat de verkoper zich ertoe verbonden had voor een
verpakking te zorgen die zou kunnen weerstaan aan het vervoer over het
gehele traject. Doch het Hof sloeg de bal mis, waar het deze verbintenis als
een resultaatsverbintenis bestempelde. Hierdoor wordt de koper nl. ontslagen van het bewijs dat 1° de slechte kwaliteit van de geleverde koopwaar
te wijten is aan een gebrekkige verpakking; 2° de oorzaak van de hydratering dateerde van v66r de risico-overgang te Santa Marta (zie China Council
for the promotion of international trade foreign economic and trade
arbitration Commission, 12 december 1983, Eur. Vervoerr., 1985, 268); en
3° de gebreken niet konden worden ontdekt bij de aanvaarding in de
aankomsthaven. Alleszins had het Hof zijn beslissing niet mogen steunen
op het FOB-beding. Vandaar cassatie.
Overigens stelt men in deze zaak vast dat een aantal belangrijke vragen
onbeantwoord zijn gebleven. Welke is de gebruikelijke verpakking van
dolomiet? Was daar in casu voor gezorgd? Was de hydratatie soms te wijten
aan zeewater? Heeft er zich tussen Santa Marta en de fabriek geen ongeval
voorgedaan? Vooral eigenaardig is dat nergens de vraag werd gesteld naar
het toepasselijke recht. Het Belgische recht en de Belgische rechtspraak
werden zonder meer van toepassing geacht. Het Haagse verdrag van 1955
verwees weliswaar naar het Belgische recht (vestiging van de verkoper),
maar het Belgische recht terzake was de Luvi.
100. OVERGANG VAN HET RISICO - In de dolomietzaak waren partijen
overeengekomen dat het risico pas zou overgaan in de aankomsthaven.
Daarmee weken zij af - hetgeen overigens toegelaten is - van de normale
regel dat bij FOB-verkoop het risico overgaat op het ogenblik waarop de
goederen de scheepsreling overschrijden in de vertrekhaven (zie China
Council, 12 december 1985, Eur. Vervoerr., 1985, 258). Ook bij de CIF-verkoop vindt de risico-overgang plaats bij het inladen. De verkoper dient wei
de lading en de vervoerskosten te Iaten verzekeren (Kh. Brussel, 6 juni 1985,
T.B.H., 1986, 467).
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TITEL II

HET HUURCONTRACT

HOOFDSTUK

I

HET GEMEEN RECHT
AFDELING 1

ALGEMEENHEDEN
BEGRIP- Ben belastingplichtige verleende aan een N.V. een optie op
een onroerend goed, dat voor industriele doeleinden gebruikt mocht worden. Gedurende de periode waarin de optie gold had de N. V. het recht het
goed te bezetten. Hiervoor moest een vergoeding betaald worden. Die
bedragen zijn onroerende inkomsten in de zin van artikel7, § 1, 1 b W.I.B.
De ontleding van de rechtsbetrekkingen wijzen er in dit geval op dat een
huurovereenkomst gesloten werd (Luik, 14 november 1984, F.J.F., 1985,
85).
Partijen noemen hun contract een huurovereenkomst. De rechter ten gronde wijst erop dat de essentiele verplichting van de , verhuurder" erin
bestaat, op aanwijzing van de ,huurder" een bepaald stuk grond te kopen
en daarop door de , ,huurder'' een benzinestation te laten bouwen. De bouw
en de inrichting wordt door de , verhuurder" gefinancierd. De essentiele
verplichting van de , ,huurder'' bestaat erin gedurende een onverminderbare
termijn van 27 jaar een vergoeding te betalen vastgesteld in functie van de
investering van de ,verhuurder" die aldus in 27 jaar zijn kapitaal kon terug
krijgen met interest. De rechter oordeelt dat dit geen huur is, omdat ze er
essentieel niet toe strekt het genot van een zaak te verlenen, en de bedongen
vergoeding daarvan niet de tegenprestatie is. De voorziening tegen dit arrest
wordt verworpen (Cass., 25 april 1985, R. W., 1986-87, 607, noot, Arr.
Cass., 1984-85, 1135, Pas., 1985, I, 1040; zie Cass., 22 oktober 1982, R. W.,
1984-85, 681).
De eiser wil een einde stellen aan de bezetting door Isidoor van een woning
die volgens hem steunt op een huurovereenkomst die zijn vader, de vorige
eigenaar, met Isidoor meer dan zestig jaar geleden sloot. De eiser kocht het
goed op 1 december 1985. Isidoor bezet het goed zonder hiervoor een
vergoeding te moeten betalen, en dit levenslang. Sinds zijn jeugd was
Isidoor knecht op de hoeve. Krachtens mondelinge overeenkomst zonder
vaste dagtekening bewoont hij het goed sinds meer dan zestig jaar. Aanvankelijk was de bewoning een accessorium van het arbeidscontract, maar na
de oppensioenstelling een twintigtal jaren geleden van de nu zesentachtigjarige Isidoor beloofde de vader van de eiser dat hij er met zijn (nu overleden)
echtgenote levenslang mocht in blijven. De eiser kende die overeenkomst.
De rechtbank te Luik stelt dat de oorspronkelijke huurovereenkomst eindig-
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de bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Er trad novatie in, door
verandering van voorwerp en oorzaak, en de overeenkomst veranderde in
een bruiklening met een bepaalde duur, met name levenslang. Vermits er
geen huur is, moet de vordering in geldigverklaring van de opzegging
ongegrond verklaard worden (Rb. Luik, 31 maart 1987, Rev. Liege, 1987,
1145). In casu was de houding van de eiser incoherent. Enerzijds erkent hij
de bezetting van Isidoor die hij ,huurder" noemt, maar anderzijds weigert
hij het kosteloze en levenslange karakter ervan te erkennen.
102. HUUR VOOR DE UITBATING VAN EEN GROEVE- In het kader van het
fiscale contentieux werden een aantal arresten gewezen m.b.t. de kwalificatie huur die aan overeenkomsten voor de uitbating van bodemrijkdommen
gegeven worden. De rechtspraak is in die zin gevestigd dat in elk geval
alnaargelang de feitelijke omstandigheden moet onderzocht worden of de
partijen een huur of een andere overeenkomst hebben willen sluiten. Wat
telt is wat partijen werkelijk bedoeld hebben. De rechter ten gronde zal dit
soeverein uitmaken. Opgemerkt kan worden dat de Franse rechtspraak
anders is. Ook Laurent verdedigde dat het om een koop ging (XXV, nrs.
6 tot 8).
Een overeenkomst wordt gesloten, waarbij een belastingplichtige aan een
vennootschap het recht toekent om een groeve uit te baten op een grond
waarvan hij eigenaar is. De overeenkomst bevat geen bepaling volgens
welke het recht toegekend wordt tot op het ogenblik van de uitputting van
de groeve, maar legt uitdrukkelijk een bepaalde duur vast met name 36 jaar.
De hernieuwing kan geweigerd worden in geval van een financieel interessanter bod. Het contract zal van rechtswege eindigen, indien de uitbating
gedurende meer dan achttien maanden stil gelegd wordt. De vergoeding
wordt berekend op de geextraheerde hoeveelheden, hoewel een jaarlijks
forfaitair en gei'ndexeerd minimumbedrag verschuldigd is, zelfs wanneer de
groeve niet uitgebaat wordt. De overeenkomst bepaalt weliswaar niet uitdrukkelijk dat bij het einde van de uitbating de grond in goede staat hersteld
moet worden, maar stelt de concessionaris hiervan ook niet vrij. Al deze
elementen tonen aan dat volgens de wil der partijen de overeenkomst een
huur is, en dat de vergoedingen huurgelden zijn (Luik, 8 april 1981, Rec.
Gen. Enr. Not., 1984,170, noot, J.D.F., 1983, 78). Het arrest verwijstnaar
de cassatiearresten in dezelfde zin van 2 april1903 (Pas., 1903, I, 151) en
8 juni 1916 (Pas., 1917, I, 148).
Een vergoeding voor de exploitatie van een groeve is in het hangende geding
te kwalificeren als een onroerend inkomen uit verhuring in de zin van artikel
7, § 1 b W.I.B. Het is immers niet strijdig met de beginselen van het
huurrecht dat de ontginning van de bodemrijkdommen een wijziging van
het gehuurde goed met zich brengt (Luik, 16 november 1983, F.J.F., 1984,
243).
Het verhuren van het recht om grondstoffen te ontginnen mits betaling van
een vergoeding kan, naargelang de bedoeling van de partijen een huurover-
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eenkomst zijn ofwel een verkoop. De vergoeding die de opbrengst van een
onroerend goed uitmaakt, is belastbaar overeenkomstig artikel 7 § 1 W.LB.
wanneer het volgens de bedoeling van de partijen een huur betreft. In casu
beweerde de belastingplichtige dat het om een koop ging. De overeenkomst
moet echter als huur gekwalificeerd worden, wanneer de partijen naast een
maandelijkse betaling een vaste jaarlijkse minimumvergoeding voorzien
hebben die voor de belastingplichtige een opbrengst uitmaakt, onafhankelijk van het rendement van het geexploiteerde goed. Men mag niet verwarren
tussen het verhuurde goed dat de eigendom blijft van de verhuurder en
datgene wat de zaak voortbrengt, de vruchten van het goed, die eigendom
worden van de huurder. Dat het gehuurde goed gewijzigd wordt is niet
strijdig met het huurrecht (Luik, 4 december 1985, F.J.F., 1987, 286).
De exploitant van een steengroeve heeft er zich toe verbonden te ontginnen
op een manier die het de eigenaar mogelijk moet maken op het einde van
de overeenkomst zijn grand te verkavelen. De vergoedingen die worden
ontvangen voor het ter beschikking stellen van die grand om gedurende tien
jaar als zandgroeve te dienen moeten op grand van artikel 7, § 1, 1° W .LB.
als een huurprijs beschouwd worden, en niet als de koopprijs van zand. De
exploitatie van de zandgroeve heeft de grand zelfs een meerwaarde verschaft
door de nivellering.
Het uitsluiten van het genot van de bossen en van het jachtrecht wijzigt de
natuur van de overeenkomst niet. Evenmin het verbod om er een asfaltproduktie te vestigen. Het is een huur. Het argument dat de belastingplichtige
haalt uit een vroegere verkeerde analyse door het Bestuur of door de
Commissie van aankoop is irrelevant. Inderdaad had artikel 373 W.LB.,
v66r de wet van 19 juli 1979, slechts betrekking op de wijze waarop het
kadastraal inkomen van mijnen en groeven werd vastgesteld, en niet op de
belasting van de vergoedingen. Het vroegere artikel 373 W .LB. (huidig
artikel 369, § 1, 2° b W.LB. van de wet van 19 juli 1979) dat bepaalt dat
het kadastraal inkomen van mijnen en groeven wordt vastgesteld zonder
inachtneming van de mijnader of de laag die erin uitgebaat worden, betreft
enkel de vaststelling van het kadastraal inkomen en heeft geen enkele
weerslag op het belastingsregime van de inkomsten die voortkomen uit de
concessie van de mijnen en groeven (Luik, 18 januari 1984, F.J.F., 1984,
284, J.D.F., 1985, 214). Een voorziening tegen dit arrest werd verworpen
(Cass., 28 februari 1985, J.D.F., 1986, 210, F.J.F., 1985, 287, R. W.,
1985-86, 1104, Pas., 1985, I, 302, Arr. Cass., 1984-85, 895).
103. DOMEINGOEDEREN - De bezetting voor industriele doeleinden van
een grand die tot het openbaar domein behoort, wordt door de N.M.B.S.
verleend tegen betaling van een trimestriele vergoeding. Dit is geen huur.
De N.M.B.S. geniet bijgevolg niet van het voorrecht van de verhuurder (Kh.
Brussel, 28 januari 1985, J. T., 1985, 307).
De regels met betrekking tot de huur van gemeentelijke goederen zijn te
vinden in de Gemeentewet. De bepalingen betreffende de publieke aanbeste-
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ding van werken, leveringen en diensten hebben niets te maken met de
verhuring van een jachtrecht op gemeentelijke goederen (R.v.St., nr.
27.617, 4 maart 1987, Adm. Pub!., 1987, 48).
Op 13 maart 1973 werd tussen de waarnemend burgemeester en de dienstdoende secretaris van de gemeente Wingene en Hermans een ontwerp van
. overeenkomst ondertekend met betrekking tot de verhuring van een gedeelte
van het kasteel binnen het gewezen domein van de hertogen d'Urselle.
Volgens de vrederechter van Willebroek kan hier onmogelijk sprake zijn
van een huurovereenkomst. De verhuring van gemeentelijke eigendommen
moet inderdaad worden goedgekeurd zowel door de gemeenteraad als door
de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad (artikel 1712 B.W. en
artikel81 Gemeentewet). Bij weigering van goedkeuring door de Bestendige
Deputatie, moet de huurovereenkomst als niet bestaande beschouwd worden. Indien de partijen toch tot de uitvoering overgaan, doen zij dit op eigen
risico. Rechtbanken mogen zich niet uitspreken over de opportuniteit van
de goedkeuring of de weigering van de goedkeuring van een gemeentelijke
beslissing (Rb. Mechelen, 16 oktober 1984, Pas., 1985, III, 26).
Uit de in de artikelen 81 en 90, 2° en 10° van de Gemeentewet neergelegde
regel blijkens welke de gemeenteraad de voorwaarden van de huur of de
pacht van de eigendommen van de gemeente vaststelt, terwijl het College
van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig die vastgestelde voorwaarden, de huurders of pachters aanwijst, volgt dat het College geen huur
of pacht kan toewijzen zonder dat de gemeenteraad voorafgaandelijk de
betreffende voorwaarden heeft vastgesteld en zonder dat de gemeenteraad
vooraf een beslissing heeft genomen om het goed te verhuren. Het College
van Burgemeester en Schepenen kan evenmin, zelfs in dringende gevallen,
zonder voorafgaande beslissing van de gemeenteraad, een openbare oproep
tot de gegadigden richten, omdat de beslissing om dat te doen reeds een
stellingname inhoudt omtrent de voorwaarden van de verhuring - o.m.
omtrent de wijze van aanwijzing van de verhuring - zodat het College zich
aldus de bevoegdheid van de gemeenteraad aanmatigt (R.v.St., nr. 26.765,
26 juni 1986, T.B.P., 1987, 573).
104. ONGEOORLOOFD VOORWERP - De huurovereenkomst van een speelautomaat ,Bingo" heeft geen ongeoorloofd voorwerp, nu dit spel een
zekere behendigheid vereist, de inzetten bescheiden blijven en het toestel
bovendien is opgenomen in de lijst der toegelaten speelautomaten (K.B. 13
januari 1975). Een Bingo-apparaat is een trekbiljart. Het huurcontract was
opgesteld met het oog op een gedeelde opbrengst (Kh. Mechelen, 22 mei
1985, R. W., 1985-86, 1026).
Een roulette~Opta is een verboden spel dat onder toepassing valt van artikel
1967 B.W. en van verschillende strafbepalingen valt. Onderzocht moet
worden of de huur die de exploitatie van een verboden spel tot doel had,
gesloten werd met kennis van zaken door de twee partijen. Het is daarom
noodzakelijk een deskundige aan te duiden met als opdracht de normale
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huurwaarde te waarderen (Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 430).
Dit vonnis bedraagt meer dan drie bladzijden en maakt gewag van veel
rechtsleer terzake. Bij overeenkomst ondertekend op 24 maart 1982 en
geregistreerd kregen de uitbaters van een private kring het exclusive gebruik
van een gedeelte van het gelijkvloers van het complex Opera te Luik. De
huur had een duur van negen jaar die begon te lopen op 1 april1982, maar
de partijen hadden de mogelijkheid om ze na een jaar eenzijdig op te zeggen
mits vooropzeg van een maand bij aangetekende brief. De huurprijs werd
bepaald op 2.121.000 frank per jaar. De huurders begonnen in de gehuurde
lokalen de uitbating van een spelkring die een roulette-Opta gebruikte.
Beslag werd gelegd op het materieel en de instelling werd gesloten bij
beslissing van het Parket-Generaal van Luik van 23 juni 1982. In een brief
van 31 januari 1983 vroegen de huurders voorbarig een einde te maken aan
de huur op 1 februari 1983. De eigenares antwoordde op 8 maart 1983 dat
zij erin toestemde dat de huur zou eindigen op 1 april. De vordering heeft
tot voorwerp de betaling van 1.966.378 frank achterstallige huur, gemeenschappelijke lasten en registratiekosten. Die vordering werd door de vrederechter gegrond verklaard.
105. LASTGEVING- Een rechtsvordering wordt door Rank Xerox ingesteld
om betaling te bekomen van een bedrag van 72.081 frank blijkens facturen
verschuldigd voor het in huur nemen van een copieermachine. Het Hof van
Beroep te Brussel stelt vast dat Rank Xerox bij onderhandse overeenkomst
de copieermachine in huur gaf aan de vereniging zonder winstgevend doel
Belgische Kamer van Grafici, dat verweerder het huurcontract in zijn
hoedanigheid van secretaris-schatbewaarder van genoemde vereniging in
haar naam ondertekende en dat de facturen aan de vereniging werden
toegestuurd. Die vereniging heeft rechtspersoonlijkheid. Het Hof van Cassatie keurt de uitspraak goed volgens welke degene die bij het sluiten van
een overeenkomst verklaard heeft zich te verbinden namens een vereniging
zonder winstgevend doel, niet persoonlijk de wederpartij van de medecontractant is. Zulks wordt hij ook niet door het feit dat de medecontractant
er niet toe gehouden is de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te
erkennen omdat de vereniging haar jaarlijkse aanvullende ledenlijsten niet
heeft neergelegd of de benoeming van nieuwe beheerders niet heeft bekend
gemaakt. Hij heeft zich immers niet persoonlijk verbonden. Maar hij die
door zijn fout bij het sluiten van de overeenkomst oorzaak is van schade
voor de medecontractant, is tot herstel van die schade gehouden; de
rechtsvordering die hieruit ontstaat, steunt evenwel niet op een contractuele
verhouding, maar op de quasi-delictuele fout die de betrokkene ter gelegenheid van zijn optreden in de overeenkomst heeft begaan (Cass., 10 december
1981, Arr. Cass., 1981-82, 502, Pas., 1982, I, 494).
106. STERKMAKING - Tussen de gedingpartijen werd op 13 februari 1984
een overeenkomst gesloten met betrekking tot de verhuring van een kan-
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toorruimte te Antwerpen. In deze overeenkomst wordt verweerder geldentificeerd als: ,De Heer R.R., voor rekening van een te noemen vennootschap
waarvoor hij zich sterk maakt". Hij beweert uit die overeenkomst persoonlijke rechten te putten, en ingevolge deze overeenkomst zelf de hoedanigheid
van huurder van die kantoorruimte te hebben. Eiseres daarentegen voert
aan dat verweerder bij deze overeenkomst enkel als sterkmaker is opgetreden, zodat hij stellig niet persoonlijk huurder is, en dat hij bovendien in
zijn verplichtingen als sterkmaker tekort geschoten is. In een vonnis van de
vrederechter te Antwerpen, dat bevestigd werd door de rechtbank van
Antwerpen, wordt gesteld: a. dat de overeenkomst van 13 februari 1984
aileen het karakter van sterkmaking heeft; b. dat, aangezien deze overeenkomst nooit door de derde bekrachtigd werd, zij niet het karakter van een
huurovereenkomst heeft verkregen; c. dat verweerder uit die overeenkomst
dan ook geen rechten op het genot van het gehuurde goed kan putten en
nooit de hoedanigheid van huurder kreeg; d. dat verweerder in gebreke is
gebleven zijn verbintenis als sterkmaker na te Ieven. De rechtsfiguur der
sterkmaking moet worden aangewend wanneer een partij zich ertoe verbindt
de toestemming tot de overeenkomst van een derde te verkrijgen. Blijft die
toestemming uit, dan is de sterkmaker aansprakelijk. Trad de sterkmaker
niet mede in eigen naam op, dan kan hij zelf geen rechten putten uit de
overeenkomst (Vred. Antwerpen, 7 november 1984, R. W., 1986-87, 2323).
107. BORGTOCHT? - De handtekening van de ouders van de huurster op
het huurcontract, zonder vermelding van de hoedanigheid, maakt hen noch
huurder, noch borg (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
108. BEWIJS VAN DE HUUR - De verhuurder vroeg toelating om met
getuigen het bewijs te leveren van de huurvoorwaarden. Dit had de vrederechter geweigerd omdat volgens hem het boekje met de kwijtingen geen
begin van geschreven bewijs uitmaakte vermits het niet uitging van degene
tegen wie de vordering werd ingesteld. Dit vonnis werd vernietigd. Een
huurboekje dat opgesteld wordt door de verhuurder, maar dient als kwijtschrift voor de huurder en normalerwijze bestemd is om door Iaatstgenoemde bewaard te worden als bewijs van de uitvoering van zijn verbintenissen,
kan tegen hem ingeroepen worden als begin van geschreven bewijs. Een
geschrift dat niet opgesteld werd door de partij tegen welke de vordering
wordt ingesteld maar dat deze partij zich heeft toegeeigend door een
uitdrukkelijke of een stilzwijgende toestemming van de andere kan beschouwd worden als een begin van geschreven bewijs (Rb. Hoei, 27 april
1983, Pas., 1984, III, 1).
Een wederkerige overeenkomst, zoals een huur, wordt bewezen door een
ondertekende onderhandse akte, zonder dat de handtekening van de schuldenaar vooraf gegaan moet worden door de eigenhandig geschreven vermelding ,gelezen en goedgekeurd". Wanneer op de eerste en de laatste bladzijde van de huurceel de gedrukte vermelding ,gelezen en goedgekeurd"
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voorkomt, is deze overbodig. Ze is aileen nodig in zoverre er een eenzijdige
verbintenis in zou voorkomen. Ten onrechte werpen in casu verweerders
ookop dat de algemene voorwaarden, die in kleine tekst op de bijzondere
voorwaarden volgen en waarin naar de bijzondere voorwaarden wordt
verwezen, niet van toepassing zouden zijn op de aangegane verbintenissen.
Er werd, wat de rechtsgeldigheid van de onderhandse akte betreft, aan alle
vereisten van artikel 1325 B.W. voldaan (Vred. Gent, 28 februari 1983,
R. W., 1985-86, 691, noot).
Artikel1715, tweedelid, B.W. geldt slechts wanneer de huur nogop generlei
wijze ten uitvoer is gebracht. Wanneer de vereisten voor de toepassing van
artikel 1715 B. W. niet aanwezig zijn, vinden de gewone regels van het
burgerlijk recht toepassing, o.m. het bewijs door een begin van schriftelijk
bewijs, aangevuld door getuigen of vermoedens (Cass., 14 oktober 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 168, Pas., 1984, I, 156, R. W., 1984-85, 885). Het
bewijs van de hernieuwing van een handelshuurovereenkomst mag worden
geleverd door een begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door vermoedens. De huurder die aanspraak maakt op hernieuwing van een handelshuur
draagt de last van het bewijs dat er een huurovereenkomst bestaat die het
recht op hernieuwing voor hem insluit (zie Cass., 26 november 1982, Arr.
Cass., 1982-83, nr. 195).
Het opstellen van een akte als bewijs van het bestaan van een huur en de
registratie van die akte, zijn geen noodzakelijke voorwaarden voor de
tegenwerpelijkheid aan derden van de huurovereenkomst op zichzelf,
noch van het bestaan van het voorrecht van de verhuurder die er uit
voortvloeit (Cass., 11 juni 1982, Pas., 1982, I, 1171, Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 266, noot, T.D.H., 1983, 339, noot Verbist, J., Arr. Cass., 1981-82,
1255).
De vervroegde beeindiging van een schriftelijke huur kan enkel door
geschrift bewezen worden (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985,
202).
109. NIET-TEGENWERPELIJKHEID - Ingeval van onroerend beslag is de
huurovereenkomst die vaste datum heeft na de hypothecaire inschrijving
slechts tegenwerpelijk aan de hypothecaire schuldeiser of aan de koper voor
de periode van negen jaar die loopt op het ogenblik van het beslag. Ten
hunnen opzichte is het anticipatief kwijtschrift van huurgeld slechts geldig
tot op de datum van het beslagexploot (Vred. Marche-en-Famenne, 15 juni
1984, T. Vred., 1987, 11).
De Pauliaanse vordering vereist: 1° een rechtshandeling waardoor de schuldenaar zich doelbewust verarmde; 2° het feit dat de derde waarmede de
schuldenaar de rechtshandeling sloot conscius fraudis handelde.
Die voorwaarden zijn aanwezig, wanneer in strijd met een beding van een
hypothecair krediet dat huurovereenkomsten voor Ianger dan drie jaar
verbiedt, de eigenaar een zogezegde pachtovereenkomst sluit met zijn zoon
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voor een belachelijke huurprijs en hierdoor het goed onverkoopbaar maakt
(Luik, 24 april1987, Rev. Not. B., 1987, 671, noot). Die huurovereenkomst
is niet tegenwerpelijk aan de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid die het hypothecair krediet had toegestaan. Zie voor een gelijkaardige zaak: Rb. Brugge, 10 november 1986, T. Not., 1987, 14.
Ben huurovereenkomst aangegaan door een inmiddels failliet verklaarde
schuldenaar voor een duur van negen jaar, enkele maanden vooraleer de
hypothecaire schuldeiser het verhuurde pand op onroerend beslag zou doen
verkopen, kan met een actio pauliana bestreden worden. Dergelijke huurovereenkomst is immets voor schuldenaar en schuldeiser nadelig, gelet op de
matige prijs, en de duur van de overeenkomst. De huurder die op de hoogte
is van de belabberde financiele toestand van de verhuurder en die ook zelf
handelaar is, moet bewust zijn van het bedrieglijke karakter van de rechtshandeling. De huurovereenkomst is nietig (Rb. leper, 10 apri11985, T. Not.,
1987, 25).
Wanneer een zaakvoerder maandelijks een bedrag van 50.000 frank ontvangt als huur voor een huis dat hij aan de vennootschap verhuurt, en
wanneer niet blijkt dat de partijen niet aile gevolgen hebben aanvaard van
de huurovereenkomst, is er geen simulatie te vermoeden. Voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de door de zaakvoerder verschuldigde
personenbelasting mag het bestuur niet een deel van de huurprijs als een
verkapte bezoldiging beschouwen (Antwerpen, 16 september 1986, R. W.,
1986-87, 1752, noot).
AFDELING

2

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

§ 1. Leveringsplicht
BEWIJSLAST- Ben gespecialiseerde ondernerning in hard- en software
sluit drie contracten met een touroperator: een huurcontract van een
systeem ,Realite 2000" (met o.a. een geheugen van 64 KK en 4 schijven
van 5 miljoen karakters), printers en terminal, een onderhoudscontract en
tenslotte een softwarecontract. Het Hof van Beroep te Brussel stelt dat deze
drie contracten (hardware en software) een ondeelbaar geheel uitmaken. De
betwisting draait rond de conforme levering. Het Hof verwijst de zaak, bij
toepassing van artikel1068, 2 Ger. W. naar de Rechtbank van Koophandel
te Brussel. Wei stelt het Hof dat de eerste rechter een foute beslissing heeft
genomen m.b.t. de bewijslast door de ganse bewijslast ten laste te leggen
van de gespecialiseerde onderneming, en door haar het voorschot aan de
deskundige te Iaten betalen. Bike partij dient het bewijs te Ieveren dat op
haar weegt. De touroperator dient te bewijzen dat de verhuurder zijn
Ieveringsplicht niet is nagekomen, met schadelijk gevolg voor hem. De
verhuurder anderzijds dient te bewijzen dat de touroperator zijn verbin-
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tenissen in het kader van het hardware huurcontract niet is nagekomen
(Brussel, 26 januari 1984, Computerr., 1985, afl. 4, 20).
111. HET AANBRENGEN VAN EEN FISCAAL KENTEKEN - Flippertoestellen
en juke-boxes in een openbare drankgelegenheid zijn slechts ,spelensgereed" wanneer ze voorzien zijn van het wettelijk verplichte bewijs van
betaling van de taxen. De verhuurder moet zorg dragen voor de aanbrenging
van de fiscale kentekens, anders zijn de huurders in de onmogelijkheid de
toestellen ,spelensgereed" in hun zaak op te stellen (Rb. Hasselt, 14 juni
1982, Limb. Rechtsl., 1983, 170).
112. HET SLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST - De verhuurder van voertuigen is verplicht erover te waken dat de voertuigen op
regelmatige wijze ingeschreven en verzekerd zijn. Het slachtoffer van een
verkeersongeval dat door de onvermogende huurder veroorzaakt werd, kan
zich tegen de verhuurder keren om vergoed te worden (Rb. Luik, 23
december 1983, Jur. Liege, 1984, 82).

113.

POLITIEMACHT VAN DE BURGEMEESTER. NIET-NAKOMING VAN ARTI-

1720 B.W.- De burgemeester heeft politiebevoegdheid om de bezetting van een onbewoonbaar goed te verhinderen, maar niet om een verhuurder tot de uitvoering van de verbintenis om het pand in goede staat van
onderhoud af te leveren te dwingen (R.v.St., nr. 27.725, 25 maart 1987,
Adm. Pub/., 1987, 49).
KEL

§ 2. Vrijwaringsplicbt
114. VRIJWARING VOOR DADEN VAN DERDEN- In het vorig overzicht werd
reeds een belangrijk cassatiearrest vermeld m.b.t. de vrijwaringsplicht voor
de foutieve feitelijke daad van derden, met name medehuurders. In tegenstelling tot het Franse Hof van Cassatie weigert ons Hof kordaat het bestaan
van die verplichting te erkennen. We staan hier voor een principe-arrest
(Cass., 17 september 1981, Pas., 1981, I, 88, R. W., 1982-83, 702, J. T.,
1983, 85, R.C.J.B., 1987, 359, noot Vanwijck-Alexandre, M.; vorig overzicht, T.P.R., 1985, p. 1125, nr. 271).
Ben huurster in een appartementsgebouw, eigendom van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe, klaagde erover dat zij van medehuurders, de familie
Trubaschnick, genotsstoornis ondervond, doordat de familie zowel overdag
als 's nachts piano speelde. Ze richtte haar vordering o.m. tegen de verhuurster, aan wie ze verweet geen gebruik gemaakt te hebben van de middelen
waarover ze beschikte om de stoornis te doen ophouden, vermits de stoorders ook haar huurders waren en de stoornis een contractuele tekortkoming
was te haren opzichte. De rechtbank te Brussel veroordeelde de gemeente
op die grond, stellende dat de gemeente t.o.v. de eiseres een contractuele
fout had begaan door de ontbinding niet te hebben gevorderd van het
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huurcontract tussen haar en de al te musicale familie Trubaschnick. Het
vonnis werd gecasseerd, omdat de verhuurder niet moet instaan voor de
feitelijke genotsstoornis door derden, in casu de medehuurders; de huurder
heeft het recht om een persoonlijke vordering in te stellen tegen degenen
die de feitelijkheden begaan, maar kan zich t.a.v. de verhuurder niet
beroepen op een huishoudelijk reglement van het appartementsgebouw dat
aan de huurders een aantal verplichtingen oplegt.
De artikelen 1719, derde lid en 1725 B.W. staan centraal in de discussie.
Krachtens het eerste is de verhuurder ertoe gehouden het rustig genot van
het gehuurde goed te verschaffen gedurende de duur van de huurovereenkomst. Aan die bepaling met een algemene draagwijdte brengt artikel 1725
een uitzondering: de verhuurder is niet aansprakelijk wanneer een genotsstoornis zich voordoet die voortvloeit uit feitelijkheden, en niet uit een
juridische aanspraak op het gehuurde goed, en die bovendien afkomstig zijn
van een derde.
Die artikelen coexisteren met nog andere bepalingen, zoals de artikelen 1726
en 1727 (vrijwaring voor rechtsstoornissen), artikel1720 (dat de verhuurder
verplicht tot de herstellingen, behalve de huurdersherstellingen, zelfs indien
ze door overmacht no dig moeten gebeuren) en artikel 1722 (ontbinding van
de huur of vermindering van de huurprijs indien de zaak teloor gaat door
overmacht).
Uit die coexistentie ontstaan interpretatiemoeilijkheden. Het is niet makkelijk om een duidelijke en coherente theorie voor het geheel op te bouwen.
Welk is de aard van de verbintenis opgelegd door artikel 1719, derde lid:
een resultaatsverbintenis tot rustig genot? Moet men, zoals De Page (IV,
nr. 604, p. 621) het uitdrukt, van de verhuurder een zondebok maken?
Wat de foutieve gedragingen van de medehuurders betreft heeft het Franse
Hof van Cassatie sinds 1881 kordaat de verhuurder aansprakelijk gesteld,
en artikel 1725 terzijde gelegd omdat een herrieschoppende medehuurder
geen derde zou zijn in de zin van dat artikel, vermits de begane feitelijkheden een verband vertonen met zijn huurcontract.
Ons hoogste gerechtshof neemt een tegengestelde houding aan. De verhuurder kan niet aangesproken worden op grond van feitelijkheden door medehuurders begaan, tenzij ze voortvloeien uit rechten die de verhuurder hen
verleend heeft.
Vanwyck-Alexandre betreurt de strakke binding die ons Hof legt tussen
artikel 1719, derde lid en artikel 1725 B.W. Ze betreurt dat ons Hof de
verhuurder toelaat passief te blijven. Ze vertrekt vanuit de sociologische
problematiek van onze grootsteden. Er moet dringend iets gedaan worden
om de appartementsgebouwen leefbaar te houden en er het dagelijks leven
te harmoniseren. Een eerste stap bestaat erin een hele reeks verboden en
prestaties op te nemen in het reglement van medeeigendom en het reglement
van inwendige orde, en de medeeigenaars te verplichten die in te lassen in
de huurovereenkomsten die ze zouden sluiten. Een tweede stap zou, volgens
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de auteur, moeten gezet worden, met name de eigenaars-verhuurders verplichten die bepalingen te doen eerbiedigen door hun huurders, zowel t.o.v.
de andere medeeigenaars als t.o.v. de andere bezetters. De verhuurder is de
enige die het radicale pressiemiddel heeft om de hinder te doen ophouden,
met name de vordering tot verbreking van de huurovereenkomst. Deze stap
weigert ons Hof van Cassatie te zetten.
Andere auteurs keuren die rechtspraak van bet Hof van Casstie goed omdat
de verhuurder niet de buurtpolitie moet verzekeren van de gehuurde goederen (Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1985, 288; in dezelfde zin de grote socioloog-jurist J.
Carbonnier, ,Chr. de Jurispr.", R. T.D.C., 1961, 509). Met die zienswijze
kan men het eens zijn.
Het feit dat naast bet gehuurde woonhuis een dancing geopend wordt, laat
de huurder niet toe zijn huur voortijdig op te zeggen. De verhuurder is niet
verplicht de huurder te vrijwaren voor genotsstoornis door derden. De
huurder moet rechtstreeks tegen de derde ageren (Rb. Nijvel, 11 mei 1983,
Reset Jura Immobilia, 1983, 107).
115. VRIJWARING VOOR EIGEN DAAD- De verhuurder van winkelruimten
in een shopping center, die de bestemmingen van de gehuurde lokalen
diversifieerde, is slechts aansprakelijk voor eigen daad en mag geen nieuwe
huurder aannemen die een concurrerende handel voert. Dit is een inspanningsverbintenis. De verhuurder moet slechts de exclusiviteit waarborgen,
maar niet de winst. Hij moet niet vrijwaren voor de daad van derden, met
name onrechtmatige concurrentie (Vred. Nijvel, 26 november 1980, Pas.,
1981, III, 30).
Op grond van vrijwaring voor eigen daad mag de verhuurder na het sluiten
van een huurovereenkomst geen gelijksoortige handel opstarten. Het gehuurde goed is gelegen in een commerciele galerij. De verhuurder dreef
na bet sluiten van de huur de sector speelgoed in zijn eigen zaak bijzonder
op.
De reactie van de huurder moet in verhouding zijn met de niet-nakoming
van de verbintenissen van de verhuurder. In casu mocht de huurder bij wijze
van niet-uitvoeringsexceptie weigeren de helft van de huur te betalen (Vred.
Messancy, 3 april 1985, Jur.Liege, 1985, 363; zie over de exceptio non
adimpleti contractus: Cass., 6 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 935; infra,
nr. 164).
Een huurcontract kan worden ontbonden, wanneer de verhuurder aan de
huurder bet normale en rustige genot van het gehuurde goed niet meer
verschaft. Om deze reden kan het ontbonden worden wanneer in de overeenkomst wordt bepaald dat de huur betrekking heeft op een verdieping van
een woonhuis, en deze verdieping gehuurd wordt voor familiaal woongebruik, terwijl op het gelijkvloers van hetzelfde huis, krachtens een huurcon-
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tract dat nadien door de verhuurder met een derde werd gesloten, een
herberg wordt uitgebaat, zodat de vroegere bestemming van die verdieping
aanzienlijk gewijzigd wordt (Vred. Bergen, 14 november 1985, Pas., 1986,
III, 1).
116. VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN - Het feit dat een onroerend goed, dat in het contract in goede staat van onderhoud genoemd wordt,
door overdreven vochtigheid en waterinsijpelingen onbewoonbaar wordt,
maakt het de huurders mogelijk de verbreking van de huur te vorderen. De
verhuurders kunnen de aangehaalde stijlclausule niet tegenwerpen en zijn
gebonden door artikel 1721 B.W. (Vred. Namen-Zuid, 27 november 1984,
T. Vred., 1985, 266).
In de huurovereenkomst kan een beding de verhuurder exonereren van zijn
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken. De huurder die de waterleidingen niet tegen de vorst beschermt, kan aansprakelijk gesteld worden door
een andere huurder die schade geleden heeft door waterschade op grond van
artikel1382 B.W. (Vred. Brussel, 27 september 1983, ResJur. Imm., 1984,
229).
117.

PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROFESSIONELE VERHUUR-

Sinds 1975 huurde eiser een warmwatertoestel (een zogenaamde
,gasboiler") van verweerder. Dit toestel was behept met een verborgen
gebrek: het niet-functioneren van een veiligheidsklep veroorzaakte bij het
gebruik een overdruk waardoor de overlangse Iasnaad van het toestel
scheurde en er ernstige waterschade ontstond. De Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen verwierp in 1983 de vordering tot schadevergoeding
op grond van het in de huurovereenkomst opgenomen exoneratiebeding.
Het Hof van Beroep te Antwerpen hervormde dit vonnis: steunende op de
interpretatieregel vervat in artikel 1162 B.W. werd het exoneratiebedingwaarin niet werd verwezen naar schade veroorzaakt door verborgen gebreken, maar waarin enkel sprake was van schade ontstaan door het gebruik
van het toestel - niet van toepassing geacht en werd de eis tot schadevergoeding van de huurder ingewiiiigd (Antwerpen, 6 januari 1986, R. W., 198687, 675, noot Vansweevelt, Th.).
DER -

De algemene regelen die gelden voor de huur van onroerende goederen (de
artikelen 1714-1762bis B.W.) zijn eveneens van toepassing op de huur van
roerende goederen, voor zover deze regelen niet strijdig zijn met de aard
zelf der gehuurde zaken.
De verhuurder van een roerend goed is bijgevolg, krachtens artikel 1721
B.W., eveneens vrijwaring verschuldigd aan de huurder voor aile gebreken
van het verhuurde goed die het gebruik ervan verhinderen, ook al mocht
de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien
door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder
verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen.
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In de rechtsleer wint de opvatting veld dat er op de professionele verhuurder
een vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust. In de rechtspraak
vindt men een restrictieve interpretatie van niet-vrijwaringsbedingen. Met
Vansweevelt menen we dat de rechtspraak een sterker wapen nodig heeft
om misbruiken waartoe de verhuring via toetredingscontracten aanleiding
kan geven, te bestrijden, vermits de professionele verhuurders stelselmatig
de teksten van de exoneratieclausules aanvullen, zoals in casu gebeurde door
de betrokken gasmaatschappij.
118. VERHURING VAN COMPUTERS - Een huurovereenkomst wordt op 1
maart 1983 gesloten m.b.t. een micro-computer Apple die als uitrustingsgoed voor beroepsdoeleinden bestemd is. Ze kan niet als een leasingovereenkomst bestempeld worden (o.m. omdat er geen koopoptie toegekend was),
maar als een gewone huur van roerend goed. De huurder betaalt de
huurgelden en vergoedingen van maart, april en mei zonder enig voorbehoud te maken. Op 19 mei 1983 verbreekt hij het contract om reden dat
de computer te traag werkt en niet aan zijn behoeften voldoet. Op 9 juni
huurt hij tegen een lagere huurprijs een computer van een concurrerend
merk. De rechtbank verklaart de huur ontbonden ten nadele van de huurder
en veroordeelt hem tot schadevergoeding. De verweten traagheid is een
zichtbaar gebrek. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de ten tijde van
de ingenottreding zichtbare gebreken. Indien verkoper of verhuurder de
plicht hebben om de tegenpartij raad te geven en in te lichten, dan hebben
koper en huurder toch ook de plicht om met de tegenpartij samen te werken.
De gebruiker van de computer heeft de plicht om samen te werken bij het
op punt stellen van de programma's. Hij moet de nodige inlichtingen
verschaffen. Hij moet voldoende personeel ter beschikking stellen en vormen. Hij moet de gegeven raadgevingen volgen, en mag niet overhaastig
een einde stellen aan de overeenkomst (Rb. Brussel, 6 mei 1986, Dr.
Inform., 1987, 132, noot De Canart D'hamale). Men kan die uitspraak niet
bijtreden. De traagheid van een computer - gebrek dat zijn nut erg kan
schaden -lijkt eerder een verborgen gebrek te zijn. De niet gespecialiseerde
huurder kan dat niet merken bij de ondertekening van het contract, maar
slechts bij het gebruik ervan. De traagheid zou slechts als een zichtbaar
gebrek kunnen bestempeld worden indien bewezen is dat de huurder in de
eigen omstandigheden van het geval zich er effectief kon of hoorde rekenschap van te geven bij de ondertekening van het contract.
In een ander geval volgt de rechtbank de stelling van de deskundige volgens
welke de slechte werking van de computer aan foutief gebruik te wijten is.
Dit vindt zijn oorzaak in de gebrekkige vorrning die het personeel van de
huurder kreeg. De huurder werd veroordeeld tot het betalen van de achterstallige huurprijs (Kh. Brussel, 4 februari 1985, Dr. Inform., 1985, afl. 5,
32).
Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel bevat meerdere elementen die
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toelaten een beter inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid van consultingbureaus bij automatiseringsoperaties. Ben medisch laboratorium vertrouwt
aan een consultingbureau contractueel de taak toe zijn behoeften op het
vlak van automatisering te bestuderen, evenals de keuze van de computer
en de inwerkingstelling ervan. De gekozen computer blijkt over een onvoldoende vermogen te beschikken en zijn techniek blijkt weinig aangepast te
zijn aan de specifieke behoeften van het laboratorium. De verwezenlijking
van de toepassingssoftware die door de leverancier van de computer aan een
programmeringsvennootschap werd toevertrouwd, is gebrekkig. De verhuurder (leverancier) van de computer verbergt zich achter de exoneratieclausule die in zijn standaardcontract staat voor wat het adequaat karakter
van de configuratie betreft. Niettegenstaande deze clausule nemen de rechters de aansprakelijkheid van de leverancier aan. Nadat laatstgenoemde in
het bezit gesteld werd van het verslag van functionele analyse, moest hij
bevroeden dat de weerhouden computer niet toereikend was en hij hoorde,
volgens het beginsel van de goede trouw, voor te stellen de computer
onmiddellijk te vervangen: ,Overwegende dat de leverancier, door gedurende verscheidene maanden na te Iaten de fouten van de functionele
analyse die de uitwerking van een adequate programmering verhinderden,
ter kennis van de gebruiker te brengen, zich effectief schuldig heeft gemaakt
aan bedrieglijke verzwijging doordat de leverancier, door zo te handelen,
de medeplichtige van de consultant is geworden". Zo'n font is van contractuele aard (goede trouw in de uitvoering van het contract) en rechtvaardigt
de ontbinding van het huurcontract (Brussel, 10 april 1986, Computerr.,
1987, 31, noot Poullet, Y.). Aldus bevestigt het arrest de eenheid van de
automatiseringsoperatie, zelfs indien de verwezenlijking ervan het voorwerp van verschillende contracten, gesloten enerzijds met een consultant en
anderzijds met een leverancier, uitmaakt. De door de consultant gekozen
leverancier moet de door de consultant voorgestelde oplossing onderzoeken, en minstens reageren zodra hij tekortkomingen in de voorgestelde
oplossing vaststelt. Ben te late reactie leidt, bij het mislukken van de
operatie, tot een verdeling van de aansprakelijkheid (in casu, 115 voor de
leverancier, 4/5 voor de consultant).
§ 3. Onderhoudsplicht
119. HERSTELWERKEN OP KOSTEN VAN DE VERHUURDER- Bisers in kort

geding zijn huurders van een woning die beschadigd werd door werken die
uitgevoerd werden door een derde (verzakking van de vloer, deficiente
riolering). Verweerder is eigenaar van deze woning en dagvaardde lang voor
onderhavige procedure deze derde in kort geding om een deskundige te doen
aanstellen. Ben jaar later heeft de aangestelde deskundige zijn definitief
verslag nog niet neergelegd. De huurders moeten niet wachten tot het geschil
van de verhuurder met de derde is opgelost. De verhuurder is onmiddellijk
verplicht de noodzakelijke werken nit te voeren. Ben deskundige wordt
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aangesteld en aan de verhuurder wordt bevolen binnen de twee weken na
neerlegging van de expertise de nodige werken aan te vatten bij gebreke
waarvan hij gehouden is de gevraagde provisie aan de huurders te betalen
teneinde hen toe te Iaten een aannemer met de werken te gelasten (Rb. Gent
(kort ged.), 2 juni 1983, Reset Jura Immobilia, 1986, 99, T.G.R., 1985,
12).
In een geval van pacht worden verhuurders eveneens veroordeeld de herstelwerken aan het dak uit te voeren binnen de drie maanden. Anders mogen
de pachters zelf een aannemer aanspreken en op vertoon van de facturen
zullen ze door de verhuurders vergoed worden (Rb. Namen, 4 februari 1980,
T. Agr. R., 1984, 215).
120. HERSTELPLICHT. ONTBINDING- Het Iaten aanslepen van uit te voeren
herstellingen van gebreken van het verhuurde goed is weliswaar een contractuele fout van de verhuurder, maar rechtvaardigt niet de zware sanctie van
de ontbinding van de huurovereenkomst te zijnen laste. Deze fout wordt
passend gesanctioneerd door aan de huurder een vergoeding wegens de
geleden genotsderving toe te kennen ten belope van 100Jo van de basishuurprijs gedurende de periode waarin de gebreken onhersteld bleven (Vred.
Sint-Niklaas, 8 januari 1986, R. W., 1986-87, 1099, noot Van Oevelen A.).
Overeenkomstig een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie
beslist de rechter ten gronde soeverein of de tekortkoming die door een van
de partijen in een wederkerig contract is begaan, ernstig genoeg is om de
door de andere partij gevorderde ontbinding te rechtvaardigen (zie o.m.
Cass., 8 april 1976, Arr. Cass., 1976, 914, Pas., 1976, I, 880, R. W.,
1976-77, 377; Cass., 12 november 1976, Arr. Cass., 1977, 293, Pas., 1977,
I, 291).
121. OVERMACHT - Een winkelraam werd gedurende het weekend
's nachts door inbrekers aan diggelen gegooid. Dit is een geval van overmacht dat de verhuurder noopt tot herstel. De verzekeraar van de handelshuurder die, gezien de hoogdringendheid de noodzakelijke maatregelen
nam om het uitstalraam te Iaten herstellen, wordt gesubrogeerd in de
vordering tegen om 't even welke derde tegen wie de verzekerde kan ageren
om er de betaalde sommen van terug te vorderen. De verzekeraar heeft dus
een vordering tegen de verhuurder, zelfs indien deze niets te maken had met
de herstelwerken, voorzover ze tegen de goedkoopste prijs en volgens de
regels van de kunst gebeurden (Luik, 3 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 692).
122. DOOR DE OVERHEID OPGELEGDE WERKEN. BRANDBEVEILIGING Wanneer werken opgelegd worden door de overheid t.a.v. een handelspand
en dit op grond van een reglementering die dateert van v66r het sluiten van
de huurovereenkomst, kan de verhuurder geen overmacht inroepen: aile

1144

werken komen te zijnen Iaste opdat de huurder in het gehuurde goed zijn
handelsactiviteiten zou kunnen verder zetten (Vred. Fosses-Ia-Ville, 23
maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 593). Het betrof een rusthuis voor bejaarden.
Wanneer de overheid besluit dat een gebouw waarin een handel gevoerd
wordt niet voldoet aan de veiligheidsnormen, en de voortzetting van de
uitbating (dancing, hotel; rusthuis, herberg, enz.) onderwerpt aan de uitvoering van werken, die soms zeer belangrijk zijn, kan men zich, in het geval
van een handelshuur, afvragen wie de kosten dragen zal. Volgens de
traditionele rechtsleer komen die werken ten laste van de verhuurder, omdat
deze verplicht is het gehuurde goed te onderhouden in een staat waarin het
dienen kan voor de afgesproken bestemming (artikel1719, 2°, B. W.) en het
in een goede staat moet Ieveren, hetgeen ook de ,herstellingen" impliceert
(artikel1720 B.W.). De Franse rechtspraak volgt die leer, maar de Belgische
rechtspraak is niet zo eenduidig. Soms wordt de niet-foutieve ontbinding
van de huur uitgesproken op grond van overmacht, lefait du prince (artikel
1722 B.W .). De onkosten kunnen inderdaad buiten elke verhouding staan
tot de overeengekomen huurprijs.
Volgens D. Philippe kan hier een toepassing van de imprevisieleer in gezien
worden (J. T., 1980, 459; Changement de circonstances et bouleversement
de l'economie contractuelle, Bruylant, 1986, 171-174; contra: X. Dieux,
,Reflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la theorie de
l'imprevision en droit prive", R.C.J.B., 1983, 406; Simont, L., De Gavre,
J. enForiers, P.A., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1985, 279e.v.).
In een geval waarin de uitbaters van een herberg de terugbetaling vorderden
van de kosten die ze gemaakt hadden om het goed aan te passen aan de
veiligheidsnormen, werd de vordering ongegrond verklaard omdat de beslissing van de overheid niet ,het onroerend goed als dusdanig" betrof, maar
wei ,dat deel van het goed waarin de zaak uitgebaat werd en dat toegankelijk was voor het publiek", en omdat daarom de artikelen 1719 en 1720
B.W. niet van toepassing waren. Volgens het vonnis vertoonde de bestemming van het goed geen band met de door de overheid opgelegde verplichtingen die slechts de uitbating zelf betroffen (Vred. Etterbeek, 1 juni 1981,
Rev. Not. B., 1987, 585, noot Sterckx, D.). Dit vonnis vertolkt een minderheidsopvatting.
Hoe dit ook zij, een voorzichtig verhuurder kan, na afspraak met zijn
huurder, een beding opnemen in de huurovereenkomst volgens welk dergelijke werken ten Iaste komen van de huurder. Zulke bedingen die afwijken
van de artikelen 1719 en 1720 B.W. zijn geldig. Maar ze zijn van enge
interpretatie. De rechtbank te Doornik oordeelde dat de clausule ,aile
werken die nodig zouden zijn om reden van het beroep van de huurder"
vaag en dubbelzinnig is. Ze legt ze terzijde en legt aile kosten van de door
de administratie opgelegde brandbeveiligingswerken op de verhuurder (Rb.
Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 590, noot D.S.).
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AFDELING

3

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

§ 1. Huurprijs, kosten en lasten
123. DIRE-GELT MUS MEN TSOLN! -Men kent het yiddische lied over het
armzalige lot van de huurder, met het steeds weerkomend refrein:
Dire-gelt un oj, oj, oj,
dire-gelt un bossche-moj,
dire-gelt un gradewoj,
dire-gelt mus men tsoln!
De voornaamste verplichting van de huurder tegenover de verhuurder
bestaat erin de huurprijs te voldoen op de bepaalde termijnen, zodat het
manifest nalaten de huurprijs te betalen voor een werkplaats met parking,
spijts aanmaningen en bevel voorafgaandelijk aan pandbeslag een tekortkoming is die zwaarwichtig genoeg is om de ontbinding uit te spreken lastens
de huurder. Ofschoon de antbinding van een wederkerige overeenkomst bij
toepassing van artikel 1184 B.W. in beginsel ex tunc werkt, spreekt de
rechter wettig de ontbinding ex nunc uit, wanneer het contract elkaar
opvolgende uitvoeringsdaden met zich brengt en de reeds v66r de ontbinding volbrachte prestaties niet meer kunnen teruggegeven worden (Rb.
Kortrijk, 18 januari 1983, T. Vred., 1983, 294). De rechtbank laat opmerken dat ontbinding hier de juiste term is, en niet verbreking (resiliation).
124. DE HUURPRIJS HOEFT NIET BEPAALD TE ZIJN IN DE OVEREENKOMST
- De rechtbank te Brussel beslist dat de huurster een contractueel recht
heeft op de hernieuwing van de op 17 augustus 1981 geeindigde huur, voor
een periode van negen jaar. Omtrent de huurprijs voor deze hernieuwde
huur was niets bedongen in de overeenkomst van 17 augustus 1972. Het
blijkt niet dat de partijen akkoord gingen om na de hernieuwing de
oorspronkelijke huurprijs te behouden. De huurster had bij brief aan de
verhuurders geschreven: We zijn akkoord de jaarlijkse huur op 4.000 frank
te brengen alsook de verhogingen die de wet zal toelaten. Bij gebreke aan
een andere overeenkomst tussen partijen lijkt het niet betwistbaar dat de
nieuwe huurprijs de huidige normale huurprijs op 18 augustus 1981 moet
zijn, nopens welke de partijen zich eventueel tot de bevoegde rechtbank
moeten wenden. De verhuurders stellen een cassatieberoep in op grand van
het feit dat er in het beding van huurhernieuwing niets bepaald was nopens
de huurprijs die vanaf de huurhernieuwing door de huurster verschuldigd
is. Dit beding van huurhernieuwing zou nietig zijn wegens het ontbreken
van de huurprijs, die een wezenlijk element is van de overeenkomst. De
rechter zou op dit wezenlijk punt de overeenkomst niet kunnen aanvullen.
Dit middel wordt door het Hof van Cassatie verworpen. De huurprijs moet
niet bepaald zijn. Het is voldoende dat hij bepaalbaar is. Het vonnis stelt
vast dat de overeenkomst van 17 augustus 1972 voor negen jaar was
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aangegaan tegen de prijs van 3.200 frank per jaar en dat bij bet einde van
de overeenkomst de huurster een recht op hernieuwing van de huur voor
twee periodes van negen jaar had. Het vonnis oordeelt dat uit de overeenkomst niet blijkt dat de partijen voor wat de huurhernieuwing betreft de
oorspronkelijke huurprijs hebben willen behouden en dat uit een schriftelijk
voorstel van de huurster van 22 mei 1981 blijkt dat ze niet betwist dat de
huurprijs bij huurhernieuwing moet worden aangepast. Op grand van die
gegevens beslist de rechtbank dat de huurprijs voor de eerste periode van
huurhernieuwing bij gebreke aan andere overeenkomst tussen partijen de
huidige normale huurprijs op 18 augustus 1981 moet zijn. Aldus bepalen
de rechters de huurprijs voor de eerste periode van huurhernieuwing op
grand van een element dat volgens hun vaststellingen reeds door de partijen
in hun overeenkomst lag besloten, met name de normale prijs op bet tijdstip
waarop de huurhernieuwing aanvangt (Cass., 15 februari 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 822, J.T., 1986, 406, Pas., 1985, I, 737, R. W., 1986-87, 543).
INDEXATIE- Niets belet dat bij een mondelinge huurovereenkomst
een indexering van de huurprijs wordt bedongen. In dat geval berust de
bewijslast desomtrent bij de verhuurder (Vred. Borgerhout, 1 maart 1984,
R. W., 1983-84, 2557).
Het gebeurt wei meer dat men zich afvragen kan waaram bepaalde vaktijdscbriften sommige uitspraken publiceren. Aldus een vonnis van 1984,
waarin volgens bet ,hoedje" gesteld wordt dat het beding waarbij bepaald
wordt dat de indexatie zal gebeuren op basis van de voorgaande huur en
niet volgens de basishuur niet strijdig is met de openbare orde (Rb. Brussel,
13 november 1984, Reset Jura Immobilia, 1985, 33). Men gelooft zijn eigen
ogen niet als men dit leest. Als de partijen een aanpassing van de huurprijs
aan de kosten van levensonderhoud bebben bedongen, dient deze aanpassing te geschieden bij toepassing van de in artikel 1728, § 1, lid 2, B.W.
dwingend opgelegde berekeningsformule: de nieuwe, eenmaal per jaar
aangepaste huurprijs mag maximaal gelijk zijn aan:

125.

basisbuurprijs x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcij fer
Pas bij aandachtige lectuur van bet vonnis ontdekt men dat de huur moet
dateren van v66r 1975, en dat de gevorderde bedragen op dejaren 1976-1977
lijken betrekking te hebben. Dit kan slecbts desinformatie genoemd worden.
Voor de toepassing van bet Belgische begrip afstand van recht, wordt
verwezen naar de uit het Nederlands recbt afkomstige figuur van recbtsverwerking. Van rechtsverwerking wordt gespraken wanneer iemand door
toedoen van zijn eigen gedragingen een recht geheel of gedeeltelijk verliest
omdat het verder uitoefenen ervan strijdig zou zijn met de voorbeen
ingenomen houding. In contractuele aangelegenheden wordt de juridische
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grondslag van deze rechtsfiguur meestal gevonden in de uitvoering te goeder
trouw (artikel 1134 B.W.), die aan de contractspartijen niet alleen een
bijzondere zorgvuldigheids- en samenwerkingsplicht oplegt, maar ook een
beperkende werking heeft. In bepaalde omstandigheden kan het onverminderd uitoefenen van contractuele rechten immers in strijd zijn met de eisen
van redelijkheid en billijkheid. Ter zake kan er van rechtsverwerking
gesproken worden aan de zijde van de verhuurders ten aanzien van hun
vordering om achterstallige huurindexeringen te vragen. Hoewel ze hetzelfde gebouw bewonen hebben de verhuurders gedurende neg en maanden geen
enkele aanspraak gemaakt op de door de wet van 30 december 1982
toegelaten huurprijsaanpassingen. Het vorderen van deze contractuele aanpassing gebeurde slechts op 22 december 1983 en dit duidelijk als reactie
op de brief van 19 september 1983 van de huurders waarin deze hun beklag
maakten over de houding van de verhuurders met betrekking tot het
beweerd onregelmatig parkeren van hun vrachtwagen voor het uitstalraam
van de huurders. Bovendien werd evenmin aan de andere huurders van het
appartementsgebouw enige huurprijsaanpassing gevraagd. Hoewel in se
vreemd aan de contractuele relatie tussen partijen is deze omstandigheid van
belang in verband met de beoordeling van de rechtsverwerking. Het lijkt
de vrederechter bewezen dat de verhuurders geen huuraanpassing zouden
vragen in 1983. De vordering is niet gegrond (Vred. Sint-Kwintens-Lennik,
13 februari 1984, R. W., 1986-87, 1513). Deze stelling lijkt mij strijdig met
de traditionele Belgische rechtspraak en rechtsleer. Die kent slechts het
begrip afstand van recht. Afstand van recht wordt niet vermoed. Het is bij
sommige rechtsleer en rechtspraak de laatste jaren modieus geworden
begrippen en regels uit het Nederlandse recht in het onze te introduceren.
Dit is het geval met de regel van de rechtsverwerking die de Nederlanders
uit het Duitse recht hebben gehaald (,venire contra factum proprium").
126. WATER- EN ELEKTRICITEITSVERBRUIK- lndien de elektriciteitsmaatschappij er noch door de eigenaar, noch door de huurder van op de hoogte
gesteld wordt dat een op het net aangesloten appartement verhuurd werd,
blijft de eigenaar het verbruik van zijn huurder verschuldigd. De verhuurder
kan natuurlijk het betaalde bedrag van de huurder terugvorderen (Vred.
Torhout, 14 december 1982, B.F.E., 1983, afl. 10 D, 19).
Zo ook is de ingeschreven huurster ertoe gehouden het gefactureerde
verbruik te betalen, zelfs indien tijdens een bepaalde periode het goed door
een derde bewoond werd, maar de elektriciteitsmaatschappij hiervan niet
op de hoogte gebracht werd (Vred. Veurne, 10 februari 1983, B.F.E., 1983,
afl. 10 D, 22).
Enkele dagen v66r haar failliet, verzoekt de huurster van een woonhuis om
de afrekening van het verbruik op te maken. Dan wordt de aansluiting, zoals
gebruikelijk, weer op naam van de eigenaars ingeschreven, aan wie het
verder verbruik en de vaste rechten op het meettoestel aangerekend worden.
Slechts na vijf maanden reageert de eigenares en weigert de gefactureerde

1148

bedragen te betalen. In casu bedroeg de schuld slechts 1.228 fr. en het is
uiteraard om principiele redenen dat de gasmaatschappij een vordering
instelt. In het vonnis wordt duidelijk gesteld dat de eigenaar van een
leveringspunt, bij gebrek aan opvolgers van de vroegere huurder en vooral
bij gebrek aan elke kennisgeving, schuldenaar wordt van de gefactureerde
vaste rechten op de meters waarvan hij de wegname niet aangevraagd heeft,
alsook van de kosten van het eventueel later opgenomen verbruik. In een
onbezette waning is een zeker verbruik nooit uitgesloten: verlies op installatie, brandende lampen, werkende toestellen, enz. Het is de persoon die de
aansluiting aangevraagd heeft die voor het verbruik aansprakelijk blijft of
wordt - bij gebrek aan een ander gekend verbruiker (Vred. Brugge, 28
februari 1983, B.F.E., 1983, afl. 10 D, 23, noot).
Het reglement van de waterverdelingsmaatschappij dat bepaald dat elke
verschuldigde sam, boete of kosten kunnen gerecupereerd worden tegelijkertijd tegen de huurder en de eigenaar is niet tegenwerpelijk aan de
eigenaar. Deze kan er niet toe gehouden zijn de betaling te doen of te
garanderen van overdreven verbruik tenzij het bewezen is dat dit overdreven
verbruik voortvloeit uit een niet-nakoming van zijn eigen verbintenissen
(Vred. Bergen, 12 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 1147). Er was een gebrek
in de installatie, een waterlek, maar dit maakt geen verborgen gebrek uit
vermits een waterlek slechts door de persoon die het goed bezet kan
vastgesteld worden. De onderhoudsherstellingen wegen op de huurder.
De vraag wie van heiden - huurder of verhuurder - de kosten van
brandbeveiligingswerken moet dragen, werd hager reeds behandeld.
§ 2. Op wie rusten de verplichtingen (bij huwelijk, concubinaat, diplomatieke status)?
127. HUURVERPLICHTINGEN EN HUWELIJK- De bescherming van de famiIiale woonst die door artikel215, § 2 B.W. verleend wordt is een ,functionele'' bescherming die het verlies gedurende meer dan een jaar van de
hoedanigheid van voornaamste waning van de familie niet overleeft (Rb.
Brussel, 2 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 265). Dame F. huwde in
september 1980. Het appartement dat door haar man een jaar erv66r
gehuurd was wordt dan de hoofdwoonplaats van het gezin in de zin van
artikel215, § 2 B.W. Ze verlaat het appartement in november 1982, vergezeld van haar natuurlijk kind, en legt een verzoekschrift tot echtscheiding
neer in december 1982, waarin haar nieuwe verblijfplaats, nl. haar ouderlijk
huis vermeld wordt. Dame F. is krachtens artikel 222 B.W. gehouden de
huurgelden voor de voornaamste gezinswoning te betalen in haar hoedanigheid van co-titularis beschermd door artikel215, §2 B.W., zelfs indien zij
niet de huur die van v66r het huwelijk dateerde getekend had. Maar dit
actieve en passieve co-titularisschap berust slechts op een functionele bescherming. Wanneer de verhuurder de vordering instelt in december 1983
was het appartement reeds Ianger dan een jaar niet meer de voornaamste
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gezinswoning (Cfr. Pauwels, J., Rechten en plichten van de gehuwden,
162-164).
Een appartement werd in 1977 verhuurd aan Carmen F. voor negen jaar.
In 1978 huwt Carmen. In augustus 1984 verlaat ze haar man die in het
appartement blijft, maar zijn voornemen kenbaar maakt om het in september te verlaten. Dit geschiedt inderdaad, maar de verhuurster vordert
vergoeding voor huurschade en een wederverhuringsvergoeding. De rechtbank stelt terecht dat hij medehuurder geworden is, en dat de feitelijke
scheiding hier zonder invloed op is. De bestemming van het gehuurde goed
tot familiale woning brengt met zich dat de verbintenissen uit de huurovereenkomst hoofdelijk op beide echtgenoten wegen (Rb. Luik, 5 september
1986, Jur. Liege, 1986, 564).
Uit artikel215, § 2 nieuw B.W. volgt niet dat aile rechten en verplichtingen
die uit een v66r het huwelijk gesloten huurcontract ontstaan aan beide
echtgenoten gemeen worden: aileen het recbt op huur hoort beide echtgenoten toe. De echtgenoot die het huurcontract niet beeft getekend is bijgevolg
niet gehouden tot de verplichtingen die de artikelen 1728 e.v. B.W. aan de
buurder opleggen.
Een vordering die er niet toe strekt de rechten en verplichtingen die uit het
huurcontract voortvloeien op te heffen of uit te doven, docb slechts de
uitvoering ervan beoogt, moet niet tegen ieder der ecbtgenoten worden
ingesteld: het huurrecht, dat de wetgever wil bescbermen, wordt er immers
niet door bei:nvloed en komt hierbij niet ter sprake (Rb. Brussel, 28 april
1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 296). Op 19 augustus 1976 gaf juffrouw
V. aan Lucy een appartement in huur te Etterbeek. De buur werd ondertekend tussen partijen en had een duur van negen jaar die begon op 1 oktober
1976 om te eindigen op 30 september 1985 met mogelijkheid van beeindiging
op bet einde van het derde en van het zesde jaar mits een opzegging van
drie maanden. Op 22 december 1977 buwde Lucy. De ecbtgenoten hadden
een huwelijkscontract met scbeiding van goederen. In juni 1978 verliet Lucy
de echtelijke woning om elders te gaan wonen. Op 28 december 1979 werd
de ecbtscheiding toegelaten ten laste van Lucy. Bij aangetekend schrijven
van 28 mei 1979liet Lucy aan de verhuurster weten dat zij een einde stelde
aan de huur. Aan beide ecbtgenoten werd door de verbuurster opzegging
gegeven op 25 juni 1979 en dit voor 30 september 1979.
Krachtens artikel 222 B.W. zijn de twee ecbtgenoten-huurders hoofdelijk
tot de betaling van de huurgelden van bet onroerend goed dat bestemd is
voor de echtelijke woonplaats gehouden. Wanneer tijdens een echtscheidingsgeding een beslissing in kort geding een van de echtgenoten dwingt het
gebuurde onroerend goed te verlaten, kan de verhuurder zich blijven
beroepen op artikel 222 B.W. (Rb. Namen, 23 december 1985, Rev. Reg.
Dr., 1986, 147).
Echtgenoten worden overeenkomstig artikel 222 B.W. boofdelijk veroordeeld tot betaling van de achterstallige huurgelden voor de gezinswoning en
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van de vergoeding wegens huurverbreking, zelfs wanneer het huurcontract
door een der echtgenoten was ondertekend en zelfs wanneer de echtgenote
enkele dagen voor de huurverbreking door de voorzitter van de rechtbank
in kort geding werd gemachtigd afzonderlijk verblijf te hebben (Vred.
Antwerpen, 27 juli 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 303, noot Renchon,
J.L.). Wanneer echtgenoten scheiden en om reden van hun scheiding een
einde stellen aan de huurovereenkomst die op het ogenblik van de ingenottreding de echtelijke woonplaats werd, maar slechts door een van hen
getekend werd, moet de schuld die bestaat zowel uit de niet-betaalde
huurgelden als uit de verbrekingsvergoeding beschouwd worden als een last
van het gezin, waarvoor de twee echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn
overeenkomstig artikel222 B. W. De omstandigheid dat in casu het echtpaar
reeds gescheiden was en dat een echtscheidingsprocedure begonnen was
enkele dagen voor de beeindiging van de huurovereenkomst verandert de
natuur van de schuld niet. Zij vond haar oorzaak en haar rechtvaardiging
in de noden van het gezin zelfs indien nadien het echtpaar uit elkaar ging.
Moeilijk is het om akkoord te gaan met de motivering van het vonnis
volgens welke de beslissing gemotiveerd wordt door een toepassing a
contrario van artikel 215 B.W. Inderdaad het lijkt niet uit artikel 215, § 2
B. W. voort te vloeien dat de twee echtgenoten van rechtswege en hoofdelijk
gehouden zijn voor de betaling van de huurgelden voor de voornaamste
woning van de familie (zie Rb. Brussel, 28 oktober 1983, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1985,296 en de noot van Renchon onderCass., 6 oktober 1978, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1979, 378).
Een echtpaar woonde samen met hun kinderen. Op 1 februari 1978 huurde
de man aileen een appartement, terwijl in september 1978 de vrouw met de
kinderen ergens anders gingen wonen. De echtgenoten waren uit elkaar
gegaan einde 1977. Door een vonnis van 5 maart 1981 werden de echtgenoten hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van huurachterstallen voor het
bewuste appartement. In 1984 gaat de verhuurster een bijkomende vordering instellen voor achterstallen en voor huurschade. Een vonnis van 20 juni
1984 veroordeelt de man daartoe. Wat de vrouw betreft wordt de zaak naar
de algemene rol verwezen. Dan overlijdt de man en wanneer de zaak tegen
de vrouw voor de rechter terugkomt beroept de verhuurster zich op het
gezag van gewijsde van het vonnis van 5 maart 1981. De vrouw houdt voor
dat zij nooit huurster is geweest van het bewuste appartement en dat zij het
nooit bezet heeft. De vrederechter stelt dat er geen rechterlijk gewijsde is
met betrekking tot de hoedanigheid van huurster van de echtgenote. De
vordering van de verhuurster wordt ongegrond verklaard (Vred. Brussel,
19 november 1985, T. Vred., 1987, 56).
Verhuurders stellen een vordering tot ontbinding van de huur van negen jaar
van een gezinswoning in Knokke-Heist in. De huurster besluit tot afwijzing
van deze vordering ten haren opzichte, wegens miskenning van de voorschriften van artikel 215, § 2 B. W., en minstens tot ongegrondverklaring,
om reden dat zij, sinds de aanvang van de procedure tot echtscheiding, met
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medeweten van de verhuurders het gehuurde goed definitief verlaten heeft.
Het appartement wordt aileen betrokken door haar (ex) echtgenoot. De
vrederechter stelt dat de vrouw samen met haar echtgenoot de overeenkomst
heeft ondertekend. De dagvaarding werd ook aan haar betekend. Hij beslist
dus dat de vordering tegen haar principieel gegrond is. Maar in de voor
notaris verleden overeenkomst, gesloten in het kader van de procedure van
echtscheiding door onderlinge toestemming, stond dat ze vanaf een bepaaide datum, september 1980, afzonderlijk zou wonen op het adres waar zij
thans nog verblijft. Daaruit leidt de vrederechter af dat de huurder vanaf
die datum aileen moet instaan voor de betaling van de huur en van de
wederverhuringsvergoeding, althans tegenover zijn vroegere echtgenote
(Vred. Brugge, 12 februari 1982, T. Vred., 1983, 106).
CONCUBINAAT - Ben huurovereenkomst wordt getekend door twee
concubinerenden. W anneer ze het niet meer eens zijn verlaat de man het
gehuurde goed en bekomt van de eigenaar vrijstelling van zijn toekomstige
huurverplichtingen. De vrouw blijft in het goed en betaait aile huurgelden.
Ze keert zich dan tegen haar vroegere gezel om terugbetaling te vragen van
het deel van de huurgelden dat op deze woog. Haar vordering wordt
ongegrond verklaard op grond van het ondeelbaar karakter van de verbintenis om de huur te betalen. De wet van 14 juli 1976 geldt aileen voor
echtgenoten. Concubinerenden zijn afzonderlijk gehouden tot hun huurverplichtingen. Hun verbintenis is ondeelbaar, maar niet hoofdelijk. De betaling van de huishuur door een van hen leidt niet tot subrogatie bij afwezigheid van solidariteit en kan geen grond vormen voor een regresvordering
(Vred. Etterbeek, 24 juni 1986, T. Vred., 1986, 220).

128.

De verplichting tot betaiing van de huur van een appartement dat door
concubinerenden werd gehuurd vormt een ondeelbare verbintenis; beiden
kunnen dus tot het geheel van deze verbintenis worden aangesproken.
Wanneer na de ontbinding van het feitelijk gezin de eigenaar een van de
vroegere samenwonenden van zijn verbintenissen ontslaat, bestaat de huurverplichting nog enkel in hoofde van de andere; deze heeft bij betaling geen
regresvordering tegen zijn gewezen partner (Vred. Etterbeek, 24 juni 1984,
Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 441, noot Jeanmart). Ongetwijfeld is de
verbintenis om het genot te verschaffen van het gehuurde onroerend goed
ingevai van pluraliteit van verhuurders een bij nature ondeelbare verbintenis. Maar de verbintenis om een som geld te betalen in casu de huurgelden
is daarentegen een gezamenlijke verbintenis, vermits iedere medehuurder
slechts gehouden is voor de helft, beha~ve een beding van hoofdelijkheid
of ondeelbaarheid. In casu had de vrouw kunnen weigeren de totaiiteit van
de huur te betalen en er zich toe beperken haar deel te betalen. De
verhuurder was weliswaar vrij om de man zijn verbintenis kwijt te schelden,
maar dit doende kon hij de last van de vrouw niet verzwaren. Wanneer de
vrouw de totaliteit van de gelden betaait heeft ze geen subrogatoire regresvordering op grand van artikel1251, 3° vermits de andere debiteur in genen

1152

dele is gehouden voor anderen of met anderen. De vraag kan gesteld worden
of de vrouw gezien de omstandigheden van het geval niet haar deel van de
huurgelden kon terugbetaald krijgen op grand van onverschuldigde betaling.
129.

EEN DIPLOMAAT ALS HUURDER. IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT-

De huurder van een appartement te Brussel maakte deel uit van het
Gezantschap van de Bondsrepubliek Duitsland (Nato). Bij het verlaten van
de waning, blijft hij onkosten verschuldigd wegens huurlasten. Hij wordt
daartoe door de verhuurder gedagvaard en bij verstek veroordeeld. Op
verzet vraagt hij de taalwijziging (uit het Nederlands in het Frans), laat hij
de diplomatieke immuniteit gelden en besluit hij tevens tot de ongegrondheid van de vordering. In hager beroep wordt de oorspronkelijke vordering
uitgebreid tot huurschade.
De rechter in hager beroep verwerpt de immuniteitsexceptie en geeft de
verhuurder gedeeltelijk gelijk. De verhuurder werpt de niet-ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie op, omdat het exploot van betekening
van het cassatieberoep ongeldig zou zijn. Dit wordt door het Hof van
Cassatie niet aanvaard. De nietigheid die in artikel43 Ger. W. wordt bepaald
o.m. in verband met de omstandige opgave der kosten, kan slechts ingeroepen worden indien hij voor wie het exploot is bestemd, bewijst in zijn
belangen te zijn geschaad (artikelen 43, 860, 861 Ger.W.). Eenmiddel houdt
verband met de immuniteitsexceptie. De huurder werpt de schending op van
artikel31 van het Verdrag van Wenen van 18 april1961 (wet van 30 maart
1968). Hier krijgt hij gelijk. De vordering die tot voorwerp heeft betaling
te bekomen van huurlasten en kosten betreffende een prive-appartement
betrokken door een diplomatiek ambtenaar is geen vordering die een
zakelijke aktie inhoudt in de zin van artikel 31, lid 1, Verdrag van Wenen
van 18 apri11961, zodat die ambtenaar, wat die vordering betreft, immuniteit vanrechtsmacht geniet (Cass., 4 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 204,
Pas., 1985, I, 176).
§ 3. Gebruik van bet gehuurde goed
130. De huurder die tijdens de wintermaanden meerdere dagen afwezig is,
moet maatregelen treffen opdat de waterleidingen niet zouden bevriezen.
Heeft hij nagelaten elementaire voorzorgen te nemen, dan is hij aansprakelijk, omdat hij niet als een goed huisvader gebruik gemaakt heeft van het
gehuurde goed (Vred. Herentals, 8 januari 1985, T. Vred., 1987, 139). Einde
december 1981, op een ogenblik dat de huurster afwezig was, werd vastgesteld dat onder de voor- en de achterdeur van een burgershuis te Olen het
water buiten dreef. Na tussenkomst van de politiecommissaris kon worden
vastgesteld dat er verschillende leidingen van het water en de centrale
verwarming gesprongen waren. Het hele huis stand onder water. Indien de
centrale verwarming was blijven branden tijdens de afwezigheid van de
huurder, was dit niet gebeurd.
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De huurder die in strijd met de huurovereenkomst bet goed beroepshalve
heeft gebruikt, is voor de hogere inkomstenbelasting die de verhuurder moet
betalen, schadevergoeding verschuldigd (Vred. Brugge, 17 juni 1985,
T. V.B.R., 1985, 202).
131. HUUR EN MENSENRECHTEN- De kat ook heeft rechten. Het totale
verbod om 't even welk huisdier te houden schendt bet recht op de
integriteit van bet prive-leven en van bet familiale Ieven dat vervat ligt in
artikel8, 1, van de Conventie van 4 november 1950. Die bepaling primeert
op bet interne recht en moet toegepast worden door de nationale rechtbanken. (Rb. Luik, 21 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 578, noot). Over de
hinder die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van dieren bij de
buurman (honden, katten, hanen, enz.) zie de Kroniek van Jacques Hansenne in Chronique de Droit a/'usage dupalais, I, 51. Zie over de tegenwerpelijkheid aan derden van medeeigendomsreglementen bet artikel van J .-M.
Dermagne, J.T., 1981, 217. Zeer frekwent in medeeigendomsreglementen
en huurcontracten van appartementen zijn bedingen in verband met bet
houden van dieren. Deze bedingen kunnen zeer verscheiden zijn van aard
en intensiteit, gaande van een absoluut verbod tot bet houden van dieren
tot een beperking tot bepaalde dieren. Vaak wordt bet houden van dieren
ook afhankelijk gesteld van de toestemming of de gedoogzaamheid van de
beheerder van bet appartementsgebouw. Vanuit bet oogpunt van de grondrechtsbescherming leveren zulke bedingen weinig of geen problemen op.
Vooralsnog bestaat er immers geen recht, laat staan een grondrecht, om
dieren in zijn woning te houden. Het gaat bier dan ook om een beperking
van de algemene handelingsvrijheid van de huurder of de bewoner van een
appartement, die voldoende verantwoord lijkt en door hygienische overwegingen, en door bet belang en de noodzaak tot vrijwaring van bet rustig
genot van de andere bewoners, en, ingeval bet een gehuurd appartement
betreft, door bet belang van de verhuurder bij de handhaving van bet
gehuurde goed in een nette en verzorgde staat. Deze belangen lijken ook
te moeten primeren in de gevallen waarin religieuze regels, bijvoorbeeld in
de Islam of de Grieks-Orthodoxe godsdienst, bet houden van bepaalde
dieren zouden voorschrijven (Van Oevelen, A., Eerbiediging van de grondrechten en het woonrecht, in De toepasselijkheid van de grondrechten in
private verhoudingen, K. Rimanque (ed.), Kluwer, 1982, 125).

In bet boger vermelde Luikse geval was bet dier in geding een Perzische kat.
Eisers zijn enerzijds de beheerder van bet appartementsgebouw en anderzijds de verhuurster van de verweerster. Ze vorderen de verbreking van de
huur ten laste van de huurster met betaling van een wederverhuringsvergoeding van drie maanden en met betaling van een boete van 150 frank per dag.
Die boete staat op de schending van een beschikking van bet reglement van
interne orde van de residentie, dat gei:ntegreerd is in de huurovereenkomst
en bet houden van huisdieren zoals honden, katten en luidruchtige vogels
verbiedt. Zowel de vrederechter als de Recht bank van Eerste Aanleg hebben
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de vordering ongegrond verklaard. De Perzische kat lag niet aan de oorsprong van enige hinder.
132.

DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN GE-

Uit de artikelen 16 en 33 van de Wet betreffende de verzekeringen
volgt dat de grove fout die een verzekerde kan worden aangewreven
persoonlijk moet zijn. De grove fout van een aangestelde van de verzekerde
brengt het verval niet mee in hoofde van de verzekerde; zo moet het ook
a fortiori zijn met de grove fout van de huurder tegenover de eigenaar wiens
burgerlijke aansprakelijkheid als dusdanig is verzekerd, op voorwaarde dat
hij bij de ondertekening van de verzekeringspolis heeft verklaard dat hij het
gebouw niet persoonlijk betrok (Rb. Brussel, 27 mei 1986, De Verz., 1987,
119, noot J.R., R.G.A.R., 1987, nr. 11.243).

BOUW-

133.

VERBETERINGSWERKEN AAN HET GEHUURDE GOED. ONRECHTMATIGE

W anneer er geen geschrift opgesteld werd
m.b.t. de huur en partijen niets afspraken m.b.t. (wegneembare) verbeteringswerken die uitgevoerd worden door de huurder, moet bij de beeindiging van de huur het algemeen rechtsbeginsel dat verrijking zonder oorzaak
verbiedt, toegepast worden. De verhuurder moet de huurder vergoeden
door de meerwaarde te betalen die het onroerend goed geniet, zonder dat
die vergoeding de werkelijke kosten van de werken mag overtreffen, verminderd met het genot dat de huurder ervan mocht hebben. Die berekening
kan in billijkheid gebeuren (Rb. Luik, 5 november 1985, Jur. Liege, 1985,
645). Artikel 555 B.W. wordt afgewezen. Leuk is wei dat de rechters uit de
,cite ardente" uitdrukkelijk collega Kruithof aanhalen en ook volgen.

VERMOGENSVERSCHUIVING -

§ 4. Teruggave van bet gehuurde goed
134. PLICHT TOT TERUGGAVE- Wie een fiets huurt moet hem bij het einde
van de huur teruggeven, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Diefstal is niet
noodzakelijk een geval van overmacht, maar kan het gevolg zijn van een
gebrek aan bewaking. Bij het bepalen van de vergoeding dient rekening
gehouden te worden met de werkelijke waarde van de fiets op het ogenblik
vanhet verlies (Vred. Brugge, 3juni 1983, T. Vred., 1984, 26en-tweemaal
gepubliceerd- 117). Met inachtneming van het feit dat de fiets niet nieuw
was, maar wei in goede staat, wordt de waarde ervan geraamd op 10.050
frank (prijs van nieuwe aankoop)- 30 t.h. (3.015 frank) = 7.035 frank.
Explosie is de oorzaak van de vernieling van een gehuurd pand. Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is die veroorzaakt door gasophoping tengevolge van een lek in de gasleidingen, gevolgd door ontbranding. De plaats en de oorzaak van het lek zijn niet achterhaald en staan niet
vast. Het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat aangezien de huurders niet
bewijzen dat het lek en de daaropvolgende explosie buiten hun schuld heeft
plaats gehad, zij tegenover de verhuurder (en diens gesubrogeerde verzeke-
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raar) contractueel aansprakelijk zijn voor de vernieling van het gehuurde
pand. De door de huurders te vergoeden schade moet op contractuele basis
worden begroot. De huurders moeten dus niet ,aile schade" conform
artikel1382 B.W. vergoeden (Gent, 17 december 1985, T.G.R., 1987, 3).
135. TERUGGAVEPLICHT M.B.T. EEN GEMEENSCHAPPELIJK LOKAAL. BE-

In januari 1979 werd een studentenhuis geteisterd door waterschade. De oorzaak hiervan was te zoeken in de voorbije vorstperiode daar
de huurders nagelaten hadden het water af te sluiten bij het verlaten van
het gebouw tijdens het weekend. Een buis was gesprongen in het gemeenschappelijk stortbadlokaal. De studenten waren nochtans duidelijk verwittigd dat de laatste die het huis verliet, het water moest afsluiten. Niemand
neemt echter de verantwoordelijkheid op zich. Op dat ogenblik waren
slechts vijf van de tien studentenkamers verhuurd. Ret gemeenschappelijk
stortbadlokaal is te beschouwen als een accessorium van de tien studentenkamers, dus oak van de vijfledige kamers. Krachtens artikel1735 B.W. is
de huurder aansprakelijk voor de beschadigingen die ontstaan door toedoen
van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. Daaruit volgt niet dat zij
aansprakelijk zouden zijn voor de beschadigingen die zouden zijn ontstaan
door toedoen van een medehuurder die, samen met hen, het genot heeft van
een gemeenschappelijk lokaal. Volgens de vrederechter ligt op de verhuurder de bewijslast dat de waterschade zou zijn ontstaan door een contractuele
tekortkoming van aile of van een van de huurders. Er is niet bewezen welke
huurder als laatste het gebouw verliet (Vred. Berchem, 20 juli 1982, R. W.,
1984-85, 1664).
WIJSLAST -

136. CULPA IN CONTRAHENDO- Verweerder huurde van de eiser een Ford
Transit. De wagen werd zwaar beschadigd omdat ze onder een brug reed
waarvan de hoogte de doorgang niet toeliet. Rij betwist niet dat hij als
huurder niet aan zijn teruggaveplicht kan voldoen. Maar de verhuurder, die
een beroepsverhuurder is, had bij een (niet professionele) huurder de valse
schijn gewekt dat een verzekering aile stoffelijke schade, met een vrijstelling
tot 10.000 fr., dekte. In de algemene voorwaarden wordt melding gemaakt
van de verzekeringen onder artikel 4, getiteld ,Verzekeringen". In dat
artikel wordt echter niet gesproken noch van het beginsel, noch van de
uitsluitingen van de verzekering stoffelijke schade. Dat vindt men onder
andere rubrieken, onder ongeschikte benarningen, die eerder tot de huurovereenkomst schenen te behoren, en niet tot de verzekeringsovereenkomst.
Ret Rof van Beroep te Brussel oordeelt dat het feit dat de gevallen van
uitsluiting van verzekering niet op een duidelijke en eerlijke manier aangestipt werden, en aldus de schijn gewekt werd dat aile gevallen van stoffelijke
schade verzekerd waren, een culpa in contrahendo uitmaakt. Ret rechtmatig vertrouwen van de medecontractant werd bedrogen. Die precontractuele
fout veroorzaakt voor de huurder een schade waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag waarvoor de verhuurder vergoeding vordert. Er
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gebeurt een schuldvergelijking (Brussel, 22 januari 1985, J. T., 1985, 718,
noot).
137. OVEREENKOMST MET BEN DESKUNDIGE TER VASTSTELLING VAN DE
HUURSCHADE De overeenkomst waarbij verhuurder en huurder een

deskundige aanstellen om het bedrag van de huurschade te bepalen is een
lastgeving, volgens de vrederechter te Nijvel. Een bepaalde architect werd
in de huurovereenkomst aangeduid om de plaatsbeschrijving op te maken
bij de aanvang van de huur. Maar om bij het einde van de huur op te treden
moet die deskundige zijn lastgeving door beide partijen Iaten bekrachtigen.
Anders is zijn deskundig verslag nietig (Vred. Nijvel, 22 december 1982,
Pas., 1983, III, 6, T. Vred., 1983, 139). Wanneer verhuurder en huurder
overeenkomen een deskundige aan te stellen om de huurschade vast te
stellen, dan is de overeenkomst met de deskundige een aannemingsovereenkomst die gepaard gaat met een lastgeving. De overeenkomst heeft tot
voorwerp op onherroepelijke wijze het bedrag vast te stellen van de vergoeding die verschuldigd is door de huurder. Ret deskundig onderzoek moet
te goeder trouw verricht worden; de deskundige moet de partijen horen en
zijn bevindingen motiveren. Bij gebreke hiervan mist het verslag bewijskracht m.b.t. de betwiste posten (Vred. Nijvel, 5 januari 1983, Pas., 1983,
III, 8, T. Vred., 1983, 199 en 262). Ret gaat hier eigenlijk om een ,bindende
derdenbeslissing" (tierce decision obligatoire), zoals M. Storme het noemt
(M.L. Storme en M.E. Storme, ,De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht", T.P.R., 1985, 713). Alle gronden voor aantasting van scheidsrechterlijke uitspraken kunnen tegen bindende derdenbeslissingen gebruikt
worden.
138. DE INONTVANGSTNEMING VAN DE SLEUTELS - Volgens een oud
gebruik betekent het feit dat de verhuurder zonder enig voorbehoud bij het
einde van de huur de sleutels van het gehuurde goed in ontvangst neemt,
dat hij op stilzwijgende wijze afstand doet van zijn recht om nog vergoeding
te vorderen voor huurschade. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan
de rechter hiervan afwijken, en tach het bewijs van huurschade toelaten
(Vred. Fosses-La-Ville, 8 september 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 40; zie ook
Rb. Luik, 4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 372).

De verhuurder is voorzichtig door de sleutels slechts terug te nemen na de
vaststelling van de staat van het gehuurde goed (Vred. Namen, 12 februari
1985, T. Vred., 1986, 247).
De rechtbank te Brugge nam echter niet aan dat de aanvaarding van de
sleutels het bewijs Ievert van de overeenkomst van vervroegde beeindiging
van de huur (Rb. Brugge, 6 juni 1982, T. V.B.R., 1983, 25).
Een beding in een huurovereenkomst dat de vernieuwing van de vloerbekleding en van het behang bij

139. BEDINGEN OVER DE HERSTELKOSTEN -
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de beeindiging van de huur ten laste legt van de huurder moet te goeder
trouw uitgelegd worden. Aileen datgene wat - om welke reden ook beschadigd werd, moet vervangen worden (Rb. Luik, 4 juni 1984, Jur.
Liege, 1984, 372). In casu kon de verhuurder de beschadigingen- welke
ook de oorzaak ervan was- niet bewijzen, omdat zonder enig voorbehoud
de sleutels in ontvangst genomen werden na het einde van de huur en het
goed onmiddellijk opnieuw verhuurd werd aan een ander, zonder dat een
plaatsbeschrijving werd opgemaakt.
Een beding volgens welk de huurder op forfaitaire wijze zal deelnemen aan
de afschrijving van de herstelkosten die gemaakt werden bij de aanvang van
de huur is geldig (Vred. Sint-Pieters-Woluwe, 18 november 1983, Reset
Jura Immobilia, 1984, 225). In casu ging het om een ,bail verbal", maar
in het Brusselse wordt daarmee een geschreven doch niet geregistreerde huur
bedoeld. Het gaat hier niet om het herstel van de huurschade bij de
beeindiging van de overeenkomst. De clausule voorzag dat de huurder voor
2/3 zou tussenkomen, indien hij drie jaar huurde, voor 1/3 indien hij voor
zes jaar huurde, en niet moest tussenkomen indien hij negenjaar in het goed
verbleef.
§ 5. De plaatsbeschrijving

140. DE WETSWIJZIGING VAN 1973. PROBLEMEN VAN OVERGANGSRECHTWanneer er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder tot
bewijs van het tegendeel vermoed het gehuurde goed ontvangen te hebben
in de staat waarin het zich op het einde van de huurovereenkomst bevindt.
Deze regeling geldt sinds de wet van 7 november 1973. Dit is precies het
omgekeerde van wat het Napoleontisch Wetboek bepaalde m.b.t. de bewijslast.
Betreffende de werking in de tijd stelde artike12 van de wet van 7 november
1973 uitdrukkelijk dat de nieuwe bepalingen slechts van toepassing zouden
zijn op de huurovereenkomsten ingegaan na de inwerkingtreding van die
wet op 1 januari 1974.
Het Hof van Cassatie stelde dat indien een huurovereenkomst v66r 1
januari 1974 werd gesloten en er na die datum een wederverhuring tot stand
kwam, de aansprakelijkheid van de huurder geregeld wordt door artikel
1731 B.W., zoals het luidde voor de wijziging van de wet van 7 november
1973. De oorspronkelijke huurovereenkomst liep van 1 april 1967 tot 31
maart 1976. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen besliste dat de
huur waarover het geschilliep het nieuwe huurcontract betrof, dat ontstond
op 1 april 1976, door stilzwijgende verlenging na verloop van de termijn
waarvoor de geschreven huur was aangegaan. Die visie deelt het Hof van
Cassatie niet. Het gaat niet om een nieuwe huur. Artikel1738 B.W. bedoelt
met een ,nieuwe huur" een huur onder dezelfde overeengekomen voorwaarden als de oorspronkelijke, behalve wat betreft de duur, de opzeggingstermijn en de borgtocht. Wanneer, overeenkomstig artikel1738 B.W. een
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stilzwijgende wederverhuring en een nieuwe huur, in de zin van die bepaling,
is ontstaan, volgt daaruit evenwei niet dater ten tijde van de wederverhuring
een huur bestond die , was ingegaan" op die datum, in de zin van artikel
2 van de wet van 7 november 1973 (Cass., 14 mei 1982, J.T., 1983, 541,
Arr. Cass., 1981-82, 1143, Pas., 1982, I, 1090; zie Vankerckhove, J., ,Le
nouvel article 1731 du Code civil", J.T., 1974, 93-97; Paulus, C. en
Baeteman, M., ,Zal het nieuwe artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek
de gestelde verwachtingen inlossen?", R. W., 1973-1974, 65-78; over het
begrip ,nieuwe huur", zie concl. van adv.-gen. Lenaerts bij Cass., 3
november 1978, R. W., 1978-79, 1023-1029).
In dezelfde zin besliste het Hof van Cassatie dat het vonnis wettig is dat
vaststelt dat de huurders, na de inwerkingtreding van de wet van 7 november
1973, een huurovereenkomst hebben overgenomen,- waarmee de rechters
blijkens de context bedoelen: voortgezet - die v66r de inwerkingtreding
van die wet was ingegaan, en beslist dat de aansprakelijkheid van de huurder
wordt geregeld bij artikel 1731 B.W., zoals dit luidde v66r de wijziging
ervan (Cass., 8 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 789, J.T., 1986, 409,
Pas., 1985, I, 707, R. W., 1986-87, 691).
Tussen dezelfde partijen en aangaande hetzelfde goed werden drie opeenvolgende huurovereenkomsten gesloten in 1966, 1977 en in 1984 zonder dat
er ooit een plaatsbeschrijving op tegenspraak opgesteld werd. Volgens de
vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek verliest de verhuurder het voordeel
dat gegeven werd door het oud artikel 1731 B.W. m.b.t. de overeenkomst
die in 1984 gesloten werd, omdat in laatstgenoemde overeenkomst een
belangrijke wijziging opgenomen werd, met name het opmaken van een
plaatsbeschrijving. Een door de verhuurder aangesteld expert stelt een
plaatsbeschrijving op bij beeindiging van de huur op 30 september 1984.
Een nieuwe huur begint op 1 oktober 1984. Men mag al de gebeurlijke
huurschade v66r 30 september 1984 niet ten laste van de verhuurder leggen,
stelt de vrederechter. De motivering van het vonnis is verward. De vrederechter weigert nu tot de vergoeding van de huurschade te veroordelen
omdat een nieuwe huur begonnen is. Hij stelt echter wei een deskundige aan
om een plaatsbeschrijving op te maken, om de rechten van de verhuurder
voor de toekomst veilig te stellen (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 28 januari
1986, T. Vred., 1986, 307). Waarom zou de nieuwe wet niet van toepassing
zijn op de overeenkomst die in 1977 werd gesloten? Zelfs indien de inhoud
ervan identiek is aan de vroegere huurovereenkomst, wordt een nieuwe huur
gesloten. Het vonnis verwijst naar het cassatiearrest van 14 mei 1982, maar
men heeft blijkbaar niet begrepen dat het daar ging om een stilzwijgende
huurverlenging, wat hier niet het geval is.
Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de ondertekening
door verhuurder en huurder van een geschreven huurovereenkomst terwijl het goed mondeling reeds jaren v66r 1974 verhuurd was en de
partijen kennelijk de bedoeling niet hebben om een nieuw contract te sluiten
maar slechts om de duur van het oorspronkelijk contract vast te leggen -,
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niet tot gevolg dat de verhuurder het voordeel van het vermoeden ingesteld
door artikel 1731 B.W. (Napoleontische versie) verliest (Rb. Brussel, 18
maart 1987, Rev. Liege, 1987, 1140).
141. STIJLCLAUSULES- In een vonnis daterend van v66r de wetswijziging
van 29 december 1983 wordt gesteld dat een beding in een handelshuurovereenkomst volgens welk het goed zich bij de aanvang van de huur in goede
staat van onderhoud bevindt en in dezelfde staat gerestitueerd moet worden,
niet als een niet bindende stijlclausule beschouwd mag worden (Vred.
Torhout, 8 november 1983, T. V.B.R., 1984, 49). Hetzelfde werd beslist
voor een clausule waarbij overeengekomen werd dat, bij afwezigheid van
plaatsbeschrijving op tegenspraak bij het begin van de huur, de huurder
erkent het goed in volmaakte staat ontvangen te hebben. Die clausule heeft
dezelfde waarde als een volledige plaatsbeschrijving waarvoor geen sacramentele vorm vereist is (Vred. Brussel, 3 november 1983, T. Vred., 1986,
196, noot Lurquin, P.; Vred. Brussel, 17 maart 1983, T. Vred., 1986, 195).
Door de artikelen 4 en 5 van de wet van 29 december 1983 werden de
artikelen 1730 en 1731 B. W. betreffende de plaatsbeschrijving gewijzigd.
In het nieuwe artikel1731 B. W. worden de gevolgen bepaald van het al dan
niet opmaken van een plaatsbeschrijving. De sinds de wet van 7 november
1973 geldende regeling is behouden gebleven, maar deze gevolgen worden
nu aileen verbonden aan een omstandige plaatsbeschrijving. Het feit dat
deze gevolgen thans aileen nog verbonden worden aan een omstandige
plaatsbeschrijving, brengt met zich mee dat de vaak voorkomende stijlclausules, zoals , ,de huurder verklaart het gehuurde goed in goede staat ontvangen te hebben", thans niet meer kunnen beschouwd worden als een ,omstandige" plaatsbeschrijving in de zin van de nieuwe artikelen 1730 en 1731
B.W.
In de wet van 29 december 1983 ontbreekt echter een overgangsregeling voor
de nieuwe artikelen 1730 en 1731 B.W. Voor de huurovereenkomsten die
tussen 1 januari 1974 en 1 januari 1984 in werking zijn getreden, rijst de
vraag of hierop de nieuwe artikelen 1730 en 1731 B.W. (versie 1983) van
toepassing zijn. Het nieuwe artikel 1731 B.W. stemt inhoudelijk overeen
met de oude artikelen 1730 en 1731, eerste lid B. W., met dien verstande dat
de gevolgen van het al dan niet opmaken van een plaatsbeschrijving nog
enkel verbonden worden aan een ,omstandige" plaatsbeschrijving. Hier
lijkt de oplossing te moeten zijn dat het nieuwe artikel 1731 B. W. niet van
toepassing is op de huurovereenkomsten in werking getreden tussen 1
januari 1974 en 1 januari 1984 (Rb. Brussel, 18 maart 1987, Rev. Liege,
1987, 1140). De huurovereenkomsten die in werking zijn getreden tussen 1
januari 1974 en 1 januari 1984 blijven onderworpen aan de artikelen 1730
en 1731, eerste lid, B.W. (versie 1973).

' Wanneer geen omstandige plaatsbeschrijving werd
142. TEGENRP'//'"',
/
opgemay won... de huurder tot bewijs van het tegendeel vermoed het
'
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//

gehuurde goed ontvangen te hebben in de staat waarin het zich op het einde
van de huurovereenkomst bevindt. De verhuurder mag echter het tegenbewijs leveren en met aile middelen trachten aan te tonen dat aan het gehuurde
goed beschadigingen werden aangebracht (Vred. Herentals, 25 juni 1985,
Turnh. Rechtsl., 1987, 15).

In casu werd als tegenbewijs het volgende aanvaard: het nieuwgebouwde
appartement werd voor het eerst door de huurders betrokken; de vaststelling van de schade op het einde van de huur gebeurde in aanwezigheid van
de huurders die geen enkele opmerking formuleerde, maar zelfs aanboden
bepaalde herstellingen uit te voeren; de vaststellingen van de deskundige
stemmen overeen met de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder, welke
kart na het verlaten van het appartement gebeurde; de huurders verklaarden
geen opmerkingen te hebben m. b. t. het deskundig verslag (Vred. Herentals,
22 oktober 1985, Turnh. Rechtsl., 1987, 16).
De verhuurder die, zonder enig voorbehoud te maken, de sleutels van het
onroerend goed in ontvangst neemt, zonder plaatsbeschrijving te Iaten
opmaken, ontneemt zich elk bewijsmiddel tegen de huurder (Rb. Luik, 4
juni 1984, Jur. Liege, 1984, 372).
De huurschade moet vastgesteld worden door een door de rechtbank
aangesteld deskundige (Vred. Brussel, 17 maart 1983, T. Vred., 1986, 195).
De vordering tot aanstelling van een deskundige is laattijdig indien de
woningreeds opnieuwbezetis (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985,
202).
Ben verhuurder verzoekt de vrederechter om de aanstelling van een deskundige om een plaatsbeschrijving op te maken, zonder evenwei de rechtsgrond
te vermelden. Ambtshalve past de vrederechter artikel1731 B.W. toe. Het
verzoekschrift waarbij om de aanstelling van een deskundige verzocht wordt
op grand van artikel 1731 B.W. wordt echter verworpen indien het niet
binnen de termijn van een maand na de ingenottreding door de huurders
ingediend wordt. De uitspraak van de vrederechter op grand van artikel
1731 B.W. is niet vatbaar voor beroep (Vred. Namen, 6 mei 1981 en Rb.
Namen, 27 april1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 34, noot C.P .). In de noot wordt
opgemerkt dat partijen steeds een beroep kunnen doen op artikel 594, 1°
Ger. Wb. De kosten moeten dan eventueel niet gedeeld worden.
Het beding in een huur waarbij de verhuurder zijn akkoord met een
vervroegde huurbeeindiging ondergeschikt maakt aan de teruggave van het
goed in goede staat en aan de afwezigheid van betwisting hieromtrent bij
de overhandiging van de sleutels is nietig, indien er geen plaatsbeschrijving
werd opgemaakt, omdat het een zuiver potestatieve voorwaarde is in hoofde
van de huurder (Vred. Geldenaken, 24 januari 1986, T. Vred., 20). Eens
te meer moet vastgesteld worden dat de Nederlandstalige samenvatting van
dit vonnis onbegrijpelijk is, door de slechte vertaling. Men kan zich overigens afvragen welk nut de publicatie van dergelijke weinig verstaanbare
uitspraken kan hebben. Het is daarenboven onjuist te stellen dat een
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potestatieve voorwaarde in een huurovereenkomst nietig is. Ben huur is een
wederkerig contract. In een wederkerig contract is een potestatieve voorwaarde geldig, vermits artikelll74 B.W. slechts de voorwaarde verbiedt die
potestatief is in hoofde van de debiteur, namelijk diegene die zich verbindt.
§ 6. Brand van bet gehuurde goed
143. Krachtens artikel1733 B.W. is de huurder aansprakelijk voor brand
van het gehuurde goed. Deze contractuele aansprakelijkheid vindt haar
grondslag in de resultaatsverbintenis van de huurder om het goed bij het
beeindigen van de huur aan de verhuurder terug te geven. Aan deze
resultaatsverbintenis kan de huurder slechts ontsnappen indien hij bewijst
dat de brand is ontstaan door overmacht, door een bouwgebrek of door
overslaande brand. In Belgie, in tegenstelling tot Frankrijk, wordt algemeen
aangenomen dat de huurder zich van zijn aansprakelijkheid bevrijdt, indien
hij onverschillig welke vreemde oorzaak aantoont. Het bewijs van die
vreemde oorzaak moet niet noodzakelijk rechtstreeks geleverd worden (d.i.
het positief bewijs). Voldoende is het onrechtstreeks bewijs dat hem geen
fout treft, zodat de schade aan het gehuurde goed enkel te wijten kan zijn
aan een vreemde oorzaak (d.i. het negatief of inductief bewijs). Dit bewijs
kan door een geheel van ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens geleverd worden.
144. ONTPLOFFING VAN EEN GASVERWARMER- Ben eigenares verhuurt de
kelderverdieping van een gebouw dat ze zelf bewoont. In december doet zich
daar een ontploffing voor in een gasverwarmingstoestel dat door toedoen
van de huurster geplaatst was door een stielman. Deze heeft bij de installatie
van het toestel een fout begaan. Hiervoor wordt hij strafrechtelijk veroordeeld. Deze veroordeling sluit de burgerlijke aansprakelijkheid van de
huurster niet uit. Laatstgenoemde probeert aan te voeren dat ze geen
huurster was, omdat het goed gratis ter beschikking stond, maar dit wordt
niet aanvaard. De rechtbank stelt- in beroep, en de vrederechter wordt
bevoegd verklaard - dat artikel 1732 B. W. van toepassing is, terwijl de
artikelen 1733 en 1734 B. W. dit niet zijn. Ben ontploffing is geen brand (Rb.
Brugge, 10 oktober 1983, T. V.B.R., 1985, 52). De betwisting door de
huurster van de (door de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij) gevorderde bedragen wordt niet ernstig genoemd. Ben minnelijke expertise,
waarop de huurster werd uitgenodigd (maar afwezig bleef) en die uitgevoerd
werd door twee experten die tegenstrijdige belangen vertegenwoordigden,
kan gelden als bewijs van de omvang van de schade.
145. DE DAAD VAN EEN DERDE ALS VREEMDE OORZAAK - De door
verweerders gehuurde Penny bar was sinds maanden gesloten en onbewoond. Bij gelegenheid van een bezoek aan het pand stelde de huurders vast
dat er ingebroken was geworden, dat het bed recent beslapen was, dat het
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beddelaken brandsporen vertoonde en dat op en naast het bed sigarettenpeukjes lagen. Na aangifte aan de rijkswacht werd het pand echter onaangeroerd achtergelaten. Ben paar dagen later verschafte de rijkswacht zich
langs de achterdeur toegang tot het pand en trof er in de slaapkamer een
individu in dronken toestand aan. Later ontstond in de matras in de
slaapkamer brand. De huurders worden door de rechtbank te Antwerpen
aansprakelijk gesteld, omdat de daad van een derde die in het gehuurde goed
brand heeft doen ontstaan, de huurder niet bevrijdt, indien hij een fout
heeft begaan die tot de brandstichting aanleiding heeft gegeven. Het onbewoond laten van het gehuurde pand maakt op zichzelf geen fout uit van
de huurder. Maar het onbeheerd en met losstaande deur achterlaten van het
pand, zij het om een ongewenste bezoeker te kunnen betrappen, maakt wel
een fout uit, als het dreigend gevaar van een onvrijwillige brandstichting
dehuurders bekend was (Rb. Antwerpen, 14 februari 1986, R. W., 1986-87,
126, noot Van Sweevelt, Th.).
In dezelfde zin werd beslist in een geval waarin de huurder 's nachts de
garagepoort had laten open staan, waardoor brandstichting door een derde
mogelijk gemaakt werd (Rb. Hasselt, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987,
184).
Uit de verslagen van de rijkswacht en een door het parket aangestelde
deskundige, blijkt dat een brand vrijwillig was aangestoken. Br waren twee
afzonderlijke brandhaarden. De dader kon echter niet gei:dentificeerd worden. De deuren van het gebouw waren nochtans op slot en niet opengebroken. De rijkswacht noteerde dat volgens het openbaar gerucht de huurder
zelf zijn slecht draaiende zaak aan de vlammen had prijs gegeven. De
huurder moet bewijzen dat de brand niet door zijn fout mogelijk gemaakt
werd. M.a.w. dater werkelijk een derde in het spel was. Dat blijkt niet uit
de strafbundel. Luidens artikel 1733 B.W. moet de rechter ten grande
vaststellen dat de brand , ,noodzakelijkerwijze'' moet toegeschreven worden
aan een feit dat vreemd is aan de huurder (Brussel, 16 mei 1984, J. T., 1984,
568, Res Jur. Imm., 1985, 107).
Uit het door de politie opgestelde proces-verbaal blijkt dat de brand in de
keuken ontstaan is doordat de echtgenote van de huurder een frietketel op
het kookfornuis had laten opwarmen, terwijl zij met andere gezinsleden
naar de televisie keek. Voor de huurschade kan de - op die datum nochtans
afwezige- huurder opdraaien. Krachtens artikel1735 B.W. is hij immers
aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten. Overeenkomstig artikel1733 B.W. is hij aansprakelijk voor brand, tenzij hij overmacht bewijst, wat hij in casu niet kan
(Rb. Gent, 21 april 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10754).
Ben studente komt, op uitnodiging van haar vriendin die in hetzelfde
gebouw een kamer huurde, helpen om in haar kamer een fles butaangas aan
te sluiten. Wanneer ze met een brandende lucifer wil nagaan of de uitgevoerde aansluiting wei dicht was, veroorzaakt ze een begin van brand. De
huurster van de beschadigde kamer wordt daarvoor op grand van artikel
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1735 B.W. aansprakelijk gesteld. De uitdrukking ,huisgenoot" waarvan
sprake is in artikel 1735 B. W. is van toepassing op haar vriendin die de
huurster een dienst komt bewijzen. Rechtsleer en rechtspraak zijn het erover
eens dat dit begrip ruim gei:nterpreteerd moet worden; het omvat niet alleen
de familieleden van de huurder, maar oak de dienstboden, zelfs degenen
die niet inwonen, de genodigden, kostgangers, bezoekers, leveranciers, zijn
ma1tresse of bijzit, zijn aangestelden, werklieden en bedienden, onderhuurders of cessionarissen, zelfs de aannemers van werken die bij hem een klus
komen klaren (Antwerpen, 23 apri11980, De Verz., 1983, 267, noot A.T.).
In casu werd de behulpzame vriendin op quasi-delictuele grand gedagvaard.
De twee verweersters werden in solidum veroordeeld. Het Hof stelt dat de
vriendin die een dienst verleende geen aangestelde is van de huurster.
De huurders, die een platenhandel drijven, belasten een onderneming met
het vernieuwen van de muurbekleding van hun winkel. Bij dit werk gebruiken de door de onderneming gezonden werklieden een zeer ontvlambare
vluchtige lijm. In het vertrek waar zij bezig zijn met het inlijmen van het
muurbehang brandde de waakvlam van een geiser, iets waarop zij niet gelet
hadden. De lijmdampen ontvlammen in contact met de naakte vlam waardoor het gelijmde behang vuur vat en er brand ontstaat. De gevolgen
daarvan moeten door de huurders gedragen worden bij toepassing van de
artikelen 1733 en 1735 B. W. Deze aansprakelijkheid van contractuele aard
belet evenwel niet dat de verhuurder van de beschadigde ruimten (of de
verzekeraar die in zijn rechten treedt), een vordering op aquiliaans vlak
instelt tegen de onderneming waarvan de aangestelden de schade door hun
onvoorzichtigheid hebben verwekt. Tussen de huurder en laatstgenoemde
onderneming bestaat er geen hoofdelijkheid, beslist het Hof in tegenstelling
tot de hierboven geciteerde uitspraak (Antwerpen, 27 mei 1980, De Verz.,
1983, 499, noot A.T.). In het besproken geval was de procedure complex
om de volgende redenen. De huurders hadden hun aansprakelijkheid voor
een ontoereikend bedrag laten verzekeren, zodat zij voor een deel persoonlijk instonden (onder voorbehoud van de vordering tot vrijwaring die zij
tegen de aansprakelijke onderneming konden instellen). De verhuurder van
zijn kant had het verhuurde gebouw tegen brand verzekerd. Hij zal dus door
zijn eigen verzekeraar vergoed worden voor de geleden schade (behalve de
opruimingskosten en de huurderving die hij nagelaten had te laten dekken).
Laatstgenoemde verzekeraar zal zich niet aileen tegen de verzekeraar van
de huurders keren, maar oak tegen de huurders zelf. De verhuurder zal zich
aansluiten bij de vordering van zijn verzekeraar tegen die van de huurders
om vergoeding te krijgen voor de niet door zijn eigen verzekering gedekte
schade. Tenslotte dagvaarden zowel de verhuurder als zijn verzekeraar op
quasi-delictuele grondslag de aansprakelijke onderneming, die eveneens in
vrijwaring wordt geroepen door de verzekeraar van de huurders. Een
wirwar van procedures.
146.
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EEN GEBREK VAN DE ZAAK ALS VREEMDE OORZAAK- In een gehuurde

winkelruimte ontstaat brand. Bnkel een lek in een Ieiding kon een dergelijk
spectaculair ontstaan en verloop van de brand veroorzaken. Vast staat dat
de brand niet anders dan door een gebrek van de zaak kon ontstaan. Het
gebrek in de zaak is bewezen, indien geen andere oorzaak kan aangewezen
worden. Gesteld wordt dat de huurder principieel de bewaker is van de
gehuurde zaken en zijn aansprakelijkheid wordt weerhouden. Met die
motivering kan men het niet eens zijn (Antwerpen, 10 juni 1985, Limb.
Rechtsl., 1986, 124).
Ben Chief Petty Officer van de Amerikaanse vloot huurt een huis in La
Louviere. In 1969 ontstaat een brand door het feit dat de huurder de
badverwarmer aansteekt. Het blijkt dat het huis inderdaad datzelfde jaar
aangesloten werd op aardgas, en het gebruik van de badverwarmer verboden was wegens een gebrek aan isolatie van de gasuitlaatpijp. Dit werd
echter nooit ter kennis van de huurder gebracht. Door de badverwarmer aan
te steken de dag van de brand, zoals hij gewoonlijk deed, heeft de huurder
niet bijgedragen tot het proces dat het verlies van de gehuurde zaak
meebracht. Volgens de normale bestemming gebruikte hij de door de
verhuurder ter beschikking gestelde badverwarmer, waaraan hij niets gewijzigd had. Aldus kan hij het bewijs leveren van een constructiegebrek van
de badverwarmer, m.a.w. een verborgen gebrek van de gehuurde zaak. Dit
is niet aileen een vreemde oorzaak die hem bevrijdt van de teruggaveplicht
van het gehuurde goed in goede staat. Het laat hem ook toe vergoeding van
de eigen schade te vorderen van de verhuurder. Ben scheidsrechterlijke
uitspraak die het tegendeel besliste, wordt nietig verklaard (Brussel, 3
februari 1975, R.G.A.R., 1984, nr. 10.759, noot).
In een verhuurde garage ontstond brand. De oorzaak ervan was te vinden
in een kortsluiting in een elektriciteitskabel die de wasmachine van de
huurders voedde. Deze Ieiding was door de verhuurder ge'instaileerd en aan
de muur bevestigd. Hoe is die kortsluiting ontstaan? In tegenstelling tot de
eerste rechter die aileen rekening houdt met een constructiefout - dit is dus
overmacht voor de huurder -, tracht het Hof van Beroep andere oorzaken
van de vastgestelde kortsluiting te bedenken, met name beschadiging van
de kabel door een uitwendige oorzaak of door een onnodige versterking van
de smeltveiligheden. De constructiefout is niet bewezen. De huurders ontsnappen dus niet aan hun aansprakelijkheid, en worden veroordeeld tot het
terugbetalen van de uitkeringen van de verzekeraar van de verhuurder aan
zijn client (Antwerpen, 3 maart 1980, De Verz., 1983, 262, noot A.T.). De
vraag of een kortsluiting al dan niet voorkomt uit een constructiefout,
berust op feitelijke beschouwingen (zie Deprez en Truyens in , Traite de
!'assurance contre l'incendie", in Novelles, Droit Commercial, V, nr. 261).
Is de kortsluiting inderdaad te wijten aan een constructiefout dan is de
huurder vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid voor de brand. Op zijn beurt
kan hij zich tegen de verhuurder keren op grond van artikel 1721 B.W.
147.

ONBEKENDE OORZAAK. INDUCTIEF BEWIJS VAN OVERMACHT-

Wan-
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neer de oorzaak van de brand onbekend blijft, is het de huurder onmogelijk
het rechtstreeks bewijs van een bevrijdende vreemde oorzaak te leveren. Hij
kan dit bewijs op onrechtstreekse wijze leveren door aan te tonen dat hij
onmogelijk een fout kan begaan hebben, en dat de brand dus noodzakelijkerwijze door toeval moet veroorzaakt zijn.
Gedurende de veertien dagen die aan de brand voorafgingen, werd de
gehuurde garage niet gebruikt. W el werd de garage met een hangslot
afgesloten, omdat er zich nog een paar nieuwe banden bevonden. De rechter
ten gronde acht dit bewezen. De brandweerlui detecteerden geen verdachte
geuren (van ontvlambare stoffen). Ben analyse van de verbrande resten van
het gebouw werd voorgelegd. De afgebrande garage was een oude stal van
3 m. op 5 m., zonder elektrische installatie; dit gei:soleerde gebouw was
achter de hoofdgebouwen gelegen. Men kon daarom moeilijk de huurder
verwijten niet aanwezig geweest te zijn ter plekke om twee uur 's nachts
(Rb. Luik, 9 februari 1982, De Verz., 1982, 699, noot A.T., R.G.A.R.,
1983, nr. 10.718).
M.b.t. de aansprakelijkheid van de huurder in geval van brand hebben er,
zoals men weet, twee tegenovergestelde stelsels bestaan. De ene vereist met
gestrengheid het positieve bewijs van de vreemde oorzaak, en dit op grond
van de zuivere beginselen van de contractuele aansprakelijkheid (artikel
1147 B.W.). De tweede aanvaardt het inductieve bewijs van de vreemde
oorzaak, voor zover de feiten van het geding duidelijk aantonen dat de
huurder geen fout heeft kunnen begaan (De Page, IV, nr. 700); de huurder
is dus niet verplicht het positieve bewijs aan te voeren van een van de drie
vrijstellingsgronden van artikel 1733 B. W.
De Belgische rechtspraak toont zich blijkbaar milder dan de Franse rechtspraak terzake die de bewezen afwezigheid van fout van de huurder niet als
bevrijdingsgrond aanvaardt. De tegenovergestelde stelling lijkt in ons land
integendeel nu vaste rechtspraak geworden te zijn.
De rechtspraak heeft zich in die zin gevestigd met het cassatiearrest van 11
juni 1964. Het arrest van 1964 vergemakkelijkt de taak van de huurder door
hem toe te Iaten, door het bewijs van de afwezigheid van fout, het bestaan
van overmacht of van een vreemde oorzaak op negatieve wijze vast te
stellen. M.a. w. de huurder die de oorzaak van de brand niet kent, is bevrijd
indien hij door de eliminatie van zijn eigen fout bewijst dat de brand slechts
kan veroorzaakt zijn door een oorzaak die hem vreemd is.
148.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDEHUURDERS (ARTIKEL

1734 B. w .) -In 1977 vernielde een brand een gebouw met drie verdiepingen
in Charleroi. Kelders en gelijkvloers waren verhuurd aan een handelaar en
zes appartementen werden door andere huurders bezet. De verhuurder
dagvaardde een van de huurders, mevr. Christiane Eloi en haar verzekeraar
brandrisico's, de N.V. Abeille-Paix. In eerste aanleg wordt de dame op
grond van artikel1734 B.W. veroordeeld de waarde van het gehele gebouw
te vergoeden.
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Yolgens de deskundige van bet parket was de brand begonnen in de living
van bet appartement van Christiane Eloi. Ze kan dus onmogelijk ontsnappen aan de toepassing van artikel1734 B.W., alhoewel de ware oorzaak van
de brand door de deskundige niet bepaald kon worden. Ze kan geen
doorslaggevend bewijs leveren dat de brand zonder haar fout ontstond
(Cass., 11 juni 1964, Pas., 1964, I, 1089).
Was er medebezetting van bet goed door de verhuurder, zodat Christiane
Eloi slechts de waarde van haar apparement zou moeten vergoeden? Met
toelating van de handelshuurder had de verhuurder materialen die hem
toebehoorden opgeslagen in de kelders van bet verhuurde goed. Dit impliceert echter niet de toelating om zonder beperking toegang te hebben tot
bet verhuurde goed. De centrale verwarming en de gasteller waren gemeenschappelijk aan het vernielde huis en bet naburige huis dat eveneens
toebehoorde aan de verhuurder. Dit volstaat niet om van de twee gebouwen
een geheel te maken. Daaruit volgt dat de verhuurder niet geacht kan
worden bet gehuurde goed mede bezet te hebben. Evenmin bet feit dat de
poetsvrouw die de gemeenschappelijke delen van bet verhuurde goed onderhield, betaald werd door de verhuurder. In een goed gemotiveerd arrest
wordt de uitspraak van de eerste rechter die Christiane Eloi in beginsel voor
het geheel veroordeelde, bevestigd (Bergen, 26 oktober 1983, Pas., 1984,
II, 25).
149. VORDERING TEGEN DE ONDERHUURDER BIJ BRAND -Brand ontstond
in een cafe. Hoge vlammen sloegen uit de gelagzaal, waar de brand ontstond
volgens de deskundige. Een N.Y. huurde zowel de kelders als het gelijkvloers van de eigenaar in 1971, en onderverhuurde vijf jaar later enkel de
herberg, met uitsluiting van de kelders. Dit impliceert een medebewoning
door de N.Y., verhuurster, ten opzichte van de onderhuurders waardoor
de toepassing van artikel 1734 B. W. uitgesloten is. De onderhuurders zijn
enkel gehouden, met toepassing van artikel 1733 B.W., de schade aan bet
privatief gedeelte van bet gelijkvloers te vergoeden. Tussen de eigenaar en
de onderhuurder bestaat geen contractuele band, zodat de in de rechten van
de eigemiar gesubrogeerde brandverzekeraar geen aanspraak heeft krachtens artikel 1734 B.W. op de onderhuurder.

De verzekeraar van de hoofdhuurder kan daarentegen wei worden gesubrogeerd in de vordering tegen de onderhuurders, maar slechts ter vergoeding
van de schade aan bet gelijkvloers, voorwerp van de onderhuur (Antwerpen, 27 juni 1984, R. W., 1985-86, 1641). Dit spreekt voor zich. Men begrijpt
niet waarom bier artikel1734 B. W. bijgehaald werd, waarvan de hypothese
is dat een verhuurder van een gebouw dat in verscheidene huurruimten is
verdeeld, met verscheidene huurders heeft gecontracteerd.
De in de rechten van de eigenaar gesubrogeerde brandverzekeraar spreekt
de huurder aan, die op zijn beurt de onderhuurder in vrijwaring roept.
In Belgie wordt, in tegenstelling tot Frankrijk, de rechtstreekse vordering
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van de eigenaar van het verhuurde goed tegen de onderhuurder unaniem
verworpen (zie Dirix, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en
derden, nr. 144). Wanneer de hoofdhuurder niet optreedt kan de eigenaar
de onderhuurder enkel aanspreken op grond van de zijdelingse vordering
of op grond van artikel 1382 B.W.
150.

BRAND VEROORZAAKT DOOR EEN HUURDER IN EEN ERNSTIGE STAAT

Een eigenaar had aan een brouwerij een gebouw
verhuurd dat bestemd was voor het uitbaten van een restaurant. De brouwerij had het gebouw onderverhuurd aan een restaurant-uitbater. Tijdens de
huurperiode stak laatstgenoemde het gebouw vrijwillig in brand. Volgens
de kamer van inbeschuldigingstelling verkeerde hij op de dag van de feiten
in een staat van ernstige geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het
controleren van zijn daden. Kan hij op burgerrechtelijk vlak aansprakelijk
gesteld worden?
De eigenaar (en zijn gesubrogeerde verzekeraar Brand) dagvaarden de
brouwerij. Deze roept de restaurant-uitbater in vrijwaring (en laatstgenoemde doet hetzelfde met zijn eigen verzekeraar).
De vrederechter te Boussu en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mons
veroordeelden de brouwerij t.o.v. de eigenaar (en zijn verzekeraar), en
veroordelen de restaurant-uitbater en diens verzekeraar tot vrijwaring.
Laatstgenoemde veroordeling is gegrond op artikel 1733 B.W. en dus op
de contractuele aansprakelijkheidsregels.
De verzekeraar van de geesteszieke onderhuurder stelt cassatieberoep in, en
met succes. Het Hof stelt dat de huurder in geval van brand niet noodzakelijk overmacht moet bewijzen; het volstaat hem te bewijzen dat de brand
zonder zijn fout ontstond. Welnu, de daad van een geesteszieke kan niet
als een fout beschouwd worden (Cass., 29 november 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 446, Pas., 1985, I, 399, J. T., 1987, 422, R.C.J.B., 1987, 213, noot
Glansdorff, F., R. W., 1986-87, 542).
Men weet dat in Frankrijk integendeel, na een ommekeer van de rechtspraak
in 1964, een nieuw artikel489-2 werd ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek
door een wet van 3 januari 1968: ,wie aan een ander schade heeft toegebracht wanneer hij in een staat van geestesverwarring verkeerde, is niettemin tot vergoeding verplicht". Dit artikel is zowel op het contractuele als
op het quasi-delictuele gebied ':'an toepassing.
In ons recht daarentegen beschouwt men- afgezien van het artikel1386bis
B. W. dat in het besproken arrest niet ter sprake kwam - dat de geestesziekte van de debiteur overmacht uitmaakt, zoals in het Romeins recht en in
het oude recht (ten onrechte contra: Vred. Oostende, 26 mei 1970, Bull.
Ass., 1971, 813, met noot A.T.). De wet van 16 april1935 die het artikel
1386bis invoerde (tot verbetering van het lot van het slachtoffer) impliceert
de niet-aansprakelijkheid van de geesteszieke door er een remedie voor te
bedenken.
vAN GEESTESSTOORNIS -
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Geestesziekte is overmacht voor de huurder. Het is wel de eerste maal dat
ons hoogste gerechtshof zelf dit uitdrukkelijk bevestigt.
Indien artikel1386bis niet ter sprake werd gebracht in het besproken geval,
is het niettemin een fundamenteel element bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid van geesteszieken. Het is ongetwijfeld naar luid van de
voorbereidende werken ook toepasselijk op de contractuele aansprakelijkheid. Wellicht leidt het niet tot een algehele vergoeding, en wellicht is de
vergoedingsplicht die gesteund is op artikel 1386bis niet gedekt door de
verzekering.
In een gelijkaardig geval had een huurder in een vlaag van krankzinnigheid
zijn woning in brand gestoken. Deze ernstige toestand van geestesstoornis
leidde drie maanden later tot zijn internering. De Rechtbank van Koophandel achtte zich ook bevoegd om kennis te nemen van de rechtstreekse
vordering van de eigenaar tegen de verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid. Zij stelde terecht dat de krankzinnigheid, waarvan niet bewezen
is dat ze teruggaat op een foutieve daad van de persoon zelf, als overmacht
kan beschouwd worden. Artikell386bis B.W. dat de schadelijder toestaat
van de krankzinnige een vergoeding te vorderen waartoe hij zou gehouden
zijn, indien hij bekwaam was zijn daden te beheersen, is toepasselijk binnen
het raam zowel van de buitencontractuele als van de contractuele aansprakelijkheid. Maar de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst spreken in casu enkel over huurdersaansprakelijkheid op grond van de artikelen
1732 tot 1735 B.W ., zonder artikel1386bis te vermelden. Dit verweer werd
door de gedaagde verzekeraar van de huurder opgeworpen. De rechtbank
overwoog dat de verzekeraar de ,huuraansprakelijkheid" van de verzekerde dekte, en interpreteerde die term in een algemene zin waaronder zowel
de contractuele aansprakelijkheid als de aansprakelijkheid uit artikel
1386bis vallen (Kh. Oudenaarde, 20 januari 1987, R. W., 1986-87, 2317,
noot Dambre, M.).
§ 7. Voorrecht van de verhuurder op bet stofferend huisraad

151. DRAAGWIJDTE VAN HET VOORRECHT- Het voorrecht van de verhuurder is een van de voorrechten die de wetgever in 1851 heeft gehecht aan
de hoedanigheid van de schuldvordering. Het voorrecht gaat terug tot het
Romeinse recht en beantwoordt aan de bekommernis om het krediet van
de huurder te verbeteren en ook om de verhuring van de onroerende
goederen in de hand te werken. Het geding dat door het besproken vonnis
werd beslecht, betrof het bevoorrechte karakter van een schuldvordering
van huurgelden van 1977 tot 1981; het aan de gefailleerde vennootschap
gehuurde onroerend goed was de eigendom van een bestuurder. Drie
periodes moeten onderscheiden worden wanneer de achterstallen zoals in
casu belangrijke sommen uitmaken. De Hypothecaire Wet (artikel20, 1°)
verleent inderdaad een voorrecht voor twee vervallen jaren, voor het
lopende jaar evenals voor het jaar dat volgen zal, en voor alles wat nog te

1169

vervailen is indien de huur vaste datum heeft. Het jaar in de zin van de
Hypotheekwet is de periode van twaalf maanden vanaf de verjaardagsdatum van de huur; het ontstaan van de samenloop, in casu het faillissement
dat uitgesproken werd op 8 oktober 1981, bepaalt het lopende jaar. De
Hypotheekwet heeft het over twee vervailen jaren en niet over een som die
overeenkomt met twee jaren huurgelden. De datum van het verval van de
huur is dus in aanmerking te nemen (Cass., 17 juni 1982, J.T., 1983, 10).
Artikel 20, 1° van de Hypotheekwet moet beperkend uitgelegd worden,
zoals elke wet die een voorrecht vestigt. Dit voorrecht is beperkt tot twee
jaar vervailen huur, en de verder nog te vervailen huur. Het voorrecht van
de verhuurder strekt zich uit tot aile huurgelden die nog verschuldigd zijn
tot op het einde van de huurovereenkomst, voor zover de huurovereenkomst blijft voortbestaan. Die uitbreiding van de garantie van het voorrecht
slaat niet op huurgelden die eisbaar geworden zijn op de datum van een
rechterlijke uitspraak die in casu uitgesproken werd na de faillietverklaring,
wanneer de verbintenis om ze te betalen, correlatief met de verbintenis om
van het gehuurde goed te genieten, zich ontwikkelde op een irreversibele
wijze, in een verleden tijd die lag v66r de twee geprivilegieerde jaren. Het
voorrecht strekt zich niet uit tot complementen van vroegere huurgelden,
zelfs indien deze slechts eisbaar zijn geworden tengevolge van een gerechtelijke beslissing die later genom en werd. M.a. w. die uitbreiding van de
garantie van het privilegie slaat niet op de vermeerdering van de huur die
toegekend werd door een rechterlijke uitspraak met retroactief gevolg (in
casu van meer dan vier jaar), wanneer de verbintenis om die vermeerdering
te betalen die correlatief is met de verbintenis om van het gehuurde goed
te gebruiken en te genieten zich ontwikkelde op irreversibele wijze, in een
verleden dat lag voor de twee geprivilegieerde jaren (Luik, 21 november
1984, Jur. Liege, 1985,22, J.T., 1985, 122, Rec. Gen. Enr. Not., 1985,394,
noot, Reset Jura Immobilia, 1985, 103).
152. STOFFEREND HUISRAAD - Het voorrecht van de verhuurder dat slaat
op het stofferend huisraad kan alleen betrekking hebben op goederen die
nuttig zijn voor het normaal gebruik en bewonen van de gehuurde woning
en niet op voorwerpen die voor een dergelijk doel niet dienstig kunnen zijn.
Ben personenwagen kan niet dienstig zijn voor de meubilering van een
cafe-frituur (Brussel, 11 december 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 180,
noot, R. W., 1985-86,2343, T.B.B.R., 1987,63, nootKokelenberg, J.). De
definitie die het arrest van ,stofferend huisraad geeft" is algemeen aanvaard. Wanneer in concreto vastgesteld wordt dat de vereiste band tussen
een goed en de verhuurde plaatsen niet bestaat, kan dit goed geen voorwerp
uitmaken van het voorrecht van de verhuurder en is er bijgevolg geen
conflict tussen dat voorrecht en het voorrecht van de verkoper van roerende
goederen. Aileen al om die reden is het ten onrechte dat het Hof zijn
beslissing ook nog poogt te motiveren door er op te wijzen dat de verkoper
zijn factuur tijdig ter griffie had neergelegd. Het neerleggen van de factuur
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speelt geen rol om de voorrang tussen het voorrecht van de verkoper en dat
van de verhuurder te regelen. Deze materie wordt uitsluitend beheerst door
artikel23, tweede lid, Hypotheekwet. Ongeacht of de verkoper zijn factuur
voor of na het ontstaan van het voorrecht van de verhuurder deponeerde
zal hij slechts voorrang op de verhuurder hebben zo hij deze, uiterlijk op
het moment van het binnenbrengen van de goederen in de verhuurde
plaatsen, verwittigde van het feit dat de verkochte goederen nog niet
volledig betaald waren. Op de verkoper rust dus een actieve verwittigingsplicht. Op de verhuurder rust geen verplichting om inzage te gaan nemen
op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het arrest is niet concreet
ingegaan op een aantal problemen. In de hypothese dat de wagen gestald
werd in of op een daartoe voorziene ruimte van de gehuurde plaatsen zou
deze wel degelijk als stofferend huisraad kunnen beschouwd worden, vermits er dan een voldoende band is tussen de verhuurde plaatsen en het
roerend goed. De definitie van stofferend huisraad door het arrest gehanteerd, kan onvoorwaardelijk bijgetreden worden. De vraag of de beslissing
dat de auto geen stofferend huisraad is, terecht is, kan aileen beantwoord
worden nadat in concreto vastgesteld wordt of deze auto al dan niet in of
op een daartoe voorziene gehuurde ruimte gestald werd. Pas indien enerzijds blijkt dat dit het geval is en anderzijds de wagen als bedrijfsmateriaal
werd gebruikt en de factuur tijdig ter griffie werd neergelegd kan bij
faillissement een probleem van rangregeling rijzen. De verkoper zal al dan
niet v66r de verhuurder uitbetaald worden naargelang hij deze al dan niet
verwittigde voor het binnenbrengen van de wagen in de gehuurde plaatsen.
Een tent, die uit een metalen geraamte met houten wanden en zeilen bestaat,
en dienstig is als opslagruimte, is een gebouw in de zin van artikel518 B.W.
Het voorrecht van de onbetaalde verhuurder op grond van artikel 20, 1°
Hypotheekwet kan ingeroepen worden door de verhuurder van de tent voor
zijn vorderingen van achterstallige huurgelden (Kh. Hasselt, 6 mei 1982,
Limb. Rechtsl., 1983, 185, noot).
Het voorrecht van de verhuurder op de stoffelijke roerende goederen die
het gehuurde goed stofferen strekt zich uit tot alle roerende goederen, zelfs
indien ze eigendom zijn van derden, tenzij vastgesteld is dat de verhuurder
op het ogenblik dat de goederen in het gehuurde goed gebracht werden wist
dat zij geen eigendom waren van de huurder. Opdat de goederen die in het
gehuurde goed binnen gebracht worden, zouden onderworpen zijn aan het
voorrecht van de verhuurder volstaat het dat laatstgenoemde te goeder
trouw kon geloven dat die roerende goederen, in het bezit van de huurder,
zijn eigendom waren. De koper van vliegtuigen waarop door de verhuurder,
in een gehuurde hangar, bewarend beslag gelegd werd, werpt het vermoeden
van goede trouw dat op de verhuurder weegt niet om en moet zijn revindicatievordering verliezen. Volgens artikel 20, 1° Hypotheekwet is al wat het
gehuurde huis of de hoeve stoffeert onderworpen aan het voorrecht van de
verhuurder. Deze wetsbepaling moet ruim opgevat worden, maar er moet
een verband bestaan tussen de voorwerpen en de normale bestemming van
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de lokalen waarin ze zich bevinden. Vliegtuigen die gestald worden in een
gehuurde hangar, stofferen die hangar in de zin van die bepaling (Antwerpen, 28 maart 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 397, R. W., 1984-85, 2916).
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de goederen waarop het
voorrecht van de verhuurders ·slaat, zich op bestendige wijze in het verhuurde pand moeten bevinden. Derhalve maken oak koopwaar, rollend materieel e.d. deel uit van het voorwerp van het voorrecht (Gent, 4 oktober 1984,
T.G.R., 1985, 85).
153. RANGREGELING TUSSEN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER EN

Wanneer er zich op bepaalde roerende goederen een samenloop voordoet tussen
het voorrecht van de verhuurder en dat van de pandhoudende schuldeiser
op de handelszaak moet de rangorde geregeld worden door de anterioriteit
van het ene recht ten opzichte van het andere. Voor het bepalen van de
datum waarop het voorrecht van de verhuurder is ontstaan is niet de datum
van de registratie van de huurceel determinerend, maar wei de werkelijke
datum waarop de huurovereenkomst uitvoering heeft gekregen en de menbelen in het huurgoed werden gebracht (Cass., 11 juni 1982, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983,266, noot, T.B.H., 1983,339, noot Verbist, J., R.C.J.B., 1985,
378, noot Moreau-Margreve, Y., Arr. Cass., 1981-82, 1255, Pas., 1982, I,
1171). Moreau-Margreve en Stranart hadden de tegenovergestelde stelling
verdedigd dat het voorrecht van de verhuurder steeds voorrang had (noot
onder Cass., 20 april1978, R.C.J.B., 1980, 168, voetnoot 134, Stranart,
A.M., Recyclage en Droit, Session 1982, Questions d'actualite en droit
commercial, blz. 35). Het komt Johan Verbist veel billijker voor om, zoals
ons hoogste Hof het doet, de voorkeur te geven aan deze schuldeiser wiens
recht het eerst ontstond. Indien een bankier een krediet wil verstrekken
tegen inpandgeving van de handelszaak, zal uit zijn kredietwaardigheidsonderzoek blijken of zijn client al dan niet eigenaar is van het gebouw waarin
de zaak wordt geexploiteerd. Indien het gebouw gehuurd wordt, dan kan
hij meteen het financieel risico hieraan verbonden evalueren. Omgekeerd
kan van een eigenaar van een gebouw waarnaar een bestaande handelszaak
wordt verhuisd redelijkerwijze verwacht worden dat hij nagaat of er al dan
niet een inschrijving op deze handelszaak rust (zie oak de noot van S.
Glansdorff in J. T., 1983, 236). Ofschoon een huurovereenkomst meestal
wordt afgesloten v66r de inpandgeving van een handelszaak, komt het in
de praktijk nochtans vaker voor dan men denkt, dat oak na de inpandgave
van de handelszaak een huurovereenkomst wordt afgesloten bijvoorbeeld
tengevolge van een uitbreiding van de handelszaak tot een naburig gebouw
of verplaatsing naar een ander gebouw, of bijvoorbeeld doordat de eigenaar
van de handelszaak deze inbrengt in of verkoopt aan een vennootschap en
dan aan deze vennootschap het gebouw verhuurt waarvan hij eigenaar
blijft, of bijvoorbeeld nag doordat de eigenaar van een handelszaak om aan
liquide middelen te geraken, de gebouwen waarin deze handelszaak gevesDIT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER OP DE HANDELSZAAK-
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tigd is verkoopt en terug in huur neemt (sale-lease back formule). Het Hof
van Beroep te Antwerpen had terecht aangenomen dat de rang van het
voorrecht van de verhuurder ten aanzien van het recht van de pandhoudende schuldeiser afhangt van de anterioriteit van het ene recht ten opzichte
van het andere, maar had voor het bepalen van de datum waarop het
voorrecht van de verhuurder is ontstaan de datum van de registratie van de
huurceel aangenomen.
De rangregeling tussen het voorrecht van de verhuurder en het voorrecht
van de pandhoudende schuldeiser van het handelsfonds, hangt af van de
anterioriteit van het ene boven het andere. Het voorrecht van de verhuurder
gevestigd bij artikel20, 1° van de Hypotheekwet op alles wat het verhuurde
goed stoffeert, bestaat van zodra, in uitvoering van de huurovereenkomst,
de meubels in het huis worden binnen gebracht (Bergen, 22 oktober 1986,
Pas., 1986, II, 196; zie ook: Brussel, 23 juni 1965, Pas., 1966, II, 190 en
Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1985-86, 383, Rev. Dr. Comm., 1985, 106).
154. PANDBESLAG. VOORRECHT VAN DE VERHUURDER. VERPLAATSING

Artikel 20, 1° van de Hypotheekwet
creeert slechts een voorrecht ten voordele van de verhuurder op de prijs van
alles wat het gehuurde goed stoffeert. lngeval van verplaatsing van roerende
goederen zonder zijn instemming bewaart de eigenaar van het onroerend
goed zijn voorrecht slechts voor zover hij ze binnen de vijftien dagen
revindiceert, onafhankelijk van het feit of hij eerst een pandbeslag heeft
gelegd op het verplaatste meubilair (Beslagr. Hoei, 10 oktober 1983, Jur.
Liege, 1984, 479, noot de Leval, G.). De Leval is het niet eens met deze
stelling volgens welke ,,Ia saisiegagerie ... , mesure essentiellement conservatoire, n'a nullement cree au profit du saisissant un droit de preference".
Een bewarend beslag creeert inderdaad niet een voorrecht, maar door er het
voorwerp van onbeschikbaar te maken, laat ze toe de verdwijning ervan te
verhinderen zolang de bewarende maatregel blijft bestaan; laatstgenoemde
maatregel wordt eventueel veranderd in uitvoerend beslag.
VAN DE ROERENDE GOEDEREN -

155. CONFLICT TUSSEN VERHUURDER EN VERKOPER - lndien de verkoper
van roerende goederen, zoals een automobiel, de prioriteit van zijn voorrecht wil verzekeren ten aanzien van de verhuurder, moet hij wanneer de
roerende goederen verplaatst worden in de verhuurde lokalen aan de
verhuurder Iaten weten dat de prijs ervan niet betaald werd. Het neerleggen
van een copie van de factuur of de registratie ervan ter griffie van de
Handelsrechtbank kunnen niet dienen als kennisgeving in de zin van artikel
23, 2de lid van de Hypothecaire Wet (Brussel, 26 februari 1982, Rec. Gen.
Enr. Not., 1983, 271, noot waarin verwezen wordt naar Gent, 25 mei 1979,
Rec. Gen. Enr. Not., nr. 22.637).

De rekening-courant heeft een novatoir gevolg. De
schuldvordering voor huurgelden die er in voorkomt verliest zijn geprivile-

156. VERJARING -
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gieerd karakter en is niet meer onderworpen aan de vijfjarige verjaringstermijn (Kh. Luik, 8 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 514, noot Caemaex, J.).
157. VERWITTIGING VAN DE VERHUURDER - De vordering in revindicatie
is ongegrond wanneer geen enkel element in het dossier toelaat te geloven
dat de beslagleggende verhuurder verwittigd werd v66r die aanvraag dat
bepaalde roerende goederen die zijn pand uitmaken eigendom waren van
de revindicant (Beslagr. Luik, 16 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 505).
AFDELING 4
BEEINDIGING VAN DE HUUR

158. In een leuk boekje ,Het uur tussen hond en wolf" beschrijft Maarten
't Hart wat een verhuurder in Nederland lijden kan. Even een betekenisvolle
passus, waarin heren van de Bond van Huiseigenaren aan het woord zijn.
,Ben huurder eruit krijgen? Lukt je nooit."
, ,Ben beetje huurachterstand? Dacht je dat dat voldoende was om hem eruit
te krijgen? Ach, jongeman, als verhuurder ben je totaal rechteloos en
machteloos."
,Weet je hoe de overheid ons ziet? Als paria's. Als uitzuigers. Als bloedhonden. De huurwet is navenant."
,Huurbescherming in Nederland. Meneer, weet u wat dat inhoudt? Dat je
als verhuurder zelfs nog in het ongelijk gesteld wordt als je huurder je huis
afbreekt of in brand steekt of onder water zet."
,Kijk, de wetgever heeft de huurder oppermachtig gemaakt en de verhuurder monddood."
, ,Ben huurder eruit krijgen! Meneer, krakers krijg je er nog niet eens uit. ''
,Wat een onzin, een huurder eruit krijgen, ja hoor, dat lukt best, nee, nee,
niet via de rechter, dan kan je nog beter proberen om met Sophia Loren
in de koffer te duiken, nee, geen sprake van. Nee, ik had een pandje in de
Diefsteeg, ze hadden al twee jaar geen huur betaald, nou, ik ging er elke
avond heen met twee aardige bouviers. Stond ik daar gewoon met die twee
makkers op de stoep te wachten tot ze thuis kwamen. We zeiden niks, we
stonden daar maar, ik liet die viervoeters aan ze snuffelen. Na twee
maanden waren ze weg."
,Meneer? Via de wet? De wet, haha, o, wat grappig, de wet! Ach, ach, nee,
ik weet wei een Turk voor je, die er elke avond even heen gaat om op de
stoep voor het huis z'n mes te slijpen."
,Ja, een beetje intimidatie doet wonderen."
,Meneer, je moet het recht wei in eigen hand nemen, want het huurrecht
is waterproof, daar krijg je nog geen lucifer tussen."
,Meneer, moordenaars krijgen hier in Nederland vijf jaar, verhuurders
krijgen levenslang. Je krijgt een huurder er namelijk nooit uit als hij niet
wil."
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159. BEWIJS VAN DE VERVROEGDE BEEINDIGING VAN DE HUUR - De
huurders vertrokken in december 1977 naar het buitenland en gaven de
sleutels van hun appartement aan de verhuurder die ze in ontvangst nam.
De vrederechter leidt hieruit af dat partijen mondeling aan de huur een einde
hadden gesteld en dat de huurders niets meer verschuldigd waren. De
Rechtbank van Eerste Aanleg is het daarmee niet eens. Ben huur kan geldig
mondeling worden aangegaan, maar dit belet niet dat het bewijs van de huur
schriftelijk dient te geschieden. De beeindiging van een huur moet op
dezelfde wijze bewezen worden als het bestaan ervan (Rb. Brugge, 6 juni
1982, T. V.B.R., 1983, 25).
De vervroegde beeindiging van een schriftelijke huurovereenkomst, in casu
van negen jaar, kan enkel door een geschrift bewezen worden (Vred.
Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
In 1982 werd voor negen jaar een huis verhuurd. Twee jaar later reeds sloten
partijen een overeenkomst waarbij , ,het huurcontract verbroken werd in de
loop van de maand augustus" en waarbij bedongen werd dat de huurders
,zonder vervolging mogen verhuizen naar hun andere woonst". De huurcontracten werden verscheurd, en de huurder gaf zijn oorspronkelijke
onderhandse titel aan de verhuurders terug. Tien dagen later wordt het huis
ter beschikking van de verhuurder gesteld. Enkele dagen later meent de
verhuurder belangrijke huurschade vast te stellen en verzoekt onmiddellijk
de vrederechter om de aanstelling van een deskundige. De rechtbank leidt
uit de vrijwillige teruggave van de titel af dat de huurders bevrijd zijn van
al hun verbintenissen, en onder meer van de verplichting om het gehuurde
goed in goede staat van onderhoud terug ter beschikking van de eigenaar
te stellen (Rb. Leuven, 24 oktober 1986, T.B.B.R., 1987, 182).
160. OPZEGGING - De verhuurders vorderen de geldigverklaring van hun
opzegging van juni 1982 m.b.t. een waning te Heverlee. Ze zeggen op voor
eigen gebruik. Ben artikel uit de huurovereenkomst luidt als volgt: , ,De
huur gaat in op 1 februari 1979, voor een duur van twee jaar en tien
maanden (tot en met 30 november 1981). Elk der partijen zal slechts een
einde kunnen maken aan de verhuring met een opzegging van drie maanden
v66r deze einddatum door aangetekend schrijven. Indien door geen van
beide partijen v66r de vastgestelde opzegtermijn een opzegging wordt
gedaan, zal er een stilzwijgende huurhernieuwing intreden, ditmaal voor
onbepaalde duur. Oak in dit geval kan de verhuring slechts beeindigd
worden door aangetekend schrijven drie maanden op voorhand". Volgens
de verhuurders maakt hun opzegging van juni 1982 een einde aan de huur
op 30 september 1982. Volgens de huurders kan de opzegging slechts
uitwerking hebben op 1 februari 1983, daar de opzegging volgens de
plaatselijke gebruiken moet gegeven worden voor de verjaardag van de
intrede. Terecht beslist de vrederechter dat de gebruiken van de streek
betreffende begin en einde van de opzeggingstermijn in geval van stilzwijgende huurverlenging slechts van toepassing zijn bij gebreke aan een eigen
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regeling in het contract (Vred. Leuven, 3 januari 1983, R. W., 1983-84, 43,
noot).
De opzegging van een huur js een daad van beheer die volgens de statuten
van de betrokken vennootschap tot de bevoegdheid van de Raad behoort.
Bij gebrek aan delegatie kon de directeur generaal van de V.Z.W. geen
vervroegde opzegging geven. De advocaat van de V.Z.W. zond later een
brief die de opzegging aan de huurder bevestigde. De advocaat moet
weliswaar zijn mandaat niet rechtvaardigen, volgens artikel 440 Ger. W.,
maar dit vermoeden geldt slechts m.b.t. het mandaat ad litem. In casu wordt
aangetoond dat hij geen mandaat om de huur op te zeggen gekregen had
van de Raad. De opzegging wordt nietig verklaard (Rb. Namen, 30 september 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 342).
De opzegging moest ten laatste de dag v66r de eerste dag van de termijn
ter kennis van de bestemmeling gekomen zijn. Zelfs een dag vertraging
maakt dat de opzegging ongeldig is. De theorie van het rechtmisbruik kan
hier niet ingeroepen worden (Vred. Namen, 12 februari 1985, T. Vred.,
1986, 247).
161. HUUR VAN DE GEZINSWONING- Luidens artikel215, § 2 B.W. moet
een opzegging m.b.t. een gezinswoning aan elke echtgenoot afzonderlijk
gegeven worden, dat wil zeggen dat een aangetekend schrijven in casu
geadresseerd aan ,de heer en mevrouw J." niet voldoet (Vred. Brugge, 2
februari 1982, T. V.B.R., 1983, 45).

Het recht op de huur van een onroerend goed dat tot woonst dient van twee
echtgenoten wordt beschouwd aan heiden toe te behoren; de dood van een
van de echtgenoten maakt geen einde aan de huur; dat overlijden doet een
onverdeeldheid ontstaan, met betrekking tot het recht op huur, tussen de
overlevende echtgenoot en de erfgenamen van de eerst overledene. Bij
gebreke aan verdeling die het recht op huur tot voorwerp heeft, kan de
overlevende echtgenoot niet geldig aan de huur verzaken zonder het akkoord van de erfgenamen van de eerst overledene (Parijs, 26 mei 1983, Rec.
Gen. Enr. Not., 1985,80, noot). Volgens artikel215, §2 B.W. behoort het
recht tot huur (behalve indien het gaat om handelshuur of om pacht) van
het onroerend goed dat gehuurd wordt door een van de echtgenoten, zelfs
v66r het huwelijk, en geheel of gedeeltelijk bestemd voor de hoofdwoning
van de familie, gezamenlijk aan beide echtgenoten, niettegenstaande elk
ander strijdig beding. In het Belgisch recht voorziet artikel 1446 B.W.
slechts een toewijzing bij voorkeur aan de overlevende echtgenoot van een
van de onroerende goederen die dienen tot familiale woonst. Het lijkt dat
niets verhindert datdie bepaling uitgebreid wordt tot het huurrecht waarvan
sprake is in artikel 215, §2 B.W.
162. CONCUBINAAT- Ben vrouw tekent verzet aan tegen een vonnis van
oktober 1986 dat een huur ontbonden verklaart dat door haar en haar gezel
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aangegaan was. Haar gezel moet inderdaad uitgezet worden, maar zij wil
huurster blijven. Het blijkt inderdaad dat zij - of liever het O.C.M.W.
waaraan ze mandaat gegeven heeft - nu regelmatig haar huur betaalt. De
vrederechter stelt dat het besluit van de Executieve van het W aalse Gewest
van 19 mei 1983 waarin bepaald wordt dat de huur vastgesteld wordt
rekening houdend met de inkomens van de samenwonenden uiteraard niet
de hoedanigheid van medehuurders verleend aan die samenwonenden. De
ontbinding van de huur was gegrond op het niet-betalen van achterstallige
huur, waartoe zein mei 1985 veroordeeld was, zonder dat de huur toen
ontbonden werd. Het vonnis waartegen verzet aangetekend wordt, schendt
het gezag van gewijsde van dit eerdere vonnis. De vrouw krijgt gelijk en het
vonnis wordt nietig verklaard in zoverre de huur ten opzichte van haar
ontbonden wordt. Zij blijft dus enige huurster. Indien de hoofdelijkheid
niet gestipuleerd werd in de huur beschikt iedere medehuurder van eenzelfde
goed over een onderscheiden en persoonlijk recht op de bezetting van het
gehele goed, samen met zijn medehuurders. Hij kan van dit recht afstand
doen, of het verliezen zonder dat dit zijn weerslag heeft op het recht van
die medehuurders (Vred. Soignies, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1149).
Het is irrelevant, volgens de vrederechter, dat de vrouw die als enige
huurster overblijft, nadien de man terug zou uitnodigen om in het pand te
komen logeren.
Het concubinaat is een overeenkomst van levensassociatie, die noodzakelijkerwijze een clausule bevat krachtens welke de concubijn die eigenaar is van
het onroerend goed dat tot gemeenschappelijke woonst dient, aan de andere
het recht verleent om er te wonen voor een onbepaalde duur. Dit precaire
bezettingsrecht kan ingetrokken worden, maar mits opzegging, waarvan de
duur onderworpen is aan de appreciatie van de rechter (Vred. Waremme,
16 april 1987, Rev. Liege, 1987, 1577).
De levensgemeenschap tussen concubinerenden is een toestand die niet door
de wet wordt erkend, maar die niet strijdig is met de openbare orde, noch
met de goede zeden wanneer het een eenvoudig concubinaat betreft. In die
omstandigheden heeft de huurovereenkomst tussen een vrouw (eigenares
van het gebouw) en een man (huurder) geen ongeoorloofde oorzaak wanneer uit de omstandigheden niet kan afgeleid worden dat de huurovereenkomst enkel tot doel had het concubinaat in de hand te werken of het ten
alle prijze te handhaven. Geldig is de huurovereenkomst tussen samenwonenden die niet tot doel heeft het concubinaat te bestendigen, maar wel het
woonrecht van partijen te vrijwaren ingeval van vooroverlijden van een van
hen. Indien de verhuring levenslang is, wordt, ingeval van beeindiging van
het concubinaat, geen einde gesteld aan deze verhuring, tenzij deze bedoeling duidelijk blijkt uit de huurakte (Vred. Borgerhout, 12 februari 1985,
T. Not., 1986, 56; bevestigd door Rb. Antwerpen, 12 mei 1987, T. Not.,
1987, 398). Partijen blijken samengeleefd te hebben vanaf 1973 op de eerste
verdieping van een appartementsgebouw; in 1977 koopt de vrouw het
appartement gelegen op de derde verdieping van hetzelfde gebouw en
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partijen gaan aldaar samenwonen; in 1978 werd voor notaris een akte van
huurovereenkomst verleden waarbij de vrouw aan haar gezel haar appartement verhuurde, levenslang (, welke aldus zal eindigen de eerste der maand
volgend op het overlijden van de heer H.") en tegen een eenmalige huurprijs
van 500.000 frank. Partijen hebben dan nog samengewoond tot december
1983. Dan verlaat de vrouw het appartement en gaat elders wonen.
Twee die ongehuwd samenwonen, maken ruzie. De ene vordert dat de
andere het gehuurde huis waarin ze wonen, zou verlaten, omdat hij slechts
een bezetter zonder recht of titel zou zijn. Laatstgenoemde stelt een gelijkaardige tegenvordering in. Van hetzelfde laken een broek! Wie moet uit het
huis? De vrederechter te Sint-Niklaas verklaart zowel vordering als
tegenvordering ongegrond: eiseres en verweerder dienen ten aanzien van
elkaar als huurder van de waning te worden beschouwd. Hij zegt in het
kader van de huidige procedure partijen niet te kunnen helpen: ,Zolang
beide partijen in de waning blijven is ons geen middel bekend om een der
partijen te verplichten weg te gaan". Wie moet het huurhuis ontruimen?
Geen van beiden, oordeelt de vrederechter. Maar waarom zou de huurster,
op voorwaarde dat ze die hoedanigheid bewijst, een bezetter zonder recht
of titel niet kunnen uitzetten? De vordering kan natuurlijk ongegrond
verklaard worden bij gebrek aan bewijs. Ook kan de verweerder op zijn
beurt bewijzen dat hij medehuurder is, of dat hij aan eiseres lastgeving heeft
gegeven om mede in zijn naam de huur te sluiten. Stellen dat de medebewoner het recht heeft om in de gehuurde waning te blijven, alleen op grand
van het feit dat hij de seksuele partner is van de exclusieve huurster, kan
echter niet - behalve in de hypothese van een huwelijk. Op de gestelde
vraag moest de vrederechter ja of neen antwoorden: ofwel ja, de verweerder
moet eruit als bezetter zonder recht of titel; ofwel neen, de verweerder kan
niet tot ontruiming gedwongen worden, want hij is medehuurder. In het
voorliggende vonnis wordt echter noch ja, noch neen geantwoord. De
vrederechter houdt zich op de vlakte (Vred. Sint-Niklaas, 15 april 1985,
R. W., 1985-86, 1088, noot Herbots, J.).
163. WEDERZIJDSE FOUTEN - Twee minderjarigen, een jongen en een
meisje, huren een huis in de stad. De verhuurders waren agressief en lastig.
De huurders anderzijds houden binnenshuis kippen en hanen, naast andere
dieren, en het hanegekraai hindert de buren. Tussen huurders en verhuurster ontstaat ruzie. Ben emmer water wordt over de verhuurster gegoten van
op de eerste verdieping. De verhuurders vorderen de ontbinding van de
huurovereenkomst. De vrederechter verklaart de huur ontbonden, echter
ten nadele van beide partijen, omdat de moeilijkheden tussen de buren
veroorzaakt door de huurders en de pesterijen van de verhuurders de
betrekkingen tussen partijen dermate verzuurd hebben dat nog ergere
incidenten te vrezen zijn (Vred. Aubel, 6 december 1983, Jur. Liege, 1984,
91).
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164. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - De exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is een algemeen rechtsbeginsel.
Maar uit de omstandigheid dat de verhuurder zijn plicht tot onderhoud niet
nakomt en die tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding van de huur
te verantwoorden, volgt niet noodzakelijk dat de huurder de uitvoering van
al zijn verplichtingen mag uitstellen.

De rechtbank te Brugge ontbond een huurovereenkomst ten nadele van de
verhuurders wegens de als belangrijke wanprestatie bestempelde niet-uitvoering van eigenaarsherstellingen. Ze verwierp de exceptie van niet-uitvoering die door de huurster was opgeworpen m.b.t. de uit te voeren huurherstellingen. De rechtbank veroordeelt de huurster dari tot de betaling van
245.203 frank uit hoofde van huurschade; ook te haren nadele wordt de
overeenkomst ontbonden. Door het gebrek aan onderhoud ontstond ,definitieve schade". Wegens de niet-uitvoering van de eigenaarsherstellingen en
de hierdoor veroorzaakte storing in het huurgenot- als ,kleine ongemakken" bestempeld - worden de eigenaars veroordeeld om aan de huurster
een bedrag van 25.000 frank te betalen. De voorziening in cassatie tegen dit
vonnis werd verworpen (Cass., 6 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 935,
Pas., 1986, I, 849, J.T., 1987, 350).
De vraag kan gesteld worden of de contractuele wanprestatie van de
verhuurders die als voldoende zwaarwichtig worden beschouwd om de
ontbinding van de overeenkomst te hunnen nadele uit te spreken, a fortiori
niet voldoende zwaarwichtig is om de exceptio non adimpleti contractus te
rechtvaardigen. Dat is niet noodzakelijk zo, stelt het hoogste gerechtshof.
De door de huurster geleden ,zeer geringe storing" in het huurgenot
rechtvaardigde niet dat ,geen huurdersonderhoud werd gepresteerd voor
het overige (d .i.: behalve de herstellingen die onmogelijk of nutteloos war en
doordat de eigenaarsherstellingen niet uitgevoerd werden), waardoor definitieve schade ontstond". De exceptie van niet-uitvoering is slechts een
tijdelijk, voorlopig pressiemiddel.
De huurder die van zijn verhuurder niet binnen een redelijke termijn bekomt
dat hij de werken uitvoert die nodig zijn om aan genotsstoornissen (in casu
vochtigheidsproblemen) te verhelpen, is gerechtigd om de huur te beeindigen. De huurceel bevat een beding volgens welk de huurder eraan verzaakt
de artikelen 1386 en 1721 B.W. in te roepen. Dit is ter zake irrelevant,
vermits de verhuurder steeds gehouden blijft artikel1719 B.W. nate komen
(Vred. Namen-Zuid, 27 november 1984, T. Vred., 1985, 300).
Indien vastgesteld wordt dat een huis, waarvan in de huurovereenkomst
gezegd wordt dat het zich in goede staat bevindt, onbewoonbaar is geworden ingevolge waterinsijpelingen mogen de huurders de verbreking van de
huur vorderen ten nadele van de verhuurders. Deze mogen zich niet beroepen op de stijlclausule en moeten artikel 1721 B.W. nakomen (Vred.
Namen-Zuid, 27 november 1984, T. Vred., 1985, 266).
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165. STRAFBEDING EN WEDERVERHURINGSVERGOEDING - Ingevolge artikel1184 heeft de verhuurder jegens wie de huurder zijn verbintenissen niet
is nagekomen, de keuze ofwel de verdere uitvoering van de overeenkomst
te vorderen (mits zich niet schuldig te maken aan rechtsmisbruik), ofwel de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding. Vermits de verhuurder opteerde voor de ontbinding van de overeenkomst, kan
hij niet tegelijkertijd de betaling van de huurgelden tot de eerstvolgende
opzeggingsdatum vorderen, zij het dan oak ten titel van schadevergoeding.

In geval van antbinding door de schuld van de huurder, is laatstgenoemde
overeenkomstig artikel 1760 B. W. verplicht de huurprij s te betalen gedurende de tijd die nodig is voor de wederverhuring onverminderd de vergoeding
ingevolge wangebruik. De clausule volgens welke de verhuurder gerechtigd
is bij verbreking van de huur betaling te vorderen van de verdere huurgelden
tot wanneer hij de huurder hiervan zou ontslaan, moet worden aangezien
als een willekeurig, overdreven en bijgevolg ongeldig, minstens herleidbaar
strafbeding (Vred. Gent, 17 januari 1986, T.G.R., 1986, 31).
Om de omvang van de wederverhuringsvergoeding te bepalen, heeft de
rechtbank een appreciatiebevoegdheid en kan zij met aile dienstige elementen rekening houden, hierbij nagaand of de forfaitaire vergoeding aangepast is voor de periode waarin het goed onbezet bleef en de kosten die de
verhuurder maakte om een nieuwe huurder te vinden (Rb. Turnhout, 1
maart 1984, Turnh. Rechtsl., 1983, 137). De huurster verliet het pand op
1 juli 1981, en verbrak hiermede eenzijdig de overeenkomst. Het goed kon
vanaf 15 augustus 1981 opnieuw verhuurd worden, doch aan een lagere
huurprijs (5.500 frank i.p.v. 6.000 frank) voor een periode van 3 jaar
slechts. De huurster werd veroordeeld tot een wederverhuringsvergoeding
van 6 maanden.
De huurders verlieten, na dagvaarding op grand van huurachterstallen,
zonder verwittiging het huis en gaven de sleutels niet terug. De vrederechter
ontbindt de huurovereenkomst, veroordeelt tot de achterstallige bedragen
en tot een wederverhuringsvergoeding van drie maanden. Indien de teruggave van de huissleutels uitblijft, moet dit beschouwd worden als een vorm
van huurschade, die goedgemaakt kan worden door een vervanging der
sloten ten laste van de verweerders (Vred. Borgloon, 23 december 1982,
Limb. Rechtsl., 1983, 61).
Zelfs al wordt het gehuurde goed onmiddellijk opnieuw verhuurd, moet de
conventionele en forfaitaire wederverhuringsvergoeding van zes maanden
toegekend worden (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
In een huurovereenkomst wordt een schatting gemaakt van de schade die
voor verhuurster zou voortvloeien uit het niet-uitvoeren van de verbintenissen van de huurster, een vennootschap. De Rechtbank van Koophandel te
Hasselt vindt dat dit bedrag overeenstemt met wat de huurster aan de
eigenaar diende te betalen als vergoeding voor ontijdige opzegging. De
voorziening tegen dit vonnis wordt verworpen. De als straf bedongen
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geldsom is slechts een forfaitaire vergoeding voor de schade die de verhuurder kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van de verbintenis van de
huurster (Cass., 2 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 398, Pas., 1984,
371).
Een huis wordt gehuurd in september 1982 voor negen jaar. De raadsman
van de huurder schrijft in juli 1984 naar de verhuurder waarin hij om
beeindiging van de huur vraagt wegens gezondheidsredenen; in augustus
bieden ze een vergoeding van drie maanden huur aan. De verhuurders
aanvaarden slechts op voorwaarde dat de huurders plaatsvervangers zouden
vinden. De huurders zenden de sleutels op, maar de verhuurders weigeren
de beeindiging van de huur. Nog in augustus 1984 dagvaarden de huurders
in antbinding van de huur. In het rechtsgeding maken de huurders gewag
van een rechtsgewoonte volgens welke de huurders die met de noorderzon
vertrekken slechts tot een wederverhuringsvergoeding worden veroordeeld
(,l'usage judiciaire qui ne condamne les locataires partis a la cloche de bois
qu'a une indemnite de relocation"). Dit wordt afgewezen door de vrederechter. In feite vragen de verhuurders meestal zelf om de ontbinding van
de huur ten nadele van de in gebreke blijvende huurders. Maar indien ze
de uitvoering vorderen van de huurovereenkomst, en niet de ontbinding,
kan de rechter de huur niet ontbinden. De rechter stelt terzake geen
rechtsmisbruik vast. De werkonbekwaamheid van de huurder wordt niet als
overmacht aanvaard (Vred. Grivegnee, 12 december 1984, Jur. Liege, 1985,
344).
Artikel1146 B. W. vereist slechts dat de schuldeiser op klare en ondubbelzinnige wijze zijn bedoeling kenbaar maakt aan de schuldenaar. Interesten op
de schadevergoeding wegens niet-nakoming van de huurdersverbintenissen
zijn verschuldigd vanaf het indienen van het verzoekschrift in verzoening
- en niet pas vanaf de neerlegging der conclusies (Cass., 18 december 1986,
J.T., 1987, 162).
166. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. VOORWAARDELIJKE TOELA-

De ontbinding van
een handelshuur moet altijd onderworpen worden aan de appreciatie van
de rechter. Een uitdrukkelijk ontbindend beding kan geen enkel gevolg
hebben.
Door een voorwaardelijke ontbinding uit te spreken, gepaard met de
verbintenis <?ill de achterstallige en toekomstige huurgelden te betalen, bindt
de rechter zich voor de toekomst, en geeft aan zijn uitspraak een gevolg dat
vergeleken kan worden met een uitdrukkelijk ontbindend beding. Dit is
onwettig (Rb. Luik, 12 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 353). In dit interessant
vonnis wordt gesteld dat de uitdrijving van de huurder (de meubels worden
op straat gezet), gezien de hervorming van het voorwaardelijke vonnis van
de vrederechter in hager beroep, beschouwd moet worden als een , ,voie de
fait dont il s'impose de supprimer les consequences par mesure de police
civile, exprirne par la maxime spoliatus ante omnia restituendus", zonder

TING TOT UITDRIJVING VAN DE HUURDER. INJUNCTIE -
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hierdoor vooruit te lopen op bet lot van de vordering in ontbinding die nog
niet in staat is en niet ter kennis van de rechtbank werd gebracht. In
toepassing van artikel 1068, § 2 Ger. Wb. wordt de zaak voor voortzetting
teruggezonden naar de eerste rechter. De rechtbank geeft een injunctie
waarbij de huurder gemachtigd wordt bet gehuurde goed terug in te trekken.
Dit lijkt opmerkelijk (zie Herbots, J., ,Rechterlijk gebod en verbod in
Engeland, in bet bijzonder in bet contractenrecht", T.P.R., 1983, 1059 en
1070).
167.

WEIGERING VAN INSCHRIJVING IN DE BEVOLKINGSREGISTERS: OVER-

De gemeente Sint-Gillis weigert de inschrijving van Marokkanen
in de bevolkingsregisters. Dit maakt volgens de vrederechter van Sint-Gillis
een fout uit. El Mesaoudi, woonachtig te Elsene, huurt een appartement
in Sint-Gillis. Na drie maand en half wordt de huur beeindigd. De verhuurder vordert naast achterstallige huur ook een wederverhuringsvergoeding.
De verhuurder vorderde niets van de gemeente, maar de Marokkaan vorderde schadevergoeding. De vrederechter raamt die ex aequo et bono op een
bedrag dat overeenkomt met de wederverhuringsvergoeding. De huurder
wordt veroordeeld tot bet betalen van de achterstallige huurgelden, maar
niet tot de vergoeding wegens de verbreking van de overeenkomst. Hij heeft
immers geen fout begaan. De weigering van de gemeente om hem in te
schrijven maakt voor hem overmacht uit (Vred. Sint-Gillis, 13 september
1983, J. T., 1984, 48, T. Vred., 1984, 119).
MACHT -

168. TENIETGAAN VAN HET GEHUURDE GOED (ARTT. 1722 EN 1741 B.W.)
-De beslissing van de verhuurder om op grond van artikel1741 B.W. de
huur van een door brand geteisterd onroerend goed, in casu een grootwarenhuis, te beeindigen, veroorzaakt de ontbinding wegens overmacht van de
arbeidsovereenkomst van de in het afgebrande goed tewerkgestelde werknemers. In de hoop op eigen kosten bet onroerend goed te mogen heropbouwen had de werkgever inmiddels zijn werknemers voorlopig overgeplaatst
in een ander gebouw (Arbrb. Bergen, 25 november 1985, J. T. T., 1986, 246).
De onteigening, met de geplande volledige afbraak, staat gelijk met het
tenietgaan van het verhuurde goed dat de ontbinding van de huur veroorzaakt (artikel1741 B.W.), stelt de vrederechter van Sint-Gillis. De huurder
is er niet toe gehouden het tenietgaan van het goed af te wachten. Zodra
de dreiging van volledig tenietgaan zowel in omvang als in tijd voldoende
zeker en nauwkeurig is, mag de huurder de ontbinding inroepen. De
beoordeling van het tijdstip vanaf wanneer de huurder in dat geval de
ontbinding mag vorderen, wordt bepaald door de feitelijke omstandigheden, zoals de aard van bet verhuurde goed en de kansen op verhuizing in
de onmiddellijke omgeving (Vred. Sint-Gillis, 25 mei 1983, R. W., 1987-88,
90). Het betrof in casu een reisagentschap dat een brief had ontvangen van
de M.I.V.B., opdrachtgever van de metrowerken, volgens welke het door
haar betrokken pand eerstdaags zou worden onteigend op initiatief van het
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Eerste Comite van Aankoop te Brussel. De vrederechter houdt rekening met
toevallige kansen op verhuizing in de onmiddellijke omgeving, en met het
feit dat voor een reisagentschap september de rustigste maand van het jaar
is en dus commercieel het meest geschikt voor de verhuizing. Hij beslist dat
de huurster terecht de ontbinding van de huur vordert op 30 september en
dat aile na die datum vervallen en door verhuurster gevorderde bedragen
onverschuldigd zijn.
Men kan het niet eens zijn met deze billijkheidsrechtspraak ,ala mode du
bon juge de Chateau-Thierry''. Er lijkt inderdaad geen reden te zijn om het
risico van de ongemakken van de onteigening in het algemeen belang af te
wentelen van de handelshuurder op de eigenaar. Laatstgenoemde begaat
geen fout die een ,anticipatory breach of contract" zou mogelijk maken.
Een anticiperende ontbinding omdat een ,fait du prince" dreigend nadert,
kent ons recht niet.
Men kan het evenmin eens zijn met de uitspraak van de rechtbank te Hasselt
volgens welke een handelshuurder die in belangrijke mate door wegeniswerken in het rustig genot van het huurgoed gestoord wordt, vrijgesteld wordt
om in die periode huurgeld te betalen. De vrederechter had o.i. terecht de
vordering van de huurder afgewezen. Maar de rechtbank stelt dat de
wegeniswerken welke gedurende maanden werden uitgevoerd en waarvan
het proces-verbaal van plaatsopneming van de vrederechter omstandig
aantoonde dat ze de huurder (garagist en benzinestationuitbater) in belangrijke mate in zijn rustig genot hebben gestoord, beschouwd moeten worden
als ,overmacht", in de zin van artikel 1722 B.W., waardoor het de
verhuurder tijdelijk onmogelijk wordt de huurder het contractueel bedongen genot van het huurgoed te verschaffen, zodat laatstgenoemde recht
heeft op een vermindering van de huurprijs.
De verhuurder moet aan de huurder het rustig genot van het huurpand
verschaffen. Onder ,genot" moet worden verstaan, het genot zoals de
partijen het gewild en voorzien hebben, stelt de rechtbank. Tijdens de
uitvoering van de wegeniswerken heeft de huurder slechts een gedeeltelijk
genot gehad. De rechtbank stelt - trouwens met recht en reden - dat het
geheel of ten dele tenietgaan van het gehuurde goed waarover artikel 1722
B.W. spreekt, niet alleen het materiele tenietgaan betreft, doch ook het
juridisch tenietgaan, en dit laatste is een genotsderving (geheel of ten dele)
in hoofde van de huurder tengevolge van het feit dat de verhuurder door
overmacht het bedongen genot onmogelijk kan verschaffen. Maar was de
ongehinderde toegang tot het gehuurde goed beloofd door de verhuurder?
Waarschijnlijk niet natuurlijk. Als men in die trant redeneert zal men op
de duur de handelshuurder onmiddellijk van het betalen van huurgelden
vrijstellen indien hij bijvoorbeeld door de afschaffing van een treinstation
of de sluiting van een kliniek, geen klanten meer over de vloer krijgt. Wat
zou de rechtbank beslissen indien parkeermeters gei"nstalleerd worden die
het stationeren verhinderen en het clienteel verminderen? Wie heeft hier nog
oog voor contractszekerheid?
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Opdat artikel 1722 zou kunnen toegepast worden moet het gehele of
gedeeltelijke genot van het gehuurde goed zelf verhinderd worden, en niet
aileen moeilijker gemaakt, of minder voordelig (zie Vanwijck-Alexandre,
R.C.J.B., 1987, 373: ,C'est de ces memes principes que l'on doit s'inspirer
quand le preneur ne retire plus de la chose loUt~e la meme commodite, le
meme confort, le meme agrement ala suite d'une modification de 1' environnement, qui peut avoir pour origine l'acte regulier de 1' Administration ou
d'un tiers. Ce sont des aleas que le locataire doit subir. Mais il en va
differemment si la jouissance ne presente plus les qualites dont les parties
etaient convenues. ").
In het contract waarbij verweerster een huis verhuurde aan eiseres, was
bedongen dat eiseres op eigen kosten, risico en gevaar het verhuurde mocht
veranderen en in staat stellen voor de exploitatie van een cafe-dancing. Voor
die exploitatie werden door de overheid zware verbouwings- en aanpassingswerken in verband met de brandveiligheid opgelegd. Eiseres (een brouwerij,
eens te meer) dagvaardde verweerster wegens niet-uitvoering van die werken, bewerend dat het huis niet in zodanige staat werd onderhouden dat het
kon dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd was. De rechtbank te
Antwerpen wijst die vordering af. De voorziening in cassatie ertegen wordt
verworpen. Hoe zou het in's hemelsnaam oak anders kunnen? Op grand
van het vermelde beding diende aileen de huurster de nodige werken te
bekostigen. Die interpretatie van het beding druist noch tegen artikel 1720
B.W. in, noch tegen artikel1162 B.W. Niets belet inderdaad contractueel
een andere regeling te treffen dan die bij artikel 1720 B. W. bepaald. Vermits
het beding de rechtbank niet voor twijfel vatbaar lijkt, moet geen toepassing
gemaakt worden van artikel 1162 B.W. Subsidiair had de brouwerij zich
beroepen op artikel1722 B.W. Het vonnis beslist dienaangaande: ,dat de
vereisten inzake brandveiligheid voor cafes niet kunnen worden gelijkgesteld met het teloorgaan van het gehuurde; dat de exploitatie van het cafe
niet onmogelijk is en dat aileen maar dient te worden voldaan aan de
gestelde vereisten; dat zulks de kosten van de exploitatie kan verzwaren of
bepaalde uitgaven kan meebrengen, maar dit niet het geval uitmaakt,
bedoeld bij artikel 1722 B. W.". De brouwerij voert daartegen aan dat dit
artikel zowel het materieel als het juridisch tenietgaan van het verhuurde
betreft. Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval geheel
is tenietgegaan, stelt het Hof van Cassatie, is luidens artikel1722 B.W. de
huur van rechtswege ontbonden; indien het goed slechts ten dele is tenietgegaan, kan de huurder, naargelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van de prijs, ofwel zelfs ant binding van de huur vorderen. Die bepaling
betreft zowel het materieel als het juridisch tenietgaan van het verhuurde
goed. Die bepaling, stelt het Hof van Cassatie, impliceert dat de huurder
slechts geheel of ten dele van zijn verplichtingen zal worden bevrijd,
wanneer de beroving van het genot van het goed voortvloeit uit de onmogelijkheid van de verhuurder, wegens toeval of overmacht, het in de huurovereenkomst beloofde genot te verschaffen. Maar in casu bestaat er geen
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onmogelijkheid voor de verhuurster om het genot van het goed, zoals in de
huurceel bepaald, aan huurster te verzekeren (Cass., 17 september 1982,
Arr. Cass., 1982-83, 86, Pas., 1983, I, 81, R. W., 1984-85, 1511, noot; zie
wat artikel1722 B.W. betreft: Cass., 17 april1980, R. W., 1981-82, 310).
169. KEUZE TUSSEN ONTBINDING EN GEDWONGEN UITVOERING. RECHTS-

Bij een notarii:~le akte van 29 oktober 1980 huurde een tandarts
van de eisers in cassatie een appartement voor negen jaar. In de loop van
1983 deelde de huurder aan zijn verhuurders mee dat hij het appartement
voortijdig, namelijk op 1 november 1983, wenste te verlaten. Nadat de
notaris namens de verhuurders te kennen had gegeven dat ze op dit verzoek
niet konden ingaan, stelde de huurder voor om de overeenkomst op minnelijke wijze te beeindigen op 1 november 1983, en bood als schadevergoeding
aan de verhuurders een bedrag aan van zes maal de maandelijkse huurprijs.
Dit aanbod werd afgewezen. De verhuurders stellen aan de huurder voor
om, tegen betaling van een hogere huurprijs, bijkomende lokalen in huur
te nemen. Met een aangetekende brief van 10 maart 1983 zegde de huurder
de huurovereenkomst op tegen 31 oktober 1983. De verhuurders konden
zich met deze opzegging niet akkoord verklaren, behoudens indien de
volgende twee voorwaarden door de huurder in acht zouden worden genomen: een schadevergoeding van een miljoen frank betalen en een nieuwe
huurder, eveneens tandarts, voorstellen die door de verhuurders zou worden
aanvaard. Op 31 oktober 1983 verliet de huurder het gehuurde goed, en
zond hij met een aangetekende brief van 21 december 1983 de sleutels terug
aan de verhuurders.
De verhuurder die koppig en stug de toepassing eist van de huurovereenkomst, alhoewel de huurder redelijke voorstellen formuleert om de huur te
verbreken, maakt misbruik van zijn recht. Noch uit de artikelen 1134 en
1184 B.W., noch uit het begrip misbruik van recht volgt dat een partij in
een wederkerig contract, die het slachtoffer is van het feit dat de andere
partij haar verbintenissen niet uitvoert, geen misbruik zou kunnen uitmaken
van de mogelijkheid te kiezen tussen de gedwongen uitvoering en de
ontbinding van de overeenkomst. Daaruit volgt evenmin dat de partij die
in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren, door die fout het recht
verliest het misbruik van de andere partij bij het benutten van die mogelijkheid aan te voeren (Cass., 16 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 683, J. T.,
1986, 404, Rev. Reg. Dr., 1986, 37, R. W., 1987-88, 1470, noot Van
Oevelen, A., T.B.B.R., 1987, 130).
De vordering van de tandarts tot geldigverklaring van de door hem gedane
opzegging werd door de vrederechter te Stavelot afgewezen. In boger beroep
deed de huurder o.m. gelden dat de houding van de verhuurders- die de
uitvoering van de huurovereenkomst tot de vervaldag op 31 oktober 1989
vorderden en zijn redelijk voorstel tot minnelijke beeindiging van de huurovereenkomst afwezen - een rnisbruik van recht vormde. De rechtbank te
Verviers spreekt de ontbinding van de huurovereenkomst uit ten nadele van
MISBRUIK-
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de huurder, maar eerst vanaf 24 december 1983, datum waarop de laatste
voorstellen tot minnelijke beeindiging van de overeenkomst door de huurder werden geformuleerd (Rb. Verviers, 16 januari 1985, Rev. Reg. Dr.,
1985, 51, Jur. Liege, 1985, 349, Reset Jura Immobilia, 1985, 269). Ret Rof
van Cassatie stelt dat de rechtbank wettig heeft kunnen beslissen dat de
verhuurders in dit geval misbruik hebben gemaakt van hun recht te kiezen
tussen de gedwongen uitvoering en de antbinding van de overeenkomst. De
beslissing van de rechter ten grande wordt niet afgekeurd, die aan de
verhuurder het recht had ontzegd om te kiezen tussen de gedwongen
uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst, omdat de door hem
gekozen wijze van rechtsuitoefening (de gedwongen uitvoering) het nadeligst was voor de huurder, terwijl het voordeel dat de verhuurder eruit
haalde onevenredig was met het nadeel dat de huurder er door leed. De
verhuurder moet met gematigdheid gebruik maken van zijn keuzemogelijkheid.
De rechtbank te Luik vonnist in dezelfde zin. De huurder die contractbreuk
heeft gepleegd door het gehuurde goed voortijdig te verlaten, kan zich niet
op zijn eigen tekortkoming beroepen om tegen de andere partij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wel mag hij als verweermiddel
opwerpen dat de andere partij bij de uitoefening van het in artikel 1184,
tweede lid, B.W. bepaalde keuzerecht rechtsmisbruik pleegt. (Rb. Luik, 13
juni 1986, Rev. Liege, 1987, 874, noot B.C.).
Men moet hierbij goed voor ogen houden dat uiteraard aile voorwaarden
van de theorie van het rechtsmisbruik vervuld moeten zijn. Nodig is dus dat
de schuldeiser, in casu de verhuurder, zijn recht uitoefent hetzij met de
bedoeling schade aan de huurder toe te brengen, hetzij zonder enig belang
voor hem, maar met aanzienlijke nadelen voor de tegenpartij, hetzij ter
bekoming van een voordeel dat buiten verhouding staat tot de correlatieve
last voor de tegenpartij. Bij het toepassen van het laatste criterium moet de
rechter bijzonder voorzichtig zijn, want anders verliest het beginsel dat een
contract de partijen bindt elke betekenis. Nu weet men dat, zoals de Engelse
collega's zeggen, de ene rechter een lange voet heeft, en de andere een korte.
Als men ziet hoe sommige lagere rechtbanken dit delicaat te hanteren (en
dus gevaarlijk) begrip te pas en te onpas gebruiken, en hoe anderzijds
sommige commentatoren in navolging van de Nederlandse rechtsleer in dit
verband kwistig omspringen met het schone, maar voor subjectieve waardering vatbare begrip goede trouw, houdt men zijn hart vast. Welke (ogenschijnlijke goedhartige) honden heeft het Rof van Cassatie daar los gelaten?
In casu kan een verhuurder er belang bij hebben de uitvoering van het
contract te vorderen, en de ontbinding ervan te weigeren. De feiten zullen
in elk geval met grate voorzichtigheid vastgesteld en gewaardeerd moeten
worden. Ret Hof van Cassatie heeft aileen gesteld dat het niet onmogelijk
is dat er misschien rechtsmisbruik aanwezig zou zijn bij het uitoefenen van
het in artikell184, tweede lid, B. W. bepaalde keuzerecht. Daaruit besluiten
dat het de verhuurder niet meer toegelaten zou zijn een strakke uitvoering
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van het contract te eisen, als de huurder maar aanbiedt als vergoeding voor
de verbreking van de huur een aantal maanden huurgeld te betalen, is fout
(zie voor vroegere rechtspraak Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A.,
,Examen de jurisprudence (1976-1980)", R.C.J.B., 1985, 294-297, nr. 81).
De verhuurder, die door de huurder ervan in kennis gebracht werd dat hij
voornemens was de huur te beeindigen (wegens een beginnende echtscheidingsprocedure) en aan wie door een nieuwe kandidaat-huurder een aanbod
gedaan werd, misbruikt zijn recht en verhoogt op kunstmatige wijze het
nadeel van de huurder door de verbreking van het eerste contract en de
ingenottreding van de nieuwe huurder te weigeren tot aan de volledige
betaling door de eerste huurder van kosten en achterstallige huur. Het
appartement was opgeruimd en te zijner beschikking gelaten in mei 1979.
Wei had de eerste huurder nog de sleutels van het goed, die terug gegeven
werden begin januari 1980. Sinds oktober 1979 had de verhuurder een
nieuwe kandidaat-huurder. Zowel de vrederechter, als de rechtbank te Luik
,clicheren" de situatie op 31 januari 1980 en weigeren de gevorderde
wederverhuringsvergoeding van zes maanden (Rb. Luik, 17 september
1984, Jur. Liege, 1985, 142). Ben mooi voorbeeld van wat men in de
common law noemt , ,the duty to mitigate the damage''.
170. ARTIKEL 1759BIS B.W. VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN - In dit geval verzoekt de huurster, wiens huurovereenkomst geldig wordt opgezegd, om een verlenging met een jaar omdat ,zij
van plan is· een reis te maken naar Amerika met haar levensgezel om aldaar
diens familie te bezoeken en te informeren naar de mogelijkheden van
immigratie''. Het vonnis gaat in op het verzet vanwege de verhuurder. Het
betreft een toepassing van artikel 1759bis B.W., dat door de wet van 29
december 1983 betreffende de huur van onroerende goederen (B.S., 30
december 1983) is ingevoerd, en aangevuld door artikel8 van de Herstelwet
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 24 januari 1985).

Het vonnis blijft vaag. Het houdt rekening met de belangen van de verhuurder, zonder dat deze worden gespecifieerd. Het stelt dat de door de huurster
aangehaalde redenen niet beantwoorden aan ,buitengewone omstandigheden". Toch verleent de vrederechter nog twee maanden uitstel om de
woning te verlaten (Vred. Antwerpen, 1 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 55,
noot Hubeau, B.).
In een ander geval werd een verzoek tot verlenging omwille van de invaliditeit afgewezen omdat de omstandigheden ,nieuw" moeten zijn en niet
mogen bestaan op het ogenblik van de aanvang van de verhuring (Vred.
Kontich, 19 december 1986, R. W., 1985-86, 2587, noot Hubeau, B.).
In een geval van onderhuur werd de verlenging geweigerd omdat de ingeroepen omstandigheden een persoonlijk karakter dienen te hebben, hetgeen
niet het geval is wanneer de onderhuurder ze aanvoert (Vred. Antwerpen,
23 mei 1984, R. W., 1986-87, noot Hubeau, B.). In dit geval wordt de
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aankoop van een woning terecht als buitengewone omstandigheid ingeroepen. Maar het is de onderhuurder die een woning gekocht heeft, die hij pas
enkele maanden na de opzegging kan betrekken. De vrederechter beslist dat
die omstandigheden eigen zijn aan de persoon van de onderhuurder. Het
probleem van de tegenwerpelijkheid van een verlenging van de huur komt
hier aan de orde. In hoeverre is de gerechtelijke verlenging ook op onderhuurders van toepassing? Er is geen rechtsband tussen de hoofdhuurder en
de onderhuurder, zodat de onderhuurder zich niet op de verlenging kan
beroepen. Omgekeerd stelt de vrederechter dat de hoofdhuurder geen
verlenging kan bekomen op grond van buitengewone omstandigheden die
eigen zijn aan de onderhuurder. Maar quid indien er chronologisch eerst
een geding ware geweest tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder,
waarin laatstgenoemde met succes een beroep deed op artikel1759bis B. W.?
De huurders wordt een verlenging van twee maanden toegestaan wegens
buitengewone omstandigheden, met name de vertraging bij de bouw van
hun nieuwe woning (Rb. Veurne, 18 april 1985, R. W., 1986-87, 1279).
In een andere casus werd de aanvraag tot verlenging afgewezen, omdat de
huurder de maximumtijd van de verlenging vroeg en er, na afweging van
de wederzijdse belangen, geoordeeld werd dat deze te lang was (Vred.
Sint-Niklaas, 17 juni 1985, R. W., 1986-87, 893, noot Hubeau, B.). Aanvaard wordt door de vrederechter dat de verlenging ook bij tegeneis kan
worden gevraagd in een reeds lopende procedure tot geldigverklaring of
betwisting van de opzegging. De opzegging werd gegeven omdat het huis
vrij moest zijn , ,in de hoop een gunstige ver koopprijs te kunnen realiseren''.
Maar de huurster heeft een andere woning aangekocht, die ze wegens de
nodige veranderingswerken, die ze zelf met haar zoon uitvoert, slechts
binnen een jaar beweert te kunnen betrekken. Voor de vrederechter komt
het voor de verhuurders vooral op aan kandidaat-kopers een zekere datum
van ontruiming te kunnen mededelen, en de verschillende belangen afwegend komt hij tot het besluit dat het beter is dat de huurster onmiddellijk
ontruimt. Verwonderlijk is dat de vrederechter suggereert dat hij de aanvraag van een verlenging voor een kortere duur wei zou hebben toegekend.
Waarom kort hij die termijn dan niet in?
Ben verlenging werd wei toegestaan wegens de hoge Ieeftijd en de geldnood
van de huurster (Vred. Gent, 24 september 1985, R. W., 1986-87, 962, noot
Vande Lanotte, J .). Men denkt hierbij aan de Duitse ,Sozialklausel",
waarbij geen bijzondere omstandigheden zijn vereist, maar veeleer de
hardvochtigheid van de uitwerking van de opzegging centraal staat.
Voor een huis dat als hoofdverblijfplaats dient van de huurder was een
opzegging gegeven tegen middernacht, 31 december 1983. Artikel1759bis
B. W. kan slechts worden toegepast indien het gaat om een huur die hetzij
vervalt, hetzij tengevolge van een opzegging eindigt ten vroegste op 1
januari 1984. De wet van 29 december 1983 trad immers in werking op 1
januari 1984. Artikel1759bisB.W. is slechts toepasselijk op vanaf 1 januari
1984 ontstane gevallen. W el kunnen verweerders zich beroepen op de
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overgangsbepaling van de wet van 29 december 1983, die een wettelijke
verlenging oplegt. De huur is ten einde gekomen op 1 januari 1984, d.i. in
de loop van 1984 (Vred. Brugge, 27 april 1984, T. Vred., 1985, 213).
AFDELING 5
ONDERVERHURING, OVERDRACHT VAN HUUR EN OVERDRACHT
VAN HET GEHUURDE GOED

171. ONDERVERHURING. GEVOLGEN ONTBINDING HOOFDHUUR- Uit de
ontbinding van de huur op 1 mei 1978 ten nadele van de eigenaars, volgt
dat de onderverhuring d.d. 17 augustus 1978 tussen de brouwerij (hoofdhuurster) en een echtpaar zonder voorwerp geworden is, vermits de brouwerij geen goed kan onderverhuren waarvan zij geen hoofdhuurster meer is.
De ontbinding van de huurovereenkomt maakt dat de onderverhuring
zonder voorwerp wordt (Rb. Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987,
590).

172.

ONDERVERHURING. WIE IS ER TITULARIS VAN HET EXCLUSIEVE RECHT

Een eigenaar verhuurt een
gebouw aan de Leopold II-laan te Brussel aan een brouwerij. Deze onderverhuurt het aan exploitant De Coene, die de gevel bij overeenkomst van
26 juli 1975 voor drie jaar verhuurt aan Belgian Posters, een publiciteitsagentschap die er een reclamebord op aanbrengt.
Op vordering van de brouwerij veroordelen zowel de vrederechter als de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Belgian Posters om het reclamebord
te verwijderen en 90.000 frank schadevergoeding te betalen. De vordering
tot vrijwaring van de publiciteitsfirma tegen herbergier De Coene wordt
gegrond verklaard, maar slechts ten dele. Laatstgenoemde had ,zich sterk
gemaakt dat de eigenaar zijn toestemming zou geven". Uit die woorden
blijkt niet dat hij zich sterk gemaakt had dat de brouwerij haar toestemming
zou geven, stelt het vonnis. Dit lijkt een bedenkelijke ,Wortspielerei".
Ook stelt het vonnis dat het aanbrengen van de publiciteit - wat volgens
de rechtbank verboden was - aan de hoofdhuurster ,in se" schade
toebracht die vergoed moet worden. Er wordt echter niet aangetoond welke
schade de brouwerij wel zou geleden hebben. Eigenaardig genoeg antwoordt
het Hof van Cassatie hierop dat de rechter vaststelt dat de brouwerij schade
heeft geleden ,zulks niet alleen door te zeggen dat zij bestaat, maar ook
door erop te wijzen dat alleen (de brouwerij) het recht had reclame te maken
en dat (Belgian Posters en De Coene) te haren nadele voordeel hadden
gehaald uit die reclame''. Dit zou een voldoende antwoord zijn op de
conclusie. Er is schade m.a. w. omdat de rechter zegt dat er schade is basta!- en omdat verweerder in elk geval toch een voordeel heeft gehad!
Dit lijkt toch een weinig bevredigend antwoord.
Er wordt nergens gezegd waarom het De Coene verboden was een overeenkomst te sluiten met Belgian Posters m.b.t. de gevel.
OM OP EEN GEVEL PUBLICITEIT TE VOEREN? -
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Tach wordt het vonnis door het Hof van Cassatie niet verbroken, omdat
de cassatiemiddelen dit niet zouden toelaten. Oppassen is geblazen bij de
lectuur van dit arrest, en vooral van de samenvatting ervan, omdat verkeerde conclusies voor de hand liggen zoals hieronder verder aangestipt zal
worden. De verkeerde indruk kan inderdaad ontstaan dat in het arrest
gesteld wordt dat de hoofdhuurster in beginsel titularis is en blijft van het
exclusieve recht publiciteit te voeren (Cass., 29 oktober 1981, Arr.
Cass.,1981-82, 315, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 273, noot).
Krachtens artikel 1727 B.W. moet de huurder die door een derde, die
beweert op het verhuurde goed een recht te hebben, wordt gedagvaard,
buiten het geding worden gesteld; dit althans wanneer hij zulks vraagt en
zijn verhuurder tot vrijwaring oproept. Belgian Posters deed een beroep op
dit artikel om, als huurster, buiten het geding gesteld te worden.
Het vonnis beslist echter dat de huurder zelf een fout heeft begaan daar hij
,onbezonnen is te werk gegaan door, zonder zelfs inzage van de handelshuurovereenkomst te vragen, te vertrouwen op een exploitant die zich sterk
heeft gemaakt dat de eigenaar zou toestemmen". Het Hof van Cassatie stelt
dat de rechtbank aldus voldoende haar beslissing motiveert waarbij geweigerd werd de huurder buiten het geding te stellen. Die huurder heeft immers
zelf een fout begaan.
Vraag blijft echter waarom die huurder (eigenlijk een onder-onderhuurder)
inzage moest vragen van de huurovereenkomst tussen zijn verhuurder (een
onderhuurder) en diens contractant (de hoofdhuurder)? Sinds wanneer zou
een huurder de plicht hebben zich te informeren of zijn verhuurder wel
verhuren mag? Indien die stelling juist zou zijn, zou elke onderhuurder een
fout begaan, indien het de hoofdhuurder door een beding is diens huurceel
verboden zou zijn onder te verhuren.
De enige juridische mogelijkheid die er bestaat om die onderhuurder aan
te spreken op grand van een onrechtmatige daad Ievert het leerstuk van de
derde-medeplichtigheid bij contractbreuk. Om aansprakelijk te kunnen
worden gesteld voor schending van andermans contractuele verbintenis is
vereist dat de derde er kennis van had ofmoest hebben (Cass., 22 apri11983,
R. W., 1983-84, 1427, R.C.J.B., 1984, 359). Dit betekent dat een normaal
en voorzichtig mens, in dezelfde omstandigheden geplaatst, niets anders dan
kennis moest hebben gehad van de geschonden contractuele verbintenis.
Maar de kennis van andermans contractuele verbintenis is op zichzelf niet
voldoende om de aansprakelijkheid van de derde te vestigen. De derde moet
bewust zijn medewerking verlenen aan de schending ervan. Het cassatiearrest van 22 april1983 zegt het uitdrukkelijk. De vraag blijft gesteld welke
quasi-delictuele fout Belgian Posters begaan zou hebben.
Vraag blijft ten tweede ook waarom de handelshuurder de gevel van het
gehuurde goed niet zou mogen onderverhuren aan een publiciteitsfirma. De
enige reden waarom hij dit niet zou mogen, zou te vinden zijn in een beding
van de handelshuurovereenkomst krachtens welke elke onderverhuring zou
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verboden zijn (of meer beperkt wellicht, krachtens welke het aanbrengen
van publiciteit zou verboden zijn). In de gepubliceerde uitspraak vindt men
echter geen spoor van dit feitelijk gegeven. Het sybillijns opgestelde ,hoedje'' in de Arresten van het Hof van Cassatie maakt er evenmin melding van.
Aldus wordt voor een onaandachtig lezer de verkeerde indruk gewekt dat
in beginsel aileen een hoofdhuurder een gevel van een gehuurd goed zou
mogen ter beschikking stellen voor publiciteitsdoeleinden. Niets is minder
waar. Die verkeerde voorstelling van zaken vindt men weergegeven in het
,hoedje" van de Rec. Gen. Enr. Not.: ,Droit d'exploiter Ia publicite a
apposer sur l'immeuble. Droit exclusif du locataire principal". In een korte
weinig verhelderende noot onder het arrest worden open deuren ingetrapt:
het arrest zou impliceren dat, behoudens andersluidend beding, het recht
om voor publicitaire doeleinden een gevel te exploiteren aan de eigenaar
ontglipt om uitsluitend aan de huurder toe te behoren. Men had voorwaar
deze noot niet nodig om die ontdekking te doen.
Het zijn elementaire regels van bet huurrecht die bier van toepassing zijn.
Inderdaad, behoudens andersluidend beding mag een huurder onderverhuren. Het ter beschikking stellen van een gevel gedurende een bepaalde tijd
voor publiciteitsdoeleinden is een onderverhuring. Elke huurder (ook de
onderhuurder uiteraard) heeft dus in beginsel bet recht om bet goed (of een
deel van het goed, bijvoorbeeld een zijgevel) waarvan hij bet contractueel
genot heeft aan een publiciteitsmaatschappij onder te verhuren. Die aanwending mag natuurlijk niet in strijd zijn met de bestemming van het goed,
of bet goed beschadigen. Als contra-indicatie kan enkel aangestipt worden
een uitdrukkelijk verbod in de huurovereenkomst.
Anderzijds spreekt het voor zich dat een eigenaar-verhuurder of een hoofdhuurder die een goed in zijn geheel verhuurd hebben geen enkel recht hebben
om aan een derde bet recht toe te kennen publiciteit aan te brengen (tenzij
ze zich dit recht contractueel voorbehouden hebben).
AI bij al een arrest met veel vraagtekens: welke was de contractuele fout
van De Coene? Welke was de quasi-delictuele fout van Belgian Posters?
Welke was de schade van de brouwerij?
173. ONDERVERHURING. BRANDSCHADE- Tussen de eigenaar en de onderhuurder bestaat geen contractueel verband, zodat de in de rechten van
de eigenaar gesubrogeerde brandverzekeraar geen aanspraak heeft krachtens artikel 1734 B.W. op de onderhuurder (Antwerpen, 27 juni 1984,
R. W., 1985-86, 1640). De rest van bet arrest lijkt eigenaardig geformuleerd:
,De verzekeraar van de hoofdhuurder kan wei worden gesubrogeerd in de
rechtstreekse (?) vordering ten laste van de onderhuurder. Nu echter van
het gehuurde pand niet de kelders in onderhuur werden gegeven, is er
,medebewoning" door de hoofdhuurder en vindt artikel 1734 B.W. geen
toepassing". Men begrijpt niet wat artikel 1734 B. W. bier komt doen.
Waarom riep de hoofdhuurder zijn onderhuurder niet doodgewoon in
vrijwaring?
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Ben huis was verhuurd aan een brouwerij, die het onderverhuurde. Br werd
een restaurant in uitgebaat. Het werd vernield in een door de onderhuurder
veroorzaakte brand. Op de dag van de feiten verkeerde laatstgenoemde (die
bij het sluiten van de overeenkomst gezond van geest was) in een staat van
ernstige geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het controleren van
zijn daden. Dit blijkt uit een beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling, en een rapport van een psychiater-deskundige. De rechtbank te
Mons verklaart de vorderingen die op de contractuele aansprakelijkheid
steunen gegrond en veroordeelt de verzekeraar om de verzekerde onderhuurder te vrijwaren voor het bedrag tot betaling waarvan hij veroordeeld
is op grond van artikel1733 B.W. Het vonnis veroordeelt de hoofdhuurster
tot betaling van schadevergoeding aan de eigenaar (en tot betaling van
moratoire rente met ingang van de dag van de brand).
Op voorziening van de verzekeraar van de depressieve onderhuurder wordt
het vonnis gecasseerd. Ret Hof stelt dat de huurder slechts moet bewijzen
dat de brand buiten zijn schuld heeft plaats gehad. De huurder is contractueel t.a. v. zijn verhuurder, de hoofdhuurster, niet aansprakelijk als de brand
veroorzaakt werd door zijn toedoen op een ogenblik dat hij in een ernstige
staat van geestesstoornis verkeerde. De- stelling van het Hof brengt niets
nieuws, en moet in beginsel goedgekeurd worden.
·
In het debat kwam niet ter sprake dat artikel1386bis B.W. eveneens voor
de contractuele aansprakelijkheid geldt.
In het ophefmakend arrest Trichard van het Franse Rof van Cassatie van
18 december 1964 had men meer oog voor het lot van het onfortuinlijke
slachtoffer. Het weigerde de tijdelijke vlaag van waanzin te beschouwen als
een geval van overmacht, bij gebrek aan de voorwaarde van de exterioriteit.
De Franse wetgever volgde ras. Ben artikel 489-2 werd ingevoerd in het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 3 januari 1968: ,Wie aan een ander
schade heeft berokkend op een ogenblik dat hij zich in een staat van
geestesstoornis bevond, is niettemin tot vergoeding verplicht". De toenmalige minister van Justitie noemde het , ,une petite revolution juridique''. Ret
wordt niet betwist dat het artikel ook op de contractue/e aansprakelijkheid
van toepassing is. Ret Franse recht ontwikkelde zich aldus in een totaal
andere richting dan bij ons.
De voorziening van de hoofdhuurster wordt in tegenstelling tot die van de
depressieve onderhuurder, wei verworpen. De daad van de onderhuurder, voor dewelke zij op grond van artikel1735 B.W. instaat, maakt voor
haar geen overmacht uit - ook niet wanneer die onderhuurder geen fout
heeft begaan (Cass., 29 november 1984, Arr. Cass., 1984-85, 446, R. W.,
1986-1987, 542, J.T., 1987, 422, Pas., 1985, I, 399, R.C.J.B., 1987,
213, noot Glansdorff, F.). Het Hof stelt ook dat verrnits het onmogelijk is de gehuurde zaak terug te geven, er geen ingebrekestelling nodig
is. De hoofdhuurster is van rechtswege in gebreke op de dag van de
brand.
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Eenvoudig geresumeerd is de stelling van het Hof dus de volgende: Als U,
als huurder, in een vlaag van geestesgestoordheid het huis in brand steekt,
bent U niet aansprakelijk t.a.v. uw verhuurder. Maar als echter uw onderhuurder in een waanzinnige bui hetzelfde doet, bent U t.a. v. uw verhuurder
wel aansprakelijk. Voorwaar een paradoxale situatie.
Aan de basis van die situatie ligt de interpretatie die het Hof geeft van het
woord ,daad" in artikel1735 B.W. Door bier de aansprakelijkheid van de
hoofdhuurder te weerhouden voor een niet-foutieve daad van zijn substituut, aanvaardt het Hof het bestaan van een nieuw geval van aansprakelijkheid zonder fout. Dit betekent een kleine revolutie (zie Delvaux, P .-H.,
,La responsabilite contractuelle pour autrui et l'arret du 29 novembre
1984 de la Cour de Cassation", J.T., 1987, 417, in het bijzonder nr. 26).
Hierbij volgt het Hof de stelling van E. Becque (,De la responsabilite du
fait d'autrui en matiere contractuelle", Rev. Trim. Dr. Civ., 1914, 251320).
Deze oplossing zou best beperkt worden tot de gevallen waarin de wet
uitdrukkelijk de contractuele schuldenaar aansprakelijk stelt voor de
,daad" van zijn uitvoeringsagenten, met name artikel 1735 B. W. en 1797
B.W. (,De aannemer is aansprakelijk voor de daad van de personen die
hij bezigt"). Volgens Delvaux moet laatstgenoemd artikel opnieuw restrictief ge!nterpreteerd worden, en slechts op de overeenkomsten van aanneming van bouwwerken toegepast worden.
174. OVERDREVEN PRIJS. BEDROG - Een eigenaar had in het Brusselse
reclameblad , ,Vlan'' een advertentie geplaatst die bedrieglijk het bedrag van
421.200 frank opgaf als jaarlijks inkomen uit de onderverhuring aan
studenten van gemeubileerde kamers. De echte reden van de overdracht van
huur was de onvoldoende rentabiliteit van het pand. De Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel verklaart de overeenkomst niet nietig, maar kent
aan de overnemer schadevergoeding toe. Het Hof van Cassatie stelt dat de
rechtbank, door te zeggen dat weliswaar niet genoegzaam is aangetoond dat
de overnemers de overeenkomst niet zouden hebben gesloten als ze niet het
slachtoffer waren geweest van de kunstgrepen en verzwijgingen van de
huurster, maar dat vaststaat dat die behoorlijk bewezen omstandigheden
hen ertoe bewogen hebben op vee! bezwarender, ja zelfs overdreven,
voorwaarden te contracteren, uit de feiten geen gevolgtrekkingen afleidt
waarvan de grondslag niet kan worden gerechtvaardigd.

De rechter stelt in feite vast of het oogmerk om te misleiden en de bedrog
opleverende kunstgrepen al dan niet bestaan alsmede wat de invloed van
die kunstgrepen is op de aanvaarde contractsvoorwaarden.
Het Hof gaat dus na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, wettig heeft
kunnen afleiden dat er bedrog is gepleegd dat een van de partijen ertoe
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heeft bewogen onder veel bezwarender voorwaarden te contracteren (Cass.,
10 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 755, J.T., 1983, 411, Pas., 1983, I,
665; zie Cass., 18 oktober 1977 en 8 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 220 en
1189).
W el wordt het vonnis gecasseerd voorzover het de schadevergoeding naar
billijkheid op 275.000 frank vaststelt, en niet opgeeft om welke redenen de
rechter de schade niet kon bepalen op grond van vaststaande elementen.
175. STRAFBEDING- Een clausule in een overeenkomst luidde als volgt:
, ,Deze huur mag overgedragen worden aan een solvabele persoon, met
voorafgaande en geschreven toestemming van de verhuurder. In dat geval
zal de borgsom van twee maanden als vergoeding aan de verhuurder
toekomen". De rechtbank te Luik weigert dit beding toe te passen. De
overdracht van huur is een recht. De huurder die dit recht uitoefent begaat
geen contractuele fout. Er is dan ook geen vergoeding verschuldigd (Rb.
Luik, 13 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 485).
176. LAATTIJDIGE VORDERING TEGEN EEN OVERDRAGER VAN HUUR.
RECHTSMISBRUIK - Een weduwe had een appartement verhuurd voor drie
jaar in het huis dat ze zelf bewoonde. Een jaar later, in oktober 1982, stemt
zein met een overdracht van huur, maar stipuleert m.b.t. de overdrager:
,II reste done solidaire jusqu'fd' expiration du contrat, c' est-a-dire jusqu'au
31 aout 1984". Op 7 januari 1983 ontvangt ze een brief van de overneemster, een juffer uit Guadeloupe, die haar de sleutels terugstuurt, zonder ooit
de huur betaald te hebben. Pas elf maanden later vordert ze van de
oorspronkelijke huurder twaalf maanden huurgeld en een wederverhuringsvergoeding. De vrederechter vindt echter dat de verweerder niet tijdig
verwittigd werd, zodat hij een nieuwe en ernstige overnemer had kunnen
voorstellen of de ontbinding had kunnen vorderen. Eiseres heeft zich
schuldig gemaakt aan rechtsmisbruik. De huur wordt ontbonden op 1
februari 1983 en verweerder moet slechts vier maanden huur betalen (Vred.
Andenne, 21 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 275, noot).
177. VERVREEMDING VAN RET VERHUURDE GOED-De nieuwe eigenaar
kan de huurder niet uitdrijven die over een authentieke huurceel beschikt
of over een huurceel die vaste dagtekening heeft. De niet beschermde
huurder kan nochtans in de koopakte of in een andere overeenkomst een
clausule aantreffen die te zijnen voordele een beding ten behoeve van een
derde uitmaakt. In casu was dit niet het geval. Maar door in de plaatsbeschrijving te preciseren dat deze opgesteld wordt om elke discussie te
vermijden bij de beeindiging van de huur, neemt de verhuurder de verbintenis op zich de huurder in het goed te Iaten tot bet einde van de huur (Vred.
Hoei, 28 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 258).
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AFDELING

6

BEVOEGDHEID, RECHTSPLEGING EN VERJARING

§ 1. Bevoegdheid
178. VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR - De verhuurder richt zich
rechtstreeks tegen de verzekeraar van de huurder. Het gevorderde bedrag
is 379.808 frank. De vrederechter is onbevoegd. Er is noch samenhang, noch
verknochtheid met de vordering tegen de huurder op grand van huurschade.
De oorzaak van de vordering is een andere. De vordering wordt naar de
Arrondissementsrechtbank verzonden (Vred. Herentals, 8 januari 1985, T.
Vred., 1987, 139).
Wanneer de gesubrogeerde verzekeraar van een huiseigenaar de huurder en
diens verzekeraar heeft gedagvaard tot vergoeding van schade die door
brand is veroorzaakt, heeft, wegens de samenhang, de Rechtbank van
Koophandel bevoegdheid met voorrang op de vrederechter (Kh. Oudenaarde, 4 juni 1985, R. W., 1986-87, 2315, noot).
BRAND. STRAFVERVOLGING. BURGERLIJKE VORDERING- Op 21 december 1978's avonds ontstond brand in een onroerend goed dat verhuurd
was aan drie gezinnen van gastarbeiders. Twee kinderen kwamen ons, vier
personen liepen verwondingen op. Er wordt geen onvoorzichtigheid bewezen van de huurder, en evenmin van de verhuurder, waarvan gezegd wordt
dat hij de huurders niet uitbuitte. Niets bewijst dat het goed slecht onderhouden was. Beide worden vrij gesproken. Het Hof verklaart zich onbevoegd om de tegen hen gerichte civiele vorderingen te beslechten (Luik, 6
oktober 1983, Pas., 1984, II, 12).

179.

180. HUURSCHADE. QUASI-DELICTUELE VORDERING- Eiseressen voeren
aan dat in de loop van de maand januari 1979 in hun huis waterschade is
ontstaan tengevolge van het springen van een buis in het ,gemeenschappelijk stortbadlokaal", en dat de minderjarige kinderen van verweerders die
gemeubelde kamers in dit huis huurden, voor die schade aansprakelijk zijn.
Eiseressen vermelden als oorzaak van hun vordering, d. w.z. als rechtsfeiten
of rechtshandelingen die hun vorderingen tot grondslag dienen: ,dat hierna
gedaagden gehouden zijn op basis van de huurovereenkomst en op basis van
artikelen 1382 en 1384 B.W. de door mijn verzoeker geleden schade te
vergoeden".
De door artikel 591, 1° Ger. W. bedoelde geschillen zijn die, ontstaan uit
de interpretatie, de uitvoering of de ant binding van een huurovereenkomst,
of, in ruime zin, de geschillen gegrond op de wettelijke regels die de
contractuele betrekkingen tussen verhuurder en huurder regelen, met uitsluiting van geschillen waartoe de verhuring van een onroerend goed slechts
aanleiding heeft gegeven. De vrederechter verklaart zich ambtshalve onbevoegd en gelast de verwijzing naar de Arrondissementsrechtbank (Vred.
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Berchem, 2 maart 1982, R. W., 1983-84, 2325). De Arrondissementsrechtbank te Antwerpen heeft op 30 maart 1982 de zaak terug verwezen naar de
Vrederechter te Berchem. Zij is van oordeel dat de vrederechter ten onrechte
de toepassing van de artikelen 1382-1384 B.W. aanhaalt: de schadevergoeding wordt blijkens de stukken enkel gevorderd op grand van een contractuele aansprakelijkheid.
181. FAILLISSEMENT- De vorderingen in betaling van huurgelden en van
een vergoeding van huurschade werden ingeleid voor de vrederechter.
Nochtans zijn de eerste twee verweerders de curatoren en is de derde
verweerster een handelsvennootschap. Artikel574, 2° Ger. W. bepaalt dat
enkel tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel behoren de
vorderingen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel
van het faillissement beheerst. Aldus is de vrederechter krachtens artikel
591, 1° Ger. W. ter zake bevoegd. Het gemeen recht dient deze vordering
te beheersen (Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 141,
noot Bosmans, M.). Maar in de mate dat het voorwerp der vordering de
opname in de massa en de wijze van opname betreft is enkel de Rechtbank
van Koophandel bevoegd. In casu stelde het probleem zich niet omdat de
vordering afgewezen werd.
182. ARBEIDSOVEREENKOMST - Een geschil in verband met de huurschade

aan een woonst, die ter beschikking gesteld werd in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst, behoort tot de kennisneming van de Arbeidsrechtbank (Arrondrb. Gent, 9 juni 1986, T.S.R., 1986, 505).
§ 2. Rechtspleging
183. ALLE MEDEEIGENAARS MOETEN IN HET GEDING BETROKKEN WORDEN

-- De vordering tot nietigverklaring van de huurovereenkomst die door
slechts een der medeverhuurders is ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer
niet de overige medeverhuurders in het geding worden betrokken. Eiseres
en wijlen haar echtgenoot kochten het goed voor gelijke helften; ze laat tot
op heden na de medeeigenaars inzake te betrekken zodat haar vordering
vooralsnog niet ontvankelijk is (Vred. Merksem, 13 december 1984, R. W.,
1985-86, 608).
184. INLEIDING BIJ VERZOEKSCHRIFT - Het nieuwe artikel 1344bis Ger.
W. werd ingevoerd door de wet van 29 december 1983. Het eerste lid ervan
luidt: ,Onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht kan elke
vordering inzake de huur van goederen worden ingeleid bij verzoekschrift,
neegelegd ter griffie van het Vredegerecht". In een bij verstek gewezen
vonnis besloot de vrederechter dat uit de gegevens van de zaak bleek dat
de vordering van de eiser gegrond was, maar hij legde de gerechtskosten ten
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laste van de eiser, omdat de vordering niet bij verzoekschrift maar door een
dagvaardiging ingeleid was (Vred. Antwerpen, 19 september 1984, R. W.,
1984-85,2705, noot Vande Lanotte, J.; Vred. Berchem, 27 november 1984,
T. Vred., 1986, 49, noot Van Craenenbroeck, R.). De algemene doelstelling
van het Gerechtelijk Wetboek is een vermindering van de kosten. Het Hof
van Cassatie heeft geoordeeld dat het maken van te vermijden kosten (en
de kosten voor een dagvaarding in huurzaken zijn dikwijls te vermijden)
als een fout moeten worden beschouwd en op basis van artikel1382 B.W.
tot schadevergoeding (in casu het betalen van de kosten van de dagvaarding)
kan leiden (Cass., 24 april1978, R. W., 1978-79, 2670).
Daarentegen stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dat de
partij die een keuze maakt tussen twee wijzen van rechtsingang waarin
wettelijk voorzien is (ten deze de procedure van artikel 1344bis Ger. W .) en
die kiest welke duurder is, geen fout in de zin van artikel1382 B.W. begaat
en evenmin misbruik van recht pleegt (Rb. Antwerpen, 4 maart 1985, R. W.,
1985-86, 1086, noot Vande Lanotte, J.; Rb. Antwerpen, 14 november 1986,
R. W., 1986-87, 1989). In dezelfde zin beslist de Burgerlijke Rechtbank te
Gent dat het enkel toekennen van het rolrecht aan de winnende eiser ingeval
een vordering inzake huur is ingeleid bij dagvaarding, indirect de door de
wet toegestane keuzemogelijkheid zou uitschakelen, hetgeen zeker de bedoeling niet is geweest (Rb. Gent, 18 mei 1984, R. W., 1986-87, 601, noot).
Men kan de mening van de annotator delen volgens welke een dagvaarding
steeds gebruikt kan worden, maar de kosten daarvan aan de betrokken
partij moeten worden toegewezen, tenzij wordt aangetoond dat in het
belang van de zaak een dagvaarding wenselijk of nodig was.
De akte van verzet tegen een vonnis inzake een huur moet betekend worden
bij deurwaardersexploot, en niet met een verzoekschrift op grand van
artikel 1344bis Ger.W. (Vred. Rochefort, 27 april 1984, Rev. Reg. Dr.,
1984, 228, T. Vred., 1984, 254).
185. GETUIGSCHRIFT VAN WOONPLAATS- Een vordering wordt ingeleid
bij verzoekschrift tot terugbetaling van de huurwaarborg, met name een
kasbon A.S.L.K., maar wordt onontvankelijk verklaard. Artikel 1344bis
Ger. W. vereist dat het verzoekschrift vergezeld zou zijn van een getuigschrift van woonplaats van de persoon tegen wie de vordering wordt ingeleid
(Vred. Gent, 2 september 1985, T. Vred., 1987, 80).

Sommige gemeentebesturen weigerden de getuigschriften van woonplaats af
te geven vereist om bij verzoekschrift een vordering in te leiden inzake een
huur. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom op 6 augustus 1984
een omzendbrief Iaten geworden aan aile provinciegouverneurs, waarbij de
algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters gewijzigd werd als volgt:
,De gemeenteoverheden zijn even wei verplicht de in artikel 1344bis Ger.
W. bedoelde getuigschriften inzake de woonplaats of, bij ontstentenis van
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een woonplaats, de verblijfplaats af te geven. Deze getuigschriften mogen
enkel de inlichtingen bevatten welke nodig zijn om te voldoen aan het
bepaalde in artikel 1344bis Ger. W. en worden alleen afgegeven als de
aanvragers het bestaan bewijzen van bet contract betreffende de huur van
goederen dat hen verbindt aan de personen, waarop de getuigschriften
betrekking hebben." Er wordt gespecifieerd dat in het Gerechtelijk Wethoek wordt verstaan onder woonplaats: de plaats waar de persoon op de
bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats; onder verblijfplaats: iedere andere vestiging, zoals de plaats waar
de persoon kantoor'houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft.
§3. Verjaring
186. DE EENJARIGE VERJARINGSTERMIJN - Luidens het nieuwe artikel
2273, eerste lid, B.W., ingevoegd door de wet van 29 december 1983,
verjaart de rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag
dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud, door verloop van een jaar. De verjaring van de rechtsvordering van
de verhuurder tot betaling van achterstallige indexverhogingen (artikel
2273, eerste lid, B.W.) is niet onderworpen aan het regime van de ,korte"
verjaringen, daar zij niet gegrond is op een vermoeden van betaling. De
verjaring bedoeld in het nieuwe artikel 2273, eerste lid, B.W., beoogt te
vermijden, evenals artikel 2277 B. W., dat een periodieke verbintenis op
korte tijd te snel zou aangroeien.
De verjaring van een aantal indexverhogingen heeft niet tot gevolg dat het
wettelijk eisbaar bedrag dat als basis dient voor de volgende (niet verjaarde)
verhogingen ongewijzigd blijft op het peil van de basishuurprijs of van de
laatste wel toegepaste verhoogde basishuurprijs (Vred. Sint-Niklaas, 8
januari 1986, R. W., 1986-87, 1099, noot Van Oevelen, A.). Het vonnis gaat
te ver wanneer het de eenjarige verjaringstermijn als een vervaltermijn
beschouwt. Het is een gewone bevrijdende verjaringstermijn. De uitspraak
kan voor het overige volledig worden bijgetreden. De bedongen aanpassing
van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud dient te worden
berekend volgens de regels vastgelegd in artikel 1728bis B.W., d.w.z. de
aangepaste huurprijs mag niet hager zijn dan de basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer;
het aldan niet eisbaar zijn van vorige indexverhogingen is hierbij irrelevant.
187. DE VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN- De vordering van de verhuurder tot betaling van achterstallige huurgelden die enkel betrekking hebben
op de ,zuivere", niet-gei:ndexeerde huurprijs, blijft daarentegen onderworpen aan de vijfjarige verjaringstermijn van artikel2277 B.W. De plaats die
aan het nieuwe artikel2273 B.W. werd toebedeeld, doet nochtans bepaalde
problemen ontstaan die verband houden met de juridische aard van deze
verjaring en waaraan de wetgever en de Raad van State blijkbaar niet
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hebben gedacht.· Dit artikel staat nu immers te midden van een aantal andere
bepalingen betreffende de verjaring die aan een bijzonder statuut zijn
onderworpen, de zogenaamde ,korte verjaringen".
Het specifiek stelsel van de ,korte verjaring" voorzien door de artikelen
2274 en 2275 B.W. vindt slechts toepassing bij afwezigheid van schriftelijk
bewijs van het bestaan van de verbintenis. Wanneer er daarentegen een
geschrift bestaat, en zelfs in het kader van artikel 2273 B. W., is het de
verjaring van artikel 2277 (verjaring van vijf jaar) die toepassing vindt
(Vred. Anderlecht, 26 februari 1986, T. Vred., 222, noot in tegengestelde
zin).,
188. KOSTEN EN LASTEN. VERJARING- Behoudens tegenbewijs zijn huurders er steeds toe gehouden het eigen verbruik van water, gas, elektriciteit
en verwarming te betalen, alsmede hun bijdragen in de algemene onkosten
m.b.t. de gemene delen. Een geschrift is hiertoe niet vereist. De vijfjarige
verjaring voorgeschreven in artikel 2277 B.W. is op deze posten niet van
toepassing (Vred. Oostende, 26 november 1985, T. V.B.R., 1986, 136).
Verhuurders eisen betaling van een bedrag van 26.328 frank volgens een
eindafrekening waarvan sommige posten teruggaan tot 1970. De huurders
beweren dat de vordering overeenkomstig artikel2277 B. W. verjaard is. Dit
is niet de mening van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. De
verjaringstermijn bepaald bij artikel 2277 B.W. slaat op huren van huizen
(/es foyers des maisons) en niet op le prix du bail voorzien in artikel 1728
B. W. De verjaringstermijn van artikel 2277 B. W. betreft alle periodieke
prestaties die van dezelfde aard zijn als die in het artikel opgesomd. Volgens
de huurovereenkomst vallen o.m. de kosten van het gebruik van water,
elektriciteit, verwarming ten laste van de huurders. Deze onderhouds- en
verbruikskosten resorteren niet onder het begrip huur terwijl zij anderzijds
variabele kosten zijn welke niet vallen onder de toepassing van artikel 2277
B.W. (Rb. Mechelen, 29 mei 1983, R. W., 1984-85, 274; 29 maart 1983,
Pas., 1983, III, 59 en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 344).
189. RECHTSVERWERKING --:- Na het aanvatten van een eerste procedure
m.b.t. de beeindiging van een huur door de huurders werd een dading
gesloten. Die vermeldt niets omtrent huurschade. Uit verschillende feitelijke
elementen blijkt dat partiJen oog gehad hebben voor de staat van het
gebouw. De partij die voor het eerst na deze dading een vordering voor
huurschade inleidt, heeft het recht waarop ze zich beroept verwerkt door
de met dit recht onverenigbare handelingen (Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 141, noot Bosmans, M.)
W anneer een deskundig verslag betreffende een onroerend goed waarvan
de huur een einde nam in 1978, neergelegd werd in april 1981, mag niet
worden vermoed dat de eigenaar, die slechts in 1986 ten gronde dagvaardt,
zijn eis tot schadeloosstelling verzaakt heeft (Vred. Sint-Jans-Molenbeek,
28 oktober 1986, T. Vred., 1987, 241).
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Uiteraard is het enkele feit dat de vordering van de verhuurder tot betaling
van achterstallige indexverhogingen verjaard is, op zichzelf niet voldoende
om hieruit te besluiten dat hij stilzwijgend afstand zou gedaan hebben van
zijn recht om in de toekomst nog indexverhogingen te vragen.
190. DERDENBESLAG - De derde beslagene die in betaling gedagvaard
wordt naar luid van artikel1543, eerste lid, Ger. W. mag de onbevoegdheid
van de beslagrechter niet opwerpen en de verzending van de zaak voor de
rechter over de grand van dezaak vorderen (artikel1542 Ger. W.) door zich
erop te beroepen dat zijn schuld bet wist zou zijn, terwijl de derde beslagene
(huurder van degene op wiens goederen beslag gelegd werd) de schuld niet
betwist heeft die hij jegens zijn verhuurder had.
Het beslag op periodieke inkomsten gevormd door vervallen huur- en
pachtgelden moest v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek
niet hernieuwd worden bij elke nieuwe termijn, zolang de schuldvordering
waarvan de uitvoering gezocht werd niet gedoofd was; die wijze regel
beoogde de kosten van de uitvoering te verminderen, evenals de hinder die
bestaat in de verbintenis van de derde beslagene zijn verklaring af te leggen
in de wettelijke termijn op straffe het risico te lopen gewone debiteur
verklaard te worden. Die oplossing werd door de wetgever in 1967 veralgemeend tot aile schuldvorderingen van te vervallen periodieke inkomsten.
De derde beslagene die gedagvaard wordt in betaling van de sommen die
hij aan de beslagene verschuldigd is (de huurgelden) kan na de betekening
van het beslag, de. vijfjarige verjaring niet meer inroepen (artikel 2277
B. W.), vermits enerzijds de betekening van het beslag aan de derde beslagene de verjaring belet te Iopen (artikel2244 B. W.) en anderzijds de verklaring
van de derde beslagene (en in casu een overeenkomst tussen de beslaglegger
en de derde) de erkenning uitmaakt door de derde van het feit dat hij
schuldenaar is van de beslagene (artikel 2248 B.W.).
De derde beslagene kan veroordeeld worden tot het betalen van gerechtelijke interesten op de verschuldigde sommen vanaf de inleiding van het geding
krachtens artikel1543 Ger. W. (Brussel, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 920,
noot G. de L.).
AFDELING

7

TIJDELIJKE HUURWETGEVING

191. TOEPASSINGSGEBIED- De tijdelijke huurwetgeving was eveneens van
toepassing op de aanhorigheden en de roerende goederen waarvan het
onroerend pand voorzien is. De huurprijs voor een handelszaak is aldus
onderworpen aan de reglementering van artikel1, § 1, tweede lid van de wet
van 24 december 1981. De handelszaak is immers te beschouwen als een
roerend goed, waarvan het verhuurde onroerende goed voorzien werd.
Derhalve kan in 1982 de huurprijs in verband met de handelszaak pas op
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de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst worden
doorgevoerd, hetzij per 1 juni (Rb. Hasselt, 10 maart 1986, Limb. Rechtsl.,
1986, 97).
Ben huurcontract met betrekking tot een garage dat niet gelijk loopt met
een huur van een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed
waarvan het een aanhorigheid zou uitmaken valt buiten het toepassingsgebied van de wet van 30 december 1982 tot tijdelijke regeling van de huuren andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verschaffen (Rb. Brussel, 1 februari 1985, J. T., 1985, 272, T. Vred., 1985, 249).
Men kan dan ook geen rechtsvordering instellen bij verzoekschrift zoals
voorzien door artikel 8 van de gezegde wet. Zulke vordering is onontvankelijk.
Ben ongeoorloofde handeling van
de huurder, in casu kwetsende uitlatingen aan het adres van de verhuurder,
die de voortzetting van de contractuele verhoudingen tussen de partijen
onmogelijk maakt, is op zichzelf een voldoende reden om de intrekking van
de verlenging van de huurovereenkomst te verantwoorden (Cass., 25 januari
1985, R. W., 1985-86, 1278, Pas., 1985, I, 622, Arr. Cass., 1984-85, 702).
Het eerste vonnis waarbij de uitzetting van de huurder wordt bevolen tegen
een datum na de looptijd van de dan geldende tijdelijke wet, kan door de
rechter, na de inwerkingtreding van een nieuwe tijdelijke wet, worden
ge1nterpreteerd in die zin dat het verleend werd onder de impliciete voorwaarde dat er geen nieuwe wet zou worden uitgevaardigd die de tussen
partijen bestaande huurovereenkomst zou verlengen (Vred. Antwerpen, 6
februari 1984, R. W., 1983-84, 2975, noot J.H.; zie hierover: Herbots, J.,
,Sabotage van de wettelijke huurverlenging?", R. W., 1982-83, 2057-2058).
Door het voordeel van de wettelijke verlenging van de huur te verliezen,
lijden de onteigenden nadeel, doordat zij een hogere huurprijs zullen
moeten betalen. Dit nadeel vloeit rechtstreeks voort uit de onteigening. Zij
moeten hiervoor vergoed worden (Vred. Btterbeek, 10 januari 1984, Res
Jur. Imm., 1984, 49).
Tussen partijen werd een huurovereenkomst gesloten die een aanvang nam
op 1 januari 1969 om te eindigen op 31 december 1977; ingevolge de wet
van 27 december 1977 werd ze van rechtswege verlengd. Artikel 2, § 2, b
van de wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van de huur en
andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen laat
de vrederechter toe het bedrag van de huur te verhogen zo de respectieve
sociale toestand van de partijen dit vereist. De wet sluit die mogelijkheid
niet uit met betrekking tot de huurovereenkomsten die geen beding inhouden dat een verhoging van de huur regelt en die van rechtswege verlengd
zijn (Cass., 8 april 1983, Pas., 1983, I, 831, Arr. Cass., 1982-83, 931).
De bij wijze van overgangsmaatregel opgelegde wettelijke huurverlenging
van een jaar ingeval de huur de hoofdverblijfplaats betreft, begint na een
192. WETTELIJKE HUURVERLENGING -
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gedane opzegging te lopen bij het einde van de opzeggingsperiode (Vred.
Borgerhout, 1 maart 1984, R. W., 1983-84, 2557).
193. OPENBARE ORDE - De uitzonderlijke maatregelen die de wetgever
sinds 30 maart 1976 nam, en die de huurprijzen beperken en de huurovereenkomsten en de andere overeenkomsten die het genot van een gebouw
verlenen van rechtswege verlengen, raken de essentiele belangen van de staat
en vestigen in het privaat recht de juridische grondslagen waarop de
economische orde van de maatschappij berust. Ze zijn derhalve van openbare orde. Zelfs indien de eiseres in de akte van hoger beroep de wet van 24
december 1981, in werking getreden op 1 januari 1982, niet had aangevoerd,
wet die in haar artikel 4, § 1 de overeenkomsten waarop zij van toepassing
is van rechtswege verlengd tot 31 december 1982, behoudens intrekking van
de verlenging op grond van bepaalde redenen, hadden de rechters die op
20 april 1982 uitspraak deden over de vordering tot verlenging, de plicht
ambtshalve na te gaan of de eiseres ook geen verlenging kon krijgen
gedurende 1982, volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door
de wet van 24 december 1981 (Cass., 24 maart 1983, Credoc, 1983, Afl.
juli-aug. 5, J. T., 1984, 267).

Volgens de tussen partijen gesloten huurovereenkomst zou de huurprijs
21.000 frank per maand bedragen, voor het eerste jaar, 25.000 frank voor
het tweede jaar, 27.000 frank voor het derde jaar, 30.000 frank voor het
vierde, vijfde en zesde jaar en 36.000 frank voor de laatste drie jaren. Biser
beweerde dat voor april1981, nl. gedurende het tweede jaar, de huurprijs
contractueel 25.000 frank bedroeg vermeerderd met 60Jo op 21.000 frank,
dus 26.260 frank. De rechtbank te Hasselt oordeelde echter dat de contractuele huurprijsbepaling zoals zein het contract was vastgelegd, een systeem
van periodieke huurverhoging is en dat volgens artikel 2, § 1, van de wet
van 23 december 1980 de huurprijs in 1981 niet hoger mag zijn dan die van
31 december 1980 vermeerderd met 6%, ten deze dus 21.000 frank vermeerderd met 6%, samen 22.260 frank. Biser beweert dat het vonnis aldus het
huurcontract buiten werking stelt, aan het beding waarin de huurprijs wordt
bepaald het gevolg niet toekent dat het wettelijk tussen partijen heeft en
derhalve artikel 1134 B.W. schendt. Het rniddel faalt echter naar recht:
artikel 2, § 1, van de wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van
de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed
verlenen, bepaalt: ,Niettegenstaande elke wettelijke, reglementaire of contractueel strijdige bepaling, mag het bedrag van de huur, de cijns, de canon
of de vergoeding betreffende de verhuring en overeenkomsten, voor de
periode van 1 januari 1981 tot 31 december 1981, niet hoger zijn dan het
bedrag dat op 31 december 1980 wettelijk eisbaar is, verhoogd met 6%".
De rechtbank oordeelt dat die beperking ,de wil van de partijen om hogere
motieven als inflatiebestrijding vleugellam heeft gemaakt", wat in de context van het vonnis beduidt dat de bepaling van dat artikel 2, § 1, van
openbare orde is. Artikell134 B.W. ten spijt strekt een beding de contrac-
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tanten niet tot wet wanneer het indruist tegen de openbare orde (Cass., 7
juni 1984, R. W., 1984-85, 1300).
Krachtens een geregistreerde huur van 21 februari 1977 heeft een P .V.B.A.
Cogesti een onroerend goed in huuur gegeven voor 25 jaar tegen een
maandelijkse huur van 851.200 frank. Die huurovereenkomst nam een
aanvang op 1 december 1976. Ze bepaalt dat de basishuurprijs gekoppeld
zal zijn aan de wijzigingen van de index der kleinhandelsprijzen en dus in
overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zal kunnen vermeerderd worden. Ingevolge artikel2, § 1, vijfde lid van de wet van 10 april
1975 met betrekking tot de huur van woonhuizen, waarnaar artikel 38, § 1
van de wet van 30 maart 1976 verwijst is de toepasselijke aanvangsindex die
van de maand voorafgaandelijk aan de maand waarin de huurovereenkomst
gesloten werd. De vermelde bepalingen raken aan de essentiele belangen van
de Staat en leggen in bet privaatrecht de juridische grondslagen vast waarop
de economische orde van de maatschappij berust; ze zijn bijgevolg van
openbare orde. Na vastgesteld te hebben dat de huur tussen de verhuurster
en de huurder, die voorafgaandelijk het goed bezette, een einde genomen
had door bet sluiten van een overeenkomst die tot bet geding aanleiding gaf,
kon bet bestreden vonnis als aanvangsindex niet de index der kleinhandelsprijzen in aanmerking nemen van de maand juni 1973 (Cass., 10 mei 1984,
J.T., 1985, 111).
194. INDEXA TIE VAN DE HUURPRIJS - Het arrest van bet Hof van Beroep
te Gent stelt vast dat de partijen op 5 februari 1964 een erfpacht hebben
gesloten waarvoor de jaarlijkse canon aanvankelijk op 240.000 frank werd
bepaald, doch tevens een aanpassingsclausule hebben bedongen ingevolge
dewelke de canon vanaf 1 januari 1970 op 340.000 frank en vanaf 1 januari
1973 op 706.000 frank zou gebracht worden. Artikel2, § 1, vijfde lid, van
de wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen van woningen, waarnaar artikel 38, § 1, van de wet van 30 maart 1976 verwijst, bepaalt bet
aanvangsindexcijfer als ,bet indexcijfer van de consumptieprijzen van de
maand die voorafgaat aan de maand van welke de aanpassing bedongen
werd". In bet zesde lid, wordt nog gepreciseerd, voor bet geval dat bet
aanvangsindexcijfer op de indexschaal 1953 of 1966 gebaseerd is, dat bet
omgezet wordt in de indexschaal 1971, zoals het voorkomt op de bij wet
van 10 april1975 gevoegde tabel. Het arrest heeft de aangehaalde wetsbepalingen geschonden, door te oordelen dat bet in aanmerking te nemen
aanvangsindexcijfer dat van de maand december 1972 is, hetzij de maand
v66r die vanaf welke de canon conventioneel op 706.000 frank werd
gebracht, en niet het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand
die voorafgaat aan de maand vanaf welke de aanpassing bedongen werd.
Aan de regel dat voor de berekening van de door artikel2, § 1, van de wet
van 27 december 1977, zoals aangevuld bij de wet van 13 november 1978
en de wet van 24 december 1979, toegelaten en jaarlijks opeenvolgende
huurprijsverhoging rekening wordt gehouden met de vorige wettelijk toege-
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Iaten verhogingen, wordt geen afbreuk gedaan door de contractuele bepalingen betreffende het tijdstip waarop de huurprijs aan de schommelingen
van het indexcijfer wordt aangepast (Cass., 23 november 1984, Pas., 1985,
I, 26).
Artikel 2 van de opeenvolgende wetten van 23 december 1980, van 24
december 1981 en van 30 december 1982 Iaten de vrederechter toe in
billijkheid te oordelen en een verhoging toe te staan van de huurprijs indien
de respectievelijke situatie van de partijen dit rechtvaardigt. Deze bepaling
is toepasselijk op handelshuur, behalve het geval van hernieuwing dat
beheerst wordt door een bijzondere wet. Het hoorde de vrederechter van
Namen toe voor de periode van 1981 tot aan de hernieuwing van maart 1983
zo'n vordering in beschouwing te nemen. Hij stelt dat het begrip billijkheid
in die wettelijke tekst niet dezelfde betekenis heeft als in artikel 18 van de
Handelshuurwet. In laatstgenoemde tekst laat de billijkheid aan de rechter
slechts toe zich aan objectieve criteria te inspireren. De beslissing kan niet
beinvloed worden door de belabberde of integendeel de begoede financiele
toestand van de een of de andere partij. Integendeel in de geest van de
tijdelijke wetgeving is het een sociale geestestoestand die men van de rechter
vergt door hem uit te nodigen rekening te houden met zuiver subjectieve
criteria en om in zekere zin de weldadigheid te beoefenen. , ,II nous semble
evident que le juge ne doit s'aventurer sur un terrain aussi mouvant qu'avec
circonspection, en d'autres termes ne s'apitoyer que sur des situations
vraiment dignes d'interets pour corriger ce que Ia politique de moderation
des revenus peut avoir de penibles pour des petits bailleurs confronte a une
hausse rapide du cout de Ia vie''. De vrederechter oordeelt dat dit in casu
niet het geval is vermits het gaat om een hogere huursom 75.000 frank dat
over de drie eigenaars verdeeld hun een inkomen geeft van 25.000 frank en
dat ze daarenboven weddetrekkende of pensioengerechtigde zijn (Vred.
Namen, 8 november 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 61).
195. HUURPRIJSVERHOGING BIJ NIEUWE OVEREENKOMST -De wet van 23
december 1980 heeft een einde gesteld aan de betwisting te weten of de
huurprijsverhoging al dan niet mogelijk was bij het sluiten van een nieuwe
huurovereenkomst. Er bestaat vanaf dan geen beperking meer van de
huurprijs van nieuwe overeenkomsten. Het lijkt ook redelijk deze oplossing
toe te passen v66r de periode die de wet van 23 december 1980 voorafgaat
(Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 18 maart 1986, T. Vred., 1987, 208).
196. PROCEDURE. VERJARING- W anneer de vordering van een verhuurder
ertoe strekt de huurder te veroordelen tot de betaling van achterstallige
huurgelden en bijgevolg slechts op het gemeen recht gegrond is, brengt de
enige mogelijkheid dat gedurende de procedure een geding zou ontstaan met
betrekking tot de toepassing van de wet van 27 december 1977 niet de
noodzaak met zich van een oproep in voorafgaandelijke verzoening (Cass.,
6 mei 1983, Pas., 1983, I, 1007).
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Hetgeen sedert 1975 tot heden als huur teveel werd betaald kan naargelang
het tijdstip van betaling nu eens worden teruggevorderd gedurende dertig
jaar, maar dan weer slechts gedurende eenjaar. De diverse wetten betreffende deze materie, nl. deze van 10 april 1975, 30 maart 1976, 24 december
1976, 27 december 1977, enz. hebben een complete verwarring op dat stuk
geschapen en onbillijke toestanden in het Ieven geroepen. Verder is de
vordering in terugbetaling vrijwel van jaar tot jaar verschillend en zijn de
diverse wetten aileen in de tijd opgeheven maar niet afgeschaft geworden
(Vred. Diest, 2 december 1985, T. Vred., 1986, 207). Men begrijpt al te best
de verzuchtingen van de vrederechter. Die tijdelijke wetten waren wetstechnisch gesproken een ware ramp.
Elke vordering tot betaling van achterstallige indexaanpassingen verjaart na
verloop van een jaar na de feiten die er aanleiding toe gaven (Vred.
Anderlecht, 5 december 1985, T. Vred., 1987, 239).
AFDELING

8

SOCIALE HUUR

Het betreft hier de woningen die toebehoren aan de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting of aan de door haar erkende vennootschappen.
197. KOSTEN EN LASTEN- In het gemeenrecht zijn de kosten en de lasten
van de diensten of voordelen waarvan een huurder geniet bijkomstig tot de
bezetting van de gehuurde goederen. Zij moeten overeenstemmen met de
werkelijke uitgaven die de verhuurder moet rechtvaardigen, behalve indien
de overeenkomst een forfait voorziet (artikel1728ter B.W.).
Vier partijen hadden voor de vrederechter een betwisting gebracht m.b.t.
de methode die de cooperatieve vennootschap van publiek recht La Maison
Liegeoise gebruikte om de kosten en lasten te bepalen die zij van haar
huurders vordert. In de motiverhig van het vonnis komen er hooggestemde
passages voor over /e droit au logement, objet de service publique.
Oorspronkelijk verdeelde de Maison Liegeoise op klassieke, ge1ndividualiseerde wijze de lasten onder de huurders, maar vanaf 1985 gaat zij de lasten
globaliseren en gewoon verdelen door het aantal huurders. Vanuit een
privatistische bril bekeken schendt deze verdeling met fiscale allures de
individuele natuur van de contractuele ban den tussen de verhuurster en elke
afzonderlijke huurder. Terecht heeft de eerste rechter beslist dat dit systeem
artikel1728ter van het Burgerlijk Wetboek schond. De verhouding tussen
de erkende woningmaatschappij en de sociale huurder ~ehoort tegelijkertijd
tot het gemeen recht en tot de administratieve reglementen m.b.t. de sociale
huren. De vragen die niet opgelost worden door de reglementering worden
het door het gemeen recht van de huur. Artikel1728ter B.W. legt aan de
verhuurder drie verplichtingen op: 1° de lasten moeten overeenstemmen met
de werkelijke uitgaven; 2° zij moeten vermeld worden in een onderscheiden
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rekening; 3° de rekeningen moeten gedetailleerd zijn. De erkende logementsmaatschappij moet een gedetailleerde rekening opstellen van de kosten en lasten voor elk onroerend goed afzonderlijk (Vred. Luik, 16 januari
1987, Rev. Liege, 1987, 232, noot). Die uitspraak werd in beroep bevestigd.
Het forfaitair systeem is onverenigbaar met de regels van de functionering
van de openbare dienst van de waning. De Code du Logement heeft de
gemeenrechtelijke begrippen niet gedenatureerd. De lasten moeten dus
gei:ndividualiseerd worden (Rb. Luik, 29 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1266).
198.

HUUR VANEEN VOLKSWONING. VERPLICHTING OM HET GOED EFFEC-

-De Huisvestingscode bepaalt de taak van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting en van de erkende maatschappijen. Die
maatschappijen hebben o.m. tot doel aan de meest misdeelde groepen van
de bevolking bescheiden woningen te verhuren, waarvan de huurprijzen niet
hager zijn dan hetgeen de begunstigden kunnen betalen. Uit het opzet van
de Huisvestingscode en uit de algemene regels van artikel 31 ervan blijkt
dat de huur van een volkswoning voor de huurder de verplichting inhoudt
de hem krachtens die wetgeving toegekende waning effectief te bewonen.
De huurder van een volkswoning is onder meer als tegenprestatie voor de
voordelen die hij geniet, verplicht persoonlijk en effectief de hem toegekende waning te bewonen (Cass., 10 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 751,
J.T., 1983, 540, Pas., 1983, I, 661, R. W., 1983-84,2233, noot Hubeau, B.,
T. Vred., 1983, 230, noot Jadot, B.). Het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen, waarbij de vordering tot ontbinding van de huur
van de volkswoning werd afgewezen, werd gecasseerd.
TIEF TE BEWONEN

199. DUUR EN OPZEGGINGSTERMIJN- Aangezien de reglementaire bepalingen die gelden voor de huur van woningen van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of de door haar erkende vennootschappen geen
regeling bevatten omtrent de duur en de opzeggingstermijnen, zijn de
bepalingen daaromtrent van de wet van 29 december 1983 betreffende de
huur van onroerende goederen van toepassing (Rb. Antwerpen, 28 januari
1985, T. Vred., 1986, 303, noot Hubeau B.). Redelijkerwijze moet men
inderdaad aanvaarden dat wanneer de specifieke reglementering inzake
sociale huurwoningen niet dwingend bepaalde aspecten van de relatie huurder en verhurende vennootschap heeft geregeld, het gemeenrecht van toepassing kan worden geacht, voor zover dit verzoenbaar is met en eventueel
gemoduleerd naar de doelstellingen van de sociale huisvesting (Cass., 10
februari 1983, hoger geciteerd; Stad Zelzate, 9 juni 1983, R. W., 1983-84,
2185, noot Hubeau B.; Hubeau, B., ,Het nieuwe sociaal huurstelsel voor
het Vlaamse Gewest", R. W., 1984-85; Jadot, B., ,La resiliation du bail
des logements sociaux'', J. T., 1983, 709; Vande Lanotte, J., ,,Publiekrechtelijke vraagtekens over de toepasselijkheid van de nieuwe Huurwet op
sociale woningen", R. W., 1984-85, 825).
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200.

DE OMVANG VAN DE MEDEDELINGSVERPLICHTING IN VERBAND MET

De betwisting betreft een
tussentijdse verhoging van de basishuurprijs voor een zogenaamde ,sociale
woning'', alsook de aanrekeningsprincipes voor de diensten die aan de
huurder worden geleverd. Op 14 maart 1984 velde de vrederechter van het
eerste kanton Antwerpen hierover een tussenvonnis. In het bijzonder werd
aan de erkende vennootschap opgelegd ,nadere inlichtingen te verstrekken" over de ,juiste becijfering van de aangerekende basishuurprijs"
enerzijds (waarbij verduidelijking van de geactualiseerde kostprijs noodzakelijk is) en over de kostprijs van de geleverde diensten, waaronder de
verwarming anderzijds. Wat de basishuurprijs betreft baseerde de vrederechter zijn uitspraak op artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 18
december 1979 (B.S., 22 december 1979); voor de diensten steunde hij op
artikel 8 van datzelfde besluit. De heropening der debatten werd bevolen.
De vennootschap heeft intussen een aantal inlichtingen verstrekt, doch de
vrederechter acht ze onvoldoende. Met name wordt de geactualiseerde
kostprijs van het gehele woningencomplex meegedeeld, maar niet de geactualiseerde kostprijs van het door de huurder bewoonde appartement. De
vennootschap wordt verplicht deze kostprijs per appartement ,om te slagen", omdat dan pas ,de omvang van de verbintenis" de huurder kan
worden bepaald. Om die reden beveelt de vrederechter een onderzoeksmaatregel: een deskundige wordt aangesteld om de vereiste gegevens in een
verslag neer te schrijven. Dit tussenvonnis is van belang omdat de verplichting van de vennootschap om de verschillende elementen voor de kostprijsen basishuurprijsberekening mede te delen rui1n wordt toegepast: de vrederechter stelt zich niet tevreden met enkele algemene gegevens, die gelden
voor een geheel van woningen (een complex) of het globale patrimonium,
maar wenst aile gegevens te kennen die een gei:ndividualiseerde berekening
mogelijk maken. De konsekwentie is dat hierdoor zowel een individuele als
collectieve controle op de huurprijsaanrekeningen mogelijk wordt, met
name zowel voor de individuele huurder als voor de globale berekeningen
over het ganse woningpatrimonium van de vennootschap (Vred. Antwerpen, 19 juni 1985, T. Vred., 1986, 24, noot Hubeau, B.).
DE SAMENSTELLING VAN DE BASISHUURPRIJS -

201.

VASTHEID VAN DE BASISHUURPRIJS GEDURENDE TWEE JAAR. VERANT-

Uit de samenlezing van de artikelen 9, § 2, 12 en
18 K.B. 18 december 1979 houdende reglementering voor het Vlaamse
Gewest, van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting of aan door haar erkende vennootschappen toebehoren, blijkt dat het opzet van de wetgever is dat in de loop van
de periode, gelegen tussen de tweejaarlijkse controles van het gezinsinkomen van de huurder en de tweejaarlijkse berekeningen van de geactualiseerde kostprijs van de woning, de huurprijs in geen geval wordt verhoogd.
De regels inzake de bewijsvoering en de bewijslast worden geschonden door
de rechter die, met betrekking tot de toepassing van artikel 8, § 2, K.B. 18
WOORDINGSSTUKKEN-
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december 1979, oordeelt dat een erkende vennootschap niet ertoe gehouden
is ter staving van de aangerekende bedragen verantwoordingsstukken aan
haar huurders voor te leggen, op grond dat zij enkel de onderrichtingen van
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting dient te volgen en die
overlegging haar door deze Iaatste niet is opgelegd (Cass., 25 januari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 697, Pas., 1985, I, 517, R. W., 1985-86, 1155, noot
Hubeau, B.).
202. MOTIVERING VAN DE OPZEGGING- De rechtsband tussen de huurder
van een sociale woning en de verhurende vennootschap valt tegelijkertijd
onder het burgerlijk recht en onder de administratieve reglementering, in
casu het Koninklijk Besluit van 30 juni 1981 voor het Brusselse Gewest.
Terecht past het vonnis het Burgerlijk Wetboek toe op de materies met
betrekking tot de opzeggingstermijn en tot de bescherming van de familiale
woning. Inzake vooropzeg heeft de wet van 22 januari 1985 de plaatselijke
gebruiken gedeeltelijk buiten toepassing verklaard. In casu had de vennootschap zich beroepen op het plaatselijk gebruik en had een vooropzeggingstermijn gegeven. Terecht past de vrederechter artikel1758bis B.W. toe. De
opzeggingstermijn wordt verlengd tot zes maanden. Onderstreept moet
worden dat de formele motivering van de opzegging vereist is door het
Koninklijk Besluit van 30 juni 1981. Het gebrek hieraan maakt de huuropzegging door de vennootschap nietig (Vred. Brussel, 31 januari 1986, T.
Vred., 1986, 310, noot Taverne, M.).
203.

TIJDELIJKE HUURWETGEVING NIET TOEPASSELIJK. OPZEGGING ZON-

Ben gezin huurt vanaf 1 oktober
1979 een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Een opzegging
wordt betekend tegen 30 september 1981, verjaardag van de huurovereenkomst: er wordt geen motief in de opzeggingsbrief vermeld. De eis van de
maatschappij strekt tot bevestiging van de opzegging. De maatschappij stelt
dat in de tijdelijke huurwetgeving sinds 1975 de ,sociale huur" steeds
uitgesloten is geweest: een opzegging volgens de bepalingen van het Burgerlijk W etboek, met name zonder motivering is dus rechtsgeldig. De huurder
werpt op dat het niet de bedoeling kan zijn de sociale huurder minder
bescherming te bieden dan de huurder uit de prive-sector en verder dat de
verhurende maatschappij zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik, daar de
opzegging duidelijk gegeven is ten gevolge van activiteiten in een huurderscomite, dat o.m. trachtte brandveiligheidsmaatregelen af te dwingen. De
vrederechter betwist geenszins dat de tijdelijke huurwetgeving niet van
toepassing is op sociale woningen; toch is een opzegging zonder motivering
niet per se geldig. De huurder van een sociale woning mag er op vertrouwen
dat de huur voor een redelijke tijd zal worden verleend voor zover hij aan
de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Ben opzegging, door de verhurende
vennootschap, na een korte bewoningsduur komt weinig verantwoord voor,
des te meer daar de vennootschap het algemeen en maatschappelijk belang
DER MOTIVERING. RECHTSMISBRUIK-
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van minder begunstigde burgers dient te behartigen. Daarom dient te
worden onderzocht of de vennootschap een redelijk belang had bij de
opzegging en of dit belang, afgemeten aan het nadeel dat aan de huurder
wordt berokkend, groot genoeg is, waarbij eventueel rekening moet worden
gehouden met foutieve gedragingen van de huurder. In een tussenvonnis
beveelt de vrederechter dat de vennootschap de motieven zal kenbaar maken
waarop de opzegging steunt (Vred. Gent, 4 februari 1982, R. W., 1982-83,
946, noot Hubeau, B.).
204. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE- Het komt de gewone
rechtbanken toe zich uit te spreken over de geldigheid van de door een
erkende maatschappij voor huisvestiging aan een van haar huurders aangezegde huuropzegging. Die bevoegdheid sluit die van de Raad van State uit
(R.v.St., 16 januari 1981, nr. 20877, Arr. R.v.St., 1981, 80).

HOOFDSTUK II

DE HANDELSHUUR
AFDELING 1
TOEPASSINGSGEBIED

ONTEIGENDE GOEDEREN. BEZETTING TER BEDE- De Handelshuurwet is niet van toepassing op onteigende goederen. Een terras zou deel
uitmaken van de infrastructuur van een openbare dienst beheerd door een
vennootschap van stedelijk gemeenschappelijk vervoer, maar kreeg tot hier
toe geen definitieve openbare bestemming. Tussen die openbare vervoermaatschappij en een herbergier was een contract gesloten waarbij Iaatstgenoemde de precaire bezetting verkreeg van een terrein waarop hij een
cafe-terras kon aanbrengen tegen betaling van een vergoeding van 5.000
frank per maand. De rechtbank te Luik beslist dat het goed tot het privaat
domein van de Staat hoort, en dat het contract van privaatrechtelijke aard
is. In afwachting van de werken die uitgevoerd zullen worden op het
onteigende terrein, mag een bezetting ter bede gesloten worden. Tot het
openbaar domein behoren de goederen die eigendom zijn van publiekrechtelijke overheden en noodzakelijk ten dienste staan van het publiek of
rechtstreeks bestemd zijn voor publiek gebruik. Behalve wanneer zij uiteraard bestemd zijn voor het gebruik door allen, worden ze slechts na de
effectieve uitvoering van de affectatiebeslissing deel van het openbaar
domein.
De eigenaar van een goed kan geldig een goed ter beschikking stellen van
een ander en voorzien dat het aldus toegekende genotsrecht geen huur, maar
een precaire bezetting zal zijn, voor zover die overeenkomst geen werkelijke
huur verbergt die men zou willen onttrekken aan een wettelijk statuut dat
de bezetter beschermt (Rb. Luik, 10 oktober 1986, Jur. Liege, 1986, 651).

205.
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Oak in bet volgende geval wordt de figuur van de bezetting ter bede
gebruikt. Eiseres, die titularis is van een handelszaak in een pand dat zij
huurt, sloot in 1981 met de verweerders een ,contract van vrij zaakvoerderschap", waarbij zij bet beheer en bet bestuur van de handelszaak toevertrouwde aan de verweerders voor een duur van een jaar; de verweerders
kregen de lokalen waarin de handelszaak gevestigd was ter beschikking,
zouden maandelijks 75.000 frank als vergoeding betalen en een waarborg
van 150.000 frank storten; zij kregen tevens tot 31 december 1981 een optie
op de aankoop van de handelszaak; bij de betaling van de afgesproken prijs
zou een overeenkomst van onderhuur tot stand komen, waarvan de voorwaarden reeds bepaald werden. Daar de verweerders geen gebruik maakten
van hun optierecht, maar na 31 maart 1982 bet pand tach bleven bezetten,
dagvaardde eiseres tot uitdrijving. De verweerders beroepen zich op de
Handelshuurwet. De vrederechter onderstreept dat eiseres de Handelshuurwet niet wilde omzeilen. Het is duidelijk dat zij niet wou overgaan tot
onderverhuring van bet onroerend goed waarvan zij hoofdhuurster is,
zonder dat dit gepaard ging met de overname van de handelszaak. Dit is
haar volste recht. Voor de verweerders was bet trouwens een onbetwistbaar voordeel, alvorens een onderverhuring met overname van de handelszaak aan te gaan, de waarde en het rendement van de handelszaak te
kennen. Daartoe diende precies bet contract dat partijen een contract
van vrij zaakvoerderschap noemde. Terecht ziet de vrederechter hierin
een bezetting ter bede. Dit contract kwam van rechtswege ten einde op
31 maart 1982, zodat verweerders vanaf 1 april 1982 bet goed betrekken
zonder recht of titel en bet moeten ontruimen (Vred. Brugge, 28 mei 1982,
R. W., 1985-1986, 469; betreffende de bezetting ter bede, zie oak: Cass.,
27 juni 1975, R. W., 1975-76, 605; Cass., 26 maart 1976, R. W., 1975-76,
2642).
206. HANDELSHUURWET VAN TOEPASSING KRACHTENS BEN BEDING IN DE
OVEREENKOMST Oak bij het sluiten van een huur van een goed dat

bestemd is voor bewoning of voor een niet-commercieel gebruik, kunnen
partijen bedingen dat de Handelshuurwet van toepassing zal zijn. Indien
daarna de aanvraag tot hernieuwing door de huurder aan de verhuurder
aangetekend werd verzonden, overeenkomstig artikel 14 van de Handelshuurwet, is de vermelding om ,op dezelfde wijze" te antwoorden, geldig
(Vred. Etterbeek, 12 oktober 1982, T. Vred., 1982, 294). Het betrof de huur
van een gelijkvloers om er een medisch kabinet te openen. De verhuurder
beweerde dat de hernieuwingsaanvraag nietig was, omdat in de brief slechts
vermeld stand dat er met een aangetekende brief moest geantwoord worden
binnen de drie maanden; de mogelijkheid om voor bet antwoord beroep te
doen op een deurwaarder moest vermeld worden. Volgens de vrederechter
is bet zonder belang dat de huurder schrijft ,par les memes voies" of ,par
la meme voie'', des te meer daar de Nederlandse tekst van de Handelshuurwet slechts bet enkelvoud gebruikt: ,langs dezelfde weg".
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207. KAMPEERTERREIN - De Handelshuurwet is niet toepasselijk op de
verhuring van een kampeerterrein, wanneer de diensten en leveringen aan
de kampeerders slechts een bijzaak zijn van de verhuring (Cass., 16 juni
1983, Res Jur. Imm., 1985, 523, Arr. Cass., 1982-83, 1276, Pas., 1983, I,
1163, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 20).
208. RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN - De huurovereenkomsten met betrekking tot rusthuizen voor bejaarde personen vallen onder toepassing van
de Handelshuurwet, tenzij het logement en het voedsel slechts bijkomstig
zijn vergeleken met de medische zorgen (Vred. Fosse-La-Ville, 23 maart
1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 221, Rev. Not. B., 1987, 593, noot D.S.).
209. GELEGENHEIDSHUUR - De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
had de verhuring van een frituur die achtereenvolgens in 1977, 1978, 1979
en 1980, telkens voor een jaar werd verhuurd, niet als een handelshuur
beschouwd, omdat het domein waarop de frituur gelegen is tijdens de
wintermaanden gesloten is. De frituur wordt enkel van het voorjaar tot het
einde van de herfst uitgebaat. Het werd niet betwist dat de huurder in het
gehuurde goed belangrijke investeringen had gedaan. Het sluiten van achtereenvolgende huurovereenkomsten, het doen van investeringen door de
huurder en het exploiteren van een handelszaak in het goed zijn niet
beslissend om artikel2, 1°, niet van toepassing te maken. Naar luid van die
bepaling is de Handelshuurwet niet van toepassing op de huur die, wegens
de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal
wordt toegestaan voor minder dan een jaar. Ook wanneer een huur van een
jaar of meer wordt bedongen, belet dit niet dat artikel2, 1° toepassing vindt,
indien de huur volgens de normale gang van zaken in een dergelijk geval,
wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken,
wordt toegestaan voor minder dan een jaar. Niet de bedongen huurtijd maar
de door de wet bepaalde objectieve criteria zijn beslissend (Cass., 25 maart
1983, Arr. Cass., 1982~83, 913, Pas., 1983, I, 812). De eiser in cassatie had
gesteld dat niet de periode van de daadwerkelijke uitbating, maar wei de
periode waarvoor de huur wordt toegestaan, beslissend is voor de vraag of
de verhuring al dan niet voor minder dan een jaar wordt toegestaan.
210. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST DOOR PARTIJEN- Zowel de
Recht bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, als de vrederechter stelde vast
dat bij notariele overeenkomst van 21 december 1970 de eiseressen bepaalde
delen van het in oprichting zijnde onroerend complex Antwerp-Tower aan
de Frankrijklei en de Keizerlei te Antwerpen, van verweerder in huur
namen, namelijk het cafetaria in het commercieel centrum waarin winkel
2 werd ingelijfd en twee bergingsruimten in de kelder. Deze overeenkomst
werd gesloten voor een termijn van 32 opeenvolgende jaren en nam een
aanvang op 1 juli 1970 om te eindigen op 31 december 2002, met dien
verstande dat geen van de partijen voor deze laatste datum een einde aan
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de overeenkomst kan maken. Deze overeenkomst werd in de aanhef door
partijen als ,handelshuurovereenkomst" betiteld. De rechtbank besliste
dat de , ,handelshuurovereenkomst'' niet aan de bepalingen van de Handelshuurwet, met name artikel3, derde lid, onderworpen is en dat bijgevolg de
opzegging door de huurders tegen 30 juni 1979 gedaan nietig is aangezien
de overeenkomst elke opzegging voor het jaar 2002 verbiedt. De eiser in
cassatie stelde dat de partijen aan de overeenkomst gegeven kwalificatie
door de feitenrechter niet mag worden vervangen door een andere, wanneer
zij niet wordt tegengesproken door enig beding van het contract. Maar het
Hof van Cassatie antwoordde hierop, en het is constante rechtspraak, dat
de feitenrechter niet gebonden is door de kwalificatie die de partijen gaven
aan een tussen hen gesloten overeenkomst. Hij kan de juridische aard ervan
bepalen op grand van de hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en
buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht van de overeenkomst niet
miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van de akte
in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat (Cass., 22 oktober 1982,
R. W., 1984-85, 611, noot).
211. BROUWERIJCONTRACT - Het Hof van Beroep te Gent stelt dat de
verhuring van onroerende goederen door een brouwerij of een bieruitzetter
als infrastructuur voor brouwerijverplichtingen, de zogeheten brouwerijovereenkomst, een overeenkomst sui generis is. Dit blijkt o.m. uit de
aarzelingen van de wetgever om deze soort overeenkomsten te onderwerpen
aan de Handelshuurwet en uit de speciale reglementering van de brouwerijverplichtingen door het K.B. nr. 62 van 13 januari 1935 (zie A.P.R.,
,,Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur en brouwerijovereenkomsten", nrs. 1291 e.v.). Dit soort verhuringen maakt, samen met een politiek
van lening van geldsommen of meubelen en/ of van borgstelling ten bate van
de herbergier, deel uit van een in de horecasector gevoerd beleid. Het spreekt
vanzelf dat in de brouwerij-overeenkomsten het opzet van de verhuurder
verschilt van dit van de gewone verhuurder. Niet het opstrijken van huurgelden wordt beoogd, of althans niet in hoofdzaak, maar wei de verkoop van
bier. De eigen kenmerken van de brouwerij-overeenkomst en het door het
sluiten van deze overeenkomst beoogde doel kunnen niet wegcijferen dat
de aan de herbergier opgelegde brouwerij-overeenkomsten steunen op een
contract dat de wetgever, weliswaar na enige aarzeling, onder de toepassing
gelaten heeft van de Handelshuurwet (Gent, 18 mei 1983, Alg. Fisc. T.,
1983, 292). Het dient onderstreept te worden dat alhoewel het hier een
ingewikkelde fiscale zaak betreft, het arrest zeer Ieesbaar en duidelijk
geredigeerd is. Une fois n 'est pas coutume.
212. LEASING - Ben overeenkomst die ,Compromis de location" genoemd wordt, en krachtens welke een der partijen er zich toe verbindt een
bepaald terrein te verwerven en een benzinestation erop te bouwen volgens
de plannen en het door de andere partij goedgekeurde Iastencohier en onder
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toezicht van laatstgenoemde, die zich er harerzijds toe verbindt gedurende
27 jaar een jaarlijkse vergoeding te betalen die overeenstemt met de interest
van het gei:nvesteerde kapitaal, is een overeenkomst die vergelijkbaar is met
een onroerende leasing. Een complexe overeenkomst dus. Deze complexe
overeenkomst bestaat enerzijds in een verbintenis van een financier om een
onroerend goed hetzij te kopen, hetzij in te richten of te bouwen volgens
de plannen en bestekken die voorgesteld zijn door de gebruiker van het goed
en om aan laatstgenoemde het gebruik van het goed te geven voor een
afgesproken termijn; anderzijds door de verbintenis van de gebruiker om
een bepaalde vergoeding te betalen in functie van het door de financier
gei:nvesteerde kapitaal.
De omstandigheid dat de partijen in de redactie van hun overeenkomst
bepaalde termen en bepaalde modaliteiten die ontleend zijn aan de huurovereenkomst gebruikt hebben, brengt geenszins de toepassing van de
Handelshuurwet met zich mee (Brussel, 25 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not.,
1984, 267, noot).
In een gelijkaardige zaak waarin de N. V. Chevron eveneens betrokken was
besliste het Hof te Brussel in dezelfde zin dat het ging om een financieringshuur. Chevron wou een einde stellen aan de overeenkomst. Chevron is
niet de lessor, maar wei de huurder. De ,lessor" kan in een dergelijk geval de bepalingen van de Handelshuurwet niet inroepen om een einde te
maken aan de huur, vermits partijen de toepassing van die wet uitschakelde. Zij hebben een contract van een andere aard gesloten dat met de huur
slechts een gelijkenis vertoont door een bijkomstige verwijzing naar bepaalde technieken van de huur. Duidelijk wordt gesteld dat de rechter de
overeenkomst kwalificeren moet in functie van de bedoeling van de partijen.
213. VRIJSTELLING ONROERENDE VOORHEFFING - De huur van onroerende goederen of delen ervan die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing,
vallen niet onder toepassing van de Handelshuurwet. Het ging om een
ruimte in de abdij van Floreffe. Een pottenbakker had er een atelier
ingericht en nam aldus deel aan de culturele en artistieke animatie in de
abdij. Op een bepaald ogenblik krijgt hij een opzegging om het goed dat
hij ten precaire titel bezet binnen de acht dagen te verlaten. Hij houdt voor
dat dit gedeelte van de abdij van Floreffe essentieel gewijd is aan een
commerciele activiteit. De vrederechter stelt dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet zich aan de rechter opdringt. Het hoort
hem niet toe te apprecieren of de fiscale vrijstelling al dan niet aan het door
de wetgever nagestreefde doel beantwoordt. Het bestuur van het kadaster
moet op geregelde tijdstippen nagaan of de voorwaarden voor de vrijstelling
nog altijd bestaan. Indien het bestuur vaststelt dat de bestemming van het
goed gewijzigd werd en dat dit van aard is om het voordeel van de vrijstelling
te doen verliezen, dan moet het de ontvanger van de belastingen verwittigen
(Vred. Fosse-La-Ville, 15 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 158).
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AFDELING

2

DUUR VAN DE HANDELSHUUR

214. NEGEN JAAR IN BEGINSEL - Het enige geval van een handelshuur met
een onbepaalde duur vindt men in artikel14, derde lid van de Handelshuurwet (Vred. Fosse-La-Ville, 23 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 593, noot
D.S.). Het betrof in dit geval een mondeling gesloten huurovereenkomst
met betrekking tot een bejaardentehuis. Die mondelinge huur wordt dus
beschouwd als zijnde gesloten voor negen jaren.
De regel dat de duur van de handelshuur niet korter mag zijn dan negen
jaar wordt niet geschonden door de rechter die beslist dat de huurder die
reeds aanspraak heeft gemaakt op uitvoering bij equivalent voor een ·
huurperiode, de uitvoering in natura nog enkel van het resterende deel van
de negenjarige periode kan vorderen (Cass., 15 oktober 1982, Arr. Cass.,
1982-83, 246, Credoc, 1983, Afl. 9, 6, Pas., 1983, I, 223). De Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft de door N.Y. Rubenspaleis op 16
februari 1968 aangevraagde hernieuwing van de huur betreffende het pand
waarin de bioscoop Capitol wordt uitgebaat laattijdig verklaard. De duur
van minstens negen jaar die door de Handelshuurwet opgelegd wordt en na
welke hernieuwing kan bekomen worden, moet worden berekend vanaf het
begin van de ingenottreding. Hieronder moet verstaan worden het ingaan
van het recht op genot, doch niet de materiele inbezitneming. Door een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 5 mei 1964 is komen vast te staan
dat de huurrechten van de rechtsvoorganger van het Rubenspaleis zijn
ingegaan op 1 juni 1956, en niet, zoals de verhuurders voorhouden, op 15
juli 1960, datum van de materiele inbezitneming, die voordien door de
handelswijze van verweerster was verhinderd. Voor de periode van 1 juni
1956 tot 15 juli 1960 hebben de verhuurders ten aanzien van de huurster
niet meer de keuze tussen de uitvoering in natura van de huurrechten van
hun voorganger of de vervanging van deze uitvoering door middel van een
schadevergoeding, omdat de voorganger reeds deze keuze gemaakt heeft
door jegens de huurster een vordering in schadevergoeding wegens genotsderving in te stellen die bij vonnis van 5 mei 1964 als ongegrond werd
afgewezen. De overnemer kan niet meer recht Iaten gelden dan degene die
de overdrager bezat en nog niet uitgeput heeft. Het Hof van Cassatie heeft
geen kritiek op dit vonnis.
Een brouwerij had een pand gehuurd van jaar tot jaar. Na een tiental jaren
van opeenvolgende huurcontracten wenste de eigenaar, een juridisch niet
onderlegd arbeider, een einde te stellen aan de overeenkomst. Daarop
antwoordt de brouwerij dat op grond van artikel 3 van de Handelshuurwet
de duur van een dergelijke overeenkomst niet minder kan zijn dan negen
jaren. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik is de mening toegedaan
dat de brouwerij niet zeer fair gespeeld heeft door een clausule in te lassen
in het contract waarvan zij weten moet dat die nietig is. De brouwerij heeft
de verhuurder eigenlijk willen in dwaling brengen met betrekking tot de
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door hem onderschreven verbintenissen. Dit noemt de rechtbank dolus, en
op die grond wordt de overeenkomst nietig verklaard (Rb. Doornik, 3
februari 1987, Rev. Liege, 1987, 590).
215.

WEDERZIJDS AKKOORD OM EEN EINDE TE STELLEN AAN DE HANDELS-

De N.V. Immobilien Alfa heeft een goed verhuurd aan eiseres,
op 1 maart 1975. Het goed werd verkocht en de koper kwam in de plaats
van de N.V. Immobilien Alfa als hoofdverhuurster. De koper stelt dat de
hoofdverhuring van 1 maart 1975 door onderlinge toestemming werd beeindigd, wat eiseres, hoofdhuurster betwist.

HUUR-

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen beslist dat de hoofdverhuurster het bewijs heeft geleverd dat de partijen een einde hebben gemaakt aan
de tussen hen bestaande huurovereenkomst door een getuigenverhoor. Dit
werd bevolen m.b.t. het feit dat op 4 september 1976 tussen partijen een
akkoord tot stand kwam waarbij de beeindiging van de huurovereenkomst
werd vastgesteld. In de redenen van de eerste rechter is er wei sprake van
bepaalde uitvoeringhandelingen van een overeenkomst tot beeindiging van
de huur, maar die handelingen worden door de rechter klaarblijkelijk niet
beschouwd als een voldoende bewijsmiddel van de uitvoering van een
overeenkomst tot het beeindigen van de huur, vermits hij daarenboven een
getuigenverhoor beval.
lngevolge artikel 3 van de Handelshuurwet kunnen partijen bij een handelshuurovereenkomst te allen tijde de lopende huur beeindigen, op voorwaarde
dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een
verklaring voor de rechter afgelegd. Zulks sluit het bewijs uit de uitvoering
van de beeindigingsovereenkomst niet uit.
Het bestreden vonnis wordt gecasseerd omdat de bedoelde overeenkomst
bewezen verklaard werd op grond van een door de wet niet toegelaten
bewijsmiddel (Cass., 27 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1183, Pas., 1983,
I, 1078).
De huurder is er niet toe gehouden toegekende respijttermijnen te voleindigen. Wei moet hij aan zijn verhuurder een redelijke opzeggingstermijn geven (Vred. Brussel, 29 september 1983, Res fur. Imm., 1984,
25).
216. STILZWIJGENDE HUURHERNIEUWING - Volgende zaak is eigenaardig
op het stuk van de gevolgde procedure. Op 4 juli 1966 werd een handelshuur
gesloten die verviel op 30 juni 1975. Bij aangetekend schrijven van 28 maart
1974 verzoekt de huurster om hernieuwing van de huurovereenkomst. Bij
aangetekend schrijven van 10 juni 1974 geven verhuurders hun akkoord met
de huurhernieuwing maar onder andere voorwaarden. Op 3 juli 1974
dagvaardt de huurster op basis van artikel18 Handelshuurwet. Bij vonnis
van 24 september 1974 wordt o.m. een deskundige aangesteld en wordt de
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zaak verzonden naar de zitting van 4 februari 1975. Op deze datum besliste
de vrederechter, bij verstek van beide partijen, dat de zaak wordt doorgehaald. Op 16 maart 1976 stellen huurders hoger beroep in tegen dit vonnis.
Op 26 november 1976 wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. Op 17
mei 1977 dagvaarden de verhuurders de huurster voor de vrederechter van
het kanton Kontich tot betaling van achterstallige huur en kosten, verbreking van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde goed en
verbrekingsvergoeding. Bij vonnis van 28 juni 1977 wordt de vordering
ongegrond verklaard en worden de verhuurders veroordeeld tot de kosten.
Op 22 augustus 1977 stellen de verhuurders hoger beroep in tegen dit vonnis.
Op 26 augustus 1977 herdaagt huurster de verhuurders voor de vrederechter
van het kanton Kontich ten einde uitspraak te horen doen over de vordering
die ingeleid werd op 3 juli 1974. Bij vonnis van 4 oktober 1977 wordt de
vordering ontvankelijk verklaard en wordt de huurhernieuwing toegestaan
onder bepaalde voorwaarden. Op 31 oktober 1977 stellen verhuurders hoger
beroep in tegen dit vonnis. Bij vonnis van 19 juni 1978 worden door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen beide zaken samen gevoegd,
worden de beide beroepen ontvankelijk doch ongegrond verklaard en
worden de verhuurders veroordeeld in de kosten. Tegen dit vonnis wordt
door de verhuurders cassatieberoep ingesteld en bij arrest van 2 mei 1980
wordt voornoemd vonnis vernietigd en wordt de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen verwezen (Cass., 2 mei 1980, R. W., 1980-81,
1063, met noot).
De rechtbank te Mechelen stelt dat partijen zich bevinden in de juridische
toestand die bepaald wordt in artikel 14, vierde lid, Handelshuurwet. De
stelling van de verhuurders dat een nieuwe huur tot stand is gekomen onder
de voorwaarden die door hen waren vastgesteld is niet steekhoudend. De
verhuurders hebben de huur niet tenminste 18 maanden vooraf opgezegd.
De huurprijs werd niet herzien. De vordering van de verhuurders van 17 mei
1977 wordt dan ook als ongegrond afgewezen (Rb. Mechelen, 5 januari
1982, R. W., 1982-83, 2281).
Door het vonnis van 4 februari 1975 waarbij de zaak op de algemene rol
werd doorgehaald is het geding dat ingeleid werd door de dagvaarding van
3 juli 1974, vervallen. Die dagvaarding moet dus voor onbestaande worden
gehouden. De huurster, die zich dus niet binnen dertig dagen na het
antwoord van de verhuurders heeft gewend tot de rechter, is van het recht
op huurhernieuwing vervallen. Vermits ze na het eindigen van de huur in
het bezit van het verhuurde goed gelaten werd is er een nieuwe huur van
onbepaalde duur tot stand gekomen, die de verhuurder kon beeindigen mits
tenminste 18 maanden vooraf op te zeggen.
Artikel 14 in fine Handelshuurwet bepaalt dat de oorspronkelijke huur
vervangen wordt door een nieuwe huur van onbepaalde duur die beheerst
wordt door de bepalingen van het oorspronkelijk contract. Partijen kunnen
niet de uitsluiting van de stilzwijgende huurverlenging bedingen. Wel staat
het de partijen vrij om op dat ogenblik een nieuwe huurovereenkomst te
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sluiten, maar die is o.a. met betrekking tot de duur en tot de herziening van
de huurprijs onderworpen aan de Handelshuurwet. Ook moet het bestaan
van dat nieuwe contract bewezen worden. De passiviteit van de verhuurder
wordt niet aanvaard als een bewijs van zijn akkoord met het nieuwe
contract. (Rb. Luik, 27 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 84).

AFDELING

3

DE HUURPRIJS

217. Het Hof van Cassatie herinnert eraan dat in een handelshuurovereenkomst de huurprijs niet moet worden bepaald; het is voldoende dat hij aan
de hand van die overeenkomst bepaald kan worden (Cass., 15 februari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 822, Pas., 1985, I, 737, T. Not., 1986, 75).
218. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS- Aan een huurster werd huurhernieuwing toegezegd met ingang van 1 februari 1982. Verhuurster beroept
zich op artikel 6 van de Handelshuurwet om een herziening van de huurprijs te bekomen. Zij stelt dat dergelijk verzoek kan gedaan worden tijdens de laatste drie maanden van elke driejarige periode voorzover zij
het bewijs levert van nieuwe omstandigheden die zij niet kende bij het
behandelen of het beantwoorden van het verzoek tot huurhernieuwing.
Deze drie maanden situeren zich tussen 1 november 1981 en 31 januari 1982,
vandaar haar dagvaarding d.d. 30 december 1981. Deze drie maanden
vallen samen met de laatste drie maanden van de huurceel die eindigt op
31 januari 1982 doch hernieuwd wordt met ingang van 1 februari 1982. De
vrederechter stelt dat de herziening niet mogelijk is tijdens de laatste drie
maanden van de laatste driejarige periode die tevens het einde van de
lopende huurceel betekent, ook niet in het geval waarin de huur hernieuwd
werd aan de voorgestelde voorwaarden. De eerste periode van drie jaar der
hernieuwde huur is een nieuwe huur en geen periode die volgt op een vorige
peri ode van drie jaar (Vred. Sint-Truiden, 23 september 1982, T. Vred.,
1983, 9).
Een huurder deed gelden dat de ontwikkeling van de huurprijzen van de
naburige eigendommen tussen 1968 en 1974, waarop de deskundige zich
steunt, niet kan worden beschouwd als een nieuwe omstandigheid in de zin
van artikel 6 Handelshuurwet, omdat zij door de partijen bij het sluiten van
de overeenkomst of bij de laatste herziening kon worden voorzien. Het
bestreden vonnis stelt echter vast dat de vergelijkingspunten eerst een groei
met niet minder dan 65 OJo en vervolgens een groei met 36 % aantonen. Op
grond hiervan beslist het dat de ontwikkeling van de huurprijzen van de
naburige eigendommen terzake wei degelijk kan worden beschouwd als een
nieuwe omstandigheid, die een herziening van de huurprijs rechtvaardigt.
Het Hof van Cassatie stelt dat de rechtbank aldus impliciet maar zeker
aanneemt dat in het concrete geval die groei zo belangrijk was dat zij bij
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het sluiten van de overeenkomst of bij de laatste herziening niet kon worden
voorzien(Cass., 15 maart 1985,Arr. Cass., 1984-85,964, Pas., 1986, I, 871,
R. W., 1986-87, 517).
In een handelshuurovereenkomst werd geen indexatieclausule opgenomen.
Dit doet er niet toe, volgens de vrederechter van Edingen. De verhoging van
de index kan een nieuwe omstandigheid uitmaken in de zin van artikel 6
Handelshuurwet, dat geen onvoorzienbare omstandigheid eist (Vred. Edingen, 6 juni 1984, T. Vred., 1986, 199). Ook de vrederechter van Vilvoorde
huldigt die betwistbare zienswijze. De evolutie van de levensduurte is een
nieuwe omstandigheid in de zin van artikel 6 Handelshuurwet (Vred.
Vilvoorde, 3 mei 1984, T. Vred., 1986, 198). Deze rechtspraak kan niet
goedgekeurd worden.
De procedure tot de herziening van de huurprijs op grond van artikel 6
Handelshuurwet vergt de tussenkomst van een deskundige in het belang van
alle partijen. De kosten moeten bij helften ten laste van elke partij gelegd
worden (Rb. Brussel, 18 maart 1983, Res Jur. Imm., 1983, 13). Op onrechtstreekse wijze komt ook in dit vonnis de problematiek van de kosten van
levensonderhoud aan bod, maar de vrederechter spreekt zich niet principieel
over deze vraag uit: ,Attendu que manifestement d'apres I' etude faite par
I' expert le marche locatif de l'endroit a evolue, en dehors de !'incidence de
l'index, dans le sens d'une augmentation sensible entre 1972 et 1978 justifiant amplement !'application de I' article 6 de la loi du 30 avril1951". Vanaf
de dag waarop de herziene huurprijs eisbaar is moet de wettelijke interest
toegekend worden.
De herziene prijs wordt in billijkheid vastgesteld. Deze uitzonderlijke bevoegdheid impliceert dat de magistraat vrij de aanwezige belangen waardeert en daarbij alle elementen van de zaak die zijn beslissing kunnen
bei:nvloeden in ogenschouw neemt. De rechter is er niet toe gehouden
de nieuwe huurprijs vast te leggen op basis van de actuele locatieve
waarde, noch van de oorspronkelijke waarde die met een bepaald coefficient vermeerderd zou worden, noch zelfs volgens de overeengekomen
huurprijs, voor zover hij het principe van de beschikkende macht van
de partijen eerbiedigt en het door de partijen vastgestelde contractuele
kader. De normale locatieve waarde van het verhuurde onroerend goed
is een belangrijk appreciatie-element zonder meer. De normale huurwaarde wordt bepaald in verhouding tot de andere vergelijkbare goederen,
maar is eigen aan het gehuurde goed. In casu werd de hele wijk getransformeerd door de inrichting van talrijke prestige- en luxe-handelszaken
en door de esthetische renovatie van de gebouwen. Dit wordt beschouwd
als een nieuwe omstandigheid. De herziene prijs is verschuldigd vanaf de
datum van de nieuwe driejaarlijkse huurperiode. Moratoire gerechtelijke
interesten zijn verschuldigd op het verschil tussen de betaalde huurprijs
en de herziene huurprijs (Rb. Luik, 3 oktober 1986, Rev. Liege, 1987,
1130).
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AFDELING

4

VERBOUWINGSWERKEN

219. De door de handelshuurder geplande werken mogen de veiligheid, de
salubriteit of de esthetische waarde van het gehuurde gebouw niet in het
gedrang brengen. In een geval waarin de verhuurster zich op sentimmntele
overwegingen steunde om zich tegen verbouwingswerken te verzetten wees
de vrederechter van Menen dit verzet als volgt van de hand: ,Het pand,
ons voldoende bekend, is een winkelhuis met twee verdiepingen en gelijkvloers, twee etalages met winkeldeur in het midden, en op de zijkanten een
private ingangsdeur. De voorgevel is opgetrokken in klassieke stijl en is
bezet met een gele gevelsteen, met uitzondering van de uitstalramen en de
winkeldeur, die omrand zijn met donkerbruine tegelstenen. Over de hele
breedte van de voorgevel loopt een uitspringende luifel. In de huidige
uitvoering contrasteren stijl en bouwmaterialen der uitstalramen en winkeldeur met de rest van de voorgevel. De huidige uitvoering komt ons onesthetisch over. Bovendien zijn winkelramen en winkeldeur ouderwets en commercieel niet Ianger attractief. De nieuwe uitstalramen en de winkeldeur
zullen verwerkt worden in een glasoppervlak, dat zich volgens ons esthetisch
zeer goed zal integreren in de bestaande gevel. De geplande vernieuwing ligt
in de lijn van vele gelijkaardige vernieuwde handelspanden. In de nabijheid
liggen gelijkaardige vernieuwde handelspanden, zoals de Brugsestraat 12 en
13. Ter staving van de uitleg bij de plaatsopneming over de geplande
bouwwerken voegden de huurders bij hun dossier een brief van de Rijksdienst voor Monumentenzorg die geen bezwaar had tegen de geplande
werken, alsmede de bouwtoelating van de stad Menen na gunstig advies van
Stedebouw (Vred. Menen, 15 juni 1983, R. W., 1986-87, 1282).
AFDELING

5

ONDERHUUR EN OVERDRACHT VAN HUUR

220. FORMALITEITEN- In 1977 werd een handelshuurovereenkomst gesloten met betrekking tot een logementshuis. De overeenkomst bevat een
verbod van afstand van huurceel en onderhuur. Op 31 augustus 1984 sluit
de huurster echter met een derde een overeenkomst waarbij zij hem haar
handelszaak, samen met haar huurceel overdraagt. Zij beweert in een
aangetekende brief van 3 september dat zij de verhuurders hiervan op de
hoogte stelde en een antwerp van de overeenkomst overmaakte. Laatstgenoemden Iaten per deurwaardersexploot van 28 september een gemotiveerd
verzet betekenen tegen deze overdracht, waarna zij op 4 oktober dagvaarden. Reeds op 1 september echter had de derde in het pand zijn intrek
genomen. De verhuurders worden aldus voor een voldongen feit geplaatst.
Dit gaat te ver. De vrederechter en de Rechtbank van Eerste Aanleg stellen
dat het niet-naleven van artikel 10 Handelshuurwet de nietigheid van de
overdracht met zich meebrengt. Het is een zware fout die een verbreking
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van de huurovereenkomst kan wettigen (Rb. Gent, 10 september 1986,
T.G.R., 1987, 110).
221. RECHTSPLEGING - De nietigverklaring van een overdracht van huur,
op grand van de artikelen 10 en 11 van de Handelshuurwet, heeft tot gevolg
dat de huurder het goed bezet zonder recht of titel. Uitdrijving is mogelijk,
oak zonder formule van uitvoerbaarverklaring van het vonnis en niettegenstaande beroep (Beslagr. Luik, 4 december 1985, ResJur. Imm., 1986, 273).
Aile vonnissen inzake handelshuur zijn inderdaad uitvoerbaar bij voorraad,
niettegenstaande elk rechtsmiddel. Hier worden alle vonnissen bedoeld,
eindvonnissen en vonnissen alvorens recht te doen. De uitvoerbaarheid bij
voorraad is verplicht, de rechter is krachtens de wet gehouden ze uit te
spreken. Uitzondering is gemaakt voor de vonnissen die de hernieuwing van
de huurovereenkomst weigeren of het bedrag van de vergoeding wegens
uitzetting vaststellen. Hier is uitvoerbaarheid bij voorraad niet verplicht.
Het staat de rechter vrij ze volgens de regels van het gemeenrecht al dan
niet uit te spreken (Pauwels, A., Handelshuur, A.P.R., nr. 507).
222. UITZETTINGSVERGOEDING - Een brouwerij maakt aanspraak op
uitzettingsvergoeding op grond van artikel 16, IV Handelshuurwet. Wanneer de onderhuurder aan wie de handelszaak toebehoort, het goed blijft
bezetten ondanks de uitzetting van de hoofdhuurster, is geen vergoeding
wegens uitzetting aan de hoofdhuurster verschuldigd (Cass., 14 november
1986, Arr. Cass., 1986-87, 357, J.T., 1987, 351, Pas., 1987, I, 331). Het
hoedje in de Pasinomie en in de arresten van het Hof van Cassatie lijkt niet
te kloppen met de motivering van het cassatie-arrest. Als obiter dictum staat
in het aangevochten vonnis dat eigendom van de in het goed geexploiteerde
handelszaak in principe geen vereiste is tot aanspraak op een vergoeding
wegens uitzetting. Maar het blijkt dat de hoofdhuurster dan tach eigenares
is van de handelszaak. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
oordeelt op 11 juni 1985 dat vermits de onderhuurder in het goed blijft de
handelszaak niet verloren gaat. In de huurovereenkomst tussen huurster en
onderhuurder van 1 juni 1964 ,erkenden" de verhuurders dat de hoofdhuurster, de brouwerij eigenares is van de handelszaak. Het bestreden
vonnis besliste dat die ,erkenning" voor waarachtig moet worden gehouden zolang het tegendeel niet vaststaat en dat de brouwerij derhalve gerechtigd is op de uitzettingsvergoeding. Volgens het Hof van Cassatie past het
zodoende de regel toe dat derden, terzake de verhuurders (eisers in cassatie),
verplicht zijn het bestaan van overeenkomsten te erkennen en er oak
rekening mede te houden.
223.

RECHT VAN DE ONDERHUURDER OP DE UITZETTINGSVERGOEDING -

Een onderhuurder, de N.V. Sparta, heeft huurhernieuwing gevraagd aan
de hoofdhuurster, een brouwerij. Laatstgenoemde heeft de huurhernieuwing niet geweigerd. Artikel25, derde lid, van de Handelshuurwet bepaalt:
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, ,Ingeval van handelsonderhuur kan de rechter de vergoeding verdelen
tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder". De N. V. Sparta kan geen
vergoeding vorderen wegens uitzetting, tenzij op grand van artikel25, derde
lid. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, dat aan
de N.V. Sparta ruimere rechten heeft toegekend dan de verdeling van de
vergoeding als bedoeld in artikel 25, derde lid van de Handelshuurwet en
dat aan een deskundige opdracht heeft gegeven in de verhouding tussen
hoofdhuurster en onderhuurder de eventuele schade te berekenen die de
N.V. Sparta heeft geleden tengevolge van de uitzetting uit voormeld cafe,
rekening houdend met aile elementen van de zaak, a.m. met de inkomstenderving van de N.V. Sparta wordt teniet gedaan (Cass., 11 oktober 1985,
Arr. Cass., 1985-86, 168, Pas., 1986, I, 146, Res Jur. Imm., 1986, 261).
224.

VERWERPING VAN DE VRAAG NAAR HUURHERNIEUWING VAN DE

HOOFDHUURDER OM REDENEN DIE HEM ZELF BETREFFEN- Een

brouwerij,
die een huis had gehuurd en het in onderhuur had gegeven aan eiser, vroeg
hernieuwing van de huur en stuitte op een weigering van de eigenaar die
beweerde het pand zelf te willen bewonen. Zij antwoordde negatief op de
vraag naar hernieuwing van de onderhuurder, omdat zijzelf geen hernieuwing kreeg. Eisers vordering, waarbij hij vroeg dat hem een huurhernieuwing zou worden toegestaan ten opzichte van de eigenaar en waarbij hij
opwierp dat de door de eigenaar opgegeven reden weinig ernstig was, wordt
door het vonnis van de rechtbank van Hasselt afgewezen. De onderhuurder
beweert dat hij recht heeft op hernieuwing als de hoofdhuurster berust in
de weigering van de hoofdverhuurder, en de weigeringsgrond niet ernstig
is. Met deze zienswijze kan het Hof van Cassatie het niet eens zijn. Het
stilzitten van de hoofdhuurster na de gegronde weigering van huurhernieuwing door de verhuurder is geen reden van weigering van huurhernieuwing
die de hoofdhuurster aileen betreft (Cass., 8 november 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 355, R. W., 1984-85, 2976, Pas., 1985, I, 315).
225. WERKELIJKE UITVOERING VAN DE OVERDRACHT VAN HUUR - De
artikelen 1717 B. W. en de artikelen 10 en 11 van de Handelshuurwet stellen
de rechtsgevolgen van de overdracht van huur ten aanzien van de betrokken
partijen, nl. hoofdverhuurder, huurder en overnemer, niet afhankelijk van
de reele uitvoering van de overdracht. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent had aan de overdracht van de huur geen rechtsgevolgen willen toekennen op de enkele grand dat de reele uitvoering ervan niet bewezen was
(Cass., 27 mei 1983, Pas., 1983, I, 1084, Arr. Cass., 1982-83, 1190).
226. OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE OVERDRACHT VAN HUUR Sedert 1975 huurde eiser (de schoonvader) een garage voor de verkoop van
tweedehandswagens. In werkelijkheid was de handelszaak eigendom van
zijn schoonzoon. Einde 1977 betekende eiser aan de verhuurder een overeenkomst waarbij de handelshuur en de handelszaak werden overgedragen
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aan verweerder, die de prijs van de handelszaak betaalde aan eisers"
schoonzoon. Maar de verhuurder verzette zich tegen de overdracht van de
handelshuur, en een vonnis van de rechtbank te Brussel oordeelde dit verzet
geldig. Met betrekking tot de handelszaak oordeelt het vonnis dat ze werd
overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de verhuurder zich
niet tegen de overdracht van de huur zou verzetten of dat zijn verzet door
de rechter zou worden afgewezen. Het vonnis veroordeelt eiser en zijn
schoonzoon hoofdelijk tot terugbetaling van de prijs van de overdracht van
de handelszaak. Dit vonnis wordt op vordering van de schoonvader vernietigd. Uit de overeenkomst tot overdracht van de huur en van de handelszaak
volgt dat de gevolgen ervan afhangen van de voorwaarde dat de verhuurders
akkoord zouden gaan of dat een rechterlijke beslissing de overdracht zou
bekrachtigen. De voorwaarde is niet vervuld. De overnemer heeft het recht
de door hem betaalde prijs terug te krijgen van schoonvader en schoonzoon
als hoofdelijke schuldenaars van eenzelfde contractuele verbintenis. De
uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis,
als de betaling is gedaan v66r dat de voorwaarde is vervuld en als deze niet
in vervulling gaat, is inderdaad een onverschuldigde betaling waaruit krachtens de artikelen 1235, 1376 en 1377 B.W. een wettelijke verplichting tot
teruggave voortvloeit. Het vonnis is derhalve tegenstrijdig door te beslissen
enerzijds dat de overdracht haar gevolgen niet heeft kunnen hebben, daar
de opschortende voorwaarde waaronder ze was aangegaan niet was vervuld,
en, anderzijds, dat eiser contractueel verplicht was om verweerder de prijs
van de overdracht terug te betalen (Cass., 7 oktober 1982, Arr. Cass.,
1982-83, 215, Pas., 1983, I, 193, R. W., 1984-85, 1603). De gelaakte juridische fout is dus de volgende. Schoonvader en schoonzoon zijn niet contractueel gehouden tot terugbetaling van de prijs van de handelszaak. De
verplichting om het onverschuldigd betaalde terug te geven is een buitencontractuele verplichting.
In een arrest van een jaar vroeger besliste het Hof dat wanneer een
verbintenis wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde het contract
(en dus de contractuele aansprakelijkheid) bestaat, zolang de voorwaarde
hangende is. Gaat de voorwaarde niet in vervulling, dan verdwijnt het
contract. De verbintenis die in kiem bestond komt niet tot een juridisch
bestaan (Cass., 5 juni 1981, R. W., 1981-1982, 245, R.C.J.B., 1983, 199,
noot J. Herbots). In dit arrest betrof het een fout die gebeurt was hangende
de voorwaarde. De hierdoor opgelopen aansprakelijkheid is contractueel.
In het arrest van 1982 betreft de vraag de aard van de verbintenis tot
terugbetaling van de - hangende de voorwaarde reeds betaalde - prijs,
die onverschuldigd blijkt wanneer de voorwaarde niet in vervulling gaat.
Het is een quasi-contractuele verbintenis.
227.

DE OORZAAK VAN DE VERBINTENIS VAN DE OVERDRAGER VAN DE

HANDELSZAAK TOT ZEKERHEID VAN DE VERBINTENISSEN ALS HUURDER
vAN DE OVERNEMER -
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Op 24 augustus 1981 huurt ene Figaro een handel-

spand waarin hij een coifuresalon uitbaat tot 31 augustus 1982. Dan draagt
hij zijn handelszaak over. Op 27 augustus 1982 wordt een driepartijen-overeenkomst gesloten. De eigenaars verhuren het gelijkvloers voor handelsdoeleinden; de nieuwe huurder aanvaardt; onze Figaro stelt zich borg ten
opzichte van de verhuurders voor de regelmatige betaling van de huurprijs
en de eerbiediging van de contractuele clausules tot op 31 augustus 1984,
beeindigingsdatum van de eerste driejarige periode van de huur die hijzelf
had ondertekend. Op grond van die borgstelling wordt hij door de verhuurders gedagvaard. Zijn verweer is dan dat vermits er geen overdracht van
huur is geweest in de zin van de Handelshuurwet, maar wei een nieuwe
overeenkomst, de verbintenissen die hijzelf heeft op zich genomen door die
nieuwe huur te tekenen, geen oorzaak heeft. De vrederechter te Luik stelt
dat de geldigheid van een rechtshandeling afhangt van het bestaan van een
oorzaak, tenzij de rechtshandeling op zichzelf volstaat en geabstraheerd kan
worden van zijn oorzaak. De partijen kunnen hun bedoeling uiten om een
abstracte verbintenis te creeeren. Het lijkt de vrederechter ,que le defendeur ne s'est pas oblige pour le plaisir de s'obliger". De vordering tegen
hem wordt dan ook gegrond verklaard (Vred. Luik, 8 juni 1984, Jur. Liege,
1984, 422).
228.

ZUIVER POTESTATIEVE VOORWAARDE: INDIEN DE ONDERHUURDER

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant onderzoekt een
beding in een handelshuurovereenkomst, dat de huurster, een brouwerij,
vrijstelt van betaling van de huurprijs als de onderhuurder in gebreke blijft
of als een geen onderhuurder gevonden wordt. Zij stelt vast dat de brouwerij, nadat zij door een verhuurder was verwittigd dat bet pand leeg en
verlaten stond, niets heeft gedaan om haar verplichting tot onderverhuring
en exploitatie na te komen; dat zij tegen de onderhuurders geen enkele
procedure heeft ingesteld en dat het dus enkel aan haar te wijten is dat het
verhuurde pand leeg bleef. Impliciet leidt bet vonnis uit die feitelijke
vaststellingen af dat de vervulling van de voorwaarde bij de verbintenis om
de huurprijs op de bepaalde tijden te betalen, uitsluitend afhing van de wil
van de partij die zich verbond. De rechtbank besliste dat dit beding zonder
gevolg moest blijven. Hierop heeft bet Hof van Cassatie geen kritiek. De
potestatieve voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan en die deze
nietig maakt, is de zuiver potestatieve voorwaarde, dat wil zeggen de
voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afhangt van degene die zich
verbindt (Cass., 13 oktober 1983,Arr. Cass., 1983-84, 163, J.T., 1984,266,
Pas., 1984, I, 151).
BETAALT-

229.

TEKORTKOMINGEN VAN ONDERHUURDERS MAAKT GEEN OVERMACHT

De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel stelt vast dat de hoofdhuurster, een brouwerij, haar contractuele
verplichtingen niet is nagekomen door een blijvende onderbreking van de
handelsexploitatie die tot gevolg had dat bet gehuurde goed niet werd
UIT VOOR DE HOOFDHUURDER -
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onderhouden. Het vonnis stelt dat zij zich, bij gebrek aan overmacht, ten
aanzien van haar verhuurster niet kan beroepen op de tekortkomingen van
haar eigen huurders. Het vonnis beslist eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat
de hoofdhuurster zich ten aanzien van de hoofdverhuurster niet kan beroepen op de tekortkomingen van de onderhuurders. Het beslist ten tweede dat
de hoofdhuurster niet te maken heeft gehad met een geval van overmacht,
dit wil zeggen met een onoverkomelijk beletsel ter verdere uitvoering van
haar verplichting om het gehuurde goed te exploiteren en te onderhouden.
Volgens het Hof van Cassatie rniskent dit vonnis noch het wettelijk begrip
overmacht, noch de gevolgen van het bestaan van het contract van onderverhuring (Cass., 8 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 499, Pas., 1981, I,
492, noot).
Rechtssociologisch is het, terloops gezegd, nog eens het noteren waard dat
in zovele betwistingen inzake handelshuur brouwerijen partij zijn.
230.

AANKOOP VAN HET ONROEREND GOED DOOR DE ONDERHUURDER,

Wanneer een onderhuurder eigenaar wordt van het gehuurde goed, betekent de cumul van de twee hoedanigheden niet dat deze
hoedanigheden in elkaar vloeien, noch dat de verbintenissen van de onderhuurder jegens zijn verhuurder (die ook de hoofdhuurder is) verdwijnen.
Het voortbestaan van de huurovereenkomsten vertoont een duidelijk belang
om reden van het behoud van de brouwerijverplichtingen die de onderhuurder heeft (Vred. Grace-Hollogne, 27 januari 1921, Rev. Not. B., 1983, 33,
noot D.S.).
CAFEHOUDER -
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OVERDRACHT VAN HET VERHUURDE GOED

231.

UITZETTING DOOR DE KOPER DIE EEN NIET SOORTGELIJKE HANDEL

Een verhuurd handelspand werd in de loop van de huur
verkocht. De nieuwe eigenaar zegde de bestaande huur op teneinde in het
huis een niet soortgelijke handel te drijven. Voor de eerste rechter vorderden
de huurders, op grand van de artikelen 1744 en 1745 B.W. een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs voor de nog niet verstreken maanden. De
vrederechter past artikel 1744 en artikel1745 B.W. toe en veroordeelt de
eigenares-verkoopster tot een schadevergoeding gelijk aan een jaar huurprijs of 193.344 frank. De rechtbank te Mechelen citeert het Hof van
Cassatie: ,De artikelen 1745 tot 1747 B.W., die een vergoeding aan de uit
het gehuurde goed gezette huurder toekennen, zijn aanvullende wetsbepalingen, en zijn zoals artikel1744 nader aanduidt slechts toepasselijk, indien
in een huurovereenkomst geen beding is gemaakt omtrent de schadevergoeding''. In het huurcontract wordt echter uitdrukkelijk verwezen naar artikel
12 Handelshuurwet. Hieruit volgt dat de partijen naar deze wet verwezen
hebben om de modaliteiten van de eventueel verschuldigde vergoeding te
GAAT VOEREN-
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regelen. Zo'n beding is geldig, zelfs indien er uit volgt dat in sommige
gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zal zijn. In casu is een van deze
mogelijke gevallen voorhanden, nl. dat de verkrijger opzegt om een niet
soortgelijke handel uit te baten, waardoor het huurcontract uitdrukkelijk
na samenlezing van artikel21 van het huurcontract en artikelen 12, 16, 25
en 26 van de Handelshuurwet enige vergoeding uitsluit vermits het de
modaliteiten van de vooropzeg beschrijft zonder enig schadevergoedend
beding eraan te koppelen. Het vonnis a quo wordt vernietigd en de oorspronkelijke vordering wordt ongegrond verklaard (Rb. Mechelen, 21 februari 1984, Pas., 1984, III, 59, R. W., 1985-86, 616).
In een analoog geval huurden eisers een huis waarin zij een hotel met
herberg uitbaatten. In de loop van de huur werd het huis verkocht aan een
bank die op grand van artikel 12 en artikel 16, I, 1° Handelshuurwet de
handelshuur opzegde. Na de stelling van de eisers dat de opzegging ongeldig
waste hebben verworpen, onderzoekt de rechter hun vordering tot vergoeding wegens uitzetting.
Het gemeen recht kan terzake niet worden ingeroepen. De Handelshuurwet
heeft immers de betrekkingen tussen de contracterende partijen specifiek
geregeld. Een artikel uit de huurovereenkomst verwijst uitdrukkelijk naar
artikel 12 Handelshuurwet en dit sluit het gemeen recht uit. De Handelshuurwet voorziet geen vergoeding voor het geval de koper die uitzet niet een
soortgelijke handel voeren zal in het pand. Het beding en de huurovereenkomst leidt er dus toe dat geen enkele vergoeding verschuldigd is wegens
uitzetting (Vred. Leuven, 6 september 1982, R. W., 1985-86, 618).
232.

KENNIS DOOR DE KOPER VAN HET BESTAAN VAN BEN HUUR VAN
LANGER DAN NEGEN JAAR De vermelding van het bestaan van een

huurovereenkomst en van de identiteit van de huurders in de koopakte van
een onroerend goed, laat niet toe hieruit af te leiden dat de koper er zich
toe verbindt die huur verder te zetten (Vred. Aarlen, 12 februari 1982, Rev.
Reg. Dr., 1983, 145). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik zegt het
tegenovergestelde, althans volgens het hoedje: ,Aan de koper van een
onroerend goed, die krachtens een onderhandse akte v66r de ondertekening
van de authentieke akte het bestaan kent van een overeenkomst die een
bestaande huur verlengt, is deze overeenkomst tegenwerpelijk" (Rb. Luik,
23 april1985, Jur. Liege, 1985, 356). Zoals verder zal blijken is dit hoedje
slecht geredigeerd. Waarover ging het? In december 1981 dagvaardt een
brouwerij om een overeenkomst van huurhernieuwing die op 18 mei 1973
gesloten werd tussen haar en de eigenaar, te horen tegenwerpelijk verklaren
aan de koopster van bet goed. Het betrof een huur waarvan de eerste
periode eindigde op 31 maart 1965. In februari 1963 wordt die huur voor
de eerste keer hernieuwd tot 31 maart 1974. In 1972 wordt voor de tweede
keer een hernieuwingsovereenkomst gesloten die geregistreerd werd in november 1972. Deze tweede periode zal eindigen op 31 maart 1983. Maar in
een overeenkomst van 18 mei 1973 die geregistreerd wordt, komen partijen
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overeen dat de overeenkomst van 1972 zou verlengd worden voor een duur
van nag eens negen jaar en pas zou eindigen op 31 maart 1992. Op 6
september 1979 wordt een koopcompromis gesloten tussen de eigenaar en
een koopster. In oktober wordt de authentieke koopakte verleden.
De eerste rechter besliste dat de overeenkomst van 18 mei 1973 niet tegenwerpelijk was aan de koopster en dat bijgevolg de handelshuur een einde
nam op 31 maart 1983, zoals bepaald in de hernieuwingsovereenkomst van
1972. De brouwerij tekent beroep aan omdat de koopster op de hoogte was
van het bestaan van de huurovereenkomst en van de verlenging ervan.
Volgens de brouwerij moet de koopster de huur eerbiedigen tot 31 maart
1992. De Rechtbank van Eerste Aanleg aanvaardt als bewezen dat de
koopster op 6 september 1979 - datum van het koopcompromis - geen
kennis had van de verlengingsovereenkomst van 18 mei 1973. Maar de
verlengingsovereenkomst van 18 mei 1973 werd haar medegedeeld v66r de
ondertekening van de authentieke akte. Zij wist dus dat het contract
eindigde op 31 maart 1992.
De overeenkomst van 18 mei 1973 heeft tot voorwerp de einddatum van de
,huur van 6 oktober 1972 te verlengen en zij vormt die overeenkomst dus
om in een huur voor meer dan negen jaren. Die huurovereenkomst heeft
weliswaar vaste datum, maar werd niet overgeschreven in de registers van
de Hypotheekbewaarder. Volgens de rechtbank moet onderzocht worden
of de koopster een derde is die ,zonder bedrog gecontracteerd heeft" in
de zin van artikel 1, tweede lid van de Hypotheekwet.
Bij het sluiten van de onderhandse verkoopakte van 6 september 1979 had
de koopster geen kennis van de overeenkomst tot verlenging van de huur
van 18 mei 1973. Die onderhandse akte bevat geen clausule die haar dwingt
een mogelijke huur te eerbiedigen. V66r de datum van het verlijden van de
authentieke koopakte werd haar de overeenkomst van verlenging van
verhuur van 1973 meegedeeld. De authentieke koopovereenkomst bevat een
clausule luidens welke de koopster elke huurovereenkomst, zelfs een mondelinge, moet eerbiedigen. Ze wist dus dat de huurovereenkomst pas op 31
maart 1992 zou eindigen na de tweede hernieuwing. Het standpunt van de
koopster is dat zij wei de lopende negen jaar wil eerbiedigen maar dat zij
niet verder de overeenkomst van huur moet eerbiedigen krachtens artikel
1 van de Hypotheekwet. De rechter beschouwt haar echter niet als een derde
die zonder bedrog heeft gecontracteerd, vermits zij op de hoogte was van
het bestaande huurcontract van Ianger dan negen jaar (Zie J. Dabin, noot
onder Cass., 8 april 1957, R.C.J.B., 1958, 108 e.v.). De uiterst slechte
redactie van het hoedje werkt verwarrend. Dit had als volgt geredigeerd
moeten zijn: wanneer de koper van een onroerend goed, voordat de authentieke koopakte verleden wordt (koopakte waarbij krachtens de wil der
partijen de eigendom overgaat) kennis krijgt van het bestaan van een
huurovereenkomst van Ianger dan negen jaar, en wanneer in de authentieke
koopakte een clausule opgenomen wordt krachtens dewelke hij de bestaande huurovereenkomst moet eerbiedigen, dan kan hij de niet-overschrijving
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van de huurovereenkomst niet opwerpen. Hij is geen derde die zonder
bedrog gehandeld heeft.
AFDELING

7

AANSPRAAK OP HUURHERNIEUWING

§ 1. Het recbt op buurhernieuwing

233. BEWIJS - De huurder die aanspraak maakt op hernieuwing van een
handelshuur draagt de bewijslast dat er een huurovereenkomst bestaat, die
een recht op hernieuwing impliceert. Artikel1715, tweede lid, B.W. is niet
toepasselijk wanneer een ongeschreven huurovereenkomst uitgevoerd werd.
Het bewijs van de hernieuwing van een handelshuurovereenkomst mag
worden geleverd door een begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door
vermoedens (Cass., 14 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 168, Pas., 1984,
I, 156, R. W., 1984-85, 885).
Het betrof de in 1938 gesloten huur van een cafe-restaurant Van Eyck. Die
overeenkomst had op 1 maart 1980 reeds meer dan 41 jaar geduurd. Toen
de wet van 13 april 1951 in werking trad, was er dus een lopende huurovereenkomst, waarvoor de mogelijkheid dus bestaat tot het bekomen
van (sinds 1970) drie opeenvolgende huurhernieuwingen die zich allen
moeten situeren na 20 mei 1951. Dit gebeurt, met name in 1953, 1962 en
1971.
Door partijen wordt niet betwist dat de eerste handelshuurovereenkomst
tussen hen werd gesloten op 4 oktober 1938 voor de duur van vijf jaar. Een
volgende voorgelegde overeenkomst dateert van 28 februari 1962. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent vindt in de schriftelijke overeenkomst van
1962 een begin van schriftelijk bewijs van een huurhernieuwing in 1953. Dit
begin van schriftelijk bewijs wordt aangevuld door een reeks vermoedens,
te weten: dat het bestaan van een wijziging van de oorspronkelijke overeenkomt v66r 1962 moet worden aangenomen, dat de wijziging van de prijs
in elk geval niet kan worden ontkend, dat eiseres in het bezit moet zijn van
de contracten, maar ze niet voorbrengt, wat erop wijst dat ze haar stelling
niet staven, terwijl bepaalde feiten aannemelijk maken dat de stukken bij
verweerster niet zijn teruggevonden. Het vonnis verantwoordt aldus wettelijk de beslissing dat de huurhernieuwing in 1953 is bewezen.
234. DEZELFDE HANDEL - De verhuurders hebben voor de rechtbank te
Namen aangevoerd dat artikel 13 van de Handelshuurwet zegt dat de
hernieuwing van de huurovereenkomt enkel kan worden verkregen om
dezelfde handel voort te zetten, en dat de door de huurders geexploiteerde
handel, in de loop van het geding en na het verstrijken van de oorspronkelijke huurovereenkomst, van wassalon was omgevormd tot antiquariaat. Dit
nieuwe feit zou de hernieuwing in de weg staan. Het vonnis beslist dat de
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huurder, alhoewel hij ingevolge voornoemd artikel 13, in beginsel enkel
recht heeft op hernieuwing van de huurovereenkomst om dezelfde handel
voort te zetten, toch, zo de plaatsen krachtens de overeenkomst in ruime
zin bestemd zijn voor ,handelsdoeleinden", elke fatsoenlijke handel mag
uitoefenen en dus de aard van zijn exploitatie mag wijzigen zonder de in
het contract bepaalde bestemming van zijn exploitatie te miskennen. Ten
deze kan, volgens bet vonnis, aan de huurders hoegenaamd niet worden
verweten dat zij de aard van de gedreven handel hebben gewijzigd, aangezien de bewoordingen zelf van de huurovereenkomst die zij hebben ondertekend, zeer vaag zijn. Er wordt inderdaad zonder verdere precisering gesproken van een handel op een gelijkvloers. Dit vonnis wordt door bet Hof van
Cassatie vernietigd. Voor de vaststelling van het recht van de huurder op
hernieuwing van de huurovereenkomst is terzake niet dienend dat in de
oorspronkelijke huurovereenkomst de bestemming van de verhuurde plaatsen enkel wordt aangegeven door de vermelding dat zij ,voor handelsdoeleinden bestemd zijn". Wat telt is dat de huurder de handel heeft stopgezet
die hij er tijdens de verlopen huurovereenkomst had geexploiteerd. Artikel
13 Handelshuurwet bepaalt dat de huurder bet recht heeft, bij voorkeur
boven aile andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te
verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Die wetsbepaling beoogt de
bescherming van de handelszaak en bet recht op hernieuwing verdwijnt
wanneer de huurder zonder toestemming van de verhuurder een andere dan
de gedreven handel wil drijven (Cass., 6 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83,
583, J. T., 1983, 575, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 377, noot, Rev. Not. B.,
1983, 305, noot Sterckx, D., Rev. Reg. Dr., 1983, 127).
235.

DE ONDERHUURDER KOOPT HET GOED EN WORDT HOOFDVERHUUR-

Een brouwerij stelt een vordering in om hernieuwing te bekomen
van een huurovereenkomst. Zij is hoofdhuurster. De eigenaars tegen wie
de vordering gericht is cumuleren tevens de hoedanigheid van onderhuurders. M.a.w. de onderhuurders hebben intussen bet goed gekocht. De
aankoop door de onderhuurder van bet onroerend goed volstaat als dusdanig niet om de hoofdhuurder uit te winnen. De verbintenissen van de
onderhuurders tegenover de hoofdhuurster verdwijnen niet, door bet feit
dat de eerstgenoemden eigenaar zijn geworden van bet goed. Ret voortbestaan van bet bestaande huurcontract vertoont een groot belang voor de
brouwerij die aldus de brouwerijverbintenissen ten laste van de onderhuurders kan handhaven. De vrederechter hernieuwt aan de bestaande voorwaarden zowel de hoofdhuurovereenkomst als de onderhuurovereenkomst
(Vred. Gdice-Hollogne, 27 januari 1981, Rev. Not. B., 1983, 33).
DER -

236.

MINIMUMDUUR. RELATIEVE NIETIGHEID. RECHT OP DRIB HERNIEU-

De nietigheid van een huurovereenkomst die voor minder dan
negen jaar gesloten werd, kan slechts ingeroepen worden door de huurder.
Indien laatstgenoemde bij gelegenheid van opeenvolgende hernieuwingen
WINGEN -
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eraan verzaakt heeft deze nietigheid in te roepen, is hij vervallen van het
recht om dat later nag te doen.
De bepalingen die aan de huurder het recht geven op drie hernieuwingen
zijn dwingend. De verkeerde vermelding ,le present bail constitue un
troisieme renouvellement", ingelast in de akte die de tweede hernieuwing
vaststelt, wordt voor niet geschreven gehouden (Rb. Bergen, 17 oktober
1986, Rev. Liege, 1987, 1135, noot P.H.).
Een
P.V.B.A. had huurhernieuwing verkregen ingevolge het gebrek aan een
gemotiveerde weigering of het voorleggen van andersluidende voorwaarden
in antwoord op haar aanvraag van 14 oktober 1980. De betwisting hierover
werd beslecht door een vonnis van 16 juni 1981 waarbij de huurhernieuwing
werd toegezegd met ingang van 1 februari 1982. Dan beroept verhuurster
zich op artikel 6 Handelshuurwet om een herziening van de huurprijs te
vorderen. De vrederechter stelt dat dit artikel geen toepassing kan vinden,
daar bij huurhernieuwing niet een volgende driejarige periode, maar een
nieuwe overeenkomst ingaat (Vred. Sint-Truiden, 23 september 1982,
R. W., 1984-85, 2575, noot).
237. HUURHERNIEUWING. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS -

Wanneer een huurder, Op bet
einde van de huur waarvan hij geen hernieuwing vroeg, in het goed blijft,
ontstaat er een nieuwe huur van onbepaalde duur. Daaraan kan een einde
gesteld worden mits een opzegging van 18 maanden. De huurder heeft dan
het recht om de huurhernieuwing aan te vragen. De eigenaar die deze
aanvraag tot hernieuwing heeft aanvaard mits bepaalde wijzigingen, kan
zich in een latere procedure niet meer beroepen op de nietigheid van die
aanvraag (Vred. Andenne, 17 januari 1985, T. Vred., 1985, 209).
Wanneer ingevolge artikel 14; 3de lid, Handelshuurwet een huur van
onbepaalde duur tot stand is gekomen, de verhuurder hieraan een einde wil
maken door ze tenminste 18 maanden vooraf op te zeggen en de huurder
gebruik wil maken van zijn recht op hernieuwing, moet de huurder de
aanvraag doen in de vorm van het eerste lid van artikel 14. De termijn om
van dit recht gebruik te maken vangt aan op de dag van de betekening van
de opzegging (Vred. Merksem, 17 maart 1983, R. W., 1983-84, 44, noot De
Meyer, C.).

238. HUUR VOOR ONBEPAALDE DUUR -

§ 2. De huurhernieuwingsaanvraag
239. MEERDERE HUURDERS - Wanneer een handelshuurovereenkomst
door meerdere huurders ondertekend werd, is het recht op hernieuwing
deelbaar. De aanvraag ertoe kan door een enkele huurder worden ingediend
in het belang van de stabiliteit van de handelszaak. Een handelshuur wordt
niet intuitu personae afgesloten, zodat de verhuurder de aanvraag tot
hernieuwing niet kan weigeren om reden dat de huur afgesloten was omwille
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van de persoon van een der oorspronkelijke huurders, die de handelszaak
verliet alvorens de aanvraag werd geformuleerd (Rb. Brussel, 22 mei 1987,
T. Vred., 1987, 277). De vrederechter daarentegen had de tegenovergestelde
mening gehuldigd (mening die men ook vindt in Pauwels en Raes, a. w.,
287). De rechtbank te Brussel volgt daarentegen de stelling van De Page (IV,
792 B) ~n Lahaye en Vankerckhove (Novelles, Droit Civil, VI, Deel II, nr.
1757).
Wanneer er meerdere huurders zijn, moet de huurhernieuwingsaanvraag
door elk van hen ingediend worden. Indien een ervan ontbreekt, om 't even
om welke reden, is het verzoek uitgaand van de anderen ongeldig (Vred.
Brussel, 2 juni 1987, T. Vred., 1986, 218). De vrederechter houdt het dus
bij de stelling van Raes en Pauwels (biz. 160). De eiseres steunde zich op
de leer van Vankerckhove en De Page, volgens welke de huurder recht heeft
op hernieuwing, zelfs indien hij zijn rechten met anderen deelt en deze de
huur niet willen voortzetten.
240. MEERDERE VERHUURDERS - Indien er meerdere verhuurders zijn,
moet de huurhernieuwingsaanvraag in de wettelijke vorm aan elke verhuurder toegezonden worden. Het is echter mogelijk dat een van de verhuurders
mandaat heeft gekregen van de anderen. Het mandaat om een onroerend
goed te beheren mag stilzwijgend zijn. Wordt als beheerder van de onverdeeldheid beschouwd diegene die de huurgelden int en een gerechtelijke
procedure inleidt (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 10 december 1985, T. Vred.,
198, 213).
241. HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG DOOR BEN ADVOKAAT- Het verzoek tot hernieuwing van een handelshuur valt niet onder het mandaat ad
litem van de advokaat, en dient het voorwerp uit te maken van een bijzonder
mandaat. Dit bijzonder mandaat mag stilzwijgend zijn. Het kan door de
eigenaar tijdens de procedure niet betwist worden (Vred. Brussel, 2 juni
1986, T. Vred., 1986, 218).
242.

TERMIJN W AARIN DE AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING MOET GE-

De verhuurder die het stilzwijgen bewaart na
ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing die te vroeg is betekend, handelt
in strijd met het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten
worden uitgevoerd, volgens de vrederechter van Merksem. De verhuurder
had een opzeggingstermijn van meer dan 18 maanden gegeven. De huurder
reageerde prompt met de aanvraag tot huurhernieuwing, dit meer dan 18
maanden voor het einde van de huur (Vred. Merksem, 17 maart 1983, R. W.,
1983-84, 44, noot De Meyer, C.; gewijzigd door: Rb. Antwerpen, 27 juni
1983, R. W., 1985-86, 1728). Volgens de rechtbank te Antwerpen moet een
strikte toepassing van de voorwaarden die zijn voorgeschreven in artikel14,
eerste lid, leiden tot het besluit dat de aanvraag vroegtijdig en betrekkelijk
nietig is. Zoals de meerderheid in de rechtspraak en de rechtsleer ziet de
BEUREN. GOEDE TROUW-
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rechtbank te Antwerpen geen graten in de afwachtende houding van de
verhuurder die niet reageert op een ongeldige aanvraag tot huurhernieuwing. De verhuurder is niet verplicht de huurder te wijzen op zijn fouten.
243. VERMELDINGEN IN DE HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG - Een huurder had zijn aanvraag tot hernieuwing aan de verhuurder aangetekend
verzonden. De brief vermeldde dat de verhuurder binnen de drie maanden
per aangetekende brief moest antwoorden. ·De verhuurder wierp later de
nietigheid van de aanvraag op omdat de twee manieren van beantwoording
vermeld in artikel 14 Handelshuurwet moesten vermeld worden, te weten
de aangetekende brief en het deurwaardersexploot. Spijkers op laag water
dus. De vrederechter meent dat het zonder belang is of de huurder nu
schrijft ,par les memes voies" of ,par la meme voie", te meer daar de
Nederlandse versie van de wet bepaalt: ,langs dezelfde weg", dit wil zeggen
in het enkelvoud (Vred. Etterbeek, 12 oktober 1982, T. Vred., 1982, 294).
Een huurder vraagt als volgt de huurhernieuwing aan:"Geachte Heer,
gelieve te willen noteren dat ik wens het recht op vernieuwing van de
huurovereenkomst uit te oefenen zoals voorzien onder artikel14 van de wet
van 20 apri11951. Mag ik U vragen om uw opmerkingen te mogen kennen?
Dank bij voorbaat. Met aile hoogachting".
Op straf van nietigheid moet echter de aanvraag de vermelding bevatten dat
de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de
gestelde voorwaarden in te stemmen indien hij niet op dezelfde wijze binnen
drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden, ofwel van het aanbod van
een derde. De voornoemde nietigheid is enkel relatief en de verhuurder kan
dus aan deze nietigheid verzaken. Het antwoord van de verhuurder luidde
inderdaad: ,Geachte Heer, Uw aangetekend schrijven met aanvraag tot
huurhernieuwing heb ik in goede orde ontvangen. Ik ben bereid U de
eigendom verder te verhuren, ondanks het feit dat uw aanvraag tot hernieuwing volgens de wet nietig is.".
Volgens de vrederechter is het bewijs niet aangebracht dat de verhuurder ·
zou verzaakt hebben aan het inroepen van de relatieve nietigheid. Dienvolgens is de aanvraag tot huurhernieuwing nietig. De vrederechter stelt dat
de verzaking door de verhuurder zeker en vaststaand moet zijn, en gedaan
in het voile bewustzijn van de daaraan verbonden gevolgen. Terzake blijkt
dat de verhuurder integendeel de nietigheid heeft vermeld en geenszins aan
deze nietigheid verzaakt heeft (Vred. Brugge, 11 maart 1985, T. V.B.R.,
1986, 101, noot). Dit vonnis wordt in beroep echter terecht vernietigd door
de rechtbank te Brugge. Volgens de rechtbank moet de afstand niet noodzakelijk uitdrukkelijk zijn. Ze moet echter omstandig zijn en mag bewezen
worden door aile rechtsmiddelen. In casu blijkt uit een nauwgezette lezing
van het schrijven van de verhuurders dat ze afstand hebben gedaan van hun
recht alsnog de nietigheid van de aanvraag in te roepen. Hoe kan anders
de uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 18 Handelshuurwet verklaard
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worden, in samenhang met de expliciete vermelding dat ze bereid zijn,
ondanks de nietigheid, verder te verhuren, zij het tegen een hogere huurprijs? Het is duidelijk dat eens de verhuurders op een vraag tot huurhernieuwing hebben geantwoord met het voorstellen van andersluidende voorwaarden en het principieel toestaan van de vernieuwing, zij niet meer op hun
standpunt kunnen terugkomen en de hernieuwing weigeren als de huurders
zich tot de rechter hebben gewend (Rb. Brugge, 3 december 1985, T. V.B.R.,
1986, 75).
ANTWOORD VAN DE VERHUURDER- Ben aanvraag tot huurhernieuwing werd gedaan via aangetekende brief. De verhuurder antwoordde met
een gewone brief, die evenwel ,voor ontvangst" werd afgetekend door de
bestemmeling, de huurder. Er was dus geen betwisting mogelijk: de huurder
had kennis gekregen van het antwoord van de verhuurder. Door de aftekening , ,voor ontvangst'' door de huurder deed deze impliciet afstand van zijn
recht om zich te beroepen op de in artikel 14 Handelshuurwet vervatte
relatieve nietigheid. Ten onrechte kende de vrederechter te Genk geen
rechtsgevolgen toe aan de door de verhuurder opgestelde brief. Hij stelt dat
het deurwaardersexploot en de aangetekende brief vereist zijn op straf van
verval. De niet-nakoming van die vorm kan niet worden goedgemaakt door
het tekenen van een ontvangstbewij s bij overhandiging van een gewone brief
(Vred. Genk, 8 januari 1985, Limb. Rechtsl., 1985, 237, noot T.). De ratio
legis van het voorzien van een streng formeel mechanisme van vraag en
antwoord in verband met de huurhernieuwing is dat er zekerheid moet
bestaan omtrent het ter kennis brengen aan de betrokken tegenpartij van
de vraag, respectievelijk van het antwoord.

244.

245.

DE ADVOKAAT ANTWOORDT OP DE HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG

- De huurder kan het bewijs van een door een verhuurder aan zijn
advokaat verleende lastgeving wettig afleiden uit de bewoordingen van een
brief die deze advokaat aan de huurder heeft gericht en uit het vertrouwen
van de verhuurder dat de advokaat nadien is blijven genieten. Het vonnis
leidt het bestaan van de lastgeving niet af uit de hoedanigheid van advokaat
van raadsman van de verhuurster, maar uit het vertrouwen dat hij ook na
de brief van 6 maart 1980 is blijven genieten, en uit de bewoordingen zelf
van de brief. Het vonnis breidt aldus de regel volgens welke de advokaat,
voor de gerechten, als gevolmachtigde van de partij verschijnt zonder dat
hij van enige volmacht moet doen blijken, geenszins uit (Cass., 5 apri11984,
Arr. Cass., 1983-84, 1040, Pas., 1984, I, 983, R. W., 1984-85, 1580).
§ 3. Hernieuwing ondergeschikt aan andersluidende voorwaarden
246.

HET VERTREKPUNT VAN DE VERVALTERMIJN VAN DERTIG DAGEN-

Artikel 18 Handelshuurwet doet de termijn van dertig dagen, die voor de
huurder het verval van het recht om de huurhernieuwing te vragen mee-
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brengt, ingaan vanaf het ogenblik waarop de verhuurder andere dan de door
de huurder voorgestelde voorwaarden bij deurwaardersexploot of bij ter
post aangetekende brief heeft doen kennen. Die bepaling wordt geschonden
door het vonnis dat beslist dat die termijn van dertig dagen niet is ingegaan
vanaf het ogenblik waarop de verhuurder de voorwaarden had doen kennen
waarvan hij de huurhernieuwing afhankelijk stelde, maar wei vanaf de dag
waarop hij aan de huurder heeft verklaard dat hij die voorwaarden zou
handhaven (Cass., 19 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 73, Pas., 1986,
I, 60, Rev. Not. B., 1985, 607, R. W., 1986-87, 2872). Op 23 januari 1980
wordt de vordering ingesteld, meer dan dertig dagen na het antwoord van
11 december 1979 waarbij de hernieuwing van de huurovereenkomst vanaf
1 januari 1981 wordt aangenomen onder twee voorwaarden: J 0 dat de
maandelijkse huur met 4.550 frank wordt vermeerderd, en 2° dat de
verhuurders de huurders mogen uitzetten ingeval van vervreemding van het
pand onder bezwarende titel. De rechtbank te Brussel verklaart de vordering
ontvankelijk. Het antwoord van 11 december 1979 maakt een aanvaarding
uit van de hernieuwing onder twee nieuwe voorwaarden; op 23 december
1979 aanvaarden de huurders de eerste maar wijzen de tweede voorwaarde
af; het antwoord van 28 december 1979 van de verhuurders is derhalve de
definitieve weigering van de hernieuwing (door vast te houden aan de twee
voorgestelde voorwaarden), en het vertrekpunt van de termijn van dertig
dagen. Dat is echter een verkeerde rekenmethode.
247. VERVAL. STILZWIJGENDE HUURHERNIEUWING- lngevolge artikel18

van de Handelshuurwet moet de huurder, indien er onenigheid blijft bestaan betreffende de voorwaarden van de hernieuwing, de zaak binnen de
dertig dagen vanaf het antwoord van de verhuurder voor de bevoegde
vrederechter brengen op straffe van verval. Indien de huurder, ondanks dat
verval, na het einde van de huurovereenkomst tach de Iokalen mag blijven
bezetten, bekomt hij een huurovereenkomst van onbepaalde duur, en dit
aan de vroegere voorwaarden en overeenkomstig artikel 14, 3de lid Handelshuurwet (Vred. Elsene, 1 juli 1983, T. Vred., 1984, 158).
In 1966 werd een handelshuurovereenkomst gesloten welke verviel op 30
juni 1975. Bij aangetekend schrijven van 28 maart 1974 verzocht de huurster
een hernieuwing. Bij aangetekend schrijven van 10 juni 1974 gaven de
verhuurders hun akkoord met de huurhernieuwing op andere voorwaarden.
Bij exploot van 3 juli 1974 dagvaardde de huurster op basis van artikel18
Handelshuurwet. Maar geen van de partijen daagde op ter zitting. De
vrederechter besliste later bij verstek van beide partijen dat de zaak werd
doorgehaald. De huurster heeft zich niet binnen de dertig dagen na het
antwoord van de verhuurders gewend tot de rechter. De huurster is dus
ingevolge artikel 18 Handelshuurwet vervallen van het recht op huurhernieuwing. Verrnits de van het recht op huurhernieuwing vervallen huurster
na het eindigen van de huur in het bezit van het verhuurde goed gelaten werd
is er nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand gekomen. De verhuurders
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konden die slechts beeindigen mits ze tenminste 18 maanden vooraf opzeggen. Dit hebben ze niet gedaan. De Stelling van de verhuurders dat de nieuwe
huur tot stand is gekomen onder de voorwaarden door hen vastgesteld is
geenszins juridisch steekhoudend. (Rb. Mechelen, 5 januari 1982, R. W.,
1982-83, 2281, noot).
248. VERZAKING VAN HET VERVAL - Wanneer de huurder, met toepassing
van artikel 18 Handelshuurwet, vervallen is van het recht op huurhernieuwing, kunnen de partijen van dat verval afzien en overeenkomen dat zij de
huur hernieuwen (Cass., 5 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1040, Pas., 1984,
I, 983, R. W., 1984-85, 1580).
249. TE VOORZICHTIGE HOUDING VAN DE VERHUURDER - Voor de vrederechter beweert verhuurster dat ze de aanvraag om huurhernieuwing van de
.huurster op 12 januari 1984 geweigerd heeft teneinde zelf het pand te
betrekken, terwijl de huurster staande houdt dat het antwoord een voorbehoud inhield bij die weigering waarbij de hernieuwing zou kunnen worden
toegestaan mits bepaalde voorwaarden. Op 27 maart 1984 had huurster het
volgende antwoord ontvangen: ,En reponse a votre lettre du 12 janvier
1984, je tiens a vous signaler que Ia S.P .R.L. doit refuser le nouvellement
du bail, voulant occuper elle-meme les meubles". In haar antwoord van 27
maart behoudt na haar weigering de verhuurster zich voor ervan af te zien
indien huurster bijzondere voorwaarden zou aanvaarden, nl. een bepaalde
huurprijs met indexatie, de uitvoering van zekere werken en de aanpassing
van de huurwaarborg. Dit voorstel wordt met bijzondere voorzichtigheid
uitgedrukt (,Toutefois, sous reserve de tout mon droit et sans aucune
reconnaissance prejudiciable, un renouvellement de bail pourrait etre envisage a condition que vous acceptez que le bail soit fixe a partir du ... etc.".
En wat verder: ,Dans le cas oil vous pourriez envisager d'accepter !'augmentation de Ioyer tel que dit ci-dessus, nous serions d'accord pour ouvrir
des pourparlers en vue d'executer certains travaux dans ce cas"). Deze
mededeling zou geen zin hebben, indien verhuurster zich aan haar gemotiveerde weigering wou houden. De vrederechter kent de huurster bijgevolg
het recht op huurhernieuwing toe (Vred. Etterbeek, 13 november 1984, T.
Vred., 1985, 92).
250. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OP HUURHERNIEUWING.

Wanneer er, met betrekking
tot de hernieuwing van een handelshuur, tussen de partijen onderhandelingen worden gevoerd betreffende de nieuwe voorwaarden, moet de advokaat
van de huurster, wanneer hij vaststelt dater niet tijdig een akkoord tot stand
komt, ofwel, indien hij opdracht heeft gekregen om het nodige te doen,
onmiddellijk de bij de wet op straffe van verval voorgeschreven formaliteiten vervullen, ofwel, indien hij slechts geconsulteerd wordt, de client op het
gevaar van verval wijzen en, teneinde zijn eigen verantwoordelijkheid te

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOKAAT-
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dekken, er nogmaals per brief op wijzen (Rb. Dendermonde, 27 januari
1982, R. W., 1985-86, 2847).
TIJDELIJKE HUURWETGEVING. WET VAN 27 DECEMBER 1977- Wanneer een handelshuurovereenkomst ingevolge artikel 20 Handelshuurwet is
hernieuwd en de rechter de huur op een hoger bedrag heeft vastgesteld dan
het bedrag zoals het voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 24
december 1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht
en concurrentievermogen van de economie, komt enkel dat Iaatste bedrag
in aanmerking voor de toepassing van de huurprijsverhoging waarin voor
de periode van 1 januari tot 31 december 1978 is voorzien bij artikel2, § 1,
eerste lid, wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van de huur- en
de andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen;
artikel 8 van vermelde wet van 24 december 1976 is niet toepasselijk op de
hernieuwing van de handelshuur. Hetzelfde geldt voor de toepassing van
de huurprijsverhoging voor de periode van 1 januari tot 31 december 1979
(Cass., 20 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 389, Pas., 1982, I, 389).
De wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, heeft, wat
de handelshuurovereenkomsten betreft, van 1 januari 1981 af, een wijziging
gebracht in de regels waarvan toepassing is gemaakt in het geannoteerde
arrest en waarop de rechtsleer kritiek oefende. Artikel 1, § 3, van die wet
bepaalt immers dat zij ,niet van toepassing is op de handelshuurovereenkomsten in de mate waarin hiervoor bijzonder wettelijke bepalingen gelden" (zie in dat verband: Jos Vankerckhove, ,Loyers et revenus immobiIiers en 1981", J.T., 1981, 145 e.v., inzonderheid nrs. 42 e.v.; A. Van
Oevelen, ,De Nieuwe Tijdelijke Huurwet van 23 december 1980: meer dan
een coordinatie", T.P.R., 1981, 81, nr. 13, en 105, nr. 34; zie Cass., 28
september 1979, Arr. Cass., 1979-80, nr. 66: de bepalingen van de wet van
27 december 1977 raken de openbare orde).

251.

Het betrof terzake een geval van huurhernieuwing met toepassing van
artikel 20 van de wet van 30 apri11951 betreffende de handelshuurovereenkomsten. Ben vonnis van 24 apri11978 legde de jaarlijkse huurprijs vast op
192.000 frank, zegge 16.000 frank per maand vanaf 1 juni 1977 onder
voorbehoud van de beschikkingen van artikel 6, § 1, 1° en 2° van de wet
van 24 december 1976 en artikel2, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van
24 december 1977. Het blijkt dat het bedrag van 16.000 frank per maand
hoger was dan het bedrag van de maandelijkse huurprijs zoals het op 30
november 1977 voortvloeide uit de bepalingen van de wet van 24 december
1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling. Het vonnis stelt vast dat
artikel 6, § 1, 1° van de wet van 24 december 1976 de opeisbaarheid van
deze nieuwe huurprijs tot einde 1977 heeft uitgesteld. Wat betreft de
huurprijs voor het jaar 1978, mocht krachtens artikel 2, § 1, eerste lid van
de wet van 27 december 1977, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13
november 1978, het bedrag van de huurprijs voor de periode van 1 januari
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tot 31 december 1978 niet hoger zijn dan het bedrag zoals het op 30
november 1977 voortvloeide uit de bepalingen van de wet van 24 november
1976, verhoogd met 50Jo niettegenstaande alle wettelijke reglementaire of
contractuele strijdige bepalingen, doch onder voorbehoud van artikel 8 van
de wet van 24 december 1976. In casu gaat het om een geval van huurhernieuwing als bedoeld in artikel 20 van de Handelshuurwet. Artikel 8 van
de wet van 24 december 1976 krachtens welke elke tussen 1 april 1976 en
31 december 1977 aangevraagde huurprijsverhoging ingevolge de toepassing van artikel 6 van de Handelshuurwet slechts met 1 januari 1978 kon
ingaan, vindt ten deze geen toepassing. In strijd met voormelde wetsbepalingen beslist het vonnis dat de verschuldigde huurprijs per 1 januari 1978
16.800 frank per maand beliep, en per 1 januari 1979, 17.482 frank per
maand. Het vonnis wordt vernietigd.

§ 4. Weigering van huurherniewing
252. WEIGERINGSGROND: AFWEZIGHEID VAN WETTIG BELANG- Artikel
16, I, 6° Handelshuurwet dient restrictief toegepast: zodra de huurder door
weigering van huurhernieuwing enig verlies lijdt is er een belang in de zin
van artikel16, I, 6° Handelshuurwet. De in elkaars onmiddellijke nabijheid
gelegen handelszaken X en Y zijn gelijksoortig. De huurder kan een wettig
belang hebben zijn handel uit te baten in meerdere, niet ver van elkaar
gelegen exploitatiepunten. Het feit dat de huurder in de omgeving nog een
uitbatingspunt heeft impliceert derhalve op zichzelfniet dat hij geen wettig
belang heeft bij de hernieuwing van een handelshuur. Maar de afwezigheid
van het wettig belang van de huurder blijkt uit het overname-aanbod dat
hij in een plaatselijk advertentieblad liet publiceren. Zijn enig doel bestaat
erin een overnamevergoeding op te strijken. In de gegeven omstandigheden
is het duidelijk dat de huurder met zijn vraag tot huurhernieuwing niet de
verdere exploitatie van de bestaande handelszaak beoogde; evenmin beoogde hij de realisatie van de handelszaak (als geheel van materiele en immateriele elementen) vermits hij - zoals blijkt uit de inhoud van zijn advertenties
tot overname - !outer een vergoeding voor zijn recht op de huurceel op
het oog had. Zulks strookt niet met de geest van de Handelshuurwet en de
wettelijke bescherming van de handelszaak. Het te gelde maken van het
recht op de huurceel, in plaats van de handelszaak, is vreemd aan het wettig
belang bedoeld in artikel 16, I, 6°. De huurhernieuwingsaanvraag werd
geweigerd zowel door de vrederechter als door de Rechtbank van Eerste
Aanleg (Rb. Gent, 19 november 1985, T.G.R., 1986, 33).
253. WEIGERINGSGROND: PERSOONLIJK GEBRUIK- Wanneer de verhuurder de huurhernieuwing weigert omdat hij het goed voor eigen doeleinden
nodig heeft, beslist de rechter niet wettig dat de verhuurder zijn voornemen
ten uitvoer heeft gebracht, als hij vaststelt dat de verhuurder het goed slechts
voor een gering gedeelte voor eigen doeleinden heeft aangewend (Cass., 15
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februari 1985, Pas., 1985, I, 737, Arr. Cass., 1984-85, 825). De huurhernieuwing werd geweigerd op grond van bet feit dat verhuurster bet verhuurde gebouw nodig had om er de diensten van de vakbond in onder te brengen.
De huurders lieten gelden dat bet gebouw 348 m2 ruimte bood, waarvan
112 m2 door verhuurster aangewend werd om een nabij gelegen feestzaal
uit te breiden, en maar 56 m 2 om er de diensten van de vakbond te vestigen,
zodat volgens de huurders amper 16 OJo van de beschikbare oppervlakte is
aangewend om bet voornemen te verwezenlijken, uitgedrukt in de weigeringsbrief. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is niet
zeer duidelijk. Mogelijks bedoelt de rechtbank dat de huurders enkel
aanvoerden dat verhuurster van de gelegenheid, geboden door de noodzakelijke veranderingswerken van het pand, gebruik heeft gemaakt om belangrijke werken uit te voeren aan een er achter gelegen feestzaal, in welk geval
de rechtbank de bewijskracht van de conclusie zou miskennen. De rechtbank kan ook bedoelen dat verhuurster bet voornemen op grond waarvan
zij de. huurders uit bet goed heeft kunnen zetten, ten uitvoer brengt hoe
gering het voor mutualistische diensten aangewende gedeelte van bet goed
ook zij. De rechtbank zou dan artikel 25, 3° Handelshuurwet schenden. Het
vonnis werd derhalve vernietigd.
Onder persoonlijk betrekken in de zin van artikel 16, I, 1°, Handelshuurwet
dient verstaan bet feit dat de eigenaar bet goed betrekt, zelfs al gebeurt dit
maar voorlopig en op onregelmatige wijze. Bedoeld wordt vooral de mogeIijkheid om naar goeddunken in bet goed te kunnen verblijven. De ratio van
de wet is de bescherming van de handelszaak: men wil beletten dat de
eigenaar zelf aanzienlijke baten zou kunnen halen uit de handelszaak die
door de huurder werd opgebouwd. Het persoonlijk betrekken is niet afhankelijk van bepaalde modaliteiten of frekwenties, wat een onwettige beperking van bet eigendomsrecht zou betekenen in strijd met artikel 544 B. W.
(Rb. Turnhout, 8 maart 1984, Turnh. Rechtsl., 1983, 139). Volgens de
rechtbank kunnen de huurders geen argument putten uit het feit dat bet
goed te koop werd gesteld. De verhuurders geven hiervan als uitleg - en
die komt aanvaardbaar voor - dat ze zich een gedachte wilde vormen van
de actuele waarde van bet pand, o.a. in verband met de gebeurlijke Iatere
erfrechtelijke aspecten.
HUURHERNIEUWINGSWEIGERING ZONDER REDEN- Het bij artikel 16,
IV, Handelshuurwet aan de verhuurder toegekend recht om zonder reden
de hernieuwing van de huur te weigeren gaat niet gepaard met enige
voorwaarde of verplichting jegens de huurder, behalve die om de maximumvergoeding wegens uitzetting te betalen, eventueel verhoogd met een bedrag
om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden (Cass., 29 september 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 83, Pas., 1984, I, 82, R. W., 1984-85, 750, Rec. Gen.
Enr. Not., 1986, 203).

254.

255.

HOGER AANBOD VAN EEN DERDE. VOORKEUR VAN DE HUURDER-

De
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verhuurder die gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 16, IV,
Handelshuurwet, zonder zich te beroepen op het eventuele aanbod van een
derde, is niet verplicht om dat aanbod ter kennis te brengen van de huurder;
in dat geval kan de huurder zijn recht van voorkeur niet uitoefenen.
Uit de artikelen 16, I, 5° en 21 Handelshuurwet volgt dat de verplichting
van de verhuurder om het aanbod van een derde ter kennis te brengen van
de huurder, evenals het voorkeurrecht van de huurder, slechts bestaan
voorzover de verhuurder zich op het aanbod van de derde heeft beroepen
(Cass., 29 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,83, Pas., 1984, I, 82, R. W.,
1984-85, 750, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 203).
De Rechtbank van Berste Aanleg te Luik stelde vast dat de eigenaar op
grand van artikel16, IV, Handelshuurwet de hernieuwing van de met een
derde gesloten handelshuurovereenkomst heeft geweigerd en met eiseres, de
brouwerij Artois, een nieuwe huurovereenkomst heeft aangegaan. Het
vonnis besliste dat de huurder recht had om kennis te krijgen van het
aanbod. Het vonnis sprak van wetsontduiking. Het wordt vernietigd.
256. MEERDERE VERHUURDERS. WEI GERING VAN HERNIEUWING DOOR DE
ENE, INSTEMMING DOOR DE ANDERE- Biser vordert huurhernieuwing voor
een pand dat hij van zijn ouders in huur had en waarvan hij, sedert het
overlijden van zijn ouders, medeeigenaar is met de gedaagden, zijn broer
en zuster. Bij conclusie heeft hij echter berust in de weigering die zijn zuster
hem heeft betekend en vordert hij, op grand van artikel16, I, een vergoeding van 300.000 frank wegens uitzetting. De zuster betwist deze vordering
niet, maar meent dat hij als medeeigenaar zijn deel in de vergoeding moet
dragen. De broer betwist de vordering tot vergoeding wei, op grand dat hij
met de huurhernieuwing heeft ingestemd. Volgens de vrederechter kan de
huur slechts hernieuwd worden met de instemming van aile medeeigenaarsverhuurders en hij citeert hierbij Lahaye en Van Kerckhove, Baux commerciaux, nr. 1783. De aangevraagde huurhernieuwing moetdus worden geacht
te zijn geweigerd. Biser kan aanspraak maken op de uitzettingsvergoeding
bepaald in artikel 16, IV. Maar eiser is nooit huurder geweest van de
gedaagden persoonlijk. Hij heeft het handelspand oorspronkelijk in huur
verkregen van de ouders van partijen, die aileen eigenaars waren. Het is
meteen duidelijk dat gedaagden niet persoonlijk gehouden kunnen zijn tot
betaling van enige uitzettingsvergoeding. Biser zou zijn aanspraak daarop
aileen kunnen doen gelden ten laste van de nalatenschap (Vred. Brugge, 15
oktober 1982, R. W., 1985-86, 546).
257. REDENEN DIE DE HOOFDHUURDER ALLEEN BETREFFEN - Artikel 11,
II, tweede lid van de Handelshuurwet handelt o.m. over de aanvraag tot
huurhernieuwing gedaan door de hoofdhuurder en verworpen door de
hoofdverhuurder om redenen die de hoofdhuurder aileen betreffen. Het
stilzitten van de hoofdhuurder na de weigering door de verhuurder van
huurhernieuwing, gegrond op een wettige reden, is geen reden van weigering
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van huurhernieuwing die de hoofdhuurder aileen betreft (Cass., 8 november
1984, Arr. Cass., 1984-85, 355, Pas., 1985, I, 315, R. W., 1984-85, 2976).
De eigenaar weigerde de hernieuwing van de hoofdhuur, omdat hij van plan
beweerde te zijn het verhuurde pand zelf te bewonen. De onderhuurder
beweerde dat de reden die de verhuurder inroept om de weigering te staven
weinig ernstig was en moest aangevochten worden.
258. VASTE DATUM VAN EEN AKTE MET EEN COMMERCIELE VERPLICHTING
- Om te beslissen dat de brouwerij Artois bevoegd was om aan brouwerij
Raacht kennis te geven van de weigering van huurhernieuwing, verklaart
het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers dat men om te
verhuren ,niet noodzakelijk eigenaar behoeft te zijn, maar een recht van
vruchtgebruik of gebruik op de verhuurde zaak moet bezitten"; het stelt
vast dat ,dit recht van de brouwerij Artois blijkt uit het proces-verbaal van
de vergadering van 21 januari 1977 van de Raad van Bestuur van de
Brasserie de la Chasse Royale, volgens hetwelk de Raad van Bestuur van
de brouwerij Artois haar verzocht, als vastgoedmakelaar, het bewuste pand
aan te kopen, met dien verstande dat de brouwerij Artois in eigen naam zal
instaan voor het beheer van het pand, het regelen van het genot ervan en
de vaststelling daarvan ten aanzien van alle bewoners". Ret Rof van
Cassatie vindt terecht dat uit die vermelding niet volgt dat het vonnis
oordeelt dat het gebruiksrecht van de brouwerij Artois een zakelijk recht
is; onder aanhaling van uittreksels uit het proces-verbaal van voornoemde
Raad van Bestuur verduidelijkt het vonnis waaruit dat gebruiksrecht voortvloeit en waarin het in dit geval bestaat.

Ret bestreden vonnis zegt voor recht dat brouwerij Raacht het pand ter
beschikking moet stellen van brouwerij Artois. Ret beschikt afwijzend op
de hoofdvordering van brouwerij Raacht die ertoe strekte voor recht te
doen zeggen dat zij de hernieuwing heeft bekomen van de hoofdhuurovereenkomst. De brouwerij Raacht voerde aan dat het proces-verbaal van de
Raad van Bestuur van 21 januari 1977 een eenzijdige akte was zonder vaste
datum, en dat die akte niet kon tegengeworpen worden aan derden, inzonderheid aan haar die een vroegere huurovereenkomst bezit ingevolge een
geregistreerde akte. Ret Rof van Cassatie stelt dat de datum van een akte
waarin een commerciele verplichting voorkomt, jegens derden door alle
middelen van recht kan worden bewezen; dat de rechter zijn overtuiging
mag laten steunen op vermoedens en onder meer mag aannemen dat de akte
bewijs oplevert van de daarin voorkomende datum. Ret vonnis dat zegt dat
de rechten en verplichtingen van de brouwerij Artois met betrekking tot het
genot van het pand voortvloeien uit het proces-verbaal van 21 januari 1977
van de Raad van Bestuur van de Brasserie de la Chasse Royale en beslist
dat artikel 1328 B.W. niet toepasselijk is, aangezien het geschil handelszaken betreft en de vaste datum uit de handelsboeken blijkt, schendt de
wet niet (Cass., 25 november 1982, Arr. Cass., 1982-83, 421, Pas., 1983,
I, 387).
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VERGOEDING WEGENS UITZETTING

259.

AANVANGSPUNT VAN DE TERMIJN W AARBINNEN DE UITZETTINGSVER-

Zo, in het bij artikel 16, IV van
de Handelshuurwet bepaalde geval, het recht van de verhuurder op uitzettingsvergoeding ontstaat bij de weigering van huurhernieuwing en de huurder derhalve vanaf die weigering een geding kan voeren over het recht op
en het bedrag van die vergoeding, wordt zij nochtans pas eisbaar bij het
verstrijken van de huurovereenkomst. Hieruit volgt dat de termijn van een
jaar waarbinnen, krachtens artikel28 van de Handelshuurwet, de rechtsvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding moet worden ingesteld,
geen aanvang neemt v66r de uitzetting (Cass., 17 december 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 526, Pas., 1983, I, 480, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 337,
R. W., 1984-85, 1607, Res Jur. Imm., 1984, 99).
Wanneer de verhuurder een handelshuurovereenkomst weigert te hernieuwen vangt de bij artikel 28 gestelde termijn van een jaar waarbinnen de
huurder de rechtsvordering tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting
kan instellen, niet aan v66r de uitzetting (Cass., 11 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 168, Pas., 1986, I, 146, Res Jur. Imm., 1986, 261).
GOEDING MOET GEVORDERD WORDEN -

260.

TERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN DE VORDERING TOT BETALING

De rechtsvordering tot betaling van
de uitwinningsvergoeding waarvan sprake is in artikel 25, eerste lid, 2°,
Handelshuurwet, moet worden ingesteld binnen een jaar te rekenen van het
feit waarop de vordering is gegrond, te weten het einde van de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. De Rechtbank van Eerste Aanleg
te Turnhout die in het vonnis vaststelt dat de huurovereenkomst eindigde
op 1 mei 1979 heeft niet zonder schending van artikel 28, Handelshuurwet
kunnen beslissen dat de rechtsvordering van de eisers, ingesteld bij dagvaarding van 14 mei 1979 en strekkende tot het verkrijgen van de uitzettingsvergoeding vervallen was (Cass., 14 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 654,
Pas., 1983, I, 575, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 340, Res Jur. Imm., 1984,
91).
VAN DE UITZETTINGSVERGOEDING -

261.

UITZETTINGSVERGOEDING VOOR NIET-UITVOERING VAN DE OPGEGE-

De verhuurder die de huurhernieuwing heeft
geweigerd op grand van artikel16, I, 1°, Handelshuurwet, en zonder wettige
reden zijn voornemen op grand waarvan hij de huurder uit het goed heeft
kunnen zetten, niet ten uitvoer heeft gebracht binnen zes maanden, maar
aan het goed een bestemming heeft gegeven die elke handelsonderneming
uitsluit, is niettemin de bij artikel25, ten derde, eerste zin, Handelshuurwet
bepaalde uitzettingsvergoeding verschuldigd aan de huurder (Cass., 27 juni
1986, Arr. Cass., 1985-86, 1475, J. T., 1987, 351, Pas., 1986, I, 1329). Het
Hof stelt echter dat het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis
VEN WEIGERINGSGROND -
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wettelijk verantwoord is. Oak al was het middel gegrond, het kan niet tot
cassatie leiden en is derhalve niet ontvankelijk.
De verhuurders hadden de huurhernieuwing geweigerd omdat hun dochter
het goed zou betrekken. Uit het proces-verbaal van vaststelling blijkt dat
de dochter hoogstens een kamer van het pand betrok. De verhuurders
worden veroordeeld tot het betalen van een uitzettingsvergoeding van
164.052 frank. In cassatie voeren ze aan dat ze aan het goed een bestemming
hebben gegeven die het hun mogelijk zou hebben gemaakt de hernieuwing
van de huur te weigeren op grand van artikel 16, I, 2°, meer bepaald de
wil van de verhuurder om het goed een bestemming te geven die elke
handelsonderneming uitsluit. Volgens artikel 25, 1° is de vergoeding dan
gelijk aan een jaar huur. Dit is in elk geval meer dan wat verschuldigd was
voor het ingeraepen motief, met name geen vergoeding. Indien het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing gegrand is op een foutieve (door
de voorziening gekritiseerde) redenen, kan het Hof deze vervangen door een
rechtsgrond die het beschikkend gedeelte verantwoordt (zie Cass., 27 juni
1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 680).
262. RETENTIERECHT VAN DE HUURDER - De afgaande huurder kan Op
het bij artikel 27 Handelshuurwet bepaalde retentierecht geen aanspraak
maken indien zijn recht op vergoeding wegens uitzetting ernstig wordt
betwist, en zolang over die betwisting geen uitspraak is gedaan (Cass., 18
april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1127, Pas., 1986, I, 1018, J. T., 1987, 351).
263. UITZETTINGSVERGOEDING. EIGENDOM VAN DE HANDELSZAAK- Om
aanspraak te kunnen maken op een uitwinningsvergoeding op grand van
artikel 16, IV, Handelshuurwet, moet de huurder eigenaar zijn van de
handelszaak (Rb. Brugge, 3 maart 1986, T. V.B.R., 1986, 18). Bij het sluiten
van de huur hadden de partijen bij geschrift uitdrukkelijk gespecifieerd dat
,het Cafe R." zou in huur gegeven worden en dat o.a. voor overname (d.i.
eigendomsverwerving) van meubilair de sam van 120.000 frank zou betaald
worden. Dit meubilair werd dan in een bijgevoegde inventaris omschreven
en omvat voornamelijk de toonbank, tafels en stoelen, biljart, cafestoof,
lusters, terrastafels en -stoelen, luidspreker, enz. Er werd dus duidelijk een
onderscheid werd gemaakt tussen het meubilair en de naam ,Cafe R.".
Partijen hebben precies voor ogen gehad dat het clienteel, verbonden aan
dit onroerend goed en aan de naam die de verhuurders destijds eraan had den
gegeven, niet zou overgelaten worden en eigendom bleef van de verhuurders. Meer dan meubilair is er niet overgelaten. De huurder is dus geen
titularis van de handelszaak en heeft geen recht op een uitzettingsvergoeding.
264. GEWICHTIGE REDEN- Een eigenaar had de huurhernieuwing geweigerd om reden dat zijn kleinzoon het gehuurde goed zou betrekken. Dit
gebeurde echter niet. De huurder, een brouwerij, maakt aanspraak op een
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vergoeding van drie jaar huur. De eigenaar voert aan dat zijn kleinzoon
tengevolge van de economische toestand het risico van het opstarten van
een handelszaak niet meer kon nemen. De rechtbank te Hasselt stelt dat de
economische crisis reeds een vaststaand feit was wanneer de eigenaar bij
brief van 9 mei 1979 de huurhernieuwing weigerde en dat het vooruitzicht
tot spoedige verandering niet bestond. Een in de periode van 1 september
1980 tot 1 maart 1981 voortwoekerende economische crisis kan derhalve
niet worden aanvaard als gewichtige reden om het voornemen niet ten
uitvoer te brengen (Rb. Hasselt, 7 november 1983, R. W., 1986-87, 599).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel stelt vast dat het voornemen
van de eigenares, waardoor zij haar weigering de huurovereenkomst te
hernieuwen verantwoordt, de wederopbouw was van het goed met de
bedoeling het uitsluitend als kantoorruimte te gebruiken. Dit voornemen
kon niet ten uitvoer gebracht worden wegens een overheidsmaatregel vervat
in een Ministerieel Besluit van 29 maart 1976 en in een Koninklijk Besluit
van 28 november 1979 waarbij verbindende kracht wordt verleend aan het
gewestplan voor Brussel, dat bepaalt dat op de plaats van het litigieuze goed
woonhuizen zullen worden gebouwd, en geen kantoorruimte. Kantoorgebouwen opzetten mocht vroeger wei. Het vonnis neemt evenwel niet aan dat
dit feit de gewichtige reden vormt waarop de verhuurder zich kan beroepen
ingevolge artikel 25, 3° van de Handelshuurwet om te ontkomen aan de
betaling van de uitzettingsvergoeding. Het vonnis wordt vernietigd (zie
R.C.J.B., 1977, Les contrats speciaux, biz. 288).
Hoewel de feitenrechter in feite het bestaan en de gewichtigheid beoordeelt
van de reden die door de verhuurder wordt aangevoerd ter verantwoording
van het niet ten uitvoer brengen van het voornemen waarop de weigering
om de huur te hernieuwen, was gegrond, kan zijn beslissing enkel naar recht
uit de omstandigheden van de zaak worden afgeleid indien zij, met toepassing van artikel25, 3°, Handelshuurwet, rekening houdt met het voornemen
dat de verhuurder, op het ogenblik van de weigering de huur te hernieuwen,
in staat heeft gesteld de huurder uit te zetten. De rechter die vaststelt dat
de verhuurder op het ogenblik van de weigering de huur te hernieuwen
werkelijk het voornemen had het goed zelf weder op te bouwen als kantoorruimte, kan de gewichtige reden die de verhuurder aanvoerde om het niet
ten uitvoer brengen van zijn voornemen te verantwoorden ten deze de
goedkeuring van een gewestplan dat bepaalt dat op de plaats van het
litigieuze pand woonhuizen zullen worden gebouwd, niet verwerpen op
grond dat de weigering de huur te hernieuwen enkel het voornemen vermelde het goed weder op te bouwen zonder te verduidelijken dat het om een
kantoorruimte ging, en evenmin op grond van omstandigheden die met de
weigering de huur te hernieuwen, niets te maken hebben, zoals de latere
weigering het verder precair gebruik van het goed door de huurder toe te
staan (Cass., 28 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 1061, Pas., 1983, I, 968,
Rev. Not. B., 1983, 477, Res fur. Imm., 1983, 287).
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265. VERLATEN OF VERVALLEN TOESTAND- De verhuurder kan zich op

de verlaten of vervallen toestand van de handel als bedoeld in artikel 25,
elfde lid, Handelshuurwet, beroepen voor alle gevallen waarin aan de
huurder een vergoeding wordt toegekend met toepassing van artikel 25.
De in die bepaling bedoelde toestand moet worden beoordeeld op het
ogenblik van de terugneming. In casu had de huurster, een brouwerij, de
herberg sedert 17 maanden niet meer geexploiteerd. De weigering van
huurhernieuwing veroorzaakt de huurster geen schade, aangezien ze bij de
heropening de handelszaak volledig opnieuw zou moeten opbouwen, wat
zij ook in een ander pand kan doen. De brouwerij, die het onderste uit de
kan wil, krijgt het deksel op de neus, en geen uitzettingsvergoeding (Rb.
Hasselt, 7 november 1983, R. W., 1986-87, 599).
266. OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK DOOR DE VERHUURDER AAN

Bij overdracht van een handelszaak moet de bedoeling waarvan sprake is in artikel16, ten derde, Handelshuurwet persoonlijk
door de verhuurder gerealiseerd worden. Er wordt geen uitzondering gemaakt op de regel voor het geval waarin de verhuurder het gehuurde goed
verkoopt en zich aldus in de onmogelijkheid plaatst om zelf de bedoeling
te verwerkelijken die hij uitgedrukt had, en de derde verkrijger opdraagt
die intentie uit te voeren, zelfs indien dit binnen de wettelijke termijn
gebeurt. Indien de verhuurder niet persoonlijk de bedoeling die hij uitgedrukt had verwerkelijkt moet hij aan de huurder een uitzettingsvergoeding
betalen (Rb. Nijvel, 19 oktober 1983, Pas., 1984, III, 27).
De handelszaak werd door de verhuurder overgedragen aan de onderhuurder. In de overeenkomst wordt bepaald dat de verkrijgers de nodige
regelingen zullen treffen met de huurder; overeengekomen werd dat de
verkoper tot geen enkele vergoeding zou gehouden zijn in het kader van de
huurhernieuwing. Die clausule moet gelnterpreteerd worden als een last van
de koop (Rb. Nijvel, 19 oktober 1983, Pas., 1984, III, 27).

DE ONDERHUURDER -

267. GEEN UITZETTINGSVERGOEDING INDIEN DE HUURDER DE HANDELSZAAK NIET VERDER ZAL ZETTEN - Ben huurder had ten gepaste tijde een
hernieuwing van zijn handelshuur gevraagd. Die werd geweigerd. De verhuurder riep zijn bedoeling in om persoonlijk het goed te bezetten om er
een andere handel in uit te baten en in ondergeschikte orde zijn bedoeling
om werken te Iaten uitvoeren. De huurder dagvaardt de verhuurder in
betaling van een uitzettingsvergoeding van drie jaar omdat de verhuurder
niet binnen de wettelijke termijn zijn voornemen verwerkelijkte. Dit betwist
de verhuurder uiteraard. De discussie had zich normalerwijze moeten
beperken tot een betwisting van het motief dat ingeroepen werd ter ondersteuning van de huurhernieuwingsweigering, maar de vrederechter stelt vast
dat het geding zich op een ander plan situeert. Uit de brief van de huurder
wordt afgeleid dat hij de huur niet verder wou zetten. Eigenlijk was het niet
de stopzetting van zijn handelszaak die hij vergoed wou zien, maar wei het
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verlies van het sleutelgeld dat verbonden was aan een duidelijk bevoorrechte
standplaats. Vermits vaststaat dat die huurder de uitbating van de handelszaak niet verder zou gezet hebben, is hij niet een handelshuurder die uit zijn
handelszaak gezet is in de zin van de wet. Het is dan ook zonder belang om
te onderzoeken of de klachten die de huurder formuleert ten opzichte van
de verhuurder aldan niet gegrond zijn (Vred. Elsene, 22 augustus 1983, T.
Vred., 1985, 104, noot Matthijs, M.).
AFDELING
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RECHTSPLEGING

De vordering strekt ertoe een beding in de handelshuurovereenkomst nietig te doen verklaren dat als volgt luidt: ,Bij verkoop
van het huis geeft de verhuurder de eerste keus aan de huurder aan de prijs
die een aangestelde schatter zal aanduiden. Dit recht van voorkeur geldt
eveneens voor de heer en mevrouw De Grote''.
De vrederechter is bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van een
beding in een handelshuurovereenkomst waarbij een recht van voorkeur bij
verkoop van het pand aan derden wordt toegekend, wanneer het beding een
bijkomende bescherming uitmaakt van de huurder en zijn handelshuur (Rb.
Brugge, 10 januari 1983, R. W., 1983-84, 2119).
268. BEVOEGDHEID -

269. NIET -EERBIEDIGING VAN EEN VOORKOOPRECHT- De vordering strekt
tot een vergoeding wegens de niet-eerbiediging van een voorkooprecht. Dit
behoort niet tot de essentie van een handelshuurovereenkomst. Mede gelet
op artikel 591, 1° en artikel 529, 1° Ger.Wb. is de Rechtbank van Eerste
Aanleg bevoegd om kennis te nemen van zulke vordering (Rb. Gent, 12
september 1985, T.G.R., 1985, 115).
270. UITVOERBAARHEID BIJ VOORRAAD - De uitdrijving die het gevolg is
van een bezetting zonder recht noch titel resulterend uit de nietigverklaring
van de overdracht van huur, berust op een vonnis dat geveld is in toepassing
van de Handelshuurwet. Artikel 31 Handelshuurwet is dus op dit geval van
toepassing. De twee daarin bepaalde uitzonderingen tonen aan dat de
,definitieve" vonnissen uitvoerbaar zijn bij voorraad zonder dat de rechter
hierover uitspraak moet doen. De uitdrukking in de loop van het geding
(,en cours d'instance") is zeker niet ideaal te noemen, maar zij is niet
strijdig met het feit dat aile beslissingen bedoeld zijn (de twee uitzonderingen niet te na gelaten) die geveld zijn in de loop van het geding met
betrekking tot de procedure in beroep. De uitdrukking ,in eerste aanleg"
ware beter geweest (Beslagr. Luik, 4 november 1985, Jur. Liege, 1986, 320).

Het verzoekschrift tot oproeping tot minnelijke schikking heeft dezelfde gevolgen, wat de door de wet gestelde

271. MINNELIJKE SCHIKKING -
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termijnen betreft, als de dagvaarding. Dit evenwel op voorwaarde dat ze
wordt uitgebracht binnen dertig dagen na dagtekening van het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat geen minnelijke schikking tot stand
gekomen is. Het is zonder belang te weten aan welke der partijen het te
wijten is dat geen minnelijke schikking mogelijk was. Door als voorwaarde
te stellen dat de verzoekende partij op de terechtzitting tot minnelijke
schikking verschijnt, voegt de rechter aan de wet een vereiste toe (Rb.
Kortrijk, 23 oktober 1984, R. W., 1986-87, 2044).

HOOFDSTUK

III

DE PACHT
AFDELING

1

BEGRIP EN TOEPASSINGSGEBIED

De overvloed aan rechtspraak op het gebied van de Pachtwet lijkt aan te
tonen dat er op dit vlak heel wat sociologische en economische spanningen
aanwezig zijn. Misschien brengt de nieuwe Pachtwet van 7 november 1988,
B.S., 6 december 1988, hierin soelaas (zie Gotzen, R. en Herbots, J., ed.,
De nieuwe Pachtwet, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989).
272. BEZETTING TER BEDE - Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat
een bepaalde overeenkomst geen pacht was, maar een bezetting ter bede.
Het was volgens het Hof het opzet van de contractanten de onroerende
goederen, die immers niet benut en onbebouwd konden blijven, te Iaten
gebruiken door eiser tegen een passende vergoeding, maar slechts voor een
wachttijd tot de toen reeds onder ogen genomen verdeling na de dood van
vader Mus. Waar de uitgedrukte en onverdachte doelstelling voorop zat
aldus te voorkomen dat de gelijkheid tussen de erfgenamen zou verbroken
worden, wat het geval zou geweest zijn bij het sluiten van een pacht, kan
de overeenkomst zeker niet beschouwd worden als een ontduiking van de
wettelijke beschermingsmaatregelen inzake pacht. Maar de eiser in cassatie,
de bezetter van het goed, stelt dat de door de partijen gesloten overeenkomst
van 1 oktober 1966 uitdrukkelijk bepaalt dat de eigendommen van wijlen
Mus Camille aan hem verpacht werden voor een periode van negen jaar
tegen een jaarlijkse pachtprijs van 50.000 frank en de verplichting om wijlen
Mus Camille kosteloos inwoon en levensonderhoud te verschaffen. Dit is
een pachtovereenkomst. Door deze overeenkomst te interpreteren als een
contract van precaire bezetting, schendt het arrest de bewijskracht van deze
akte. Het Hof van Cassatie gaat hiermede akkoord. De litigieuze overeenkomst bedingt een eerste gebruiksperiode van negen jaar; in de overeenkomst wordt gehandeld over , ,verpachten'', , ,pachter'', , ,verpachter'',
,huidige pachtovereenkomst", ,pachtverlenging", ,pachtperiode",
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,pachtsom", ,gepachte goederen". Verder verdient nog aandacht dat de
voor landpacht gebruikelijke vervaldag van 1 oktober wordt in acht genomen, dat een opzeggingstermijn van twee jaar wordt bedongen, dat de
gewone pachtverlenging is bedongen, behoudens voor het geval dat de vader
zou komen te overlijden, en dat de opzegging door de pachter wordt
geregeld. Het arrest miskent de bewijskracht van de overeenkomst door te
beslissen dat het ,geen eigenlijke pachtovereenkomst" is ,doch enkel een
tijdelijke bezetting tegen vergoeding" (Cass., 3 januari 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 661). Wanneer de bewoordingen van een overeenkomst zeer duidelijk maken dat het een pachtovereenkomst is, mag men die niet interpreteren
in de zin dat partijen eigenlijk geen pacht maar een bezetting ter bede
bedoelden. Een bezetting ter bede kan wel geldig bedongen worden, indien
er redenen voor zijn en partijen de wet niet willen omzeilen. De bewoordingen van de overeenkomst moeten echter duidelijk maken dat partijen
inderdaad een bezetting ter bede bedoelden.
273. ER MOET BEN PRIJS BEDONGEN ZIJN - Opdat er pacht ZOU zijn, moet
er een pachtprijs overeengekomen zijn. Dit is uiteraard juist, maar het
vonnis gaat verder en beweert dat indien er geen huurprijs overeengekomen
werd, de bezetter moet beschouwd worden als bezetter zonder recht noch
titel (Vred. Nijvel, 6 februari 1985, T. Agr. R., 1985, 53). Het is onjuist
te stellen dat indien er geen prijs afgesproken werd, de bezetter van het goed
geen rechten erop kan hebben. Er kan immers een bruikleen gesloten
geweest zijn.
274.

WERKELIJKE EN HOOFDZAKELIJKE AANWENDING VOOR BEN LANDBOUWBEDRIJF- Volgens de Recht bank van Eerste Aanleg te Verviers volgt

uit de getuigenverhoren dat eiser op de percelen van verweerder, de eigenaar
ervan, op bepaalde tijdstippen van het jaar en gedurende een aantal jaren,
zijn vee heeft laten grazen, dat tijdens die ingebruikneming voor bepaalde
perioden, ook de paarden van verweerder in de weide werden gestuurd, dat
bovendien nu eens alle litigieuze percelen, dan weer een gedeelte ervan in
gebruik zouden genomen zijn, dat allerlei onderhoudswerken van de percelen door verweerder zelf zijn uitgevoerd ook gedurende de ingebruikneming
door de eiser: bemesting, onderhoud van de afsluitingen en van de hagen,
snoeiingen, uitroeien van distels; dat eiser ten hoogste af en toe de weiden
heeft geegd en gier heeft gestrooid, vooral op het einde van de ingebruikneming en een haag heeft laten snoeien om zich brandhout te verschaffen. Het
vonnis beslist dat eiser ten deze enkel een ingebruikneming van het goed
heeft bewezen door de aanwezigheid van zijn grazend vee, terwijl de enkele
door hem verrichte onderhoudswerken zeer gering waren en in elk geval
onvoldoende om tot de overtuiging te komen dat de percelen werkelijk
werden geexploiteerd. Hierop heeft het hoogste gerechtshof geen kritiek.
De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dater geen pachtovereenkomst is gesloten, als hij vaststelt dat het onroerend goed niet hoofdzakelijk
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voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt (Cass., 23 september 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 126, Pas., 1983, I, 117, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 342).
Wanneer de pachter de conventionele bestemming niet of niet meer in acht
neemt, kan art. 29 van de Pachtwet leiden tot ontbinding. Luidens art. 52
van de Pachtwet heeft de pachter geen recht van voorkoop indien het goed
niet geexploiteerd wordt. Uit een vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge blijkt echter dat de goederen van bij het begin van de
huurovereenkomst door de contracterende partijen bestemd waren voor een
landbouwbedrijf en dat deze bestemming op het ogenblik van het gerechtelijk plaatsbezoek van de eerste rechter nog gehandhaafd bleef. De feitenrechter stelt onaantastbaar, in feite, vast of de goederen die het voorwerp
zijn geweest van een pacht, vanaf die overeenkomst gebruikt worden voor
een landbouwbedrijf en of dat gebruik achteraf gehandhaafd bleef. De
verpachters hadden aangeboden met getuigen te bewijzen dat het goed
grotendeels werd onderverpacht. Het Hof van Cassatie stelt dat de feitenrechter op onaantastbare wijze, in feite, oordeelt of de feiten die een partij
aanbiedt te bewijzen, nauwkeurig genoeg zijn om een getuigenverhoor toe
te staan. Dit weliswaar op voorwaarde dat hij de bewijskracht niet miskent
van de akte waarin dit bewijs wordt aangeboden (Cass., 23 oktober 1981,
Arr. Cass., 1981-82, 285, Pas., 1982, I, 275).
Appelante verklaarde aan de gerechtsdeurwaarder dat zij de hoeve niet meer
uitbaatte en sedert meer dan twee jaar geen kunstmest had aangebracht. Zij
woonde in de hoeve in opvolging van haar overleden ouders. Aan de
vrederechter verklaarde zij dat haar enige activiteit erin bestond paarden te
kopen en te verkopen. Uit de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder blijkt
dater geen landbouwactiviteit meer plaatsgreep, aangezien de landbouwtuigen verroest in de schuur stonden. Uit deze feiten en uit de verklaringen van
appelante zelf blijkt dat zij met de bebouwing is opgehouden en er geen
sprake is van een bedrijfsmatige landbouwactiviteit. Het louter kopen en
verkopen van paarden is geen landbouwactiviteit. De Pachtwet is slechts
toepasselijk op een onroerend goed dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor
een landbouwbedrijf. Er moet een verband bestaan tussen het erf en de
Iandbouwbedrijvigheid van de pachter. De landbouwactiviteit moet bedrijfsmatig worden uitgevoerd (Rb. Mechelen, 24 mei 1983, Pas., 1984, III,
3).
Maria beweert dat zij, alhoewel gepensioneerd, nog landbouwster is (ten
bewijze waarvan zij zich beroept op haar jaarlijkse aangifte voor de
landbouwtelling), en dat zij, samen met haar kinderen, het land bewerkt
voor de opbrengst van de vruchten, die dienen voor eigen gebruik, dit van
de kinderen en het voederen van kleinvee, nl. kippen, ganzen en konijnen,
en slechts voor de rest voor verkoop aan particulieren en landbouwers. Het
perceel wordt aldus niet hoofdzakelijk gebruikt voor een landbouwbedrijf.
Er wordt thans vrij algemeen aanvaard dat een landbouwbedrijf impliceert
dat de pachter de gewassen en vruchten aan derden of op de markt
verkoopt. De Pachtwet is niet van toepassing en de huurster kan dus geen
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schadevergoeding vorderen wegens miskenning van haar recht van voorkoop (Vred. Brugge, 10 december 1982, T. Not., 1983, 130, noot F.B.). Een
stier en enkele leghennen houden, kan niet als een bedrijfsmatige activiteit
met een economisch oogmerk aangezien worden, daar de vruchten ervan
uitsluitend of bijna uitsluitend voor het eigen gezinsgebruik bestemd zijn.
Bovendien worden geen boekhoudkundige stukken of fiscale bescheiden
(nummer van inschrijving bij de B.T.W.-diensten) overgelegd waaruit een
bedrijfsactiviteit als tuinbouwer zou kunnen blijken (Rb. Gent, 8 februari
1984, T. Agr. R., 1984, 138).
De eigenaar van een weide, ingenieur van beroep, zorgt voor de biologische
bemesting ervan en laat hiertoe de nodige grondontledingen doen bij de
bodemkundige dienst in functie waarvan hij de nodige bemesting aankoopt,
zoals zeewieren, natuurfosfaat, beendermeel, enz. Hij laat aan een landbouwer toe runderen te Iaten grazen in deze weide, tegen terugbetaling van de
kostprijs van de meststoffen. De vrederechter vindt dat de landbouwer
eenzijdig deze overeenkomst verbreekt door zelf kunstmeststoffen uit te
strooien op deze weide. De eigenaar ontzegt dan de landbouwer de toegang
tot het grasland. De vordering van de landbouwer om terug in het bezit te
worden gesteld van de weide wordt ongegrond verklaard (Vred. Brugge, 6
maart 1987, T. Not., 1987, 186).
De uitbating van een manege is geen landbouwbedrijf. De huur van die
gronden valt niet onder de Pachtwet (Vred. Vise, 4 januari 1982, T. Agr.
R., 1987, 142).
Onder landbouwuitbating moet worden verstaan een ,beroepsactiviteit dat
de productie van landbouwprodukten beoogt waarvan de opbrengst voor
de markt en de verdere verkoop bestemd is". De zogenaamde pachter had
vanaf 1974 een paar percelen hooiland van het O.C.M.W. van Gent in
gebruik gekregen voor het houden en kweken van paarden. Het blijkt dat
de paarden hoofdzakelijk gevoederd werden met aangekochte voeders. De
pachtwetgeving is niet van toepassing (Rb. Gent, 8 mei 1987, T. Agr. R.,
1987, 219).
Er is geen minimumoppervlakte wettelijk vereist. De landbouwbestemming
is het determinerend element om uit te maken of men met een pacht te doen
heeft. Dat de landbouwproduktie klein is heeft geen belang (Vred. Leuze,
23 november 1981, T. Agr. R., 1986, 44). In een tegenvordering vroegterloops gezegd- de pachter de terugbetaling van alle grondbelastingen die
hij op onverschuldigde wijze betaald had sinds 1970. Hier wordt hij door
de vrederechter wandelen gestuurd, omdat hij als zestigjarige ervaren landbouwer die steeds sinds meer dan dertig jaar zonder enig voorbehoud te
formuleren vrijwillig en regelmatig de grondbelasting betaald heeft, gezien
de publiciteit in alle dagbladen en in de landbouwkundige beroepsorganisaties niet kon onwetend zijn van het feit dat sinds 1951 de grondbelasting
wettelijk moest gedragen worden door de eigenaar. Indien hij tach betaalde
heeft hij afgezien van de wettelijke bescherrning. Hij beriep zich op de
onverschuldigde betaling maar zijn vordering werd ongegrond bevonden.
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In een elegant geschreven vonnis van de vrederechter van Bergen, waarin
het probleem de vergoeding betreft die verschuldigd is door de Staat die
gronden onteigent, wordt impliciet aangenomen dat een huurder van weiden
die paarden fokt (Centre d'elevage de chevaux trotteurs) een pachter is. De
beslissing is overigens sympatiek en beslist dat de vergoeding van de huurder
volledig moet zijn, zonder onderscheid te maken tussen de strikt landbouwkundige verliezen en de andere, alles op grond van de artt. 45 en 46 van
de Pachtwet. Indien de Staat in der minne gehuurde gronden koopt, moet
op de vordering in inbezitstelling de Pachtwet toegepast worden en niet de
regels die op de onteigening van toepassing zijn. De vergoedingen die
verschuldigd zijn aan de huurder worden niet beperkt tot zijn landbouwkundige activiteiten, maar strekken zich uit tot zijn andere activiteiten en
met name de uitbating van een centrum voor opleiding en dressuur van
paarden (Vred. Bergen, 16 januari 1979, Rev. Not. B., 1983, 140).
PROFESSIONELE ACTIVITEIT- Om van de bescherming van de Pachtwet te genieten volstaat het niet om occasioneel een winstgevende daad te
stellen met een landbouwkarakter; daartoe is een professionele activiteit
nodig, die beantwoordt aan aile wettelijke vereisten gesteld aan het beroep
van landbouwer. De Pachtwet is niet gemaakt om hobby-isten of om
zwartwerkers te beschermen. Dit betekent dat een landbouwer als zelfstandige moet ingeschreven zijn bij een mutualiteit, bij een pensioenkas, bij een
onderlinge kas; dat hij een B.T.W.-nummer moet hebben; dat hij aangifte
moet doen van bedrijfsinkomsten bij de diensten der Directe Belastingen
en dergelijke meer. Wie werkelijk het beroep uitoefent, beschikt daarenboven over veel bijkomende bewijsmogelijkheden, zoals de inschrijving in het
bevolkingsregister, de landbouwtelling, de inschrijving bij een fruitveiling,
een landbouwersyndicaat of een gewone landbouwersgroepering, het abonnement op landbouwbladen, het veestapelboek en zeker allerlei soorten van
facturen van aankoop van dieren, landbouwmachines, meststoffen, granen,
materialen en goederen. Om een veertienjarige zogenaamde professionele
landbouwactiviteit te bewijzen, leggen de verweerders drie verkoopsdocumenten over van een rund in 1977, een in 1979 en twee in 1983. Dit is
volstrekt onvoldoende. Het bewijst ten hoogste een lucratieve hobby of
occasioneel zwartwerk in de landbouwsector (Vred. Bilzen, 20 maart 1985,
T. Vred., 1985, 252).

275.

276.

TWEE OVEREENKOMSTEN, EEN VOOR DE HOEVE EN EEN VOOR DE

In een pachtovereenkomst was bepaald dat het hoevegebouw
uitgesloten was van de huur, omdat de verhuurder zich het recht voorbehield het persoonlijk te bewonen of aan een derde te verhuren. In een
afzonderlijke huurovereenkomst van dezelfde datum als de pacht werd het
hoevegebouw nochtans aan de pachters verhuurd voor negen jaar. De
vrederechter komt tot het besluit dat het sluiten van twee afzonderlijke
huurovereenkomsten met betrekking tot het onroerend goed een fictie was,
GRONDEN -
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en dat het, in weerwil van de schijn, de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen was om slechts een huurovereenkomst te sluiten. De Pachtwet
is bijgevolg op het geheel van toepassing.
277. VERKOOP VAN GRAS- Tussen dezelfde partijen was er een verkoop
van gras gesloten. Later beweerde de koper dat hierop de Pachtwet van
toepassing was. De vrederechter ziet hierin op grand van artikel 2, 2° van
de Pachtwet een seizoenpacht die buiten het toepassingsgebied valt van de
wet. Die contracten konden hernieuwd worden zelfs tussen dezelfde partijen
op voorwaarde dat de bezetter niet de last had van de gebruikelijke cultuuren onderhoudswerken (Renier, Le bail aferme et le droit de preemption,
Chronique de Jurisprudence, 1970-1981, nr. 13). Het is irrelevant dat de
grand afgegraasd werd door het vee, en het gras niet gemaaid werd (Vred.
Messancy, 3 september 1986, T. Agr. R., 1987, 229).
278.

SEIZOENPACHT. OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN. NIET DEZELF-

Krachtens artikel 2, 2°, Pachtwet zijn de bepalingen van
die wet niet van toepassing op de overeenkomsten waarvan het voorwerp
een duur van minder dan een jaar gebruik in zich sluit. Evenwel kunnen
niet als zodanig worden beschouwd achtereenvolgende overeenkomsten
waarbij eenzelfde gebruiker zich jegens eenzelfde eigenaar verbindt om op
eenzelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor het gewone teelten onderhoudswerk te zorgen. Artikel 2, 2° Pachtwet wordt derhalve niet
geschonden door de rechtbank die, na te hebben vastgesteld dat met
betrekking tot eenzelfde perceel een gebruiker een overeenkomst voor een
duur van minder dan een jaar gebruik had gesloten met de oorspronkelijke
eigenaar, en dat het daarop volgende jaar diezelfde gebruiker een nieuwe
zodanige overeenkomst had gesloten met de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, beslist dat de Pachtwet op die overeenkomsten niet toepasselijk is (Cass., 6 januari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 509, Pas., 1984, I, 482,
Rev. Not. B., 1984, 529, T. Not., 1984, 83). Artikel2, 2° is ingegeven door
het vermoeden dat partijen van meetaf de bedoeling hebben gehad een
gewone doorlopende pacht te sluiten, maar de overeenkomst anders hebben
voorgesteld om de bepalingen van de Pachtwet te omzeilen. Die ratio legis
welke steunt op de vermoede bedoeling van de partijen, is niet aanwezig in
het geval waarin de achtereenvolgende overeenkomsten niet tussen dezelfde
personen worden gesloten. De omstandigheid dat in de opvolgende overeenkomst de eigenaar-verhuurder de erfgenaam is van de eigenaar die in een
eerste overeenkomst als verhuurder optrad, zelfs wanneer de nalatenschap
van laatstbedoelde zuiver en eenvoudig is aanvaard, is niet noodzakelijk een
aanwijzing voor de bedoeling die bij de oorspronkelijke eigenaar ten tijde
van het sluiten van de eerste overeenkomst aanwezig was.
In het volgende vonnis wordt met uittreksels naar dit cassatie-arrest van 6
januari 1984 verwezen. Uit de feiten van het geding blijkt dat verweerster
slechts voor een deel van een der percelen de valle eigendom heeft en voor
DE PERSONEN-
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de rest slechts het vruchtgebruik. Er is niet voldaan aan de bepaling van
artikel2, 2° van de Pachtwet (Vred. Herne, 6 mei 1987, T. Agr. R., 1987,
297). De feiten waren als volgt. Op 15 april 1983 werd tussen Desmet, de
sedertdien overleden echtgenoot van verweerster, en een zekere Marcel een
seizoenpacht ondertekend met betrekking tot vooreerst een perceel weide
van ongeveer 1 ha 20 a, vervolgens een perceel land met een oppervlakte
van 1 ha 20 a met mai:s en een perceel hooiweide met een oppervlakte van
30 are; voor de beide weiden werd een gebruikstermijn voorzien van 15 april
1983 tot 30 november 1983 en betaling van een vergoeding; voor het
mai:sland werd een termijn voorzien van 15 april tot het einde van de oogst.
Op 15 april1984 wordt opnieuw een seizoenpacht gesloten tussen enerzijds
wijlen Desmet en anderzijds een andere persoon, de eiser; opnieuw werd
de termijn voorzien vanaf 15 april tot 30 november 1984, behalve voor het
mai:sland waar de termijn zou eindigen op het einde van de oogst. Op 1
augustus 1984 overlijdt de heer Desmet; hij laat als erfgenamen na zijn
echtgenote (verweerster) en een dochter. Op 3 april 1985 wordt weer een
seizoenpacht ondertekend tussen verweerster en eiser; het contract zal een
duur hebben van 15 april tot 30 november 1985. Op 29 april 1986 richten
verweerster en haar dochter een aangetekend schrijven aan eiser waarin
wordt gevraagd de machines en de goederen weg te ruimen die zich in de
stal en de hangar bevinden. De bewuste lokalen worden inderdaad door
eiser ontruimd maar deze deelt mede dat deze ontruiming geen afbreuk doet
aan zijn pachtrechten. Later dagvaardt hij om te doen erkennen dat die
gronden het voorwerp zijn van een pacht.
279. INDUSTRIELE VETMESTERIJ OF FOKKERIJ - De vordering strekt tot
geldigverklaring van een pachtopzegging van 19 april1984 tegen 1 mei 1987,
betreffende een perceel weideland, met machtiging tot uitdrijving. De
pachtopzegging werd gegeven om aan eiseres toe te laten voornoemde weide
in exploitatie over te dragen aan haar kleinzoon, spekslager-veekoopman,
aldus ingeschreven in het handelsregister, die zinnens is op de weide vee te
kweken, wat hij thans reeds doet op andere gronden, teneinde het dan op
de veemarkt te verkopen. De veekoopman die uitsluitend runderen en
paarden kweekt met het oog op de rechtstreekse verkoop op de markt,
oefent een niet door de Pachtwet beschermde activiteit uit. Het gaat in
werkelijkheid om een industriele fokkerij en vetmesterij (Vred. Gent, 16
september 1985, T. Vred., 1986, 203, noot Heyerick, M.). Het vonnis
onderstreept - terloops gezegd - de draagwijdte van art. 56 van de
Pachtwet, waardoor voor niet bestaande worden gehouden alle overeenkomsten waarbij de pachter uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk afstand doet van de rechten die hem verleend worden, o.m. door de
artikelen van de wet betreffende de opzegging. De akkoordverklaring van
de pachter met een opzegging die, zoals in casu het geval was met een eerste
opzegging van 9 februari 1984 gegeven tegen Kerstmis 1988, ongeldig was
omdat de opzeggingstermijn meer dan vier jaar bedroeg, heeft zoals het
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vonnis stelt geen rechtsgevolgen, zodat de pachter steeds op deze akkoordverklaring kan terugkomen. Daar de verpachtster op 19 april 1984 een
nieuwe opzegging had gegeven tegen 1 mei 1987, dus ditmaal met inachtneming van de juiste opzeggingstermijn (art. 11, 3 van de wet), wierp de
pachter art. 12, 6 van de wet in. De sanctie van art. 12, 6 is echter aileen
van toepassing wanneer de opzegging vervallen is omdat de verpachter niet
binnen drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft
verzocht, of omdat de opzegging niet geldig werd verklaard. In voorliggend
geval was de opzegging niet vervallen, noch werd zij ongeldig verklaard,
maar was er een akkoord tussen pachter en verpachtster tot stand gekomen.
Uit art. 12, 4 volgt a contrario dat de opzegging waarin de pachter wei
schriftelijk heeft berust, niet dient gevalideerd te worden voor de vrederechter. Terecht stelt het vonnis dan oak dat de sanctie van art. 12, 6 hier niet
kan ingeroepen worden.
Het begrip industriele vetmesterij en fokkerij uit artikel 2, 1° van de
Pachtwet moet eng gei:nterpreteerd worden. Het behelst geenszins het
kweken van gevogelte voor het leggen van eieren. De oppervlakte van het
gehuurde goed is anderzijds irrelevant (Vred. Limbourg, 25 november 1983,
T. Vred., 1985, 132). De opzegging voor eigen gebruik die gegeven wordt
zonder inachtneming van de vermeldingen voorzien in art. 12.1 is ongeldig.
280. DE ECHTGENOTE VAN DE PACHTER- Wanneer een pacht aileen door
de echtgenoot, na zijn huwelijk, is gesloten, verlenen noch de huwelijksbanden, noch de bepalingen van artikel1421 B.W. v66r de wijziging ervan bij
de wet van 14 juli 1976, aan de echtgenote van de pachter de hoedanigheid
van pachter waardoor haar een voorkooprecht zou toekomen (Cass., 18 juli
1981,Arr. Cass., 1980-81, 1218, J. T., 1981,684, Rec. Gen. Enr. Not., 1982,
58, noot). De echtgenoten waren gehuwd onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap. Aileen de pachter en niet zijn vrouw heeft het recht van
voorkoop. Aileen de echtgenoot beheerde de goederen van de gemeenschap
krachtens het ten tijde van het instellen van de vordering van kracht zijnde
artikel1421 B.W., zodat een vordering door de vrouw ingesteld op grand
van een pachtovereenkomst waarbij ze geen partij was, niet ontvankelijk
is. Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor andere medehelpers dan
de echtgenote.
Aldus wordt in 1966 tussen de eisers en een zekere Bolya Janos een
pachtovereenkomst gesloten. Gedurende de pacht gaf de pachter onderdak
aan een Hongaars koppel. In september 1985 overleed Janos Bolya zonder
wettelijke ergenamen. Het Hongaars koppel bleef in de hoeve en in oktober
1985 ontvingen zij een aangetekend schrijven waarbij de eigenaars ze
inlichtten dat de huur een eind had genomen door het overlijden van de heer
Bolya. Het schrijven bleef zonder antwoord. Ze werden dan gedagvaard.
Slechts in de loop van de procedure wordt een testament ter kennis gebracht
van de eisers volgens welke zij algemeen legataris zijn. De vrederechter stelt
dat de hoedanigheid van pachter niet kan afgeleid worden uit het feit dat
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men onderdak kreeg van de pachter, deze hielp met de werkzaamheden op
de hoeve gedurende vele jaren en zelfs de pachtprijs betaalde, wanneer de
pachtovereenkomst hen niet als partij vermeldt, wanneer het feit van de
samenwoning slechts lange tijd na het sluiten van de pacht plaats had en
dat de andere ingeroepen feiten kunnen uitgelegd worden op een manier die
de hoedanigheid van pachter niet impliceert. Wanneer dan de hoedanigheid
van pachter resulteert uit een testament dat niet gekend was door de
verhuurder en waarvan de legatarissen het bestaan verzwegen hadden
voordat de procedure ingesteld werd, is de verhuurder er niet toe gehouden
een voorafgaande oproeping in verzoening te eerbiedigen. Die nalatigheid
van verweerders rechtvaardigt de veroordeling tot de helft van de kosten
(Vred. Herve, 24 juni 1986, Rev. Not. B., 1987, 141).
AFDELING 2

BEWIJS EN TEGENWERPELIJKHEID
HET BESTAAN VAN DE PACHT MOET BEWEZEN WORDEN- De pachtovereenkomst moet krachtens art. 3 Pachtwet schriftelijk worden vastgesteld, onverminderd het recht van degene die in het bezit is van een
landeigendom, door aile middelen rechtens het bewijs te leveren van het
bestaan van de pachtovereenkomst en van de pachtvoorwaarden, en het
recht van de wederpartij door dezelfde middelen het tegenbewijs te leveren.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers stelde vast dat de eiser de
litigieuze percelen in gebruik had, maar dat noch uit de getuigenverhoren,
noch uit de overgelegde stukken bleek dat de eigenaar ingestemd had met
een pachtovereenkomst. Zij besliste dat al evenmin was bewezen dat een
pachtprijs betaald werd en dat de enige overgelegde stukken betrekking
hadden op zogenaamde pachtgelden die na het overlijden betaald en door
verweerders teruggestort werden. Een voorziening tegen dit vonnis wordt
verworpen. Art. 3 Pachtwet stelt degene die in het bezit is van een landeigendom niet vrij van de verplichting om het bewijs te leveren van het bestaan
van de pacht, maar staat hem toe dat bewijs te leveren door aile middelen
rechtens, getuigen en vermoedens inbegrepen (Cass., 26 december 1985,
Arr. Cass., 1985-86, 602). De bewijslast ligt op diegene die zich pachter
noemt.
Pachtoverdracht vergt de schriftelijke instemming van de eigenaar-verpachter. Wie gewoonweg een perceel in bezit neemt en op eigen initiatief overigens op ongebruikelijke tijdstippen - betalingen doet, die trouwens
werden teruggestort, kan zich niet op een pacht beroepen. Wie zich op art.
3 Pachtwet beroept moet het bewijs leveren van het bestaan van een
overeenkomst die naar aard en vorm onder toepassing zou vallen van de
Pachtwet en waarbij de modaliteiten van prijs, aanvangsdatum en bijzondere schikkingen bij overeenkomst zijn bepaald (Vred. Wolvertem, 19 januari
1984, R. W., 1984-85, 942, noot Kokelenberg, J.). In casu ging het om een
grond waarvan de pachter om gezondheidsredenen de bebouwing wou
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stopzetten. De eigenaars, die trouwens in erfrechtelijke onverdeeldheid
verkeerden, stemden in met deze beeindiging. De uittredende pachter sloot
dan met een buurman een zogenaamde pachtoverdracht buiten weten van
de eigenaars die ze nooit ondertekenden, terwijl dit nochtans door art. 30
Pachtwet wordt vereist. De eigenaars kregen slechts kennis van dit stuk
doordat het hen een aantal maanden later door een Rijkslandbouwconsulent van het Ministerie van Landbouw werd toegezonden. Toen de buurman
zag dat de poging tot pachtoverdracht mislukt was, bleef hij gewoon het
terrein verder hewer ken en stortte, ongevraagd, een bedrag op de bankrekening van de grondeigenaars. De praktische problemen verbonden aan elke
vereffening van een nalatenschap hadden tot gevolg dat deze storting slechts
enige tijd later werd opgemerkt. Toen het bedrag hem werd teruggestort
beriep de buurman van de vroegere pachter zich op art. 3 Pachtwet en
beweerde dat hij een mondeling pachtcontract had, waarvan hij als aanvangsdatum dan nog de dag van de zogenaamde pachtoverdracht opgaf. Op
geen enkel moment had hij enig contact gehad met de grondeigenaars, die
allen hun woonplaats in andere steden of gemeenten hadden dan die waar
de grond gelegen was. De vrederechter stelt vast dat hier evident geen sprake
van wilsovereenstemming kan zijn.
Tot de wetswijziging van 4 november 1969 werd een bewijsregeling gehanteerd die de gemeenrechtelijke bewijsregels toepaste. Art. 3 Pachtwet moest
dan ook een ,oud zeer" bij de landbouworganisaties verhelpen: de onwil
van de grondeigenaar om de pachter een geschreven bewijs van hun overeenkomst te leveren moest beteugeld worden. Zo werd dus de regel ingeschreven dat bij afwezigheid van geschrift degene die in het bezit was van de
grond, door aile middelen van recht het bestaan van de pacht en de
pachtvoorwaarden mocht leveren. De zwenking van de wetgever werd
prompt en strikt gevolgd door de rechtspraak. Dat men in de bewijsvoering
de startpositie van de pachter merkelijk verbeterd heeft, heeft blijkbaar
sommige minder scrupuleuse landbouwers er toe aangezet te pogen een
situatie waar zij om een of andere reden hetgebruik van een grond kregen
(of soms namen) het voorkomen van een mondelinge pacht te geven (vb.
de eigenaar van een bouwgrond die voorlopig niet wenst te bouwen, laat
een landbouwer het gebruik met de bedoeling het stuk vrij van distels te
houden tot hij zijn bouwplannen kan realiseren). De handigheid bestaat er
dan in de grondeigenaar spontaan of zogenaamd uit erkentelijkheid een
vergoeding aan te bieden in de vorm van een deel van de opbrengst of een
overschrijving op zijn rekening. Op het moment dat de eigenaar zelf de
beschikking over zijn grond wil hebben wordt dan door deze gebruiker art.
3 Pachtwet ingeroepen. Het aangehaalde vonnis geeft een gelukkig antwoord op de vraag of de grondeigenaar in een dergelijk geval automatisch
willens nillens met het statuut van verpachter moet worden opgezadeld.
Diegene die het bezit heeft van de grond en zich op het bestaan van een pacht
beroept, draagt de bewijslast overeenkomstig de artikelen 1315 B.W. en 870
Ger. W. Hij zal moeten bewijzen dat er een overeenkomst was en vooral
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wat daarbij de gemeenschappelijke bedoeling was. De grondeigenaar moet
immers hetzelfde beoogd hebben als diegene die beweert dat hij pachter is.
Dat is de meest elementaire toepassing van het consensualisme. Het bewijs
zal dus moeten geleverd worden dat de grondeigenaar de goederen in huur
wou geven. De grondeigenaar zal in zijn verweer door dezelfde middelen
als diegene die aanspraak maakt op een pachtrecht, het tegendeel mogen
bewijzen.
Ben vordering voor de vrederechter heeft tot doel te doen zeggen dat de
verweerders een aantal weidelanden zonder recht en titel bezetten. Meer dan
dertig jaar geleden hadden de eigenaars, krachtens een geschreven overeenkomst waarvan zij geen enkel exemplaar meer zouden bezitten, de goederen
aan ene Louis verpacht. Laatstgenoemde Louis huurde de goederen tot in
1952. Vanaf die datum was het zijn zoon Julien die de pacht voortzette tot
in 1973, wanneer, volgens getuigenis van zijn echtgenote, zij elke landbouwactiviteit staakten. Julien stierf in 1980. De verweerders bezetten de
goederen sinds 1973, maar de hoedanigheid krachtens welke zij die goederen
bezetten maakt het voorwerp uit van het geding. De verweerders beweren
sinds 1973 pachtgelden te betalen in handen van de eiser, maar deze heeft
steeds geweigerd een kwijtschrift op te steilen. Sinds 1981 hebben de
verweerders het raadzamer geacht de pachtgelden te storten op rekening van
de eiser, maar deze heeft ze teruggestort op rekening van de verweerster met
als reden , Vous n' etes pas mon locataire". De vrederechter laat de verweerders toe om met getuigen te bewijzen dat zij het goed persoonlijk uitbaten
sinds 1973, dat sinds den beginne de eisers op de hoogte waren van die
toestand en dat zij steeds in contant geld hun pachtgelden betaald hebben
(Vred. Hannut, 24 april 1984, Jur. Liege, 1984, 324).
Krachtens art. 3 Pachtwet kan degene die in het bezit is van een landeigendom, van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden, waaronder het tijdstip van ingebruikneming, het bewijs leveren door aile middelen
rechtens, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens (Cass., 10 oktober
1986, Arr. Cass., 1986-87, 169, Pas., 1987, I, 157). De Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel stelt vast enerzijds dat het bewijs is geleverd dat
op 30 januari 1981 met schriftelijke toestemming van de eigenaar een
rechtsgeldige pachtoverdracht heeft plaats gehad ten voordele van de verweerders (de huidige bezitters) en dat die overeenkomst derhalve tot stand
is gekomen v66r de pachtovereenkomst die op 6 maart 1981 onder opschortende voorwaarde tussen de eigenaar en de eisers werd gesloten, en, anderzijds, dat de verweerders in het bezit waren van het hun overgedragen
pachtgoed en dat dit door hen reeds was bewerkt toen de eisers wederrechtelijk bezit ervan namen. De voorziening is cassatie wordt verworpen.
Het bezit van een landeigendom op grond waarvan de bezitter, bij ontstentenis van geschrift, het bestaan van de pacht en de pachtvoorwaarden kan
bewijzen met aile middelen rechtens, is het inbezit zijn of de Iouter materiele
detetitie van dat goed (Cass., 22 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 863,
Pas., 1985, I, 773). Ten onrechte legde de Rechtbank van Eerste Aanleg te
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Kortrijk aan de eiser op het bewijs te leveren dat hij voor eigen rekening
in het bezit was van de weide. Het vonnis oordeelt dat geen bezitsdaden
worden gepreciseerd waaruit werkelijk kan worden afgeleid dat eiser voor
eigen rekening in bezit was van de weide. Het is niet zeker dat de rechtbank
de feiten waarvan het bewijs werd aangeboden door eiser, onvoldoende
gepreciseerd in tijd en omstandigheden zou geacht hebben, hadden de
rechters enkel het bewijs van de detentie op het oog gehad.
W anneer een partij beweert pachter te zijn en aanspraak maakt op schadevergoeding wegens miskenning van haar recht van voorkoop, terwijl de
tegenpartij het bestaan van de pacht betwist, dient degene die beweert
pachter te zijn het bewijs te leveren dat alle bestanddelen van een pachtovereenkomst verenigd zijn, o.m. dat het goed door hem bedrijfsmatig wordt
geexploiteerd (Cass., 1 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 727, Pas., 1985,
I, 651). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven besliste dat de verpachters niet bewijzen dat de vruchten louter bestemd waren voor het eigen
gebruik van de pachter en niet voor voortver koop, zodat niet bewezen wordt
dater geen eigenlijke landbouwexploitatie was. Het vonnis laat aldus de last
van het bewijs dater een landbouwexploitatie was op de verweerders rusten.
De eigenaars van verscheidene percelen weideland, die sinds verschillende
jaren bezet zijn door verweerder, wensen aan die bezetting een einde te
stellen. De verweerder beweert die percelen als pachter uit te baten. De
eigenaars betwisten dit. De vrederechter beslist dat de verweerder moet
bewijzen dat hij landbouwuitbater is. Dit bewijs wordt niet alleen geleverd
door de eenvoudige bezetting van hetland, zelfs indien dit gepaard gaat met
enkele onderhoudswerken. De heropening van de debatten wordt bevolen
(Vred. Jodoigne, 24 maart 1978, T. Agr. R., 1983, 102).
282. TEGENBEWIJS MOGELIJK - Uit het verslag namens de Commissie voor
de Landbouw, uitgebracht door de heren Cooreman en Lerouge (Kamer van
volksvertegenwoordigers, 95 (1965-1966)- nr. 6 - Zitting 1966-196722 maart 1967) over het wetsontwerp tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen, blijkt dat de Commissie een afwijking van
de gemeenrechtelijke regelen heeft ingevoerd, meer bepaald van het beginsel
der gelijkheid van de partijen tegenover het bewijs. Zulks wordt als ,een
ware straf ten opzichte van de eigenaar" beschouwd. Wat betreft de vraag
of het tegenbewijs van de door de pachter aangevoerde feiten aan de
eigenaar mocht worden overgelaten, was de Commissie van oordeel dat de
gemeenrechtelijke regelen moeten in acht genomen worden en men de
eigenaar het tegenbewijs betreffende de aangevoerde feiten moet laten
leveren (Cass., 11 maart 1983, hieronder geciteerd).
283. BEGIN VAN SCHRIFTELIJK BEWIJS. PLAATSELIJK GEBRUIK- Wanneer
een pachtovereenkomst zonder geschrift is aangegaan, mag het bewijs van
de aanvangsdatum van de pacht, waarvan het bestaan niet ontkend wordt
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en die reeds ten uitvoer is gebracht, door de verpachter geleverd worden met
toepassing van het gemene recht, hetzij door een geschrift, hetzij door een
begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door getuigen of vermoedens
(Cass., 11 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 858, Pas., 1983, I, 766, Rec.
Gen. Enr. Not., 1986, 194).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout vond het bewijs van de
overeengekomen aanvangsdatum van de pacht in de door verpachters
overgelegde betalingsstroken uitgaande van de pachters, en in de vaststelling
dat de pachten volgens het gebruik van de streek een aanvang namen met
Kerstmis. Het vonnis beschouwt aldus de betalingsstroken als geschriften
uitgaande van de verweerders, welke de te bewijzen aanvangsdatum waarschijnlijk maken, en vindt de tot zekerheid leidende aanvulling van die
waarschijnlijkheid in het plaatselijk gebruik van de streek van Hoogstraten.
Het vonnis bevestigt de beslissing van de vrederechter om de gedane
opzegging geldig te verklaren.
Een algemeen gekend gebruik behoort tot de ambtelijke kennis van de
rechter en behoeft dienvolgens geen bewijs (Cass., 11 maart 1983, reeds
aangehaald; zie Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, I, 217; 19 februari 1953,
Pas., 1953, I, 476 en 24 februari 1966, Pas., 1966, I, 820). Onderstreept
moet worden dat in het arrest een plaatselijk gebruik beschouwd wordt als
een algemeen bekend gebruik.
Schendt het recht van verdediging van een der eisers niet, de appelrechter
die zijn beslissing laat steunen op een algemeen gekend gebruik dat reeds
door het beroepen vonnis was aangenomen en impliciet door verweerster
werd aangevoerd.
ERKENNING VAN HET BESTAAN VAN EEN PACHT- In een zeer lang
vonnis van de rechtbank te Brugge staan volgende partijen tegenover elkaar:
de eigenaars, de echtgenote van de pachter en de curator. Ben boerderij
maakte vroeger deel uit van een grate hofstede in haar geheel gepacht door
de vader van W., welke die pacht van zijn vader overnam. W. huwde met
appelante met wie hij de hofstede uitbaatte. Naderhand began hij een
aannemingsbedrijf van grand-, graaf- en afbraakwerken, doch hij werd bij
vonnis van 19 december 1978 in faling verklaard. Gelntimeerde, naast de
eigenaars, is de curator die met de verpachters onderhandelingen aanging
om de pacht stop te zetten en tot een ontwerpakkoord kwam, waarbij na
verrekening van de verschuldigde prijzij, ook nog een belangrijke som door
de verpachters aan de curator zou uitbetaald worden. Bij de homologatieprocedure voor de rechter-commissaris van de faling bleek dat W., de
gefailleerde, niet wilde akkoord gaan en dat appelante, zijn echtgenote,
beweerde eigen pachtrechten te bezitten, zodat ook zij niet akkoord ging.
Er kwam dus geen akkoord tot stand. De eigenaars stelden daarop een
vordering in tot ontbinding van de pachtovereenkomst ten laste van deze
Iaatste, op grand van grove verwaarlozing van het pachtgoed en voor het
feit dat het door een derde uitgebaat werd. Volgens de rechtbank heeft de
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wetgever de pachtovereenkomst als een overeenkomst intuitu personae
beschouwd en laat niet toe dat het pachtrecht overgaat in handen van
personen met wie de verpachter niet rechtstreeks de pachtovereenkomst
heeft gesloten. V66r het faillissement waren beide echtgenoten, nl. appelante en W. medeuitbaters. Het feit echter van samen te exploiteren of samen
gehuwd te zijn brengt nog niet mee dat beide echtgenoten pachters worden.
Het is echter mogelijk dat na het huwelijk van de medecontractant, de
verpachters de echtgenote ook als medepachtster zouden aanvaard en
erkend hebben. Deze medepacht van de echtgenote zou alsdan door een
nieuwe overeenkomst tussen verpachters en deze echtgenote ontstaan zijn
en niet door het louter feit van het huwelijk. Ben opzegging gericht aan de
man en de vrouw geldt als erkenning van het bestaan van pacht in hoofde
van beide echtgenoten. Dit is in casu het geval.
De beide echtgenoten betwisten niet dat zij beiden buitenshuis werken sedert
het faillissement van W. De grote hofstede van meer dan 15 hectaren met
een normale teelt en een normale bezetting met dieren vraagt de volledige
inzet van minstens een persoon, en kan niet zo maar aan haar lot worden
overgelaten gedurende de tijd dat beide echtgenoten uit werken zijn. Dit
buitenshuis werken van beide echtgenoten houdt meteen met zekerheid in
dat de dagelijkse leiding van de hofstede niet door deze echtgenoten kan
worden uitgeoefend. De leiding van de exploitatie mag niet aan derden
overgelaten worden. Br dient een persoonlijke inzet te zijn, die in casu in
hoofde van beide echtgenoten duidelijk ontbreekt. Opdat de pacht echter
zou kunnen ontbonden worden moet er daarnaast ook schade voorhanden
zijn. Zelfs indien de schade actueel nog niet zo groot is, mag de ontbinding
worden uitgesproken indien vaststaat dat de schade zal aangroeien (Rb.
Brugge, 6 september 1982, Res Jur. Imm., 1983, 295, T. V.B.R., 1983, afl.
2, 14).
285. BEWIJS VAN DE PACHT T .A. V. DERDEN- Ben gemeente heeft op grond
van artikel 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw een jaarlijkse
belasting geheven op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling. Ben belastingplichtige heeft bezwaar ingediend om reden dat de
belasting niet mag worden geheven op percelen die ingevolge de bepalingen
van de pachtwet niet voor bouwen in aanmerking komen. De bestendige
deputatie van de provincieraad van Brabant besliste dat het bewijs van de
pachtovereenkomst, bij gebrek aan een geschrift, diende geleverd te worden
aan de hand van een verklaring van de pachter (een begin van geschreven
bewijs) zeggende dat de percelen in kwestie reeds door hemzelf werden
bewerkt v66r 22 december 1970 en dit onafgebroken bleven tijdens de
kwestieuze dienstjaren, aangevuld met een ander bewijsmiddel (getuigenissen, bewijzen van betaling, enz.) en stelde vast dat dit bewijs niet geleverd
werd. Die beslissing wordt gecasseerd omdat ten op zichte van de gemeente
Sint-Genesius-Rode de eiser het bestaan van de landpacht mag bewijzen
door aile bewijsmiddelen, ook door getuigen of vermoedens; de eiser moet
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worden belast naar de werkelijke toestand en de privaatrechtelijke bewijsregeling vindt in deze geen toepassing (Cass., 22 november 1985, Arr. Cass.,
1985-86, 416, F.J.F., 1986, 180).
286. VEINZING. BEWIJS MET VERMOEDENS- Ernoux sloot VOOr 18 jaar een
pachtovereenkomst met betrekking tot 10 hectare weideland met Vaisiere
en diens broer op 22 februari 1973. Partijen kenden elkaar niet van vroeger
en namen contact als gevolg van een aankondiging die in het landbouwerstijdschrift Le Sillon Beige verscheen. In de onderhandse akte wordt melding
gemaakt van een pachtsom van 2.000 frank per hectare. Maar in een ander
eenzijdig document getekend door Ernoux erkent deze ten titel van
vriendschapslening van Vaisiere 540.000 frank ontvangen te hebben, terug
te betalen gedurende 15 jaar zonder interesten maar gei:ndexeerd. Dit
document wordt geregistreerd op 23 februari 1973, daags na de ondertekening van de pacht. Daarna beweert Ernoux dat achter de zogezegde lening
een verbintenis schuil gaat om een onwettelijke pachtsom of een , ,chapeau''
te betalen. Het Hof te Bergen is het met die zienswijze eens. Het Hof stelt
dat het bewijs van een veinzing om een dwingende wetsbepaling te ontlopen
mag geleverd worden met vermoedens. Het Hof van Cassatie heeft inderdaad meermaals gesteld dat zelfs tussen partijen een veinzing om een
bepaling van openbare orde te ontlopen bewezen mag worden met aile
middelen van recht. Maar het Hof te Bergen beslist dat dit ook kan voor
een dwingende wetsbepaling. Hiermede kan men het niet eens zijn. De
openbare orde raakt aan de grondvesten van de juridische orde, terwijl de
dwingende wetten slechts de bescherming van private belangen op het oog
hebben. In het ene geval is de sanctie een absolute nietigheid, in het andere
slechts een relatieve nietigheid die gedekt kan wordendoor de beschermde
partij. De redenen die de vrijheid van bewijs rechtvaardigen, wanneer de
veinzing tot doel heeft de openbare orde te ontwijken, kunnen niet uitgebreid worden tot het geval waarin de overeenkomst slechts een dwingende
wetsbepaling zou schenden (Bergen, 10 januari 1983, Pas., 1983, II, 16,
Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 279). Het Hof stelt anderzijds terecht dat het
adagium nemo auditur propriam turpitudinem allegans niet verbiedt om
zich te bevrijden van een overeenkomst die strijdig is met de goede zeden.
287. PAULIAANSE VORDERING- De Pauliaanse vordering (art. 1167 B. W .)
vereist:

1. een rechtshandeling waardoor de schuldenaar zich doelbewust verarmde;
2. dat de derde waarmede de schuldenaar heeft gehandeld consciusjraudis
zou zijn opgetreden.
Een huurovereenkomst aangegaan door een inmiddels failliet verklaarde
schuldenaar voor een duur van 9 jaar, en enkele maanden vooraleer de
hypothecaire schuldeiser het verhuurde pand zou doen verkopen, kan het
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voorwerp uitmaken van een actio pauliana. Dergelijke huurovereenkomst
is voor de schuldenaar en de schuldeiser nadelig, gelet op de matige prijs
en de duur van de overeenkomst. De huurder die op de hoogte is van de
belabberde financiele toestand van de verhuurder en die ook zelf handelaar
is, was op de hoogte van het bedrieglijke karakter van de rechtshandeling.
Derhalve is de huu.rovereenkomst nietig (Rb. leper 10 april1985, T. Not.
1987, 25)
De Pauliaanse vordering moet aan volgende voorwaarden beantwoorden:
1. de schuldeiser moet benadeeld zijn geworden. Het volstaat ten deze dat
de benadeling is ingetreden op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. Doordat langdurige verpachting van landbouwgoederen de verkoop
op beslag bemoeilijkt, wordt de hypothecaire schuldeiser benadeeld;
2. de schuldenaar moet bedrieglijk hebben gehandeld. Bedrog is aanwezig
wanneer de schuldenaar wist dat hij de rechten van de schuldeiser inkortte.
Bij de beoordeling van de rechtshandeling moet nagegaan worden of ze
omringd werd door verdachte omstandigheden ter uitsluiting van wettelijke
beweegredenen. Ben landpacht toegekend door een schuldenaar op een in
hypotheek gegeven goed, aan een door hemzelf opgerichte landbouwvennootschap op het ogenblik dat de kredietverstrekker zijn kredietlijn heeft
opgezegd, wekt het vermoeden van kwade trouw;
3. de derde medeplichtigheid: deze wordt gemakkelijker aanvaard tussen
verwanten dan tussen vreemden. Medeplichtigheid van derden wordt bewezen geacht zo blijkt dat de schuldenaar zelf een landbouwvennootschap met
zijn kinderen heeft opgericht, en de landbouwvennootschap de goederen in
pacht heeft genomen (Rb. Brugge, 10 november 1986, T. Not. 1987, 13).
AFDELING

3

DE P ACHTPRIJS
ER MOET BEN PACHTPRIJS BEPAALD ZIJN- Overeenkomstig art. 1709
B. W. is voor het bestaan van de pachtovereenkomst vereist dat door de
partijen een pachtprijs is bepaald. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven oordeelt dat het inzicht van partijen erin bestond, naast het rooien
van de bomen, nog een pachtsom in geld te bedingen en dat zulks niet is
gebeurd. De Recht bank beslist niet, zoals beweerd wordt door de pachter,
dat het rooien van bomen niet de gehele of een deel van de tegenprestatie
van de pachter kan uitmaken. Art. 3 Pachtwet regelt het geval dat de
pachtovereenkomst werd gesloten, met andere woorden dat alle bestanddelen, o.m. depachtsom, werden ,overeengekomen", maar dat de overeengekomen pachtsom, doorgaans het bedrag, niet is bewezen, en laat het, in dat
geval, aan de vrederechter over de overeengekomen pachtsom te bepalen.
Het Hof van Cassatie vindt dat het vonnis terecht oordeelt dat art. 3
Pachtwet ten deze niet kan toegepast worden, omdat de partijen de pacht-
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som niet hadden bedongen en derhalve overeenkomstig art. 1709 B.W. geen
pachtovereenkomst tot stand was gekomen (Cass., 6 december 1984, Arr.
Cass.,1984-85, 485, Pas., 1985, I, 433).
289. BLOEMISTERIJEN - De feitenrechter die vaststelt dat de verpachte
gronden voorzien zijn van een belangrijke infrastructuur voor ondermeer
irrigatie en besproeiing, dat de gronden in een bloemisterij niet gelijk te
stellen zijn met de gewone landbouwgronden en dat er aan die gronden veel
meer zorg en behandeling dient te worden besteed, kan uit die vaststellingen
wettig afleiden dat de gronden van die bloemisterij geen landbouwgronden
zijn als bedoeld bij het K.B. 13 maart 1970, waarvoor de provinciale
pachtprijzen commissie een coefficient heeft vastgesteld en dat, bij ontstentenis van een vastgestelde coefficient, geen beperking van de pachtprijs op
die gronden kan worden toegepast. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent sloot ook voor de gebouwen de pachtprijsbeperking uit. Ret vonnis
stelt vast dat partijen een pachtovereenkomst hebben gesloten betreffende
,een bloemisterij met afhankelijkheden", dat ,beglazing, irrigatie en besproeiing en niet het minst verwarming op het bedrijf aanwezig zijn" en
oordeelt ,dat het woonhuls slechts een accessorium is", dat ,de gebouwen
van een bloemisterij, in zonderheid de serren, niet gelijk te stellen zijn met
een gewoon landbouwbedrijf", ,in een bloemisterij grand en gebouwen
trouwens als een geheel te beschouwen zijn, waarbij de uitrusting grotendeels (irrigatie- en besproeiingsinstallatie) voor beide dienstig is" en het
woonhuis tot de uitbating behoort (Cass., 27 januari 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 633, Pas., 1984, I, 589, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 196, noot,
R. W., 1984-85, 2051).
290. INDEXATIE. BEWIJS- Een mondelinge pacht began op 1 november
1978. Volgens de plaatselijke gebruiken was hij gesloten voor de duur van
1 jaar. Op grand van de tijdelijke wetten werd de pacht sinds 1 november
1979 verlengd. Een indexeringsclausule moet niet noodzakelijk schriftelijk
overeengekomen zijn maar mag het voorwerp zijn van een mondeling
akkoord, hetzij op het ogenblik van het sluiten van de huur, hetzij gedurende de huurtijd. Ret bewijs van een dergelijke mondelinge clausule kan
voortvloeien uit een constante uitvoering ervan. Indien de pachter aanvaard
heeft de wettelijke verhoging te betalen kan hij er later de teruggave niet
van vorderen. (Vred. Gdice-Rollogne, 4 januari 1982, Res Jur. Imm., 1983,
175).
291. ONVERSCHULDIGDE BETALING - Indien de onverschuldigd betalende
pachter in beginsel gerechtigd is terugbetaling te vorderen van de onroerende voorheffing en de brandverzekeringspremies, bij toepassing van art. 20
Pachtwet, dan hoort het aan de verpachter te bewijzen dat aan de relatieve
nietigheid van het beding tot betaling van de lasten werd verzaakt. De
verpachter dient te bewijzen dat vrijwillig werd betaald met kennis van de
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nietigheid van het beding tot betaling van de lasten, of dat na de betaling
verzaakt werd aan het inroepen van de nietigheid van het beding. Dit bewijs
kan geleverd worden door verklaringen van partijen bij de persoonlijke
verschijning (Rb. Brugge, 29 juni 1981, T. V.B.R., 1983, 35). Van de
persoonlijke verschijning werd proces-verbaal opgesteld. De pachter volgde
landbouwschool. Hij was geabonneerd op het tijdschrift Landbouwleven.
Hij volgde regelmatig vergaderingen over landbouwproblemen. Bewezen
moet worden dat hij op het ogenblik van de betalingen wist dat de bijkomende lasten door de pachters niet dienden betaald te worden. Toch heeft hij
betaald om geen moeilijkheden met de verpachters te krijgen. De regels voor
de terugvordering van de teveel betaalde pachtprijs zijn anders dan die voor
de door de pachter betaalde of aan de eigenaar terugbetaalde eigenaarslasten. Teveel betaalde pachtprijzen kunnen altijd worden teruggevorderd,
ook al gebeurde de betaling vrijwillig en ook al wist de pachter dat hij teveel
betaalde. De wet beperkt nochtans de terugbetalingsperiode tot 5 jaar.
Door de pachter betaalde lasten kunnen niet altijd teruggevorderd worden,
en namelijk niet wanneer die betalingen vrijwillig gebeurd zijn en in de
wetenschap dat het eigenlijk niet moest. Anderzijds is de pachter gerechtigd
alle niet door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn getroffen onverschuldigde betalingen terug te vorderen, zonder dat de beperking tot vijf jaar
geldt. Alhoewel de bedingen bedoeld door art. 20 Pachtwet nietig zijn,
kunnen zij nochtans door de vrijwillige uitvoering ervan met kennis van
zake door de pachter bevestigd worden, zoals art. 1338 B.W. uitdrukkelijk
stelt. (Rb. Brugge, 16 september 1985, T. V.B.R., 1986, 11).
Naar aanleiding van de verkoop van enkele verpachte gronden beweren de
pachters juridisch consult te hebben ingewonnen en toen voor het eerst
vernomen te hebben dat zij in het verleden ten voordele van de eigenaars,
bepaalde lasten rechtstreeks hebben vereffend die ze eigenlijk niet moesten
vereffenen. Zij werden telken jare uitgenodigd ten kantore van een notaris
om er ,de pacht" te betalen, waarvan een kwijting werd verleend, zoals art.
23 Pachtwet oplegt te doen. Daarna stuurde de notaris in de loop van het
jaar de aanslagbiljetten voor polderbelasting en onroerende voorheffing,
met verzoek deze rechtstreeks aan de administratie te betalen. Het staat vast
dat er een afspraak bestond tussen de partijen om, benevens de zeer matige
pachtprijs, ook de litigeuze lasten te betalen. Die afspraak was in strijd met
art. 20 Pachtwet en derhalve vernietigbaar. In het vonnis wordt het artikel
,Rechtsverwerking en afstand van recht" van P. Van Ommeslaghe aangehaald (T.P.R., 1980, 762).
De vervallen en betaalde pachtprijzen van de vijf jaren die aan het verzoek
voorafgaan moeten, voor zover zij het wettelijk bedrag overschrijden, aan
de pachter, op zijn verzoek, worden terugbetaald. De eis van de pachter tot
teruggave van deze geldsommen verjaart na een jaar te rekenen van de dag
waarop hij het gehuurde goed heeft verlaten. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de pachter de eis tot teruggave mag instellen
tot ,op het ogenblik dat hij niet langer door de pachtovereenkomst is
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TITEL

I

DEKOOP

HOOFDSTUK I

BEGRIP EN KENMERKEN
AFDELING

1

BEGRIP

1. Het Burgerlijk Wetboek omschrijft de koop als een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om
daarvoor een prijs te betalen (art. 1582 B.W.). Het ware allicht nauwkeuriger de koop te definieren als de overeenkomst waarbij de ene partij (de
verkoper) de eigendom van een zaak overdraagt aan de andere (de koper)
die zich ertoe verbindt hiervoor een prijs in geld te beta/en. Art. 1582 B. W.
omschrijft eerder de gevolgen van de koop en brengt onvoldoende naar
voren dat door de koop de eigendom van een zaak wordt overgedragen, in
beginsel zelfs solo consensu (De Page, IV, nr. 8-9; Limpens, J., La vente
en droit beige, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 11-14; Wolfcarius, M., ,La
vente civile et commerciale. Le transfert de propriete", in Unite et diversite
de droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, (457),
459).

2. De overeenkomsten tussen een bouwpromotor die een flatgebouw
opricht op eigen grond, en de verkrijgers van de afzonderlijke appartementen, zijn koopovereenkomsten, zelfs als blijkt dat op de datum van het
koopcompromis of van het verlijden van de notariele akte, een gedeelte van
de constructie nog diende te worden afgewerkt. Wat betreft het niet-voltooide gedeelte, gaat het om een verkoop van een toekomstige zaak (Gent, 13
november 1980, T. Aann., 1986, 157).
Nog in de bouwsector, beschouwde het Hof van Beroep te Brussel de
overeenkomst tussen een aannemer en een , ,onderaannemer'', met als
voorwerp de levering en de plaatsing van liften ,en etat de fonctionnement"
niet als een aanneming, maar als een koop-verkoop, zodat art. 1794 B.W.
dat de opdrachtgever toelaat een aanneming tegen vaste prijs op elk ogenblik te beeindigen, terzake geen toepassing kon vinden (Brussel, 6 februari
1985, J. T., 1985, 390).
Er is koop en geen huur, wanneer het gezamenlijke bedrag van de ,huurgelden" overeenstemt met de prijs van de ,verhuurde" zaak en er geen
bijkomende betaling dient te gebeuren na de laatste aflossing van de
,huurprijs', ook al heeft de zaak op dat moment nog een zekere waarde
(Bergen, 23 november 1983, Pas., 1984, II, 46 enRec. Gen. Enr. Not., 1986,
210, noot). De kwestieuze overeenkomst voorzag weliswaar niet expressis
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verbis dat de huurder van de wagen na het verstrijken van de huurtermijn
van 48 maanden eigenaar zou worden, maar het Hof leidde dit af uit het
feit dat wagens meestal over 4 jaar afgeschreven worden, zodat de residuele
waarde toch vrijwel nihil zou zijn.
De overdracht van muurgemeenheid is een koop (Rb. Luik, 4 september
1986, Jur. Liege, 1986, 560; De Page, V, nr. 1199-1200).
3. De overeenkomst waarbij gratis toestemming gegeven wordt om grond
aan te vullen is daarentegen geen koop. Er is weliswaar eigendomsoverdracht en levering, doch er is geen koopprijs verschuldigd. Het wederzijdse
belang van de partijen mag niet met een koopprijs worden gelijkgesteld
(Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, noot Pauwels, C.).
Ben exclusief bevoorradingscontract is als zodanig evenmin een koop; het
betreft hier een kaderovereenkomst. Voor de geldigheid ervan is niet vereist
dat de prijs van de toekomstige leveringen reeds nauwkeurig zou zijn
bepaald (Brussel, 7 september 1982, J.T., 1983, 66; Foriers, P.A., ,Les
contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence (1970-1984)", T.B.H.,
1987, (2), nr. 36, p. 14; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., , ,Exam en
de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1985,
(105), 107-108).
Ben ,sale-lease back" operatie kan volgens het Hof van Beroep te Brussel
niet worden ontleed als een koopovereenkomst, gevolgd door een leasing.
De overeenkomst moet in haar geheel worden beschouwd en is, bij gebreke
van enige wettelijke regeling dienaangaande, een onbenoemd contract
(Brussel, 7 november 1984, R. W., 1984-85, 2479, noot). Ben firma S. had
een vorkheftruck aangekocht. Op 25 maart 1977 verhuurde een leasingbedrijf de heftruck aan S., hoewel de machine pas op 31 maart 1977 doorS.
aan het leasingbedrijf werd verkocht. Naar aanleiding van het faillissement
vanS., werd het eigendomsrecht van de heftruck betwist. Volgens het Hof
kan de sale-lease back niet worden tegengeworpen aan derden, zodat de
vorkheftruck nog steeds deel uitmaakte van het vermogen van de gefailleerde firma.
AFDELING

2

EIGENDOMSOVERDRACHT

4. BEGINSEL - In beginsel heeft de eigendomsoverdracht plaats zodra er
tussen de koper en de verkoper overeenkomst bestaat over de zaak en de
prijs (art. 1583 B.W.; Antwerpen, 30 januari 1985, R. W., 1986-87, 2106,
verbr. Cass., 24 april 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1128; Kh. Hasselt, 29
augustus 1984, T.B.H., 1985, 788; zie ook Wolfcarius, M., ,La vente civile
et la vente commerciale. Le transfert de propriete", in Unite et diversite de
droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, (457),
457-463).
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Dat is altbans de regel voor de verkoop van species-zaken. In geval van
verkoop van genus-zaken, gaat de eigendom pas over op het ogenblik van
de specificatie (art. 1585 B.W.), d.i. bet moment waarop de zaak een
bepaalde zaak wordt. Het Hof van Beroep te Antwerpen paste deze regel
toe op de verkoop van diamant en besliste dat door de verzending moet
worden aangenomen dat de partijen diamant voldoende gespecifieerd waren
om onder de toepassing van art. 1583 B.W. te ressorteren (Antwerpen, 30
januari 1985, R. W., 1986-87, 2106, verbr. Cass., 24 april1987, Arr. Cass.,
1986-87, 1128; zie oak Wolfcarius, M., o.c., 463-470).
In een arrest van bet Hof van Beroep te Bergen van 1 december 1983 (Pas.,
1984, II, 63, noot 1 .S.) lezen we dat , .. .la propriete d'un immeuble n'est
definitivement transmise que lorsqu'a ete accomplie la formalite substantielle de transcription de 1' acte translatif des droits reels .. ". Een misleidende
formulering, want oak bij de verkoop van onroerende goederen gaat de
eigendom over door het eenvoudig akkoord - zelfs mondeling - tussen
partijen. De koop is geen plecbtig contract; er is geen enkele formaliteit
voorgeschreven opdat de koop geldig zou zijn en de eigendom zou worden
overgedragen tussen partijen (Rb. Luik, 26 november 1982, Jur. Liege,
1983, 431, noot Burton, M.).

5. ONROERENDE GOEDEREN. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN - De
overscbrijving op het hypotheekkantoor is enkel vereist om de eigendomsoverdracbt van een onroerend goed tegenwerpelijk te maken aan derden te
goeder trouw (art. 1 Hyp.W.).
Tot deze derden behoren onder meer de gezamenlijke schuldeisers bij
faillissement. Uit de bepalingen van art. 1 Hyp.W. en de artt. 444 en 447
Faill.W. volgt dat de verkoop van een onroerend goed, al blijkt bij uit een
onderhandse akte ondertekend v66r de faillietverklaring, niet kan worden
tegengeworpen aan de gezamenlijke scbuldeisers, wanneer de akte niet is
overgescbreven op het hypotheekkantoor v66r het vonnis van faillietverklaring, mits de schuldeisers ,zonder bedrog hebben gecontracteerd", d.w.z.
de niet-overgescbreven verkoop niet hebben gekend v66r bet vonnis van
faillietverklaring (Cass., 5 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 837, J. T., 1983,
347, Pas., 1982, I, 803 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 140, noot).
Volgens de Bestendige Deputatie van Brabant, is oak de fiscus een derde.
Om te bepalen wie fiscaal gezien eigenaar is van een onroerend goed, moet
de datum van overscbrijving in de registers van de bypotbeekbewaarder in
aanmerking worden genomen (Best. Dep. Brabant, 13 juni 1985, F.J.F.,
1986, 147, noot; contra Tiberghien, A., Handboek voor Fiscaal Recht,
Brussel, Ced.Samson, 1987, 72). Deze beslissing betrof een gemeentebelasting op onbebouwde percelen, verschuldigd door degene die op 1 januari
eigenaar was van zulk goed. Een onderhandse koopovereenkomst was
opgemaakt eind 1983, maar op 1 januari was er nag geen overschrijving
gebeurd. De belasting was volgens de Bestendige Deputatie nag steeds
verscbuldigd door de verkoper.
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6. Wanneer de eigenaar van een onroerend goed, om de een of andere reden
dit goed achtereenvolgens aan twee verschillende kopers zou verkopen, dan
zal als nieuwe eigenaar beschouwd worden diegene die zijn koopovereenkomst het eerst heeft Iaten overschrijven bij de hypotheekbewaarder.
Blijkbaar doen zulke situaties zich wei degelijk voor in de praktijk. Op 26
januari 1977 gaf een dame een volmacht om een onroerend goed te verkopen. Op 25 maart 1977 werd het goed door de dame zelf verkocht aan een
eerste koper. Er werd een onderhandse koopovereenkomst ondertekend.
Op 28 maart 1977 werd hetzelfde goed door de lasthebber met goedkeuring
van de eigenares, echter nogmaals verkocht, aan een tweede koper. Begin
april 1977 drong de ware toedracht tot de twee kopers door. De tweede
koper, reageerde het snelst en op 27 apri11977 werd voor zijn overeenkomst
van 28 maart, de notariele akte verleden, die tevens werd overgeschreven
op het hypotheekkantoor. De eerste koper, die tot dan slechts over een
onderhandse akte beschikte, vorderde daarop de nietigverklaring van de
notariele akte van 27 april 1977 en vroeg tevens dat er een authentieke akte
zou worden verleden voor zijn overeenkomst van 25 maart 1977. De
vordering werd afgewezen: een koopovereenkomst m.b.t. een onroerend
goed is tegenwerpelijk aan derden te goeder trouw vanaf de overschrijving
in de registers van de hypotheekbewaarder. Door zijn eerdere overschrijving, is de tweede koper tegenover aile derden, waaronder ook de eerste
koper, eigenaar geworden van het betrokken goed (Rb. Luik, 26 november
1982, Jur. Liege, 1982, 431, noot Burton, M.).
Op 15 juli 1983 werd bij onderhandse akte een onroerend goed verkocht.
Twee weken later liet de koper weten dat hij waarschijnlijk niet in staat zou
zijn om de prijs op de vastgestelde datum te betalen. Hij stelde de verkoper
voor om de koop als onbestaande te beschouwen. Op 24 september liet de
koper plots weer van zich horen: hij zou de prijs tach kunnen betalen en
vroeg dat de authentieke akte zou worden verleden. De verkoper weigerde:
hij had het goed ondertussen nl. reeds verkocht aan een derde. Hoewel het
Hof van Beroep te Brussel van oordeel was dat de overeenkomst van 15 juli
1983 partijen nog steeds bond, moest het vaststellen dat de tweede verkoop,
aan een derde te goeder trouw, reeds was overgeschreven. Deze derde was
daarmee definitief eigenaar geworden. De eerste koper diende zich tevreden
te stellen met de ontbinding van zijn overeenkomst en met een schadevergoeding (Brussel, 9 mei 1985, Res Jur. Imm., 1987, 303).
7. ONROERENDE GOEDEREN. AUTHENTIEKE AKTE - Aangezien enkel vonnissen, authentieke akten en in rechte of voor notaris erkende onderhandse
akten ter overschrijving worden aangenomen (art. 2 al. 1 Hyp.W.), is het
voor de koper van een onroerend goed van belang dater zo spoedig mogelijk
een notariele akte wordt opgesteld, teneinde door de overschrijving zijn
eigendomsrecht ten aanzien van derden veilig te stellen.
De verplichting voor de verkoper om over te gaan tot het verlijden van de
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authentieke akte, houdt verband met diens leveringsplicht (Antwerpen, 28
april 1986, Pas., 1986, II, 123).
W anneer de verkoper weigert de authentieke akte te verlijden binnen de
overeengekomen termijn, kan de rechter hem bevelen om samen met de
koper de authentieke akte te verlijden (Rb. Leuven, 10 december 1982,
R. W., 1983-84, 875, noot Van Sinay, Th.). Dit vonnis is merkwaardig in
die zin dat de rechtbank een tweede notaris benoemde om de eventuele
niet-verschijnende of weigerende partij te vertegenwoordigen. Waarom zei
de rechtbank niet gewoon dat, bij gebreke van verlijden van de authentieke
akte, het vonnis zelf als titel zou gelden, zodat tot overschrijving kon
worden overgegaan?
Een weigering de authentieke akte te verlenen, maakt evenwel geen fout uit,
wanneer gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om van de koop af te
zien (Brussel, 11 september 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 98).
Een koper, die na het verstrijken van de overeengekomen termijn alsnog
de authentieke akte liet verlijden werd door het Hof van Beroep te Brussel
veroordeeld tot schadevergoeding (Brussel, 7 juni 1983, Rec. Gen. Enr.
Not., 1984, 254 en Res Jur. Imm., 1984, 65).
Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed, naast de instrumenterende notaris, een tweede notaris voor de kopers optreedt, heeft deze de
volgende verplichtingen: 1) de verplichting zijn clitlnten voor te lichten
omtrent de juridische en economische gevolgen van de overeenkomst; 2) de
onderzoeksverplichting, d. w.z. het voorbereidend werk voorafgaand aan
het verlijden van de akte; 3) de verplichting van het vervullen van formaliteiten na het verlijden van de akte (Rb. Gent, 22 februari 1982, R. W., 1986-87,
1159, noot).
De notarissen zijn niet de enigen die authenticiteit kunnen verlenen aan
akten van verkoop. Artikel1 van de wet van 25 ventOse jaar XI geeft aan
de notarissen wel een algemene, doch geen exclusieve bevoegdheid; deze wet
bevestigt het onverminderd voortbestaan van het beginsel van de authenticiteit van de akten van de openbare overheid, d.i. van de akten die gesteld
worden door openbare ambtenaren binnen de perken van hun wettelijke
bevoegdheid. Nu krachtens de artikelen 31 en 108 van de Grondwet, de
gemeenten- onder het bestuurlijk toezicht van de toeziende overheidsoeverein zijn voor alles wat het gemeentelijk belang betreft, is de burgemeester bevoegd om een onroerend goed van de gemeente te verkopen en
om tevens authenticiteit te verlenen aan de akte die hij zelf opstelt van het
verricht zijn van de handelingen van koop-verkoop (R.v.St., 10 juli 1984,
Pas., 1987, IV, 12).
8. UITGESTELDE EIGENDOMSOVERDRACHT .EIGENDOMSVOORBEHOUD
Ret beginsel van de onmiddellijke eigendomsoverdracht is slechts van
aanvullend recht. De eigendomsoverdracht mag door partijen worden uitgesteld, zonder daarmee het wezen van de koop te schenden (Antwerpen, 28
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april 1986, Pas., 1986, II, 123). Aldus kan, bij de verkoop van onroerende
goederen, de eigendomsoverdracht worden uitgesteld tot aan de ondertekening van de authentieke akte.
Bij de verkoop van roerende goederen wordt de eigendomsoverdracht nogal
eens uitgesteld tot op het ogenblik van de (volledige) betaling van de prijs.
Zulk beding van eigendomsvoorbehoud is perfect geldig inter partes (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot; Gent 27 juni 1987,
T.G.R., 1987, 19, noot; Kh. Brugge, 2 februari 1984, T.B.R., 1984, 73).
Sedert de bekende cassatiearresten van 9 februari 1933 (Pas., 1933, I, 103,
concl. Proc. Gen. Leclercq, P .) staat het echter vast dat dit eigendomsvoorbehoud niet kan worden tegengeworpen aan de in samenloop zijnde schuldeisers van de koper, wanneer deze in het bezit werd gesteld van de verkochte
zaak (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot; Gent, 27 juni
1987, T.G.R., 1987, 19, noot; Kh. Brugge, 2 februari 1984, T.G.R., 1984,
73; Foriers, P.A., o.c., T.B.H., 1987, (2), nr. 44, p. 24-26; Levy Morelle,
J., ,Les garanties du vendeur d'effets mobiliers donneur de credit", in La
vente, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1987, (185), 205 - 209).
Tenzij de verkoper zich op het beding van eigendomsvoorbehoud zou
beroepen v66r het ontstaan van de samenloop (meestal: v66r het faillissement van de koper), want in dat geval wordt de tegenwerpelijkheid van het
eigendomsvoorbehoud aanvaard (Luik, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985,
253; Kh. Hoei, 12 januari 1982, J.T., 1983, 347; Kh. Brugge, 2 februari
1984, T.B.R., 1984, 73). De teruggave, op grond van het eigendomsvoorbehoud, tijdens de verdachte periode, valt niet onder de toepassing van de artt.
445 en 446 Faill.W. (Luik, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 253).
9. In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 1 maart
1983 (R.P.S., 1984, 163 en T.B.H., 1984,53, noot) werd, zoals Y. Merchiers
opmerkt, blijkbaar een true gevonden om in bepaalde gevallen aan de
niet-tegenwerpelijkheid van een clausule van eigendomsvoorbehoud aan de
failliete boedel, te ontsnappen (Merchiers, Y., ,Overzicht van rechtspraak
(1982-1986) Bijzonder en afwijkend handelsrecht", T.P.R., 1987, (1843),
1856-1857).
De feiten waren de volgende: een handelszaak werd verkocht, gedeeltelijk
tegen een lijfrente; volgens de overeenkomst zou de overdrager eigenaar
blijven, zolang de Iijfrente verschuldigd zou zijn; een paar maanden na de
overdracht, werd door de overneemster en haar echtgenoot een vennootschap opgericht; naar aanleiding van het faillissement van die vennootschap, vroeg de oorspronkelijke overdrager de teruggave van de handelszaak, vermits hij eigenaar zou gebleven zijn. Zijn vordering werd ingewilligd. Volgens de Rechtbank van Koophandel ging het hier niet om een
probleem van tegenwerpelijkheid van eigendomsvoorbehoud, maar om een
optreden als eigenaar tegenover een derde: nergens bleek nl. uit dat de
overneemster de handelszaak wei degelijk had ingebracht in ofverkocht aan
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de vennootschap. Vermits art. 2279 B.W. niet van toepassing is op een
handelszaak als algemeenheid (Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86,
174 en Pas., 1986, I, 150; De Page, V, nr. 1039), kon de curator zich
niet verzetten tegen de revindicatie door de overdrager van de handelszaak.
In de onderzochte periode verschenen een aantal arresten waarin de vraag
werd gesteld naar de mogelijke aansprakelijkheid van de opkopers van nog
niet afbetaalde voertuigen waarvan de oorspronkelijke verkoper zich de
eigendom had voorbehouden (Antwerpen, 4 maart 1986, R. W., 1987-88,
370, noot; Antwerpen, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 798, noot Herbots,
J.; Luik, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515). Ook hier betreft het,
bij gebreke van samenloop, geen probleem van tegenwerpelijkheid van het
eigendomsvoorbehoud. Deze arresten maken toepassing van het leerstuk
van de derde- medeplichtigheid aan contractbreuk. Zij worden verder nog
besproken (infra, nr. 73).
10. VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK- Hoewel het zelden voorkomt dat
iemand een goed verkoopt waarmee hij helemaal geen uitstaans heeft,
gebeurt het soms toch dat ,eens anders zaak" (art. 1599 B.W .) wordt
verkocht.
Aandeelhouders van een vennootschap b.v. zijn geen eigenaar van de
goederen van de vennootschap. Zij kunnen ze niet op hun eentje verkopen,
hoe belangrijk hun aandelenpakket ook moge zijn (Bergen, 26 maart 1985,
J.T., 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 160).

Een medeeigenaar van een onverdeeld goed kan enkel beschikken over zijn
onverdeeld aandeel. Wanneer hij het goed aileen verkoopt, verkoopt hij
(gedeeltelijk) andermans zaak (Rb. Gent, 16 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not.,
1987, 102 enR. W., 1986-87, 537). Was echter geen verkoopvan andermans
zaak, de verkoop door een gewezen echtgenoot, van een onroerend goed
van de huwgemeenschap, na de overschrijving van het vonnis dat de
echtscheiding toestond, wanneer de uit de echt gescheiden vrouw de huwelijksgemeenschap niet had aanvaard overeenkomstig het oude art. 1463
B.W. (Bergen, 4 november 1986, Rev. Liege, 1987, 1098).
De nietigheid waardoor de verkoop van andermans zaak is aangetast, is een
relatieve nietigheid, die enkel door de koper kan ingeroepen worden. Zij
kan niet worden ingeroepen door de ware eigenaar; evenmin door de
verkoper (Bergen, 26 maart 1985, J. T, 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not.,
1986, 160); ook niet door degene die een onroerend goed als eerste kocht,
maar wiens overeenkomst nog niet was overgeschreven bij de hypotheekbewaarder op het ogenblik dat een tweede koper van hetzelfde goed zijn koop
welliet overschrijven (Rb. Luik, 26 november 1982, Jur. Liege, 1983, 431,
noot Burton, M.).
De verus dominus kan de verkoop door een ander van zijn zaak, achteraf
wei goedkeuren, althans tot op het moment dat de vordering tot nietigver-
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klaring effectief wordt ingesteld. Eens de vordering ingesteld, kan de
goedkeuring door de ware eigenaar niet meer baten (Bergen, 26 maart 1985,
J.T., 1985, 687 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 160).
In hetzelfde arrest werd er op gewezen dat de koper te goeder trouw, die
niet wist dat de hem verkochte zaak aan een ander toebehoorde, nag niet
ipso facto recht heeft op schadevergoeding. Hiervoor wordt vereist dat de
verkoper te kwader trouw gehandeld heeft (De Page, IV, nr. 32 d; Limpens,
J., o.c., nr. 160, p. 93).
Soms is de koper zelfs helemaal niet gediend met een nietigverklaring van
de koop, en is het hem volledig om schadevergoeding te doen. Dit werd
gei1lustreerd in een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
van 16 juni 1983 (Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 102 en R. W., 1986-87, 537).
Op 11 april 1979 werd bij de notaris een onderhandse koopovereenkomst
ondertekend. De akte bepaalde a.m. dat de koper- tot dan toe huurder
- het vrije gebruik van het verkochte woonhuis zou krijgen bij het verlijden
van de notariele akte en dat deze akte binnen de vier maanden zou verleden
worden. Met het oog op de financiering van een deel van de prijs en het
uitvoeren van enkele verbouwingswerken, kwam op 20 augustus 1979 een
antwerp akte van hypothecaire lening tot stand tussen de kopers en een
kredietinstelling, met een interest van 8, 75 OJo. Het ondertekenen van deze
akte werd uitgesteld tot na het verlijden van de notariele verkoopakte. Bleek
echter dat de verkoper ten tijde van de verkoop niet de uitsluitende eigenaar
was van het goed, doch slechts ten belope van 8/9. Een erfeniskwestie,
waarover nag geen uitspraak was gedaan. Hiervan op de hoogte gesteld,
besloot de financieringsmaatschappij haar offerte van augustus 1979 voorlopig te klasseren. Vanaf 28 april 1980 kon de verkoper zich dan eindelijk
als enige eigenaar beschouwen. Op 28 juni 1980 werd de notariele akte
verleden. Oak de lening kon nu toegestaan worden, maar ditmaal werd een
interest van 11,75% voorzien. De Rechtbank wees er op dat de kopers
overeenkomstig art. 1599 B.W. de nietigheid van de koop hadden kunnen
inroepen, maar dat dit niet in hun belang was: zij wilden slechts schadevergoeding voor de financieel nadelige gevolgen van het steeds uitstellen van
de authentieke akte. Door de verkoop niet te beperken tot haar onverdeeld
aandeel en door de kopers op geen enkele wijze kennis te geven van de nog
bestaande onverdeeldheid, heeft de verkoper, aldus de rechtbank, de kopers
in de waan gebracht dat ze eigenaar werden van het goed en dat zulks binnen
de vier maanden door een authentieke akte oak aan derden zou kunnen
worden tegengeworpen. Oak de notaris ging niet vrijuit: aangezien hij
volledig op de hoogte was van de erfrechtelijke betwisting en de onverdeelde
eigendomstoestand, is hij tekort gekomen aan zijn voorlichtingsplicht; hij
had hetzij de overeenkomst moeten beperken tot het onverdeelde aandeel
van de verkoper, hetzij het sluiten van de overeenkomst moeten opschorten.
De aansprakelijkheid werd verdeeld: een vierde ten laste van de verkoper,
drie vierden ten laste van de notaris.
Wanneer de curator per vergissing een zaak verkoopt die eigendom is van
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een derde, maar die zich tussen de goederen van de gefailleerde bevond,
heeft de ware eigenaar recht op de ontvangen prijs en wordt hij, voor het
verschil tussen de prijs en de werkelijke waarde van de zaak, toegelaten tot
het passief van de failliete boedel. Nu aan de curator in casu geen aquiliaanse fout kon verweten worden, heeft de ware eigenaar geen recht op een
integrate schadevergoeding (Kh. Namen, 30 oktober 1984, Rev. Reg. Dr.,
1985, 195).
AFDELING

3

PRIJS EN HANDGELD

11. PRIJS- Naast de eigendomsoverdracht, is de prijs het tweede essentieel
bestanddeel van de koop-verkoop. Het moet welteverstaan gaan om een
prijs in geld. Het wederzijds belang van de partijen bij een overeenkomst
waarbij gratis toestemming wordt gegeven om grand aan te vullen, mag niet
met een koopprij s worden gelijkgesteld (Antwerpen, 23 januari 1986, R. W.,
1986-87, 324, noot Pauwels, C.).
Over de mogelijkheid een verkoop als onrechtstreekse of als vermomde
schenking te laten doorgaan, zie De Boungne, A., ,Verkoop van een
onroerend goed tegen een twijfelachtige prijs", T. Not., 1986, 1-24.
Waar de prijs in beginsel nauwkeurig moet bepaald zijn in de overeenkomst
zelf (art. 1591 B.W.), volstaat het nochtans dat de prijs bepaalbaar is aan
de hand van objectieve criteria waaromtrent partijen overeenstemming
bereikt hebben (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560; zie oak
Foriers, P.A., o.c., T.B.H., 1987, (2), nr. 33-35, p. 8-13).
12. HANDGELD - W anneer de koper bij het sluiten van de overeenkomst
een sam geld overhandigt aan de verkoper bij wijze van handgeld (,arrhes"), doen de partijen er goed aan om de precieze betekenis hiervan te
expliciteren. Zoals het Hof van Beroep te Bergen opmerkte (Bergen, 4
november 1986, Rev. Liege, 1987, 1098) kan het geven van handgeld
inderdaad verschillende juridische betekenissen hebben: 1° een louter bewijsmiddel; 2° de mogelijkheid om alsnog van de koop af te zien (art. 1590
B.W .); 3° gedeeltelijke betaling van de prijs. In elk geval afzonderlijk moet
men nagaan welke betekenis de partijen aan het handgeld hebben willen
geven. In geval van twijfel wordt het handgeld als een eenvoudig voorschot
op de prijs beschouwd (zie oak vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 777, nr.
8).
De toepassing van art. 1590 B. W. veronderstelt een volwaardige koop, met
mogelijkheid om er alsnog van af te zien. Dit is niet het geval wanneer een
koopoptie niet gelicht wordt (Luik, 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115; De
Page, IV, nr. 273; Simont, L. en De Gavre, J., ,Examen de jurisprudence
(1969 a 1975) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1976, (365), nr. 26, p.
390-391).

1058

AFDELING

4

MODALITEITEN VAN DE KOOP

13. Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde. In al deze gevallen
worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van
de overeenkomsten (art. 1584 al. 1 en al. 3 B.W.).
OPSCHORTENDE VOORWAARDE- Onder verwijzing naar het ondertussen welbekende cassatiearrest van 5 juni 1981 (zie hierover Herbots, J.,
,Contrat sous condition suspensive: consequences de la faute commise par
une partie pendente conditione" (noot onder Cass., 5 juni 1981), R.C.J.B.,
1983, 204-222; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, (1), 169-172), wees het Hof van
Beroep te Antwerpen er op dat wanneer bij overeenkomst een verbintenis
onder opschortende voorwaarde wordt aangegaan, de overeenkomst hangende de voorwaarde niettemin bestaat, oak al is de uitvoering van de
verbintenis geschorst (Antwerpen, 26 april 1986, Pas., 1986, II, 123).
De Recht bank van Eerste Aanleg te Brugge leidde uit voornoemd cassatiearrest af dat het onjuist is te stellen dat de opschortende voorwaarde een
toekomstige en onzekere gebeurtenis is, waarvan het ontstaan van een recht
afhankelijk is. De opschortende voorwaarde is deze die de uitvoering van
een verbintenis doet afhangen van een toekomstige onzekere gebeurtenis
(Rb. Brugge, 2 oktober 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 380, noot A.C.).
Bij dit vonnis kan tach een vraagteken worden geplaatst. De betwisting
betrof het verschuldigde registratierecht voor een aankoop van appartementen onder opschortende voorwaarde van ajwerkfng en verlijding van de akte
tegen bepaalde data. Welnu, sedert de cassatiearresten van 9 februari 1933
(Pas. 1933, I, 103, concl. Proc. Gen. Leclercq, P.) wordt aangenomen dat
de opschortende voorwaarde niet kan bestaan in de uitvoering door een van
de partijen van een verbintenis waartoe hij krachtens de overeenkomst zelf
gehouden is. De betaling van de prijs b. v. kan geen opschortende voorwaarde zijn, hoogstens een ontbindende voorwaarde. Hetzelfde kan gezegd
worden van de verplichting van de verkoper het goed te leveren (zie noot
A. C. onder het Brugse vonnis, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 386).
Ondertussen heeft het Hofvan Cassatie zijn standpunt m.b.t. de draagwijdte van de opschortende voorwaarde, bevestigd naar aanleiding van een
geschil betreffende een overeenkomst aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van een lening (Cass. 15 mei 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1248, J. T., 1987, 4 en Pas., 1986, I, 1123). Wanneer bij overeenkomst een verbintenis onder opschortende voorwaarde wordt aangegaan,
dan bestaat de overeenkomst hangende de voorwaarde, oak al is de uitvoering van de verbintenis geschorst. Deze overeenkomst doet derhalve tussen
de partijen rechten en plichten ontstaan en de partij die haar verplichtingen
niet nakomt, kan schadeplichtig zijn. Het arrest dat vaststelt dat de overlie-

14.
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mers zich niet hebben ingespannen om de lening te bekomen, kan wettig
de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de overnemers uitspreken
en hen, op grond van de fout die zij hangende de voorwaarde hebben
begaan, tot schadevergoeding veroordelen.
15. VERHINDERING VAN DE VERVULLING VAN DE VOORWAARDE. ART. 1178
B.w.- Dit laatste geval vertoonde toch deze eigenaardigheid: de wanprestatie die de koper werd verweten, bestond er precies in de niet-vervulling
van de voorwaarde zelf te hebben bewerkstelligd, door zich niet te hebben
ingespannen om de lening te bekomen. Is het in zulke gevallen niet eenvoudiger te zeggen dat de voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn, aangezien
degene die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de verv'ulling
ervan verhinderd heeft (art. 1178 B.W.; Herbots, J., ,Contrat sous condition suspensive: consequences de la faute commise par une partie pendente
conditione" (noot onder Cass., 5 juni 1981), R.C.J.B., 1983, (204), 213)?
Deze redenering werd gevolgd door het Hof van Beroep te Gent in volgend
geval: op de bestelbon voor een zelfrijdende hydraulische kraan werd ten
behoeve van de koper de volgende clausule opgenomen: ,aankoop is geldig
mits goedkeuring van aankoopkrediet". De koper beweerde dat deze opschortende voorwaarde niet verwezenlijkt werd, doordat de financiele instelling waartoe hij zich onmiddellijk na de ondertekening van de bestelbon
had gewend, de aangevraagde kredietopening geweigerd had. Hij liet de
verkoper weten dat de koop om die reden niet kon doorgaan.
Het Hof stelt terecht de vraag of de koper het in de gegeven omstandigheden
wei bij die ene kredietaanvraag mocht Iaten, dan wei tot verdere pogingen
gehouden was. Aangezien de koop niet afhankelij k was gemaakt van een
welbepaalde kredietaanvraag bij een wel bepaalde kredietinstelling, en er
evenmin een termijn was bepaald, mocht de koper zich volgens het Hof niet
bevrijd achten van verdere inspanningen om een financiering te bekomen,
nadat zijn eerste kredietaanvraag geweigerd was. Door bovendien onmiddellijk daarop elders een kraan te kopen, heeft de koper zelf de vervulling
van de voorwaarde verhinderd. Overeenkomstig art. 1178 B. W. wordt
hierdoor de voorwaarde geacht vervuld te zijn, zodat de koopovereenkomst
is tot stand gekomen en de tegenpartij de uitvoering of de ontbinding ervan
kan vorderen (Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209).
Art. 1178 B.W. kwam zijdelings eveneens ter sprake in een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel van 4 februari 1987 (Rev. Not. B.,
1987, 414). De koop van gronden werd, volgens het koopcompromis,
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper v66r 11 augustus
1980 een bouwvergunning zou krijgen. Deze bouwvergunning diende conform te zijn aan een vroeger verkregen verkavelingsvergunning. Op 21 april
1980, dus binnen de overeengekomen termijn, werd een bouwvergunning
afgeleverd, doch hiertegen werd door de gemeente een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State. Ondanks dit annulatieberoep werd
op 11 juni 1980 de authentieke akte verleden. In de notariele akte werd
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echter met geen woord meer gerept over de bouwvergunning. Door een
arrest van 15 juni 1984 werd de bouwvergunning vernietigd wegens niet
conform zijn aan de verkavelingsvergunning. De koper beweerde dat door
de nietigverklaring van de bouwvergunning vaststond dat de opschortende
voorwaarde, waarvan enkel sprake was in bet koopcompromis, niet vervuld
was, zodat de koop voor onbestaande moest worden gehouden. De Rechtbank van Koophandel diende in hoofdorde een interpretatieprobleem op te
lossen (infra, nr. 38): de afgifte van een bouwvergunning werd enkel in het
koopcompromis als opschortende voorwaarde vermeld; in de notariele akte
was hiervan geen sprake. Na een grondige ontleding van het verloop der
gebeurtenissen, kwam de Rechtbank tot het besluit dat de authentieke akte
de werkelijke wilder partijen vertolkte; het ging bijgevolg om een eenvoudige onvoorwaardelijke koop. De Rechtbank voegde daar aan toe dat zelfs
indien het om een voorwaardelijke koop zou gaan, quod non, de niet-vervulling van de voorwaarde enkel aan de nalatigheid van de koper te wijten
was: zijn bouwaanvraag had conform dienen te zijn aan de verkavelingsvergunning, zoals trouwens uitdrukkelijk bepaald in het koopcompromis.
Hierdoor zou de voorwaarde in ieder geval geacht worden vervuld te zijn,
overeenkomstig art. 1178 B.W ..
16. KOOP OP PROEF- De in art. 1588 B.W. neergelegde regel volgens welke

koop op proef altijd vermoed wordt te zijn aangegaan onder een opschortende voorwaarde, houdt geen onweerlegbaar vermoeden in. De feitenrechter interpreteert de overeenkomst dienaangaande op onaantastbare wijze
(Cass., 30 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1'018 en Pas., 1984, I, 910). In
casu kon volgens het Hof van Beroep te Antwerpen, uit de vermelding , ,all
the above items are for A.I.B. testhouse for testing purpose", niet worden
afgeleid dat de verkoopster zich verbonden had om op haar kosten de
goederen te laten testen en ook niet dat deze test een voorafgaande voorwaarde was voor de totstandkoming van de overeenkomst.

HOOFDSTUK

II

GELDIGHEIDSVEREISTEN
AFDELING

1

WILSTOESTEMMING

§ 1. Overeenstemming. Aanbod en aanvaarding
17. WEDERZIJDSE TOESTEMMING - De koop komt tot stand door bet
wederzijds akkoord van partijen over haar essentiele elementen: de zaak en
de prijs (art. 1583 B.W.). Aldus besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Luik dat er, bij ontstentenis van akkoord over de precieze omvang van
een muurgemeenheid en over de wijze van berekening van de prijs, geen
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koop kon voltrokken zijn (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986,
560).
Waar in beginsel de wilsovereenstemming omtrent de te verkopen zaak en
de koopprijs volstaat, is het nochtans mogelijk dat de partijen in hun
concreet geval, nog andere elementen als doorslaggevend hebben beschouwd, zodat de koop niet voltrokken is zolang er ook over deze , ,substantiele" elementen geen akkoord is bereikt (b.v. bijzondere betalingsmodaliteiten, leveringstermijn, kleur van een wagen ... ). Over de vereiste omvang van het akkoord der partijen, raadplege men: Cornelis, L., ,Het
aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, (6),
18-19; Foriers, P.A., ,Les contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence 1970-1984", T.B.H., 1987, (2), nr. 30, p. 5-6; Van Oevelen, A. en
Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 198586, (1), 17-18; Van Ommeslaghe, P., ,Examen de jurisprudence (1974 a
1982) Les obligations", R.C.J.B., 1986, (33), nr. 56, p. 139-140; vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, p. 779, nr. 10.
Chronologisch gezien, komt de koopovereenkomst tot stand door de aanvaardingvan een geldig aanbod (Bergen, 10 december 1985, T.B.H., 1986,
670, noot Parmentier, Cl.; Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985,
788).

18. AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN. CULPA IN CONTRAHENDO -De
aan de contractsluiting voorafgaande besprekingen en onderhandelingen,
doen nog geen verbintenissen ontstaan. Bike partij heeft principieel het
recht om de onderhandelingen op eender welk moment af te breken.
Nochtans kan het afbreken van de besprekingen onder bepaalde voorwaarden een culpa in contrahendo uitmaken, waardoor de afbrekende partij op
grond van de artt. 1382-1383 B.W. gehouden zal zijn de aan de wederpartij
berokkende schade te vergoeden (Zie Herbots, J., ,De goede trouw in de
pre-contractuele rechtsverhoudingen. De problematiek van de afgebroken
onderhandelingen", in Het contract in wording, Belgische Vereniging van
Bedrijfsjuristen en Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (ed.),
Brussel, 1987, (31), 57-73; Kruithof, R., ,Overzicht van rechtpraak (19741980) Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), nr. 21-22, p. 528-529; Schrans,
G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 1984, (1),
nr. 4, p. 6-9).
Toen bleek dat een oorspronkelijk bestelde computer niet beschikbaar was,
werd er door partijen verder onderhandeld over een vervangend toestel. De
kandidaat-koper stelt plots een einde aan de besprekingen: ,,Desolee pour
vous, mais I' affaire est conclue. Le rendez-vous de ce soir n'a done plus de
raison d'etre". Door te Iaten uitschijnen zeker verder te willen onderhandelen, de tegenpartij kosten te Iaten maken om een vervangend toestel te
vinden en dan plots de onderhandelingen af te breken, heeft de kandidaatkoper volgens de Rechtbank van Koophandel te Luik een culpa in contra1062

hendo begaan die hem tot schadevergoeding verplicht (Kh. Luik, 20 december 1984, Jur. Liege, 1985, 149).
19. AANBOD - Een aanbod tot kopen of verkopen is een volledig voorstel
dat aile elementen bevat welke noodzakelijk zijn voor het tot stand komen
van het contract (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985, 788). De
loutere aanvaarding ervan door de wederpartij moet het contract kunnen
doen ontstaan.
Degene die een aanbod doet, kan een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding stipuleren. De pollicitant dient zijn aanbod gedurende deze termijn te
handhaven. Maar dit laat de tegenpartij nog niet toe een welles-nietes-spelletje op te voeren: een afwijzing stelt meteen een einde aan de onderhandelingen op die basis; zou de tegenpartij na een aanvankelijke weigering t6ch op
het aanbod willen ingaan, dan wordt deze ,aanvaarding" als een nieuw
aanbod beschouwd; het staat de oorspronkelijke pollicitant vrij er al dan
niet op in te gaan, ook al is de termijn van diens aanvankelijk aanbod nog
niet verstreken (Bergen, 28 apri11987, Rev. Liege, 1987, 868; Cornelis, L.,
o.c., T.P.R., 1983, (6), 36-37).
Een aanbod dat niet van een uitdrukkelijke termijn werd voorzien, kan niet
herroepen worden gedurende een rede/ijke termijn, om de wederpartij toe
te Iaten erover nate denken en erop te antwoorden (Bergen, 10 december
1985, T.B.H., 1986, 670, noot Parmentier, Cl.). Het Hof was in casu van
oordeel dat de aanvaarding op 28 april1983 van een aanbod tot overname
van een handelszaak, gedaan op 28 maart 1983, nog binnen zulke redelijke
termijn plaatsgevonden had.

20. VERKOOPBELOFTE - In tegenstelling tot het aanbod, dat zijn bindende
kracht ontleent aan een eenzijdige wilsuiting vanwege de pollicitant (Cass.,
9 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1132, J. T., 1981, 206, Pas., 1980, I, 1121,
R. W., 1982-83, 319 en T. Aann., 1981, 146, noot Senelle, M.), is de
eenzijdige verkoopbelofte een overeenkomst waarbij de eigenaar van een
zaak, aan een would-be-koper die aanvaardt, voor een bepaalde termijn een
optie verleent om het goed tegen een overeengekomen prijs te kopen. Op
het ogenblik dat de beneficiaris de optie Iicht, komt de koop tot stand,
zonder enige tussenkomst vanwege de verkoper (Cass., 9 januari 1975, Arr.
Cass., 1975, 522, Pas., 1975, I, 482, R. W., 1974-75, 2647, T. Not., 1975,
219; Luik, 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115).
Andermaal moet worden vastgesteld dat het onderscheid tussen een aanbod
en een eenzijdige verkoopbelofte in de praktijk niet steeds even duidelijk
is (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, 780-781).
Wat b.v. te denken van een overeenkomst tussen een ,koper" en een
lasthebber van de eigenaars, waarbij deze laatsten zich het recht voorbehouden om uiteindelijk zelf te beslissen over de aanvaarding? Is dit een
contractsbelofte waarbij de eigenaars vrij blijven, of gaat het om ,een
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eenvoudig aanbod tot kopen? Volgens de Antwerpse Rechtbank van Eerste
Aanleg is de kwalificatie aanbod de meest realistische; maar voor aile
zekerheid wordt er aan toegevoegd dat in beide gevallen de gebondenheid
van de kandidaat-koper vaststaat (Rb. Antwerpen, 13 oktober 1986, R. W.,
1986-87, 2241).
In de onderzochte periode werden aan het Hof van Beroep te Luik, twee
betwistingen voorgelegd omtrent een ,option cessible d'achat", verleend
aan een makelaar die het betrokken document evenwel niet ondertekend
had.
In het eerste geval (Luik, 31 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 485, noot P .H.)
vroeg de makelaar schadevergoeding wegens het intrekken van de optie
door de eigenaars. De vordering werd afgewezen: een voortijdige eenzijdige
intrekking van de optie is immers van generlei waarde t.a.v. de beneficiaris;
hij moet er geen rekening mee houden; niets belet hem de optie t6ch te
lichten; enkel een verkoop aan een derde zou het lichten van de optie
onmogelijk hebben gemaakt. In het begin van het arrest had het Hof het
document waarin de optie werd verleend, eerder als een ,offre unilaterale"
bestempeld.
Het tweede arrest (Luik 24 april 1986, Pas., 1986, II, 115) betrof de
volgende situatie: de makelaar had een kandidaat-koper een overeenkomst
Iaten ondertekenen; oak dit document wou de tussenpersoon niet zelf
ondertekenen; wanneer hij het contract aan de eigenares ter ondertekening
voorlegt, weigert deze; nu er door de ,kopers" aan de makelaar reeds een
sam geld overhandigd was, rees de vraag of er al dan niet een verkoop was
tot stand gekomen. Zoals in het arrest van 31 maart 1983, lijkt het Hof de
situatie te ontleden als een overdraagbare eenzijdige verkoopbelofte aan de
makelaar. Er zou dan een verkoop tot stand gekomen zijn indien 1° de
makelaar de optie zelf had gelicht (indien hij de overeenkomst met de
kandidaat-kopers ondertekend had, zou dit volgens het Hof reeds stilzwijgend gebeurd zijn) of indien 2° de makelaar zijn optie had overgedragen
aan de kandidaat-kopers die haar dan zouden gelicht hebben door de
ondertekening van het contract. Geen van beide was gebeurd, er kon
derhalve geen sprake zijn van een voltrokken verkoop. Maar andermaal
wordt het geweer van schouder veranderd, wanneer het Hof daar aan
toevoegt , ... que de plus, !'acceptation de l'option manquant, il n'y avait
qu'une simple pollicitation revocable ... ''. Aanbod of eenzijdige verkoopbelofte?
Het Hof van Beroep te Bergen kwalificeerde een overeenkomst met een
makelaar, genoemd ,option cessible de vente', maar waarin de partijen
aangeduid werden als ,agence ou mandataire" resp. ,vendeur ou mandant" als een gemengd contract van lastgeving en aanneming. Er vindt,
aldus het Hof, geen verkoop plaats aan de makelaar; hij heeft slechts de
opdracht om een koper te vinden voor het te koop gestelde goed (Bergen,
1 december 1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.).
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De weigering een goed te kopen door degene die zich daartoe eenzijdig
verbonden had, is niet foutief, wanneer de mogelijkheid van herroeping van
de belofte uitdrukkelijk werd voorzien. De koper die van deze mogelijkheid
gebruik maakt, dient wel de volledige vergoeding te betalen die hiervoor
contractueel voorzien was (Brussel, 11 september 1985, Rec. Gen. Enr.
Not., 1987, 98).
21. BEDING VAN vooRKEUR- Bij het toekennen van een voorkeurrecht,
gaat de eigenaar nag niet de verbintenis aan om het goed te verkopen. Ret
recht van voorkeur kan door de begunstigde pas uitgeoefend worden op het
ogenblik dat de eigenaar-belover onherroepelijk beslist heeft het goed aan
bepaalde voorwaarden te verkopen. De eenzijdige wilsuiting van de begunstigde, om het goed aan die voorwaarderi te verkopen, volstaat om de koop
tussen partijen te voltrekken, zonder dat een formeel aanbod vanwege de
belover vereist is (Kh. Brussel, 1 februari 1985, T.B.H., 1985, 724).
22. AANVAARDING - De Rechtbank van Koophandel te Hasselt bracht in
herinnering dat de aanvaarding die de overeenkomst doet tot stand komen,
zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan gebeuren. Zij is uitdrukkelijk
wanneer zij blijkt uit handelingen gesteld met de bedoeling de toestemming
tot uiting te brengen. De aanvaarding gebeurt stilzwijgend wanneer zij
afgeleid moet worden uit handelingen gesteld met een ander doel dan het
doen blijken van de toestemming (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H.,
1985, 788). In casu oordeelde de rechtbank dat uit het feit dat de curatoren
aan de rechtbank machtiging vroegen om uit de hand in te gaan op een
welomschreven aanbod, alleszins hun stilzwijgende aanvaarding van dit
aanbod moet worden afgeleid. Er is een koopovereenkomst tot stand
gekomen, weliswaar onder voorbehoud van machtiging door de rechtbank
(Over de verkoop uit de hand van goederen die deel uitmaken van een
failliete boedel, infra, nr. 88).
§ 2. Algemene verkoopsvoorwaarden
23. TOEPASSELIJKHEID- " ... factuurvoorwaarden (kunnen noch mogen)
tot verbintenissen worden verheven, zolang het bewijs niet geleverd is dat
dezelfde voorwaarden door partijen met zekerheid gekend, gewild en aanvaard zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst". Met deze
kernachtige formulering omschreef de Vrederechter van Merksem de problematiek van de toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden die
- soms in minuscule lettertjes - voorkomen op bestelbons en facturen
(Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518, noot). Opdat een
verkoper zijn algemene verkoopsvoorwaarden tegen de koper zou kunnen
inroepen is inderdaad vereist dat de koper deze kende of redelijkerwijze
moest kennen op het ogenblik van de contractsluiting en dat hij ze uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard heeft (zie hierover: Bosmans, M., ,Stan-
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daardbedingen", T.P.R., 1984, (33), 34-52; Gregoire, P ., ,Les conditions
generales en matiere de vente", in La vente, Brussel, Editions du Jeune
Barreau, 1987, (63), 65-81; Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1983, (495), 539-544;
Rommel, G., ,De informatieplicht in het consumentenrecht", R. W., 198384, (2273), 2281-2289; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., , ,Examen
de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1985,
(105), 123-126; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, (1), 18-20; Van Ommeslaghe, P .,
,Examen de jurisprudence (1974 a 1982) Les obligations", R.C.J.B., 1986,
(33), 140-146; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, 783-789).
Algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op de keerzijde van een bestelbon, maken integraal deel uit van de overeenkomst, wanneer er op de
voorzijde uitdrukkelijk naar wordt verwezen (Vred. Anderlecht, 13 november 1986, T.B.H., 1987, 745, noot). In dezelfde zin was het Hofvan Beroep
te Brussel van oordeel dat de koper, behoudens tegenbewijs door hem te
leveren, niet onwetend kan zijn van algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de achterzijde van een bestelbon, terwijl op de voorzijde uitdrukkelijk bepaald was dat de klant verklaarde kennis genomen te hebben van de
op de keerzijde opgenomen algemene verkoopsvoorwaarden (Brussel, 4 juni
1987, J.T., 1987, 702). Volgens de Vrederechter van Hannuit kan een
boetebeding, (enkel?) vermeld op de keerzijde van een factuur, niet ingeroepen worden tegen een niet-handelaar. De factuur houdt slechts een bevestiging in vanwege de schuldeiser, doch geen erkenning van schuld vanwege
de klant (Vred. Hannuit, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 247, noot de
Leva!, G.).
Ben touter verwijzing naar algemene voorwaarden, zonder dat de tekst zelf
ervan wordt meegedeeld aan de medecontractant, is onvoldoende (Kh.
Brussel, 6 juni 1985, T.B.H., 1986, 467; Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H.,
1986, 472). In eerstgenoemd vonnis werd er bovendien op gewezen dat de
factuur, waarop de verwijzing voorkwam, pas na de contractsluiting werd
opgesteld. De kennis van de algemene contractsvoorwaarden moet nl.
uiterlijk op bet ogenblik van bet tot stand komen van de overeenkomst
aanwezig zijn.
De verkoper kan zich niet beroepen op een bevoegdheidsbeding uit zijn
algemene voorwaarden, wanneer het is opgesteld in een voor de medecontractant vreemde taal, er slechts in zeer kleine lettertjes naar verwezen wordt
en zonder dat een uitdrukkelijke aanvaarding bewezen is (Kh. Charleroi,
5 december 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 34). Wanneer partijen in hun
onderlinge zakenrelatie bet Duits gebruiken, volstaan in bet Frans opgestelde algemene voorwaarden niet om de aanvaarding ervan te bewijzen (Kh.
Verviers, 8 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 310, noot J.H.).
Uiteraard kunnen algemene voorwaarden op de factuur, die verschillen van
deze op de bestelbon, niet toegepast worden (Bergen, 12 november 1986,
J. T., 1987, 112). In casu was niet bewezen dat de partijen sedert geruime
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tijd zakenrelaties onderhielden en dat de algemene voorwaarden op de
factuur stilzwijgend zouden aanvaard zijn.
Tussen handelaars die regelmatig met mekaar zaken doen, wordt uit de
afwezigheid van protest de (stilzwijgende) aanvaarding van algemene verkoopsvoorwaarden afgeleid (Arrondrb. Charleroi, 9 november 1982, Rev.
Reg. Dr., 1983, 65; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518,
noot). De Vrederechter van Marche-en-Famenne stelde zelfs in het algemeen
dat het niet-protesteren een stilzwijgende aanvaarding inhoudt (Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 487), zonder te wijzen op
bijzondere begeleidende omstandigheden die tach vereist zijn opdat een
stilzitten als aanvaarding zou kunnen gelden (Kruithof, R., o.c., T.P.R.,
1983, (495), p. 543, nr.38; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, (33),
nr. 54, p. 136-138).
24. BEVOEGDHEIDSBEDINGEN- Voor bevoegdheidsbedingen in het bijzonder, moet rekening worden gehouden met art. 17 van het Europees Executieverdrag van 27 september 1968 (goedgekeurd bij Wet 31 januari 1971, B.S.,
31 maart 1971). Volgens deze bepaling dient een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter, hetzij bij een schriftelij ke overeenkomst,
hetzij bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst te worden
gesloten. Zowel de Belgische Hoven en Rechtbanken als het Europese Hof
van Justitie stellen terzake zeer strenge eisen (H.v.J ., 19 juni 1984 (T. Russ
en E. Russ I Nova en Goeminne Hout, 71/83), Cah. Dr. Eur., 1985, 420,
noot Ekelmans, M., Eur. Vervoerr., 1985, 3, PB.C., 1984, 186/3, Rechtspr.
Antw., 1983-84, 420, Rev. Crit. Dr. Int., 1985, 385, noot Gaudemet-Tallon,
H., R. W., 1984-85, 109; H.v.J., 11 juli 1985 (F. Berghoefer GmbH KG I
ASA SA, 221184), PB.C., 1985, 20019; Bergen, 9 maart 1983, T.B.H.,
1985, 386, noot Gregoire, M.; Antwerpen, 2 april1984, Turnh. Rechtsl.,
1984, 148; Kh. Verviers, 8 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 310; Kh. Kortrijk,
26 november 1985, T.B.H., 1986, 717, noot; Kh. Brussel, 12 december
1985, T.B.H., 1987, 381; Kh. Luik, 12 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 932,
noot Pire, D.).
25. SCHADE-, BOETE- EN STRAFBEDINGEN- De verkoper die een procentuele verhoging van de prijs in geval van wanprestatie door de koper zou willen
bedingen, moet op zijn tellen passen. De rechter zal een overdreven beding
als een ongeoorloofd strafbeding bestempelen en nietig verklaren. Artikel
1226 B. W. bepaalt weliswaar dat een strafbeding een beding is waarbij een
persoon, om de uitvoering van een overeenkomst te verzekeren, zich voor
het geval van niet-uitvoering tot iets bepaalds verbindt, maar art. 1229 B. W.
verduidelijkt dat het strafbeding de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt
ten gevolge van het niet nakomen van de hoofdverbintenis. Daaruit volgt
dat het als strafbeding overeengekomen bedrag slechts een forfaitaire
vergoeding mag zijn voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge
van het niet nakomen van de verbintenis. De feitenrechter die vaststelt dat

1067

de overeengekomen bedragen geen vergoeding van de schade uitmaken, kan
daaruit wettig afleiden dat het geen strafbeding in de zin van de artt. 1226
en 1229 B.W. betreft (Cass., 21 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 404,
J. T., 1986, 394, Pas., 1986, I, 346 enR. W., 1986-87, 2872; ziehierover ook:
Bosmans, M., o.c., T.P.R., 1984, (33), 61-64; Gregoire, P., o.c., in La
vente, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1987, (63), 93-99; Kruithof, R.,
o.c., T.P.R., 1983, (495), 677-688; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B.,
1986, (33), 224-231; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1),
163-166).
Toepassingen hiervan vinden we in: Antwerpen, 14 maart 1984, Limb.
Rechtsl., 1984, 97, noot T.; Gent, 28 juni 1984, T.B.H., 1985, 209;
Antwerpen, 5 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 114, noot; Brussel, 4 juni
1987, J.T., 1987, 702; Kh. Brugge, 21 oktober 1982, T.B.R., 1983, 44; Kh.
Kortrijk, 21 juni 1984, T.B.H., 1985, 237; Kh. Brussel, 21 september 1984,
T. Aann., 1985, 173; Vred. Merksem, 17 juni 1982, R. W., 1984-85, 1518;
Vred. Brussel (le kanton), 12 december 1985, T. Vred., 1987, 81.
Volgens het Hof van Beroep te Bergen dient de schuldeiser die een boetebeding inroept, het niet overdreven karakter ervan te bewijzen (Bergen, 9 mei
1984, J.T., 1984, 445; contra: Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W.,
1985-86, (1), 164, nr. 80).
Ten onrechte herleidden de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
en de Vrederechter van Marche-en-Famenne een overdreven geacht strafbeding tot een lager bedrag (Kh. Dendermonde, 9 september 1986, Intern.
Vervoerr., 1987, 47; Vred. Marche-en-Famenne, 5 juni 1984, Jur. Liege,
1984, 487). Een overdreven strafbeding is in zijn geheel nietig; de rechter
kan het bedrag ervan niet reduceren (Cass., 21 november 1980, Arr. Cass.,
1980-81, 357, Pas., 1981, I, 374 en R. W., 1981-82, 1845).

AFDELING 2

GEBREKEN IN DE TOESTEMMING

§ 1. Ontbreken van geldige toestemming

26. Een koopovereenkomst afgesloten in een vlaag van zinsverbijstering is
nietig wegens het ontbreken van geldige toestemming. Het Hof van Beroep
te Antwerpen verklaarde aldus een overname van een lingerie nietig: de
overnemer, die 200.000 fr. als voorschot had betaald (grotendeels met geld
van zijn werkgever) leed aan een manisch depressieve psychose waarvan
de opstoten met hallucinatoire verschijnselen gepaard konden gaan. Aan
de wederpartij werd, op grond van art. 1386bis B.W. een vergoeding
van 25.000 fr. toegekend (Antwerpen, 12 november 1985, R. W., 1986-87,
464).
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§2. Dwaling
27. De koper die teleurgesteld werd m.b.t. de eigenschappen van de hem
verkochte zaak- hij kreeg niet wat hij verhoopte- beschikt over meerdere
mogelijke rechtsvorderingen tegen zijn verkoper: een vordering tot nietigverklaring wegens dwaling of bedrog, een vordering tot ontbinding van de
koop wegens niet-conforme levering en/of een vordering tot vrijwaring
wegens verborgen gebreken. Waar deze vorderingen in theorie duidelijk van
elkaar moeten onderscheiden worden, leert de praktijk dat het niet steeds
zo eenvoudig is om hen uit mekaar te houden (zie hierover in bet algemeen:
Ghestin, J., Conformite et garanties dans Ia vente. Produits mobiliers,
Parijs, L.G.D.J., 1983, 354 p.). Resultaat: vele kopers beroepen zich zowel
op dwaling, niet-conforme levering, verborgen gebreken en eventueel bedrog, in de hoop dat de rechter wei een ervan zal weerhouden.

28. SUBSTANTIELE, VERSCHOONBARE DWALING- Niet elke dwaling of
vergissing geeft aanleiding tot nietigverklaring van de koop: slechts een
substantiele dwaling of, zoals art. 1110 B.W. het uitdrukt, een dwaling die
de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, wordt in aanmerking genomen. Onder zelfstandigheid van
de zaak moet worden verstaan elk element dat de dwalende partij hoofdzakelijk ertoe bewogen heeft de koop aan te gaan, in die zin dat zonder dat
element het contract niet zou gesloten zijn (Antwerpen, 17 november 1982,
R. W., 1986-87, 1506; Brussel, 25 november 1982, J.T., 1983, 396; Gent,
26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 105, noot; Bergen, 1 december
1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.; Rb. Neufchateau, 30 januari 1985, Rev.
Not. B., 1986, 583).
Bovendien moet de dwaling verschoonbaar zijn. Nonchalance wordt niet
beloond; elk redelijk persoon zou in dezelfde omstandigheden eveneens
gedwaald hebben (Luik, 29 november 1983, Jur. Liege, 1984, 86; vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 25, p. 791-792).

29. DWALING. TOEPASSINGEN- Koopvernietigende dwaling wordt nogal
eens ingeroepen bij de verkoop van (tweedehands-)wagens (zie Moens, K.,
,Wilsgebreken en verborgen gebreken in de verkoop van tweedehandswagens", in Een droomwereld voor auto,s, Faure, M. en Moens, K., Antwerpen, Kluwer, 1983, 105-110). De kopers komen echter vaak van een (figuurlijk) kale reis terug ...
Ben fervent globe-trotter kocht op het vakantiesalon een mobil-home merk
Mercedes-Benz. Op een van zijn vele reizen, meer bepaald in Canada,
ontdekte de koper dat de motor van het voertuig niet van Mercedes-Benz,
maar van het merk Austin was. Het koetswerk bleek van het merk Hanomag
te zijn. Terug in Belgie dagvaardde de koper zijn verkoper zowel op grond
van niet-conforme levering, alsop grond van dwaling en bedrog. Het beroep
op dwaling werd door het Hof van Beroep te Brussel afgewezen: door het
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voertuig ook na het ontdekken van de ware toedracht verder te gebruiken
(de koper trok er nog mee naar Zwitserland en naar de Vogezen), had de
koper Iaten blijken dat zijn dwaling omtrent de herkomst van sommige
onderdelen van het voertuig niet de zelfstandigheid van de zaak betrof
(Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396).
Op de aankoopfactuur van een tweedehandse Volkswagen Golf stand
verkeerdelijk 1975 als bouwjaar vermeld i.p.v. 1974. De dwaling van de
koper was volgens het Hof van Beroep te Luik (14 mei 1986, Rev. Liege,
1987, 173) noch substantieel (de koper kon niet bewijzen dat het bouwjaar
voor hem determinerend was bij de aankoop ), noch verschoonbaar (reeds
uit het inschrijvingsbewijs had hij kunnen opmaken dat de wagen in 1974
in gebruik genomen was). In dezelfde zin was het Antwerpse Hof van
Beroep van oordeel dat een koper niet kon aantonen dat hij bij de aankoop
van een B.M.W. 1800 ,einde reeks" beslissend bewogen werd door de
verkeerde aanduiding van het bouwjaar- 1972 i.p.v. 1969 (Antwerpen, 17
november 1982, R. W., 1986-87, 1506).
30. Ook de verkoop van kunstvoorwerpen of antiek geeft wei eens aanleiding tot een vordering tot nietigverklaring wegens dwaling: een stuk antiek
blijkt helemaal niet zo oud te zijn als de verkoper beweerde; een kunstwerk
is niet authentiek; het gaat om een vervalsing (zie hierover Dirix, E.,
,Dwaling en bedrog bij de koop van kunst en antiek", in Kunst en Recht,
Rimanque, K. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, (95),
95-115).
Rustieke winkelmeubelen werden verkocht op basis van een advertentie in
een reclameblad, foto's en een ,specimen" bestaande uit een lade. Er werd
een prijs van 85.000 fr overeengekomen en een voorschot van 15.000 fr
betaald. Na de levering liet de koper aan de verkoper weten dat , ... ces
meubles n'ont pas Ia valeur du prix que vous auriez !'intention d'en
demander ... '' en hij weigerde het saldo van de prijs te betalen. Door de
verkoper gedagvaard tot betaling, vorderde de koper bij wege van tegeneis
de nietigverklaring van de overeenkomst wegens dwaling.
De rechter in eerste aanleg velde in deze zaak een eigenaardig vonnis: o.m.
uit het feit dat de verkoper niet kon meedelen welke prijs hij destijds zelf
betaald had, werd de dwaling afgeleid; het zou hier echter slechts om een
gedeeltelijke dwaling gaan, die aanleiding geeft tot een gedeeltelijke nietigverklaring; de koper werd veroordeeld tot betaling van de helft van de
overeengekomen prijs, terwijl hij aile meubelen diende terug te geven. Ben
uitspraak die blijkbaar geen van beide partijen bevredigde.
Het Hof van Beroep te Brussel wees de notie ,gedeeltelijke dwaling" en
,gedeeltelijke nietigheid" radicaal af. Ons recht kent niet een door de
rechter ex aequo et bono bepaalde gedeeltelijke nietigheid wegens gedeeltelijke dwaling. Wat de grond van de zaak betreft, achtte het Hof helemaal
geen dwaling bewezen. Het feit dat de werkelijke waarde van de meubelen
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lager lag dan de overeengekomen prijs, werd als irrelevant afgedaan (Brussel, 18 juni 1986, R. W., 1986-87, 2306). Dwaling m.b.t. de waarde van de
gekocl\.te zaak en de prijs die ervoor betaald werd, kan in beginsel geen
aanleiding geven tot nietigverklaring (De Page, IV, nr. 49, p. 84; Limpens,
J., o.c., nr. 116, p. 75).
31. Een tweewoonst met tuin werd door een makelaar aan wie een ,option
cessible de vente" was verleend, verkocht voor 1.800.000 fr. Volgens het
koopcompromis bedroeg de oppervlakte van het geheel , ... plus ou moins
40 are, le mesurage doit etre effectue par un geometre .. ''. Uit een latere
meting, opgemaakt op vraag van de kredietinstelling die de kopers een
lening toestond, bleek de totale oppervlakte amper 25 are te bedragen. Dit
verschil in oppervlakte was volgens het Hof van Beroep te Bergen niet van
die aard dat de overeenkomst als zodanig niet zou gesloten zijn. Daarenboven had de koper de plicht om de oppervlakte v66r de contractsluiting na
te gaan. De dwaling zou dus in ieder geval niet verschoonbaar geweest zijn
(Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 63, noot J.S.).
Wanneer een stuk grond als ,bouwgrond" wordt verkocht, dan wordt
hiermee de bouw van een woning bedoeld. Indien achteraf blijkt dater geen
bouwvergunning kan afgeleverd worden, omdat er volgens het gewestplan
op het betrokken perceel enkel vakantieverblijven mogen worden gebouwd,
dan is er substantiele dwaling in hoofde van de koper. De hoedanigheid van
bouwgrond- in de zin van de bouw van een woning - was van doorslaggevend belang bij de aankoop (Gent, 26 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986,
105, noot). In casu kon zelfs eenvoudig worden gesteld dat de koop voor
niet-voltrokken moest worden gehouden, verrnits de overeenkomst werd
aangegaan onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een
bouwvergunning.
Substantiele dwaling werd ook aanvaard in het geval van een computer die
was aangekocht voor de boekhouding en vooral het voorraadbeheer, maar
die niet bleek toe te laten de voorraden door rechtstreekse toegang te
raadplegen (Brussel, 19 april 1985, Computerr., 1985, 44, Dr. Inform.,
1985, 30 en J. T., 1986, 162).
32. Reeds in het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, nr. 26, p. 793) werd
gewezen op de mogelijke aansprakelijkheid van de instrumenterende notaris
tegenover de verkoper, wanneer de koop vernietigd word wegens dwaling
in hoofde van de koper. De notaris moet de partijen juiste inlichtingen
geven, o.m. over de stedebouwkundige voorschriften. De omvang van deze
informatieplicht is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Een grote
bouwonderneming die een stuk grond verkoopt, moet worden geacht zelf
voldoende op de hoogte te zijn van de stedebouwkundige voorschriften.
Wanneer de koopovereenkomst wordt nietigverklaard wegens dwaling in
hoofde van de koper, doordat de notariele akte clausules bevatte die strijdig
waren met deze voorschriften, dan kan de verkoper dit de notaris niet ten
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kwade duiden. Hij heeft de schade die voortvloeit uit de nietigverklaring
van de overeenkomst slechts aan zichzelf te danken (Rb. Brussel, 9 december 1983, Rev. Not. B., 1987,211, bevest. Brussel, 22 november 1985, Rev.
Not. B., 1987, 213, noot R.D.V.).
§3. Bedrog
33. HOOFDBEDROG. INCIDENTEEL BEDROG- Bedrog veroorzaakt de nietigheid van een (koop-)overeenkomst, wanneer een partij ,bedrieglijke
kunstgrepen'' heeft aangewend die van die aard waren dat de wederpartij,
zonder deze kunstgrepen, de overeenkomst helemaal niet zou hebben gesloten. Dit is het zgn. hoofdbedrog (art. 1116 al. 1 B.W.; Antwerpen, 15
december 1982, R. W., 1983-84, 1497, noot Werckx, J.; Bergen, 25 februari
1986, Pas., 1986, II, 67, noot J.S.; Brussel, 20mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
Wanneer de koper, ondanks de kunstgrepen, de overeenkomst nog wei zou
hebben aangegaan, maar onder andere voorwaarden - meestal: tegen een
lagere prijs - geeft zulk incidenteel bedrog slechts aanleiding tot schadevergoeding (Brussel, 25 november 1982, J.T., 1983, 396; Bergen, 18 maart
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127).
Van welke aard ook, het bedrog wordt niet vermoed. De partij die beweert
er het slachtoffer van te zijn, dient het gebruik van bedrieglijke kunstgrepen
te bewijzen (art. 1116 al. 2 B.W.; Antwerpen, 17 november 1982, R. W.,
1986-87, 1506; Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 62; Bergen, 25
februari 1986, Pas., 1986, II, 67, noot J.S.; Brussel, 20 mei 1987, R.P.S.,
1987, 226; Kh. Luik, 22 oktober 1982, R.P.S., 1982, 241, noot). Van een
dolus ex re ipsa kan er geen sprake zijn (Rb. Neufchiiteau, 30 januari 1985,
Rev. Not. B., 1986, 583).
34. TOEPASSING: VERVALSTE KILOMETERTELLERS- Sommige verkopers
van tweedehandswagens schrikken er blijkbaar niet voor terug om te
knoeien met de kilometerteller van de door hen te koop gestelde voertuigen.
In een arrest van 24 december 1985 bestempelde het Hof van Beroep te
Bergen zulke vervalste kilometerteller als een verborgen gebrek in de zin van
art. 1641 B.W. (Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot
Dermine, L.). Dit lijkt nogal ver gezocht: zoals de rechtbank van eerste
aanleg en de annotator opmerkten, vormt het aantal afgelegde kilometers
misschien wei een aanwijzing voor de staat van een voertuig, maar een
vervalste kilometerteller als zodanig maakt een voertuig nog niet gebrekkig
in de zin van art. 1641 B.W. Geknoei met de kilometerstand maakt
daarentegen onmiskenbaar een bedrieglijke kunstgreep uit die, naargelang
het geval, aanleiding geeft tot nietigverklaring van de overeenkomst of tot
schadevergoeding. In een arrest van 18 maart 1986 sloot het Hofte Bergen
zich bij deze laatste zienswijze aan en kende wegens incidenteel bedrog
schadevergoeding toe aan de koper van een tweedehandswagen die in
werkelijkheid twee- tot driemaal meer kilometers had afgelegd dan aangegeven op de teller (Bergen, 18 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 127).
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35. BEDRIEGLIJK STILZWIJGEN - Hoewel een eenvoudig stilzwijgen nog
geen bedrog uitmaakt in de zin van art. 1116 B.W., kan het niet-meedelen
van bepaalde gegevens aan de medecontractant in bepaalde omstandigheden als een bedrieglijke kunstgreep worden beschouwd (zie hierover: Cass.,
28 april1961, Pas., 1961, I, 925, noot R.H.; Cass., 8 juni 1978, Arr. Cass.,
1977-78, 1189, J.T., 1978, 544, Pas., 1978, I, 1156; R.C.J.B., 1979, 525,
noot Masson, J.P. en R. W., 1978-79, 1177; Kruithof, R., o.c., T.P.R.,
1983, (495), p. 557-559, nr. 55-56; Romniel, G., ,De informatieplicht in
het consumentenrecht", R. W., 1983-84, (2273), 2300-2301; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1986, (33), p. 69-72, nr. 19; Van Oevelen, A. en
Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1), 20-22).
Aldus kan een stilzwijgen dat gepaard gaat met bijkomende leugenachtige
verklaringen, bedrog uitmaken. Dit was b.v. het geval bij de aankoop in
1977 van een plezierboot die achteraf in 1973 bleek vervaardigd te zijn. De
verkoper had niet aileen de constructiedatum van de boot verzwegen, maar
bovendien ook kunstgrepen aangewend om de koper te doen geloven dat
de boot werkelijk recent was gebouwd: de verkoper had de basisprijs van
1977 aangerekend en de waarborgpapieren aan de koper overhandigd,
hoewel de waarborgperiode op dat moment reeds verstreken was. Vermits
vaststond dat de koper de boot helemaal niet zou gekocht hebben indien
hij van de juiste toedracht op de hoogte was geweest, werd de koop wegens
hoofdbedrog vernietigd. Daarenboven werd aan de koper een schadevergoeding toegekend, omdat de schade die hij als slachtoffer van dit bedrog
had geleden, niet volledig werd vergoed door de vernietiging van de overeenkomst (Antwerpen, 15 december 1982, R. W., 1983-84, 1497, noot Werckx,
J.).
De koper van een wagen had aan de garagist-verkoper nadrukkelijk gevraagd of het voertuig nog geen ongeval had gehad. De verkoper had hierop
negatief geantwoord. Nadien werd ontdekt dat de wagen wel degelijk in een
zwaar ongeval betrokken was geweest. De leugenachtige verklaring van de
verkoper maakt bedrog uit omtrent een voor de koper doorslaggevend feit;
de koop werd nietigverklaard (Bergen, 25 februari 1986, Pas., 1986, II, 67,
noot J.S.).
Het niet-meedelen aan de koper van de herkomst van sommige essentiele
onderdelen van een camping-car, is een bedrieglijke verzwijging (Brussel,
25 november 1982, J. T., 1983, 396). De camping-car was verkocht als zijnde
van het merk Mercedes-Benz; in werkelijkheid waren zowel het koetswerk
als de motor van een ander merk (Austin resp. Hanomag). Volgens de
Brusselse raadsheren betrof het bier slechts een incidenteel bedrog, zodat
de koper zich met een schadevergoeding tevreden moest stellen.
Bij de overdracht van een verhuisonderneming had de overdrager nagelaten
te melden dat de vervoersvergunningen niet konden worden overgedragen
(K.B. 9 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, B.S., 13 oktober
1967). Dit stilzwijgen omtrent een van de essentiele bestanddelen van de
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verkochte zaak, is geen loutere vergissing of nalaten, maar getuigt van
bedrog in hoofde van de overdrager (Luik, 29 november 1983, Jur. Liege,
1984, 86).
Werd eveneens als bedrieglijke verzwijging bestempeld: het niet-meedelen
aan de koper dat de overgedragen handelszaak met twee inpandgevingen
was bezwaard (Bergen, 29 apri11986, Rev. Liege, 1987, 332, noot Blondiau,
M.). Het Hof leidde de verplichting voor de verkoper om juiste gegevens
te verschaffen m.b.t. de verkochte zaak, af uit art. 1602 B.W., luidens welk
de verkoper verplicht is duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Aan
art. 1602 B. W. mag echter geen te grote draagwijdte worden verleend: deze
bepaling is in eerste instantie een interpretatieregel om in geval van onduidelijkheid te achterhalen wat overeengekomen werd (zie Van Dorpe, L., in
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, De Keyser, L., Dirix, E., Sluyts,
Ch. en Van Gelder A. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
losbl., B.W. art. 1602).
Een stilzwijgen is pas bedrieglijk wanneer het betrekking heeft op een
gegeven waarvan men op de hoogte is en waaromtrent een mededelingsplicht bestaat, op grond van de wet of wegens andere bijzondere omstandigheden (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226; Rommel, G., o.c., R. W.,
1983-84, (2273), 2300-2301).
§ 4. Benadeling bij de verkoop van onroerende goederen

36. Een koop op lijfrente van een onroerend goed is - als kanscontract
- in beginsel niet vatbaar voor nietigverklaring wegens benadeling van de
verkoper voor meer dan zeven twaalfden (artt. 1674 e.v. B.W.). De feitenrechter oordeelt nochtans op onaantastbare wijze of de kans die van een
overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is. Daartoe mag
hij b.v. gebruik maken van sterftetafels, op voorwaarde dat hij zijn beslissing niet uitsluitend op die tafels laat steunen, maar mede op andere
gegevens die hij aanwijst (Cass., 25 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1351
en Pas., 1982, I, 1261). In casu had de feitenrechter ook rekening gehouden
met de leeftijd van de verkoopster ten tijde van de verkoop, de waardebepaling van het goed, het bedrag en de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente
en het aanbod vanwege een gespecialiseerde makelaar van een veel hogere
rente. Op basis van het verslag van drie deskundigen, werd de verkoop nietig
verklaard wegens benadeling.
Wat de precieze taak van de deskundigen betreft, wijst dit arrester op dat
noch art. 1678 B.W., naar luid waarvan het bewijs van de benadeling niet
kan worden geleverd dan door een verslag van drie deskundigen, noch art.
1681 B. W. dat de koper het recht geeft het goed te behouden mits hij hetgeen
aan de juiste prijs ontbreekt, aanvult onder aftrek van een tiende van de
gehele prijs, voorschrijven dat de rechter in ieder geval aan de deskundigen
opdracht zou geven de bedongen prijs vast te stellen, die overigens in de
regel bekend is.
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Het voorschrift van art. 1678 B.W. belet de partijen niet om aan de rechter
de aanstelling van slechts een deskundige te vragen (Brussel, 29 juni 1983,
Res Jur. Imm., 1983, 319).

HooFDSTUK

III

BEWIJS EN INTERPRETA TIE
37. BEWIJS - Een firma vorderde de betaling van horloges en juwelen die
zij- telefonisch- op afbetaling zou verkocht hebben aan een zekere L.
Deze laatste beweerde niets besteld, noch ontvangen te hebben. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik (25 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 400) wees
erop dat, overeenkomstig art. 1315 B.W., de partij die zich op een koopovereenkomst beroept, bet bewijs ervan dient te leveren. Gezien de waarde
van de zaak, had een geschrift moeten worden opgesteld (art. 1341 B.W.),
hetgeen in casu duidelijk niet bet geval was, aangezien de koop telefonisch
zou gesloten zijn. Uit een stilzitten van de wederpartij, aldus de rechtbank,
kan geen bekentenis worden afgeleid, tenzij begeleidende omstandigheden
in die richting zouden wijzen. Nu de leverancier niet kon bewijzen dat de
herhaalde aanmaningen ook werkelijk de beweerde koper bereikten, en deze
laatste overigens dadelijk reageerde op een bericht dat hij wei degelijk
ontving, kan er geen sprake zijn van een bekentenis van zijnentwege.
Daarenboven waren de voorschriften van de Afbetalingswet van 1957 niet
in acht genomen: er was geen geschrift opgesteld (artt. 3 en 4) en nergens
bleek bet voor de totstandkoming van de overeenkomst vereiste voorschot
(art. 5) te zijn betaald (infra, nr. 82).
In een ander vonnis stelde diezelfde Rechtbank (Rb. Luik, 27 september
1983, Jur. Liege, 1984, 245) dat niet-naleving van bet voorschrift van art.
1325 B.W. (evenveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden
belang) de relatieve nietigheid van een onderhandse koopakte tot gevolg
heeft. Deze nietigheid treft echter niet bet negotium, doch slechts bet
instrumentum. Inzoverre de akte werd ondertekend door degene die zich
op de niet-naleving van art. 1325 B.W. beroept, vormt zij een begin van
geschreven bewijs, dat kan aangevuld worden met getuigen en vermoedens
(art. 1347 B.W.).
Een niet-aanvaarde factuur is geen akte in de zin van art. 1341 B.W.
waartegen bet bewijs door getuigen en vermoedens niet toegelaten zou zijn
(Vred. Grace-Hollogne, 14 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 175). De Vrederechter wees er nog op dat bet verbod van art. 1341 B. W. niet van toe passing
is om - zelfs tussen partijen - fiscale fraude aan te tonen; evenmin in
handelszaken, wanneer de handeling van commerciele aard is in hoofde van
degene tegen wie bet bewijs wordt geleverd.
Overeenkomstig art. 25 W. Kh. kan bet bewijs van handelsovereenkomsten
inderdaad steeds door aile bewijsmiddelen geleverd worden, getuigen en
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vermoedens inbegrepen. Deze regel betreft zowel het bestaan als het tenietgaan van handelsovereenkomsten - in casu de annulering van de bestelling
van een wagen (Cass., 6 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 507 en Pas.,
1986, I, 439).
Hoewel een factuur het gebruikelijke instrumentum is in handelszaken,
blijft het bewijs vrij. Dit is zeker het geval voor een - al dan niet terecht
- geweigerde factuur (Gent, 17 november 1983, T.B.H., 1984, 212).
Volgens de Vrederechter van Hannuit houdt een factuur slechts een bevestiging van schuldvordering door de leverancier in, doch geen schulderkenning
vanwege de klant (Vred. Hannuit, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 247,
noot de Leval, G.). Zie over de bewijskracht van de factuur tegen de client:
Dirix, E. en Bailon, L., De factuur, Story-Scientia, 1985, nr. 185 e.v.
Een bouwgrond werd volgens de notariele akte verkocht voor 150.000 fr.
Later hield de verkoper voor dat de werkelijke koopsom 200.000 fr bedroeg.
Het Hof van Beroep te Antwerpen wees het aanbod van gedingbeslissende
eed vanwege de verkoper af, omdat voor de toelaatbaarheid van de gedingbeslissende eed dezelfde voorwaarden zouden gelden als voor het bewijs
d.m.v. bekentenis, en dit niet toegelaten zou zijn om de valsheid te bewijzen
van de vermeldingen van een authentieke akte (Antwerpen, 2 juni 1981,
Turnh. Rechtsl., 1987, 8).
Door een arrest van 24 september 1982 verbrak het Hof van Cassatie het
Antwerps arrest wegens motiveringsgebrek. Het Hof van Beroep te Brussel,
waarnaar de zaak werd verwezen, stond daarop de gedingbeslissende eed
wel toe: het negotium, d.w.z. de inhoud van de overeenkomst, wordt niet
beschermd door de authenticiteit van de akte. De volgende eed werd aan
de koper opgedragen: ,lk zweer in eer en geweten dat het onjuist is dat ik
de bouwgrond ... aankocht voor de prijs van 200.000 fr" (Brussel, 10 september 1986, Turnh. Rechtsl., 1987, 9).
38. INTERPRETATIE - Luidens de artt. 1156 en 1157 B.W. moet men in
overeenkomsten eerder de gemeenschappelijke bedoeling der partijen nagaan dan zich aan de letterlijke tekst van de overeenkomst te houden en
dienen bedingen die voor tweeerlei zin vatbaar zijn, te worden opgevat in
de zin waarin zij enig gevolg kunnen hebben. Op grond van deze interpretatieregels, weigerde het Hof van Beroep te Brussel in de clausule ,sous
reserve des conditions de changements de nom de firme avec les memes
avantages'', een louter potestatieve voorwaarde te zien. Deze bepaling moet
volgens het Hof aldus worden gelnterpreteerd dat de verkoper er zich toe
verbindt om dezelfde voordelige verkoopsvoorwaarden te handhaven, welke ook de juridische vorm zou zijn waaronder de koper zijn bedrijf zou
voeren - deze was nl. van plan een vennootschap op te richten (Brussel,
4 juni 1987, J.T., 1987, 702).
In een notariele koopakte kwam de volgende clausule voor: ,De verkopers
verklaren kennis te hebben genomen van de overeenkomst tussen de verko-
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pers en de brouwerij .. ''. Hiermee werd verwezen naar een bierafnameovereenkomst. Om te beginnen bevatte deze clausule overduidelijk een verschrijving en werden met de eerste woorden ongetwijfeld de kopers bedoeld. De
betwisting betrof verder in hoofdzaak de precieze draagwijdte van de
woorden , ... kennis te hebben genomen .. ". In toepassing van art. 1156
B.W. stelde het Hof van Beroep te Gent dat hiermee niet !outer een
kennisgeving van het bestaan van de afnameovereenkomst werd beoogd,
maar dat het wei degelijk de bedoeling was om verdere afname te bedingen
vanwege de nieuwe exploitanten. In hun cassatievoorziening tegen dit
arrest, betoogden de kopers dat deze interpretatie de bewijskracht van de
koopakte miskent. Het Hofvan Cassatie was het met deze kritiek niet eens:
door de clausule te interpreteren op grond van de persoonlijke aard van de
verbintenissen van de verkopers tegenover de brouwerij, de zin van de
kennisgeving en van het opnemen in de akte, de bedoeling , ,zware vergoeding" te vermijden, de juridische betrekkingen tussen de partijen, de
inhoud van de bedoelde overeenkomst en de gemeenschappelijke bedoeling
der partijen, heeft het Hof van Beroep aan de in haar context geplaatste
clausule geen betekenis gegeven die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar zou zijn (Cass., 28 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 245, Pas., 1984,
I, 228 en R. W., 1983-84, 1078, noot).
In bovenstaand geval beriepen de kopers zich eveneens op een schending
van art. 1162 B.W.: het bewuste beding had volgens hen in het nadeel van
de verkopers dienen te worden geinterpreteerd. Ook hiermee vingen zij bot.
Art. 1162 B.W. vindt slechts toepassing wanneer het de rechter niet mogelijk
is de zin van een overeenkomst of beding met zekerheid vast te stellen aan
de hand van gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn voorgelegd.
Nu het Hof van Beroep de betekenis van de clausule op grond van bovenvermelde gegevens kon achterhalen, kon art. 1162 B.W. geen toepassing meer
vinden.
Ook de in art. 1602 B.W. neergelegde interpretatieregel dat ieder duister of
dubbelzinnig beding tegen de verkoper wordt uitgelegd, kan aileen dan
toepassing vinden wanneer de feitenrechter bevindt dat het litigieuze beding
duister en dubbelzinnig is, d.w.z. wanneer de regelmatig bijgebrachte
gegevens binnen en buiten de akte ontoereikend zijn om de betekenis ervan
met zekerheid vast te stellen (Cass., 30 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84,
1018 en Pas., 1984, I, 910).
W anneer b. v. een wijnhandelaar, in strijd met de voorschriften van het K.B.
nr. 58 van 20 december 1934 betreffende wijn en oenologische produkten,
misleidende en duistere aanduidingen gebruikt betreffende de herkomst van
de wijn, dan moeten de op de bestelbon aangebrachte vermeldingen, tegen
hem uitgelegd worden (Gent, 10 april 1987, R. W., 1987-88, 84).
Het Hof van Beroep te Antwerpen paste de artt. 1162 en 1602 B.W.
eveneens toe m.b.t. de volgende clausule uit het lastenkohier van een
openbare verkoop: ,1) het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich
bevindt ten tijde van de definitieve toewijzing, met aile actieve en passieve,
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voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden, recht van overgang en aile andere lasten .. ; 2) de koper wordt
geacht het verkochte goed te kennen, na het tot zijn tevredenheid te hebben
bezocht en onderzocht. Hij kan zich ten aanzien van de verkopers niet
beklagen omtrent oppervlakte, volume, muurgemeenheid of om enige andere reden". Volgens het Hof slaan deze bepalingen op 1) de vrijwaring voor
uitwinning; en 2) de leveringsplicht van de verkopers. Zij bevatten daarentegen geen exoneratie voor verborgen gebreken van het verkochte goed, zoals
de verkopers beweerden (Antwerpen, 28 november 1985, Rev. Not. B.,
1986, 390, noot De Valkeneer, R.).
Indien er een verschil zou bestaan tussen de onderhandse overeenkomst en
de notariele koopakte, heeft de notariele akte niet automatisch voorrang op
het koopcompromis: het negotium wordt niet gedekt door de authenticiteit
van de akte (supra, nr. 37). Oak hier moet worden nagegaan welke van de
twee akten de gemeenschappelijke bedoeling der partijen weergeeft.
Zo was het Hof van Beroep te Antwerpen in een geschil m.b.t. de verkoop
van een huis met tuin, volgens een onderhands stuk voor 1 miljoen fr, maar
volgens de authentieke akte voor 750.000 fr, van oordeel dat de onderhandse akte de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen weergaf
(Antwerpen, 19 juni 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1985,354 en T. Not., 1985,
67). In een ander geval werd de voorkeur gegeven aan de authentieke akte:
in de onderhandse akte was het verkrijgen van een bouwvergunning als een
opschortende voorwaarde bestempeld, in de notariele akte was hiervan geen
sprake meer. Deze laatste akte vertolkte, aldus de Recht bank van Koophandel te Brussel, de uiteindelijke wil der partijen. Ben paar dagen v66r het
verlijden van de notariele akte waren de partijen er nl. van verwittigd dat
er tegen de inmiddels afgeleverde bouwvergunning een annulatieberoep was
ingesteld bij de Raad van State; bij het verlijden van de authentieke akte
waren partijen zich derhalve goed bewust van een mogelijke vernietiging
van de bouwvergunning (Kh. Brussel, 4 februari 1987, Rev. Not. B., 1987,
414).

HOOFDSTUK

IV

DE GEVOLGEN VAN DE KOOP
AFDELING

1

PLICHTEN VAN DE VERKOPER

§ 1. De levering

39. BEGRIP - De levering is de overdracht van de verkochte zaak in de
macht en het bezit van de koper (art. 1604 B.W.). Zij heeft tot doel de koper
de volledige beschikking over de verkochte zaak te verschaffen. Hoe de
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levering precies gebeurt hangt af van de concrete situatie, o.m. de aard van
de zaak, en eventuele afspraken tussen partijen.
Wanneer de verkoper zich ertoe verbonden heeft om een machine gebruiksklaar te installeren, is de levering slechts voltooid na de volledige montage
(Kh. Luik, 17 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 231; De Page, VII, nr. 223).
Pas vanaf dat ogenblik begint de termijn van vijftien dagen te lopen
waarbinnen de factuur moet worden neergelegd, wil de verkoper van
bedrijfsmateriaal zijn voorrecht tot betaling van de prijs behouden (art. 20,
5 Hyp.W. en art. 546 Faill.W.).
De leveringsplicht strekt zich uit tot alle - materiele en juridische - toebehoren van
de verkochte zaak (art. 1615 B.W .). In het vorige Overzicht (T.P.R., 1985,
nr. 47, p. 809) werd in dit verband een cassatiearrest van 5 december 1980
besproken waarin het recht op vrijwaring (voor uitwinning en voor verborgen gebreken) als een toebehoren van de verkochte zaak werden bestempeld,
zodat de laatste koper rechtstreeks de eerste verkoper kan aanspreken.
Zo ook is in de verkoop van een onroerend goed normaal de muurgemeenheid inbegrepen. Wanneer de overeenkomst hierover niets zou bepalen, mag
de koper, in toepassing van de interpretatieregel van art. 1602 B.W. (supra,
nr. 38), ervan uitgaan dat ook een eventuele muurgemeenheid mee werd
overgedragen, en kan hij de levering ervan, als accessorium van de verkochte zaak, vorderen (Rb. Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560; De
Page, IV, nr. 99, p. 138-139, voetnoot 4).
40. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. TOEBEHOREN -

41. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. CONFORMITEIT- De verkoper
schiet tekort aan zijn leveringsplicht wanneer hij een zaak Ievert die niet in
alle opzichten overeenstemt met datgene waarover de partijen overeenstemming bereikt hebben.
Werden als niet-conform beschouwd:
- De levering van een Mercedes-Benz camping-car waarvan zowel de
motor als het koetswerk in werkelijkheid van andere merken waren (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396). De vordering werd echter afgewezen omdat de koper, door het voertuig ook na de ontdekking van de
non-conformiteit verder te gebruiken, werd geacht de zaak te hebben
aanvaard (infra, nr. 42).
- De levering van een hefbrug die het opgegeven hefvermogen van 2,5 ton
niet kon bereiken (Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1730,
noot Herbots, J.).
- De levering van wijnen met de vermelding ,Cuvee de Saint-Honge
Bourgogne A. C." in plaats van de bestelde ,Cuvee de Saint-Honge A~ C.".
Daarenboven bleek ook de vermelding van de plaats van botteling niet te
kloppen (Gent, 10 april 1987, R. W., 1987-88, 84).
De levering van een lederen bankstel van een andere kleur dan de koper
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verwacbtte. Volgens de koper werd een donkerbruin bankstel besteld, maar
de verkoper beweerde dat bet codenummer A/E3 vermeld onder bet motto
,benaming" op de bestelbon, op een beigekleurig bankstel wees. De koper
kon terecbt de levering weigeren; de overeenkomst werd verbroken verklaard ten laste van de verkoper. De onduidelijke vermelding van de kleur
op de bestelbon bield trouwens een overtreding in van art. 5 van bet K.B.
van 10 juli 1972 betreffende de prijsaanduiding, dat een bescbrijving vereist
die de zekere identificatie van bet produkt mogelijk moet maken (Rb.
Antwerpen, 24 april 1985, T.B.H., 1986, 696, noot Bailon, G.L.).
- Een professionele verkoper van wagens komt tekort aan zijn leveringsplicbt en aan zijn verplicbting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren
(art. 1134 B.W.), wanneer bij een wagen Ievert met een kleinere cylinderinboud dan overeengekomen en met een oudere, onaangepaste motor (Vred.
Hoei (2e kanton), 19 december 1985, Jur. Liege, 1986, 101).
Aan de andere kant, kan men bet de leverancier van kettingfacturen niet
ten kwade duiden dat bij geen bijzondere uitvoeringsmodaliteit beeft bedacbt voor bet gebruik van de kettingfacturen op een bepaalde printer,
wanneer bet printertype geen enkele rol beeft gespeeld bij de bestelling en
er bij de produktie van factuurdocumenten voor computergebruik kennelijk
een universeel type op de markt wordt gebracbt dat past voor een veelbeid
van apparaten (Kb. Brussel, 21 september 1984, T. Aann., 1985, 173). De
verkoper van computersoftware begaat evenmin een fout wanneer bet
geleverde materiaal slecbts mits bijkomende voorzieningen ,decodage"
toeliet, daar waar bet contract enkel ,traitement de textes, tri et calcul"
voorzag (Rb. Brussel, 28 november 1986, Dr. Inform., 1987, 169, noot De
Cannart d'Hamale, E.).
42. Hoewel de vordering wegens niet-conforme levering onderworpen is
aan de gemeenrecbtelijke verjaringstermijn van 30 jaar, en niet aan de korte
termijn van art. 1648 B.W. (Vred. Hoei (2e kanton), 19 december 1985, Jur.
Liege, 1986, 101), dient de koper die bij de levering een niet-conformiteit
zou vaststellen, dadelijk te protesteren en voorbeboud te maken. Doet bij
dit niet en neemt bij de zaak zonder meer in ontvangst, dan wordt bij geacbt
de zaak (stilzwijgend) te bebben aanvaard (Antwerpen, 17 november 1982,
R. W., 1986-87, 1506). Deze aanvaarding boudt een erkenning in van de
conformiteit van bet geleverde evenals van de afwezigbeid van zicbtbare
gebreken.
43. DE ZGN. VERBORGEN NON-CONFORMITEIT- Volgens de klassieke leer
is na de aanvaarding geen vordering wegens niet-conformiteit meer mogelijk. Maar quid wanneer er na de aanvaarding alsnog een niet-conformiteit
zou worden ontdekt die bij de levering materieel onmogelijk kon worden
nagegaan? Over bet algemeen lijkt men graag bereid om aan de koper ook
voor een ,verborgen non-conformiteit" een vorderingsmogelijkbeid toe te
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kennen. Blijft de vraag: op welke grondslag? Zoals ondertussen bekend,
worden in rechtspraak en rechtsleer terzake twee standpunten verdedigd.
Volgens sommigen dient een verborgen non-conformiteit gelijkgesteld te
worden met een verborgen gebrek in de zin van art. 1641 B.W. Hiervoor
wordt uitgegaan van de zgn. functionele opvatting van het verborgen gebrek
(infra, nr. 55). Wanneer men voor de toepassing van de vrijwaring voor
verborgen gebreken niet Ianger een intrinsiek gebrek in de verkochte zaak
vereist, en als verborgen gebrek beschouwt elke ongeschiktheid van de zaak
voor het gebruik waartoe de koper haar, naar de verkoper wist, bestemde,
is het inderdaad mogelijk om een verborgen niet-conformiteit als een
,gebrek" in de zin van art. 1641 B.W. te zien. De afbakening tussen de
vordering wegens schending van de leveringsplicht en de vrijwaring voor
verborgen gebreken, gebeurt in deze opvatting volgens een chronologisch
criterium, met als ,scharnier" het moment van de aanvaarding. Eens de
zaak aanvaard, dient de koper zijn vordering wegens alsnog opgedoken
niet-conformiteit of wegens verborgen gebreken, te steunen op de artt. 1641
e.v. B.W. Metals belangrijk gevolg dat de koper de ,korte termijn" van
art. 1648 B.W. in acht dient te nemen (infra, nr. 61).
Niet iedereen is het met deze zienswijze eens. Volgens L. Simont (,La
notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?", in Hulde aan Rene
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (331), 338-339) is de functionele opvatting van het verborgen gebrek precies ontstaan om aan de kopers een
vorderingsmogelijkheid toe te kennen in die gevallen waarin dit ogenschijnlijk niet meer mogelijk was omdat de zaak was aanvaard. Nochtans sluit
de aanvaarding niet elke vordering wegens schending van de leveringsplicht
uit. De aanvaarding kan nl. enkel slaan op die elementen die materieel
vaststelbaar zijn. Indien een gebrek aan conformiteit niet ontdekt k6n
worden, kan men de koper tach onmogelijk de wil toeschrijven afstand
gedaan te hebben van het recht er zich op te beroepen. Een verborgen
non-conformiteit is en blijft een niet-conforme levering. Het feit dat de zaak
werd ,aanvaard" belet niet dat de koper hiervoor een vordering instelt
wegens schending van de Ieveringsplicht (Foriers, P .A., ,Les contrats
commerciaux. Chronique de jurisprudence (1970-1984)", T.B.H., 1987,
(3), p. 37, nr. 56; Herbots, J., ,Verborgen non-conformiteit in de dualistische regeling van leveringsplicht en koopvernietigend gebrek" (noot onder
Antwerpen, 22 december 1982), R. W., 1982-83, 1733-1737; Simont, L.,
,La notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?", in Hulde aan
Rene Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 331-342).
In de rechtspraak uit de onderzochte periode werd deze tweede benadering
gevolgd door: Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396 (een camping-car
Mercedes-Benz bleek uitgerust met een Austin-motor en een Hanomagkoetswerk); Antwerpen, 22 december 1982, R. W., 1982-83, 1730, noot
Herbots, J. (een hefbrug kon het opgegeven hefvermogen niet bereiken,
zonder dat een welomschreven technisch defect kon achterhaald worden);
Kh. Brussel, 21 september 1984, T. Aann., 1985, 173 (levering van ketting-
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facturen die niet volledig blijken te passen op de door de koper gebruikte
printer; in casu werd de vordering nochtans afgewezen omdat de levering
door de rechtbank wei als conform werd beschouwd: supra, nr. 41).
Eens de niet-conformiteit ontdekt, dient de koper, met het oog op de
teruggave, aile nuttige maatregelen te nemen opdat de staat van de geleverde
zaak niet meer zou veranderen. Het blijven gebruiken van de zaak, ook na
de ontdekking van de niet-conformiteit, houdt in ieder geval aanv~arding
in (Brussel, 25 november 1982, J. T., 1983, 396).
44.

OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. OPPERVLAKTE VAN DE VERKOCH-

In de artt. 1616-1622 voorziet het Burgerlijk Wetboek een
bijzondere regeling voor het geval de werkelijke oppervlakte van een
verkochte grand grater of kleiner zou blijken te zijn dan opgegeven in de
overeenkomst. In notariele koopakten en lastenkohiers van openbare verkopingen wordt echter systematisch een clausule opgenomen naar luid
waarvan de verkoop geschiedt ,zonder waarborg wat de oppervlakte betreft, zelfs indien het verschil meer dan een twintigste zou bedragen".
Hierdoor wordt de toepassing van art. 1619 B.W. uitgesloten (Antwerpen,
10 januari 1984, Rev. Not. B., 1984, 264, noot R.D.V.; Antwerpen, 21 mei
1985, Rev. Not. B., 1986,441, noot R.D.V.). In laatstgenoemd arrest werd
de vordering van de koper bovendien laattijdig bevonden: overeenkomstig
art. 1622 B.W. had zij, op straffe van verval, ingesteld moeten worden
binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de koop werd gesloten.

TE GROND -

45. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT. INFORMATIEPLICHT- Op basis
van verkeerde inlichtingen nopens de datum van beeindiging van wegeniswerken (feit waarvan de afgifte van een bouwvergunning afhankelijk was),
hem verstrekt door de verkoper en diens makelaar, had de koper van een
bouwgrand een aannemingsovereenkomst gesloten. De wegeniswerken werden pas meer dan een jaar na de opgegeven datum beeindigd. Inzoverre de
vordering tegen de verkoper steunde op een schending van de leveringsplicht, wer.d zij door het Hof van Beroep te Brussel afgewezen: in de
koopakte had de verkoper verklaard geen verbintenis aan te gaan m.b.t. de
mogelijkheid tot bouwen op het verkochte goed. Het Hof was niettemin van
oordeel dat de verkoper een culpa in contrahendo had begaan door dergelijke verkeerde inlichtingen te verschaffen. In toepassing van art. 1382 B.W.
werd aan de koper schadevergoeding toegekend voor de meerprijs van de
bouw, alsmede voor de bijkomende huurgelden die hij had moeten betalen
sedert de datum waarop hij, zoals aanvankelijk gepland, zijn nieuwe
waning had moeten kunnen betrekken (Brussel, 10 juni 1983, Rec. Gen.
Enr. Not., 1984, 251 en Res Jur. Imm., 1983, 211).
De injormatieplicht die op de verkoper rust, krijgt de laatste jaren steeds
meer aandacht in rechtspraak en rechtsleer (zie Rommel, G., , ,De informatieplicht in het consumentenrecht", R. W., 1983-84, 2273-2312; Schrans,
G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 1984, (1),
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nr. 6-9, p. 9-16; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1),
10-14). De spectaculaire ontwikkeling van de informatica-sector is hieraan
zeker niet vreemd (zie Vandenberghe, G., ,De computer in het verbintenissenrecht", T.P.R., 1984, (461), 467-488).
De Rechtbank van Koophandel te Brussel bestempelde het niet-meedelen
aan de koper van een Maserati-Biturbo dat het bestelde model nog niet in
Belgie werd ingevoerd, als een contractuele fout van de verkoper (Kh.
Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472).
Het meerderheidsstandpunt lijkt nochtans te zijn dat de informatieplicht
haar grondslag vindt in de pre-contractuele aansprakelijkheid gebaseerd op
de artt. 1382-1383 B.W. (Kruithof, R., o.c., T.P.R., 1983, (495), nr. 103,
p. 606-607; Vandenberghe, G., o.c., T.P.R., 1984, (461), nr. 14, p. 468;
Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, (1), 11; Van Ommeslaghe, P., o.c., R.C.J.B., 1984, (33), nr. 59, p. 146-147).
In de informatiseringsovereenkomsten wordt de informatieplicht van de
leverancier nog geaccentueerd wanneer de klant een leek is op dat specifieke
vlak. Op de verkoper rust dan een heuse bijstands- en begeleidingsplicht.
De verkoper dient de klant volledig in te lichten omtrent de mogelijkheden
en de beperkingen van het aangeboden systeem; hij moet de klant bijstaan
in het formuleren van zijn behoeften en uit eigen beweging bijkomende
inlichtingen vragen indien de door de klant verstrekte gegevens onvoldoende
zijn voor het opstellen van de programma's of het opbouwen van het
systeem (Antwerpen, 23 november 1983, Computerr., 1985, 16, noot G.V.
en Dr. Inform., 1985, 31, noot Vandenberghe, G.; Kh. Brussel, 15 februari
1983, T.B.H., 1983, 650, noot Thunis, X.; Rommel, G., o.c., R. W.,
1983-84, (2273), 2309-2310; Vandenberghe, G., o.c., T.P.R., 1984, (461),
p. 479-481, nr. 31-33; Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86,
(1), 13). Aan deze bijstandsplicht wordt dan weer wei een contractuele
grondslag toegeschreven (zelfde verwijzingen).
46. TIJDSTIP VAN DE LEVERING- Voor het tijdstip waarop de verkochte
zaak dient te worden geleverd, verwijst de wetgever naar hetgeen partijen
daaromtrent hebben afgesproken (art. 1610 B.W.). Om aile betwistingen
te voorkomen, doen de partijen er goed aan om zo nauwkeurig mogelijke
afspraken te maken: welke is de leveringstermijn; is deze van strikte
toepassing of is hij louter indicatief? Bepalingen omtrent de Ieveringstermijn die zouden voorkomen in de algemene verkoopsvoorwaarden van de
verkoper, verdienen met de nodige strengheid op hun toepasselij kheid te
worden gecontroleerd (zie b.v. Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472;
supra, nr. 23).
lngeval de verkoper de overeengekomen Ieveringstermijn niet respecteert,
heeft de koper recht op schadevergoeding en kan de rechter de ontbinding
van de koop uitspreken (artt. 1610-1611 B.W.; Brussel, 13 september 1984,
T.B.H., 1985, 42, noot; Kh. Brussel, 4 februari 1985, Computerr., 1986,
172; Kh. Brussel, 11 juli 1985, T.B.H., 1986, 472).
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Bij de levering, in februari 1974, van een partij bonen exAddis-Abeba, werd
vastgesteld dat 216 zakken ontbraken. Op 6 februari 1974 werd de zeevervoerder in gebreke gesteld, met de meededeling dat , ,bij niet tijdige nalevering van deze 216 short delivered de tegenwaarde hiervan zou worden
aangerekend". Op 19 april 1974 liet de vervoerder per telex weten dat de
ontbrekende zakken teruggevonden waren en dat ze op 20 april 1974 te
Antwerpen werden verwacht. De ladingbelanghebbende weigerde daarop de
nageleverde zakken in ontvangst te nemen. Terecht, volgens het Hof van
Beroep te Antwerpen: de marktprijzen van bonen zijn zeer conjunctuurgevoelig, zodat een nalevering meer dan zes weken na de aflevering, als
onaanvaardbaar mocht worden beschouwd. Het Hof van Cassatie had
hierop geen kritiek: nu het arrest te kennen gaf dat wegens de laattijdigheid
van de nalevering de uitvoering van de verbintenis van geen nut meer was
voor de ladingbelanghebbende en dat derhalve de tijd binnen welke de
overeenkomst kon worden uitgevoerd, was voorbijgegaan, kon het wettig
beslissen dat de ladingbelanghebbende niet meer verplicht was de goederen
in ontvangst te nemen en integendeel recht had op schadevergoeding voor
het niet geleverde gedeelte (Cass., 30 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,
96, Pas., 1984, I, 95 en R. W., 1983-84, 1072, noot).
47. Luidens art. 1612 B.W. is de verkoper niet verplicht te leveren indien
de koper de prijs niet betaalt en hem geen termijn voor betaling werd
toegestaan. Geen wettelijke bepaling verbiedt een schuldeiser van de koper
om inmiddels bewarend beslag te leggen op de zaak. Dit bewarend beslag
brengt nochtans niet mee dat de verkoper tot afgifte van de zaak kan
gedwongen worden zolang hem de prijs ervan niet is betaald (Cass., 24 april
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1128 en Pas., 1987, I, 994).
48. LEVERING. OVERMACHT- De verplichting de verkochte zaak te leveren
is een resultaatsverbintenis (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 45, p. 808).
Aan de verkoper om desgevallend het bewijs te leveren dat de niet-levering
te wijten is aan overmacht. Doch dit is geen gemakkelijke opgave; de
rechtspraak stelt terzake zeer strenge eisen.
De verkoper die in gebreke bleef 200 ton rode kool te leveren, beriep zich
op bvermacht wegens het mislukken van de oogst ten gevolge van de
langdurige droogte in 1976. Uit een onderzoek ter plaatse door de rijkswacht was echter gebleken dat er wel degelijk kolen op het veld van de
verkoper stonden en dat er containers waren opgesteld om de groenten te
vervoeren. De verkoper verklaarde dat het een partij van ongeveer 1 ha
betrof met een opbrengst van circa 30 ton, bestemd voor een andere koper;
deze partij kon worden gered door water aan te voeren. Het Hof van Beroep
te Brussel besloot hieruit dat althans een gedeeltelijke uitvoering van de
verbintenis mogelijk was geweest, zij het onder moeilijkere omstandigheden
en tegen hogere kosten. Maar er was geen absolute onmogelijkheid te
leveren. De overeenkomst werd ontbonden ten laste van de verkoper; aan
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de koper die verplicht was geweest zich in Nederland te gaan bevoorraden
werd schadevergoeding toegekend (Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85,
1515, noot).
Bij de verkoop van staal was afgesproken dat 6.000 ton zouden geleverd
worden voor eind december 1983 ,sauf imprevus". Voor de rest van de
lading werd geen precieze leveringsdatum afgesproken. Op 19 december
1983 liet de verkoper weten dat hij onmogelijk kon Ieveren. Volgens de
Voorzitter van de Luikse Rechtbank, was deze onmogelijkheid niet te
wijten aan overmacht of onvoorzienbare omstandigheden: de verkoper had
nl. de voorkeur gegeven om eerst een andere bestelling uit te voeren,
waardoor hij bevoorradingsmoeilijkheden had gekregen. De levering van
de eerste 6.000 ton werd bevolen, onder verbeurte van een dwangsom (Rb.
Luik, kort ged., 2 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 121, noot J.H.). Ook
het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat de bevoorradingsmoeilijkheden die een brandstofleverancier ondervindt, geen overmacht uitmaken, wanneer zij de uitvoering van de leveringsverbintenis van de verkoper niet helemaal onmo gelijk maken (Brussel, 22 juni 1984, J. T. , 1986,
164).
De schuldenaar die in gebreke is, kan zich niet op de bevrijdende werking
van overmacht beroepen, tenzij hij bewijst dat de schade waarvan wordt
beweerd dat ze het gevolg is van zijn tekortkorning, ook ontstaan zou zijn
zonder die tekortkoming. Miskent bijgevolg het begrip van de bevrijdende
werking van overmacht voor de in gebreke zijnde schuldenaar, het arrest
dat aanneemt dat de bewijsvoering van de schuldenaar betreffende de
overmacht niet volledig sluitend is, maar niettemin op grond van overmacht
oordeelt dat de aangerekende schadebedragen dienen te worden gerelativeerd (Cass., 6 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 504, J.T., 1987, 162
en Pas., 1986, I, 437). Het geval betrof een handvormautomaat voor een
sierstenenfabriek, die pas laattijdig in bedrijf kon worden gesteld met
normale resultaten.
49. BEROEP OP EEN DERDE VOOR DE LEVERING - Niet zelden doet een
verkoper een beroep op een ,derde" om de verkochte zaak bij de klant af
te leveren. Indien deze persoon een fout zou begaan in de uitvoering van
zijn opdracht, kan de koper hem hiervoor niet aanspreken op contractuele
basis, vermits er tussen beide allicht geen afzonderlijke overeenkomst was
gesloten. In het Iicht van de in het Nalatige Stuwadoorsarrest van 7
december 1973 geformuleerde stelling, kon men verwachten dat degene aan
wie de verkoper de uitvoering van zijn verbintenis te Ieveren opgedragen
heeft, ook op buitencontractueel vlak van een quasi-immuniteit geniet (zie
hierover: Dalcq, R .0., ,Examen de jurisprudence (1980 a 1986) La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1987, (601), nr. 1-4, p.
602-607; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en De
Coster, S., ,Overzicht van rechtspraak (1979-1984) Aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad", T.P.R., 1987, (1255), nr. 211, p. 1613-1615; Van
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Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van bet verbintenissenrecht (19811984)", R. W., 1985-86, (1), 105-108).
Ben cassatiearrest van 8 april 1983 (Arr. Cass., 1982-83, 934, Pas., 1983,
I, 834 en R. W., 1983-84, 163, noot Herbots, J.) heeft alle mogelijke twijfel
terzake weggenomen: wanneer een contractant zich door een aangestelde
of andere persoon heeft Iaten vervangen om een contractuele verbintenis uit
te voeren, kan deze aangestelde of andere persoon slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout een
tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractuele verbintenis, doch aan de
algemene zorgvuldigheidsplicht, en indien deze fout andere dan aan de
slechte uitvoering van bet contract te wijten schade heeft veroorzaakt.
De feiten waren de volgende. Ben Belgische notaris kocht in Nederland een
antiek kastje voor 66.000 fr (achteraf bleek bet kastje ongeveer 200.000 fr
waard te zijn). Voor bet vervoer en de levering deed de Nederlandse
verkoper een beroep op Belgische collega's. Doch in plaats van bet kastje
zo vlug mogelijk te leveren, reden deze er gedurende enkele maanden overal
mee rond. De koper stelde de verkoper in gebreke. Het kastje zou echter
nooit ter bestemming aankomen, want bet werd gestolen uit bet voertuig,
dat 's nachts onbewaakt op straat geparkeerd stond. De verkoper werd
samen met de vervoerders door het Hof van Beroep te Brussel in solidum
veroordeeld: de eerste wegens een contractuele tekortkoming, de anderen
op grond van een quasi-delictuele fout. Op dit laatste punt wordt bet arrest
gecasseerd: bet Hof van Beroep had de vervoerders, die t.a.v. de koper als
een uitvoeringsagent van de verkoper waren opgetreden, veroordeeld op
buitencontractuele grondslag, zonder te hebben vastgesteld dat in casu aan
de boger vermelde voorwaarden was voldaan. Dit was trouwens duidelijk
niet bet geval: bet feit dat de koper niet in het bezit werd gesteld van de
verkochte zaak, zoals hij op grond van de overeenkomst mocht verhopen,
is voor hem een zuiver contractuele schade.
§ 2. Vrijwaring voor uitwinning
50. EIGEN DAAD. NIET-MEDEDINGINGSPLICHT- De vrijwaringsplicht voor
eigen daad neemt, in geval van overdracht van een handelszaak, de vorm
aan van een niet-mededingingsplicht. Zelfs bij ontstentenis van uitdrukkelijke contractuele afspraken hieromtrent, is bet de overdrager van een
handelszaak verboden om in de nabije omgeving van de overgedrageh zaak
een gelijkaardige handel te beginnen. Deze niet-mededingingsplicht is weliswaar niet onbeperkt; zij is beperkt in tijd, ruimte en aard van de handel
(Brussel, 7 september 1982, J.T., 1983, 66; Brussel, 21 maart 1984, T.B.H.,
1984, 539, noot De Caluwe, A.; Kh. Gent, 8 maart 1984, J.T., 1984, 446;
vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr.114-116, p. 869-870).
Werd aldus ontoelaatbaar geacht: de opening, door de overdrager, van een
optiekzaak, op de Zwijnaardsesteenweg te Gent, enkele maanden na de
overdracht van eenzelfde zaak, gelegen op de Kortrijksesteenweg, eveneens
te Gent (Kh. Gent, 8 maart 1984, J. T., 1984, 446).
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Het Hof van Beroep te Brussel zag daarentegen geen graten in de opening van een cafe, op 300 meter afstand van een vijftien maanden voordien overgedragen cafe-dancing (Brussel, 7 september 1982, J. T., 1983,
66).
Quid wanneer de overdrager een vennootschap was, en een vennoot en/of
bestuurder begint in de onmiddellijke nabijheid een concurrerende handel?
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat een vennote, mede-oprichtster
en echtgenote van de enige zaakvoerder van een P.V.B.A. zich in dit
verband niet kan verschuilen achter de aparte rechtspersoonlijkheid van de
overdragende vennootschap. Anderhalf jaar na de overdracht door de
vennootschap van een frituur, opende zij eveneens een frituur, op amper
60 meter afstand, daar waar de overeenkomst van overdracht een verbod
oplegde binnen een straal van 5.000 meter. De vennote die dit verbod aan
haar laars lapte, maakte zich volgens het Hof medeplichtig aan contractbreuk (Brussel, 21 maart 1984, T.B.H., 1984, 539, noot De Caluwe, A.).
51. DAAD VAN DERDEN- De verplichting voor de verkoper om zijn koper
te vrijwaren voor daden van derden, geldt enkel voor rechtsstoornissen.
Voor louter feitelijke stoornissen door derden is de verkoper geen vrijwaring verschuldigd (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 821, nr. 59). Dat het
onderscheid tussen beide vormen van stoornis niet steeds voor de hand ligt,
mocht blijken uit de volgende twee gevallen (zie hierover De Page, IV, nr.
138-139, p. 167-172).
Op 16 december 1977 ontving de firma Eisenmann een aanmaning vanwege
de Duitse speelgoedfabrikant Geobra, om dadelijk een einde te stellen aan
de verkoop in Belgie van Play-Big speelgoed, door Eisenmann betrokken
bij de Big Spielwaren Fabrik. Geobra verwees in haar aanmaning naar een
aantal rechterlijke beslissingen in Nederland en Duitsland, waarin Big
Spielwaren Fabrik schuldig werd bevonden aan namaking van Geobra's
Playmobil produkten. Eisenrriann leek hierop al het mogelijke te doen om
aan de vraag van Geobra tegemoet te komen. Laatstgenoemde vond de
genomen maatregelen evenwei nog steeds onvoldoende en bleef dreigen met
gerechtelijke stappen. Vanwege Big Spielwaren kon Eisenmann op bitter
weinig hulp rekenen. Op 19 december 1979 besliste het Duitse Bundesgerichtshof dat er geen sprake was van namaking. Daarop sloten Geobra en
Big een overeenkomst waarbij Geobra zich ertoe verbond aile in het
buitenland aanhangige procedures te Iaten vallen. Een storm in een glas
water. .. Eisenmann zat ondertussen echter met onverkochte voorraden en
vroeg hiervoor schadevergoeding van zowel Geobra als Big, haar leverancier. De vordering tegen Geobra, op grond van art. 1382 B.W. werd door
de Rechtbank van Koophandel te Luik toegewezen. De vordering tegen haar
verkoper, door de rechtbank ontleed als zijnde gesteund op de vrijwaring
voor uitwinning, werd daarentegen afgewezen: nu Geobra (no g) geen vordering bij de rechtbank had ingeleid, hield de aanmaning slechts een feitelijke
stoornis in, waartegen Eisenmann zichzelf kon verdedigen en waarvoor
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verkoper Big geen vrijwaring verschuldigd is (Kh. Luik, 4 januari 1983,
J.T., 1983, 556).
Anderzijds werd geoordeeld dat wanneer een kunsthandelaar ontdekt dat
een door hem gekocht schilderij vroeger gestolen werd, en hij geeft het
schilderij, in het raam van het opsporingsonderzoek, voorlopig terug aan
de ware eigenaar, teneinde een procedure tot terugvordering te vermijden,
deze afgifte dient beschouwd te worden als een vorm van uitwinning
waarvoor de verkoper vrijwaring verschuldigd is in de vorm van teruggave
van de koopprijs (Antwerpen, 22 februari 1984, R. W., 1986-87, 2793; zie
ook Cass., 12 november 1925, Pas., 1926, I, 56).
In laatstgenoemd geval riep de verkoper als verweer de artikelen 1629 en
1640 B.W. in. Geen van beide mocht baten. Art. 1629 B.W. kon niet
ingeroepen worden, enerzijds omdat de koopovereenkomst geen beding van
niet-vrijwaring bevatte, anderzijds omdat de koper het gevaar voor uitwinning niet had gekend ten tijde van de koop of niet op eigen risico had
gekocht. Art. 1640 B.W. was evenmin toepasselijk, daar de verkoper niet
kon bewijzen dat er voldoende middelen aanwezig waren om de eventuele
eis van de ware eigenaar te doen afwijzen.
52. Dient nog gewezen te worden op de mogelijke notariele aansprakelijkheid indien het door tussenkomst van notaris verkochte onroerend goed
verpacht blijkt te zijn, of nog steeds gehypotheceerd, terwijl het goed
,(voor) vrij, zuiver en onbelast" werd verkocht? De notaris moet zelf aile
nodige gegevens omtrent het te koop gestelde goed verzamelen en de koper
hierover juiste inlichtingen verschaffen (zie Brussel, 12 oktober 1982, R. W.,
1985-86, 2836; Luik, 1 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 349; Rb. Marche-enFamenne, 5 augustus 1982 en 3 februari 1983, Rev. Not. B., 1983, 432;
Scheidsr. Uitspr., 4 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 376, waarin een
nalatigheid van de notaris op dit punt zelfs als een grove fout wordt
bestempeld die niet wordt gedekt door de verzekering).
§ 3. Vrijwaring voor verborgen gebreken

53. TOEPASSINGSGEBIEDVANDEARTT. 1641 E.V. B.W. -Eenlandbouwer
gaf aan een aannemer gratis toestemming om zijn grond aan te vullen met
afbraakmateriaal van een autoweg. Kort na het storten van de betonblokken stierven een aantal koeien door het likken of eten van metaalslakken
die aan de blokken bleken vast te zitten. De landbouwer achtte de aannemer
gehouden tot vrijwaring voor deze ,verborgen gebreken" van het gestorte
materiaal. Het Hof van Beroep te Antwerpen was het daarmee niet eens:
de overeenkomst tussen de landbouwer en de aannemer kan, bij ontstentenis van een koopprijs, niet als een koopovereenkomst beschouwd worden,
zodat de artt. 1641 e.v. B.W. terzake geen toepassing kunnen vinden
(Antwerpen, 23 januari 1986, R. W., 1986-87, 324, noot Pauwels, C.). Ook
op buitencontractueel vlak ving de landbouwer bot. Het Hof achtte geen
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enkele fout in de zin van art. 1382 B.W. tenlaste van de aannemer bewezen
(over de mogelijke samenloop tussen contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid in geval van verborgen gebreken van de verkochte zaak,
infra, nr. 70).
De rechtspraak is wei bereid de toepassing van de artt. 1641 e.v. B.W. uit
te breiden tot aannemingsovereenkomsten, voor wat betreft Iichte verborgen gebreken die niet onder de toepassing van art. 1792 B.W. vallen (Vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 66, p. 828-830). Andermaal wist het Hofvan
Beroep te Gent aile mogelijke discussie dienaangaande te omzeilen, door
de overeenkomsten tussen een bouwpromotor die een flatgebouw op eigen
grond oprichtte, en de verkrijgers van de individuele appartementen, niet
als aannemings-, maar als verkoopovereenkomsten te bestempelen, ook al
moest op datum van het compromis of van het verlijden van de notariele
akte nog een gedeelte van de constructie worden afgewerkt; wat betreft het
niet voltooide gedeelte, ging het om een verkoop van een toekomstige zaak
(Gent, 13 november 1980, T. Aann., 1986, 157).

54. BEGRIP ,GEBREK" -Tot de gebreken die aanleiding geven tot vrijwaring, behoren in de eerste plaats de intrinsieke gebreken die de verkochte
zaak als zodanig aantasten. Aldus werden in de onderzochte periode als
gebrekkig beschouwd:
- een kraan waarvan de olie in de pistons regelmatig overliep (Cass., 17
december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 522 en Pas., 1983, I, 476);
- een fles orangeade waarvan de schroefdop onverwacht afsprong (Cass.,
29 januari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 693, Pas., 1987, I, 624 en J. T., 1987,
499);
-

een wagen die abnormaal snel roest vertoonde (Luik, 10 november 1982,

Jur. Liege, 1983, 153);
- salons met fabricagefouten (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II,
9 en Rev. Reg. Dr., 1984, 30);
- een limonadefles die ontplofte wegens een te hoog koolzuurgehalte, een
gebrek van de fles of een combinatie van beide (Brussel, 4 januari 1984,
R. W., 1986-87, 545);
- vervalste vreemde bankbiljetten (Antwerpen, 12 februari 1985, R. W.,
1984-85, 2949, noot Herbots, J. -men zou hier eerder een nietigverklaring
wegens dwaling verwacht hebben)
- bijzonder snel corroderende koperen buizen (Bergen, 10 juni 1985,
R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.);
- een tweedehandswagen die twee liter olie per duizend km verbruikte,
waarvan de koppeling slecht was afgesteld en die reeds een maand na de
levering roestvlekken vertoonde (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497
en Rev. Reg. Dr., 1985, 259);
-

een wagen, minder dan een jaar oud, 20.000 km, waarvan reeds na een
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paar maanden de schokdempers en uiteindelijk zelfs de motor dienden
vervangen te worden (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot
Parmentier, Cl.);
- een oud onbewoond huis, aangetast door voortwoekerende schimmel
(Antwerpen, 28 november 1985, Rev. Not. B., 1986, 390, noot De Valkeneer, R.);
- een wagen met vervalste kilometerteller (Bergen, 24 december 1985, Rev.
Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.- dergelijke vervalsing zou eerder
als (koopvernietigend) bedrog moeten worden beschouwd- supra, nr. 34);
- een verwarmingsinstallatie waarvan de brander, ondanks aanpassingen
en vervanging van onderdelen, herhaaldelijk defect bleef raken (Brussel, 21
februari 1986, T.B.B.R., 1987, 52, noot De Gavre, J.);
- een gasfles waarvan de kraan afbrak - deze was niet uitgerust met het
normaal voorziene dubbele veiligheidssysteem (Brussel, 13 november 1987,
Rev. Liege, 1987, 1460);
- afschilferende vloertegels (Kh. Dendermonde, 22 februari 1982, T.
Aann., 1983, 304, noot Dieusaert, L.).
In geval van overdracht van aandelen, vinden de artt. 1641 e.v. B.W. slechts
toepassing wanneer de aandelen zelf aangetast zijn door een gebrek dat de
normale uitoefening van de eraan verbonden rechten verhindert. Zij zijn
niet van toepassing wanneer het vermogen van de vennootschap een waardevermindering ondergaat (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
55. FUNCTIONELE OPVATTING- Een P.V.B.A. kocht bij twee onderscheiden verkopers een trekker en een oplegger. De twee voertuigen vertoonden
geen van beide een intrinsiek gebrek, zoals uit een deskundigenonderzoek
gebleken was. De onderlinge koppeling was echter - zelfs op wegen in
. goede staat - gebrekkig ten gevolge van een overdreven op en neer
bewegen.
De twee leveranciers werden door het Hof van Beroep te Luik in solidum
veroordeeld tot vergoeding van de door de koper geleden schade. Het Hof
overwoog a.m. dat aile bij de verkoop betrokken partijen, als vaklui, het
bestaan moesten kennen van het probleem m.b.t. de koppeling; dat de
leveranciers de afzonderlijke bestelling niet kunnen aanvoeren om aan het
door de koppeling gestelde probleem te ontkomen; dat zij immers samenhingen en dat beide verkopers wisten of althans moesten weten, desnoods
door aanvullende informatie in te winnen, welk voertuig bij het door hen
geleverde hoorde; dat de conceptie van de koppeling een probleem was van
beide verkopers die, ieder wat hem betreft, aansprakelijk bleven voor de
goede werking, de ene van de trekker, de ander van de oplegger; dat het
bij de verdeling van beider aansprakelijkbeid weinig belang beeft dat de
noodzakelijk geacbte aanpassing aan het ene af aan het andere onderdeel
van bet geheel is gebeurd nu zij bet resultaat was van een gemeenschappelijk
overleg over de uitvoering van een zelfde verbintenis.
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Het Hof van Cassatie had hierop geen kritiek en maakte van de gelegenheid
gebruik om nogmaals de zgn. functionele opvatting van de verborgen
gebreken te bevestigen: een verborgen gebrek van de verkochte zaak, dat
de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan oak een gebrek zijn dat, zeljs
indien het de zaak niet intrinsiek aantast, deze ongeschikt maakt tot het
gebruik waartoe de koper ze, naar de verkoper wist, bestemde (Cass., 17
mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1205, J.T., 1984, 566, Pas., 1984, I, 1128
en R. W., 1984-85, 2090; zie ook vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 65, p.
827).
Het Hof van Beroep te Brussel paste de functionele opvatting eveneens toe
op een vergelijkbaar geval van een slecht functionerende verbinding tussen
een aangekochte ,commutateur de messages telex" en een IBM computer
(Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178). Ook in dit arrest wordt
er met nadruk op gewezen dat de leverancier van de ,commutateur"
duidelijk op de hoogte was van het gebruik dat de koper ervan zou maken.
In de functionele opvatting is, om de vrijwaring te Iaten spelen, inderdaad
vereist dat de verkoper op de hoogte was of dit moest zijn, van de
omstandigheden waarin de koper de zaak zou gebruiken.
Een mazouttank met een wand van 5 mm bleek niet te weerstaan aan de
waterdruk. De leverancier werd hiervoor niet aansprakelijk geacht. De
gebreken van de tank waren nl. uitsluitend te wijten aan de plaatsing door
de koper: vijf meter diep in drassige grond. In die omstandigheden had de
wand geen 5, maar 8 mm dik moeten zijn. De bijzondere plaatsing van de
tank was bij het sluiten van de overeenkomst echter nooit ter sprake
gebracht. Aan de verkoper kon, aldus de Rechtbank van Koophandel te
Verviers, niet verweten worden dat hij de koper hiervan niet zelf op de
hoogte had gebracht, aangezien deze Iaatste, als aannemer van openbare
werken, niet onwetend kon zijn van de te nemen maatregelen voor een
deugdelijke plaatsing of tenminste, in geval van twijfel, zich bij de verkoper
moest informeren (Kh. Verviers, 3 november 1983, Jur. Liege, 1984, 228).
Een Ieverancier van verwarrningspanelen die door het Hof van Beroep te
Brussel aansprakelijk was gesteld voor de volledige schade die zijn koper
geleden had, voerde aan dat het bestreden arrest tot het bestaan van een
gebrek besloten had zonder vastgesteld te hebben dat de koper van het door
hem bedoelde gebruik kennis had gegeven aan de verkoper. Dit middel werd
door het Hof van Cassatie niet aangenomen. Uit de overwegingen en
vaststellingen, enerzijds dat panelen in de werkplaats van de koper op 8 m
van de grond in een volgepropte ruimte waren geplaatst, dat de enige
mogelijkheid om de panelen te onderhouden ws deze te beklimmen en erop
te steunen en dat in die omstandigheden de leverancier, hetzij de nodige
maatregelen moest treffen om een voldoende draagvermogen te voorzien
voor mogelijke overbelasting, hetzij de nodige maatregelen moest nemen
om de koper op de hoogte te brengen van het maximum draagvermogen;
anderzijds dat de verkoper noch het een noch het ander deed, en integendeel
de koper misleidde door tijdens de montage zijn eigen aangestelden toe te
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Iaten de panelen te gebruiken als loopbrug, met het gevolg dat hij tekort
is geschoten in zijn plicht als raadgever, die op hem bleef wegen, ook al was
de koper een vakman, die echter ter zake niet gespecialiseerd was, blijkt dat
het bestreden arrest wei degelijk oordeelde dat de verkoper kennis had van
het gebruik waa~toe de koper de gekochte zaak bestemde (Cass., 8 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 322 en Pas., 1986, I, 275).
56. Blijkbaar is tach niet iedereen zonder meer gewonnen voor de ruime
interpretatie van het begrip ,gebrek" voor de toepassing van de artt. 1641
e.v. B.W. Zo weigerde de Rechtbank van Koophandel te Charleroi aan de
cassatierechtspraak ter zake een algemene draagwijdte toe te kennen: , , .. .la
jurisprudence de la Cour de Cassation para!t reconna!tre la legalite de la
notion fonctionelle du vice cache dans les cas ou les parties s'y sont
necessairement refere, specialement dans la matiere des ventes commerciales ... cela ne signifie pas que le vice non intrinseque de la chose la rendant
impropre a son usage est, en principe, un vice redhibitoire, mais seulement
qu'il peut etre un tel vice ... c'est en fonction des circonstances de l'espece
(garantie particuliere promise par le vendeur, exigences specifiques de
l'acheteur, ... ) que les tribunaux appliqueront ou non la conception fonctionelle du vice ... "(Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; zie ook de
kritiek van Foriers, P.A., ,Les contrats commerciaux (1970-1984) Chronique de jurisprudence", T.B.H., 1987, (3), 40-44 en van Simont, L., ,La
notion fonctionelle du vice cache: un faux probleme?'', in Hommage aRene
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 331-342).
Omtrent de gelijkstelling van een gebrek ,qua conformiteit" dat slechts kan
worden vastgesteld na gebruik van de zaak, met een verborgen gebrek in
de zin van art. 1641 B.W. (Cass., 19 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1314,
J.T., 1980, 616, Pas., 1980, I, 1295, noot en R. W., 1981-82, 940, noot;
Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112) bestaat
er evenmin eensgezindheid. Een deel van rechtspraak en rechtsleer beschouwt de levering van een zaak behept met een , verborgen non-conformiteit" als een schending van de leveringsplicht (supra, nr. 43).
57,

GEEN VRIJWARING VOOR ZICHTBARE, ENKEL VOOR VERBORGEN GEBRE-

De koper die bij de levering vaststelt dat de hem verkochte zaak
gebreken vertoont, heeft er alle belang bij dadelijk te reageren en voorbehoud te maken. Zoniet wordt hij geacht de zaak te hebben aanvaard; en
de aanvaarding dekt de zichtbare gebreken van de verkochte zaak (Gent,
13 november 1980, T. Aann., 1986, 157; Kh. Brugge, 21 oktober 1982,
T. V.B.R., 1983, 44; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; Kh.
Hasselt, 12 januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 164, noot). De levering van
een zaak behept met zichtbare gebreken, is een schending van de leveringsplicht (Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112).
Na de aanvaarding is de verkoper enkel vrijwaring verschuldigd voor de
verborgen gebreken van de zaak (artt. 1641-1642 B.W.).
KEN ---'
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Een gebrek is verborgen wanneer het slechts kan worden ontdekt door een
technisch onderzoek dat de bevoegdheid van de koper te boven gaat. Zijn
daarentegen geen verborgen gebreken, deze die de koper had kunnen
achterhalen door een elementair, doch aandachtig onderzoek bij de levering
(Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259;
Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.;
Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J. T.,
1986, 11).
Zoals reeds opgemerkt in het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, p. 826, nr.
64}, is de rechtspraak vrij soepel ten aanzien van de niet-professionele
koper. Bij de aankoop van een wagen b.v. wordt van de koper niet verwacht
dat hij het voertuig zou Iaten onderzoeken door een expert (Luik, 27 juni
1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259; Bergen, 24
december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
In het Luikse geval bleek een tweedehandswagen twee liter olie per duizend
km. te verbruiken, was de koppeling slecht afgesteld en verschenen amper
een maand na de levering reeds roestvlekken. Deze gebreken konden
volgens het Hof op het ogenblik van de koop niet worden achterhaald door
een - zelfs aandachtig - particulier.
De Rechtbank van Koophandel van Charleroi was daarentegen van oordeel
dat een aantal door de koper van een caravan ingeroepen gebreken ,etaient
aisement decelables par un examen normalement attentif de l'acheteur,
immediatement a pres la livraison". Zij waren derhalve gedekt door de
aanvaarding (Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11).
Een bouwpromotor moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar waren
en die de koper heeft kunnen waarnemen bij de aflevering van het verkochte
goed. Indien de koper bij de inbezitneming van bet privatieve goed nopens
bepaalde zichtbare gebreken geen voorbehoud heeft gemaakt, heeft hij deze
aanvaard (Gent, 13 november 1980, T. Aann., 1986, 157).
58. De precontractuele kennis door de koper, van het gebrek waarmee de
verkochte zaak behept is, ontneemt hem het recht op vrijwaring vanwege
de verkoper, om het even hoe hij er kennis van kreeg (Kh. Hasselt, 12
januari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 164, noot). De rechtbank oordeelde dat
de koper die tweede-keus tegels had besteld, tegen een zo laag mogelijke
prijs en die door de vloerder waren gecontroleerd en in orde bevonden, niet
moet komen klagen dat de tegels reeds na enkele maanden volledig afgesleten waren. Hij wist of moest weten, aldus de rechtbank, dat de tegels niet
dezelfde kwaliteit en bestendigheid konden hebben als de veel duurdere
eerste-keus tegels; de koper heeft een risico aanvaard van mogelijke gebreken aan de tegels. Het gebrek werd als zichtbaar bestempeld, als zodanig
gedekt door de goedkeuring bij de levering.
Een professioneel uit de bouwsector kan niet onwetend zijn van de bijzondere eigenschappen van een bepaald soort stenen; zo hij dat toch zou zijn,
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dient hij zich v66r de bestelling bij de leverancier in te lichten (Luik, 16
oktober 1985, Jur. Liege, 1985, 638).
Een fabrikant van koperen buizen, wierp op dat de koper (een aannemerbouwpromotor) ten tijde van de koop had moeten weten dat de door hem
bestelde buizen mogelijk gebreken zouden gaan vertonen. De fabrikant
verwees o.m. naar publicaties uit 1977 (de koop vond plaats in oktober van
dat jaar) waarin het bewuste probleem werd beschreven. Hiermee kon hij
het Hof van Beroep te Bergen niet overtuigen. Het Hof beaamt weliswaar
dat de koper zich, als aannemer, inderdaad op de hoogte moet houden van
dergelijke studies, doch men kan van hem niet verwachten dat hij dadelijk
kennis zou hebben van alle publicaties; niets wees er trouwens op dat de
door de fabrikant aangehaalde studie op het ogenblik van de bestelling reeds
op ruime schaal was verspreid. Een normaal bevoegd aannemer moest bij
de bestelling van zulke koperen buizen niet weten dat deze, wanneer men
er koud water liet door stromen, vrij snel gebreken zouden gaan vertonen
(Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.).
Het is blijkbaar niet overbodig er nogmaals op te wijzen dat, naar de
gemeenrechtelijke regels inzake bewijslast, de verkoper het bewijs dient te
leveren dat de koper op het ogenblik van de koop kennis had of moest
hebben van het gebrek (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev.
Reg. Dr., 1985, 259; Herbots, J., ,Is de bankier die vervalste vreemde
bankbiljetten koopt de sigaar?" (noot onder Antwerpen, 12 februari 1985),
R. W., 1984-85, (2949), 2954). Dit wordt soms uit het oog verloren (infra,
nr. 65).
59. ANTERIORITEIT VAN HET GEBREK - Vrijwaring is slechts verschuldigd
voor de gebreken die reeds aanwezig waren op het ogenblik van de koop.
Het volstaat dat het gebrek in kiem bestond, ook al heeft het zich pas daarna
ten volle ontwikkeld (Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1985,497 en Rev. Reg.
Dr., 1985, 259; Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173; Brussel, 20 mei
1987, R.P.S., 1987, 226; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11).
De aard van de ingeroepen gebreken van een tweedehandswagen (overdreven olieverbruik, slecht functionerende koppeling, verschijnen van roestplekken) en het feit dat zij reeds enkele weken na de levering van het voertuig
verschenen, lieten het Hof van Beroep te Luik toe te stellen dat deze
gebreken (minstens in de kiem) reeds v66r de koop aanwezig waren (Luik,
27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259). De
anterioriteit van het gebrek werd daarentegen niet bewezen geacht m.b.t.
een wagen waarvoor amper drie dagen v66r de verkoop nog een maagdelijke
groene kaart werd afgeleverd, die daarna gedurende vijf maanden normaal
kon gebruikt worden, terwijl het (eenzijdig) expertiseverslag niet vaststelde
dat de beweerde slechte herstellingen na een ernstig ongeval, klaarblijkelijk
van v66r de koop dateerden (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173).
Ben waardevermindering van het vennootschapsvermogen, is niet aileen als
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zodanig geen gebrek in de aandelen, zij dateerde in ieder geval niet van v66r
de aandelenoverdracht, maar was het gevolg van latere gebeurtenissen de crisis van 1973 en slecht beheer (Brussel, 20 mei 1987, R.P.S., 1987, 226).
60. BEWIJS - Overeenkomstig de algemene regels inzake bewijsrecht, is de
koper er toe gehouden het bewijs te leveren van de verborgen gebreken
waardoor de gekochte zaak zou aangetast zijn (Bergen, 18 juni 1986, Rev.
Liege, 1987, 176). De rechtspraak is terzake vrij soepel en aanvaardt ook
een bewijs d.m.v. gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens.
De koper volstaat met het negatief bewijs dat het schadegeval geen andere
oorzaak kan hebben dan een gebrek in de zaak.
Ret Rof van Beroep te Bergen verwacht een volstrekt waterdicht negatief
bewijs dat elke andere mogelijke oorzaak uitsluit. Roewel met zekerheid
vaststond dat de brand in een woning was begonnen in een verwarmingstoestel op gas, stond het volgens het Rof nog niet voor 1000Jo vast dat de brand
ook aan een gebrek in het toestel te wijten was. Er bleef nog de mogelijkheid
van een gaslek ter hoogte van de aansluiting (Bergen, 18 juni 1986, Rev.
Liege, 1987, 176).
Ret Rof van Beroep te Brussel was in een geval waarin zowel de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van art. 1384 al. 1 B.W. als de
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken aan bod kwamen, minder streng
en wees er op dat de negatieve bewijslevering van het ontbreken van andere
mogelijke oorzaken, naar redelijkheid moet worden opgevat en met gezond
verstand moet worden beoordeeld. De fabrikant die als verkoper tot vrijwaring van de bewaarder van de zaak werd veroordeeld vond dat het Rof
hiermee te soepel was geweest in het aanvaarden van de aanwezigheid van
een gebrek. Ret Rof van Cassatie keurde de redenering van het Brusselse
arrest volledig goed. Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande is de
feitenrechter trouwens niet verplicht de bij art. 1641 B.W. vereiste kenmerken van het gebrek nader aan te geven (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 499 en Pas., 1987, I, 624).
De omstandigheid dat een gerechtelijk deskundige de precieze oorzaak van
herhaaldelijke defecten aan een hete lucht-verwarmingsinstallatie niet kon
aanduiden, neemt niet weg dat het bestaan van een gebrek (in de conceptie,
uitvoering of afstelling) vaststaat (Brussel, 21 februari 1986, T.B.B.R.,
1987, 52, noot De Gavre, J.). In een eerder geval van een ontplofte
limonadefles, was hetzelfde Rof van oordeel dat een gebrek vaststond nu
zelfs bij een enigszins onvoorzichtige manipulatie - ter zake overigens niet
bewezen - geen ontploffing moest worden verwacht; de ontploffing kon
slechts te wijten zijn aan een te hoog koolzuurgehalte of een gebrek van de
fles of een combinatie van beide (Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87,
545).
Ret bewijs van het gebrek kan niet geleverd worden door een eenzijdige,
niet tegensprekelijke expertise (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 173;
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zie ook Brussel, 6 december 1983, R. W., 1986-87, 1274, noot). Dergelijke
expertise kan, gelet op de omstandigheden waarin ze werd uitgevoerd, wei
in aanmerking genomen worden als een van de gewichtige, bepaalde en
overeenstemmende vermoedens waaruit het bestaan van een gebrek kan
worden afgeleid (Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984,
II, 112; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 831, nr. 68).
61. KORTE TERMIJN- Luidens art. 1648 B.W. dient de koper zijn vordering op grand van koopvernietigende gebreken in te steilen binnen een korte
tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken
van de plaats waar de koop gesloten is. Wanneer de koper te lang zou
wachten om zulke vordering in te steilen, komt het onderzoek naar de
oorsprong van de gebreken en de staat van het goed bij de levering in het
gedrang (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9 en Rev. Reg. Dr.,
1984, 30). Doch het feit dat de oorzaak van een ongeval bekend is en aile
partijen het bestaan van het gebrek erkennen, ontslaat de koper nog niet
van de verplichting binnen een korte termijn op te treden; de korte termijn
heeft nl. ook te maken met het mogelijke verhaal van de verkoper op zijn
leverancier (Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460). De korte
termijn is daarentegen niet van toepassing m.b.t. een uitdrukkelijke waarborg vanwege de verkoper van de afwezigheid van bepaalde gebreken.
De korte termijn wordt door de feitenrechter vrij beoordeeld, rekening
houdende met aile omstandigheden van de zaak, met name de aard van het
verkochte, de aard van het gebrek, de gebruiken, de hoedanigheid van
partijen en de door hen verrichte buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen, zoals het vorderen van een gerechtelijk deskundigenonderzoek
(Cass., 23 maart 1984,Arr. Cass., 1983-84,970, Pas., 1984, I, 867 enR. W.,
1984-85, 127; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 70, p. 832-833). Wil men
zich in dit verband op een plaatselijk gebruik beroepen, dan moet men dit
reeds voor de feitenrechter doen: een plaatselijk gebruik vermag niet voor
het eerst voor het Hof van Cassatie ingeroepen te worden (Cass., 17
december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 522 en Pas., 1983, I, 476).
Ook het bepalen van het vertrekpunt van de korte termijn, behoort tot de
soevereine beoordeling van de feitenrechter (vorig Overzicht, T.P.R., 1985,
nr. 70, p. 832). Zo liet het Hof van Beroep te Luik de korte termijn !open
vanaf de ontdekking van de gebreken, en niet vanaf de levering (Luik, 27
juni 1985, Jur. Liege, 1985, 497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259).
Algemeen wordt aangenomen dat de korte termijn wordt verlengd, wanneer
er ernstige onderhandelingen gevoerd worden met het oog op het bereiken
van een minnelijke regeling (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9
en Rev. Reg. Dr., 1984, 30; Luik, 6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221
en Pas., 1984, II, 112; Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege, 1987, 1460;
Rb. Brussel, 26 maart 1986, T.B.B.R., 1987, 80; Simont, L., De Gavre, J.
en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence (1976 a 1980) Les contrats
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speciaux", R.C.J.B., 1985, (105), nr. 44, p. 161; vorig Overzicht, T.P.R.,
1985, nr. 71-72, p. 833-835).
Om een exceptie van laattijdigheid te verwerpen is de rechter nochtans niet
verplicht het bestaan van besprekingen vast te stellen, daar ook andere ter
beoordeling van de feitenrechter staande redenen het niet-verstrijken kunnen rechtvaardigen van de korte termijn (Cass., 29 januari 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 693, J.T., 1987, 449 en Pas., 1987, I, 624). Zo wordt eveneens
rekening gehouden met de aanvraag van een deskundigenonderzoek.
Op 1 december 1976, acht dagen na een ongeval met een brandblusapparaat,
zond de koper een aangetekende brief aan zijn leverancier, met de mededeling dat hij verplicht zou zijn de leverancier aansprakelijk te stellen voor
de gevolgen van het ongeval, als kon worden aangetoond dat het apparaat
gebrekkig was. Aan de controle-instelling A.I.B. werd een expertise gevraagd; opdracht die op 4 mei 1978 voltooid was. Op 3 augustus 1978 werd
de rechtsvordering ingesteld. Op grand dat het vanwege de koper niet
verstandig zou geweest zijn in rechte te dagvaarden alvorens de besluiten
van de deskundigen te kennen, en dat het hem ook niet mocht worden
verweten getracht te hebben tot een minnelijke regeling te komen, ondanks
de afwijzing door de verkoper van het voorstel dat was gedaan om deel te
nemen aan het deskundigenonderzoek waarvan niemand op dat moment het
resultaat kon vermoeden, achtte het Hofvan Beroep te Brussel de rechtsvordering nog tijdig ingesteld. De cassatievoorziening vanwege de verkoper
werd afgewezen (Cass., 19 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1155 en Pas.,
1983, I, 1052).
In een arrest van 23 maart 1984 had het Hof van Cassatie evenmin kritiek
op een arrest waarin werd gesteld dat wanneer een koper dadelijk na het
ontdekken van het gebrek en na het afspringen van de onderhandelingen,
meer bepaald door het ontvangen van de factuur, dadelijk de aanstelling
van een deskundige vordert en de verkoper, vooraleer het verslag van de
deskundige neerligt, dagvaardt tot betaling van de koopwaar, er niets is dat
de koper belet zijn eis tot nietigverklaring (sic) van de verkoop bij wijze van
tegenvordering in te stellen (Cass., 23 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 970,
Pas., 1984, I, 867 en R. W., 1984-85, 127).
Waar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel wei kon aannemen dat
een verzoekschrift tot aanstelling van de deskundige, gelet op de omstandigheden, tijdig gebeurde, had zij nochtans geen begrip voor het totaal gebrek
aan initiatief door de koper ten opzichte van de verkoper gedurende
verschillende jaren, alvorens te dagvaarden (Rb. Brussel, 26 maart 1986,
T.B.B.R., 1987, 80).
Werden eveneens laattijdig bevonden: de vordering van een aannemer tegen
zijn leverancier wegens verborgen gebreken aan de geleverde vloertegels,
ingesteld ongeveer 16 maanden nadat hem werd meegedeeld dat de fabrikant elke aansprakelijkheid afwees (Kh. Dendermonde, 22 februari 1983,
T. Aann., 1983, 304, noot Dieusaert, L.); een vordering tot ontbinding van
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de koop van een tweedehandswagen die werd ingesteld ongeveer vier
maanden na de terugkeer in Belgie (Luik, 14 mei 1986, Rev. Liege, 1987,
173: het Hof achtte trouwens de anterioriteit van de ingeroepen gebreken
niet bewezen); alsook een vordering ingesteld op 15 februari 1980, hoewei
de koper reeds op 17 februari 1978 had geprotesteerd en dit op 13 februari
1979 herhaalde (Bergen, 27 september 1983, Pas., 1984, II, 9 en Rev. Reg.
Dr., 1984, 30).
62. SANCTIE - Naar luid van art. 1644 B.W. heeft de koper van een
gebrekkige zaak de keuze om hetzij de ontbinding van de koop (actio
redhibitoria), hetzij de terugbetaling van een deel van de prijs (actio
aestimatoria of quanti minoris) te vorderen.
De koper heeft in beginsel de vrije keuze tussen beide vorderingen. Een
vordering tot ontbinding is nochtans slechts mogelijk voor zover de zaak
kan worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevond op het ogenblik
dat de gebreken werden ontdekt (Luik, 10 november 1982, Jur. Liege, 1983,
153). Volgens het Luikse Hof had de koper van een wagen het recht om
de ontbinding van de koop te vorderen verloren, nu hij het voertuig,
ondanks abnormaal snel verschijnende roest, was blijven verder gebruiken.
Het Hof had de vordering ook kunnen afwijzen op grond dat de koper de
zaak, door ze verder te gebruiken, had aanvaard (supra, nr. 42-43); of ook
wegens het verstrijken van de korte termijn (supra, nr. 61).
De verplichting van de verkoper om, eens de koop ontbonden, de gebrekkige zaak terug te nemen, wordt soms via het opleggen van een dwangsom
,hard" gemaakt (zie b.v. Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987,
178; Kh. Charleroi, 5 december 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 34).
Clausules uit de algemene verkoopsvoorwaarden waarbij aan de koper een
van de mogelijkheden van art. 1644 B.W. wordt ontzegd, houden een
beperking in van de vrijwaringsplicht van de verkoper. Zij kunnen niet
worden ingeroepen door een beroepsverkoper, aangezien deze - behoudens zijn onoverwinnelijke onwetendheid - geacht wordt de gebreken
gekend te hebben (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot Parmentier, Cl.; Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178; infra, nr. 68).
Overeenkomstig art. 1644 B.W. stelde het Hof van Beroep te Bergen een
deskundige aan om de prijsvermindering te bepalen die aan de koper van
een wagen met vervalste kilometerteller zou moeten worden toegekend
(Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
63. VERKOPER TE KWADER TROUW - Voor het instellen door de koper, van
de actio redhibitoria of aestimatoria, is het irrelevant of de verkoper al dan
niet te goeder trouw was, m.a.w. al dan niet kennis had van het gebrek.
De kennis door de verkoper van bet gebrek, heeft wel tot gevolg dat deze
laatste dan gehouden is tot een volledige schadevergoeding aan de koper
(art. 1645 B.W.). De verkoper te kwader trouw kan zich ook niet beroepen

1098

op een niet-vrijwaringsbeding (art. 1643 B.W.; infra, nr. 68). Het Hof van
Beroep te Luik paste deze beginselen correct toe op de verkoop, tussen twee
particulieren, van een gebrekkige tweedehandswagen: gezien de aard van
de gebreken alsmede het feit dat hij het voertuig zelf regelmatig gebruikte,
kon de verkoper, aldus het Hof, niet beschouwd worden als een verkoper
te goeder trouw. De verkoper werd tot schadevergoeding aan de koper
veroordeeld; hij kon zich, als verkoper te kwader trouw, oak niet beroepen
op een niet-vrijwaringsbeding (Luik, 27 juni 1985, fur. Liege, 1985, 497 en
Rev. Reg. Dr., 1985, 259).
64. DE BEROEPSVERKOPER - Volgens het gemeen recht wordt de goede
trouw vermoed; de koper die van zijn verkoper een volledige schadevergoeding wil bekomen, moet het bewijs leveren van diens kwade trouw, m.a.w.
van diens kennis van het gebrek. Ben consumentvriendelijke rechtspraak,
ingeluid door het Cassatiearrest van 4 mei 1939 (Pas., 1939, I, 224) heeft
dit vermoeden echter omgekeerd, ten aanzien van de beroepsverkopers: zij
zijn gehouden tot een resultaatsverbintenis de door hen verkochte zaak
zonder gebreken te leveren. Zoals het Hof van Cassatie in de onderzochte
periode nogmaals stelde, moet de fabrikant of de handelaar die aan een
koper een produkt van zijn nijverheid of een voorwerp van zijn handel
levert, vooraf nagaan of de door hem verkochte zaak geen gebreken
vertoont; hij moet daartoe aile nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen en aan de koper het nuttig gebruik van de zaak
te waarborgen (Cass., 17 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1205, J.T., 1984,
566, Pas., 1984, I, 1128 en R. W., 1984-85, 2090; evenals Bergen, 10 juni
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot Dermine, L.).
De professionele verkoper wordt m.a. w. geacht de gebreken in de door hem
verkochte zaak te hebben gekend, zodat hij in principe, overeenkomstig art.
1645 B.W., gehouden is tot volledige schadevergoeding van de koper
(Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545; Antwerpen, 12 februari 1985,
R. W., 1984-85, 2949, noot Herbots, J.; Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.; Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986,
518, noot Parmentier, Cl.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987,
129, noot Dermine, L.; Bergen 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 176).
Tenzij de beroepsverkoper bewijst dat hij zich in de volstrekte onmogelijkheid bevond om het gebrek te ontdekken, want de Belgische rechtspraak
en rechtsleer nemen aan dat de beroepsverkoper het vermoeden van kennis
van de gebreken in de door hem verkochte zaak, kan weerleggen, wanneer
hij het (moeilijke) bewijs levert dat hij zich in een onoverwinnelijke onwetendheid (,,ignorance invincible") bevond nopens bet gebrek, dat het gebrek voor hem- zelfs als specialist- absoluut onnaspeurbaar (,absolument indecelable") was (Antwerpen, 12 februari 1985, R. W., 1984-85,
2949, noot Herbots, J.; Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187,
noot Delvaux, P.H.; Bergen, 12juli 1985, T.B.H., 1986,518, noot Parmen-
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tier, Cl.; Bergen, 24 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 129, noot
Dermine, L.; Bergen, 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 176; Brussel, 13
november 1986, Rev. Liege, 1987, 1460; Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur.
Imm., 1985, 173).
65. Het Hof van Beroep te Bergen wees er zeer terecht op dat de verplichting voor de professionele verkoper om alle nuttige maatregelen te nemen
om de gebreken in de door hem verkochte zaken op te sporen, enkel bestaat
ten aanzien van zijn koper, maar niet tegenover zijn eigen leverancier. De
leverancier kan tot zijn verdediging niet aanvoeren dat hij de zaak aan een
professioneel (voort-)verkoper heeft geleverd die geacht zou worden bet
gebrek gekend te hebben (Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11187,
noot Delvaux, P.H.; zie ook Cass., 4 mei 1939, Pas., 1939, I, 224; Foriers,
P.A., o.c., T.B.H., 1987, (3), nr. 65, p. 48-49; VanRyn en Heenen, III,
nr. 700, p. 550).
Dit laatste werd blijkbaar uit het oog verloren door bet Antwerpse Hof van
Beroep in een arrest van 12 februari 1985 (R. W., 1984-85, 2949, noot
Herbots, J.). Een bank was, na controle van een specimen, bereid een
pakket C.F.A.-franken over te kopen van een particulier die hiertegen
diamanten had verkocht aan een onbekende Afrikaan. Nog dezelfde dag
werden de C.F.A.-franken door de bank doorverkocht aan wisselagenten
die op hun beurt doorverkochten aan de Banque de France. Nadat werd
ontdekt dat het om valse bankbiljetten ging, stelden de verzekeringsmaatschappijen van de bank, op grond van subrogatie, tegen de particulier een
vordering in wegens verborgen gebreken. Het arrest draait in wezen rond
de vraag of de bank, als professioneel koper van vreemde valuta, op de
hoogte had moeten zijn van de vervalsing. Indien de koper kennis had of moest hebben - van de gebreken van de gekochte zaak, dan is de
verkoper inderdaad geen vrijwaring verschuldigd (art. 1642 B.W.). Volgens
de normale regels inzake bewijslast, had in casu de diamanthandelaar-verkoper van de C.F.A.-franken het bewijs moeten leveren dat de bank-koper
bet gebrek had moeten opmerken. Het Antwerpse Hof heeft vanwege de
verkoper dit bewijs echter niet gevraagd, maar ging er zonder meer van uit
dat de bank, als beroepskoper tegenover een particulier verkoper, geen
vrijwaring voor de verborgen gebreken van de bankbiljetten kon bekomen.
Alsof er op een professioneel koper een vermoeden van kennis van de
verborgen gebreken zou rusten. Quod non.
66. Zoals men weet, wordt art. 1645 van bet Burgerlijk Wetboek door de
Franse rechtspraak anders ge1nterpreteerd en wordt de beroepsverkoper
aldaar onweerlegbaar vermoed kennis te hebben van de gebreken van de
door hem verkochte zaak. Wanneer een Belgische rechter geroepen is om
op een koopovereenkomst het Franse recht toe te passen, dient hij daarbij
tevens de Franse interpretatie te volgen. Dit besliste het Hof van Cassatie
in bet arrest van 9 oktober 1980 (besproken in het vorige Overzicht, T.P.R.,
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1985, nr. 80, p. 844). Het Hof van Beroep te Bergen, waarnaar deze zaak
werd verwezen, achtte de Franse beroepsverkoper daarom gehouden tot een
volledige schadevergoeding, precies zoals een Frans rechter het zou gedaan
hebben (Bergen, 15 maart 1983, J.T., 1983, 579). Voor een overzicht van
het Franse recht inzake vrijwaring voor verborgen gebreken, zie Huet, J.,
Responsabilite du vendeur et garantie contre les vices caches, Parijs, Litec,
488 p., alsmede Daco, H., ,Le regime des vices caches", in Unite et
diversite de droit prive, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983,
498-543.
67. UITBREIDENDE BEDINGEN- Ben machine werd verkocht ,au domicile
et mettons en etat de marche'' met een , ,garantie de trois mois pieces et main
d'reuvre". De eerste bepaling is een contractuele uitbreiding van de vrijwaringsplicht: aan de koper wordt een resultaat gegarandeerd, nl. de goede
werking van de machine. Door de tweede clausule wordt de vrijwaringsplicht uitgebreid tot aile defecten die zich binnen de opgegeven termijn van
drie maanden zouden voordoen, ongeacht of deze al dan niet onder de
toepassingvanart.1641 B.W. vallen. Zodradeverkochtezaaknietnormaal
functioneert, komt de verkoper tekort aan zijn contractuele garantieplicht
(Kh. Charleroi, 5 december 1986, Rev. Reg. Dr.; 1987, 34).
68. EXONERATIEBEDINGEN - Contractuele beperkingen van de vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken, zijn slechts geldig voor zover de
verkoper niet op de hoogte was van het gebrek (art. 1643 B.W.). Aangezien
de beroepsverkoper geacht wordt de gebreken van de door hem verkochte
zaken te kennen, kan hij zich in principe niet beroepen op een beding van
niet-vrijwaring - behoudens het door hem te leveren bewijs van zijn
onoverwinnelijke onwetendheid (Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518,
noot Parmentier, Cl.; Brussel, 13 november 1986, Rev. Liege, 1987, 178;
Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173).

In de praktijk is het niet steeds even eenvoudig om een niet-vrijwaringsbeding als zodanig te herkennen. Algemene verkoopsvoorwaarden zijn op dit
punt soms zeer subtiel geformuleerd.
Ben koper diende, volgens de algemene voorwaarden, de leverancier dadelijk op de hoogte te brengen van opgetreden gebreken; de verkoper verbond
er zich toe hieraan binnen een redelijke termijn te verhelpen. Door deze
bepaling uit de contractsvoorwaarden te aanvaarden, heeft de koper, zo
stelde het Hof van Beroep te Brussel, nog niet verzaakt aan zijn recht om
de ontbinding van de koop te vorderen (Brussel, 13 november 1986, Rev.
Liege, 1987, 178). Bovendien houdt dergelijk beding, waardoor aan de
koper het optierecht van art. 1644 B.W. wordt ontnomen, een beperking
in van de vrijwaringsplicht, waarop een beroepsverkoper zich in beginsel
niet kan beroepen (zie ook Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 518, noot
Parmentier, Cl.).
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Ben tweedehandswagen werd, volgens de factuur, verkocht ,dans l'etat oil
il se trouve et bien connu de l'acheteur". Dergelijke clausule kan worden

gelijkgesteld met een eenvoudig niet-vrijwaringsbeding waarop de verkoper
zich in casu niet kon beroepen: hoewel geen beroepsverkoper, kon hij gelet
op de omstandigheden niet als te goeder trouw beschouwd worden (Luik,
27 juni 1985, Jur. Liege, 1985,497 en Rev. Reg. Dr., 1985, 259; vgl. Cass.,
15 september 1978, besproken in het vorige Overzicht, T.P.R., 1985, nr.
77, p. 841-842, waar het wel om een beroepsverkoper ging; over de juiste
draagwijdte van zulke bedingen, zie Faure, M. en Moens, K., Een droomwereld voor auto's, in IUS, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,
1983, 148-150).
Ben niet-professionele verkoper van een oud, onbewoond gebouw, kan te
goeder trouw onwetend zijn van voortwoekerende schimmel, zodat hij zich
in principe kan beroepen op een exoneratiebeding. Dit beding wordt nog
niet ongeldig door het louter feit dat het gebrek z6 ernstig is dat het goed
volledig ongeschikt is voor normaal gebruik (Antwerpen, 28 november
1985, Rev. Not. B., 1986, 390, noot De Valkeneer, R.). Toch waren de
verkopers in casu tot vrijwaring gehouden. De betwisting betrof de precieze
draagwijdte van een clausule uit het lastenkohier voor de openbare verkoping, luidens welk ,het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich
bevindt ten tijde van de definitieve toewijzing, met alle actieve en passieve,
voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden, recht van overgang en alle andere lasten... De koper wordt
geacht het verkochte goed te kennen, na het tot zijn tevredenheid te hebben
bezocht en onderzocht. Hij kan zich ten aanzien van de verkopers niet
beklagen omtrent oppervlakte, volume, muurgemeenheid of om enige andere reden". De interpretatieregels van de artt. 1162, 1164 en 1602 B.W.
volgend, was het Antwerpse Hof van oordeel dat deze bepalingen uit het
lastenkohier te maken hadden met resp. de vrijwaring voor uitwinning en
de leveringsplicht, maar dat zij geen exoneratie inhielden voor verborgen
gebreken van het verkochte goed.
69. RECHTSTREEKSE VORDERING- De uiteindelijke koper van een gebrekkige zaak, kan zijn vordering tot vrijwaring niet alleen richten tot zijn eigen
verkoper, maar ook rechtstreeks tegen de eerdere verkopers, tot de fabrikant toe (Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545; Brussel, 13 november
1987, Rev. Liege, 1987, 1460).
De vordering tot vrijwaring (voor uitwinning of voor verborgen gebreken)
die de eerste koper bezit, wordt nl. beschouwd als een toebehoren van de
zaak (art. 1615 B.W.) dat telkens mee wordt overgedragen op de verdere
kopers (Cass., 5 december 1980, besproken in het vorige Overzicht, T.P.R.,
1985, nr. 57, p. 819).
70. SAMENLOOP - Door sommige kopers wordt nog steeds te pas, maar
vooral te onpas gepoogd om van de verkoper of de fabrikant van een
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gebrekkige zaak een vergoeding te bekomen op buitencontractuele grondslag.
Aangezien een verkoper, eens de zaak geleverd, er geen bewaarder meer van
is, kan hij in ieder geval niet op grond van art. 1384 al. 1 B. W. aansprakelijk
gesteld worden voor de schadelijke gevolgen van een gebrek (Gent, 6 mei
1983, De Verz., 1983, 465; Brussel, 4 januari 1984, R. W., 1986-87, 545).
In bet Iicht van de huidige cassatie-rechtspraak i. v .m. de samenloopsproblematiek (zie hierover Cousy, H., ,Het verbod van samenloop tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag'', T.P.R.,
1984, 155-196; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van bet verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86,(1), 96 e.v.), is de kans ook erg klein
om, als koper, de verkoper of de fabrikant aansprakelijk te stellen op grond
van de artt. 1382-1383 B.W.
Tengevolge van bet afbreken van de kraan van een gasfles, deed er zich een
ontploffing voor in een circuswagen. De kraan bleek niet uitgerust met bet
normaal voorziene dubbele veiligheidssysteem. De gasfles was gekocht bij
deN. V. Vanden Borre, verdeler van Belgian Shell die de gasfles had gevuld.
De gebrekkige kraan was aan Belgian Shell geleverd door Ceodeux. In
opdracht van Belgian Shell werden de kranen gecontroleerd door Apragaz.
De vordering gesteund op de contractuele aansprakelijkheid van de verschillende leveranciers werd afgewezen wegens laattijdigheid. Ben contractuele
wanprestatie kan echter ook de extra-contractuele aansprakelijkheid tegenover de medecontractant in bet gedrang brengen op voorwaarde dat 1° de
contractuele tekortkoming een buitencontractuele fout uitmaakt, d. w .z. de
miskenning van een verplichting die voor eenieder geldt, onafhankelijk van
de overeenkomst en 2° de schade niet zuiver contractueel is, d. w .z. niet
uitsluitend bestaat in bet verlies van een voordeel dat de medecontractant
normaal van de correcte uitvoering van bet contract mocht verwachten.
Derden bij de overeenkomst kunnen de aquiliaanse aansprakelijkheid van
een contractspartij inroepen wanneer de contractuele wanprestatie tevens
een aquiliaanse fout uitmaakt (Brussel, 13 november 1987, Rev. Liege,
1987, 1460). Dergelijke extra-contractuele fout werd niet bewezen geacht
in hoofde van Vanden Borre en Apragaz. Belgian Shell en Ceodeux werden
daarentegen in solidum aansprakelijk gesteld; als beroepsverkoper resp.
fabrikant, hadden zij er zich voor moeten boeden om geen produkt op de
markt te brengen dat schade kon veroorzaken aan personen of goederen.
Nu zij zich niet konden beroepen op een onoverwinnelijk onwetendheid
m.b.t. bet gebrek, waren zij volgens de Brusselse raadsheren buitencontractueel aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
Minder goed verging bet de koper van een tractor die schade opliep wegens
bet loskomen van de handrem, te wijten aan bet ontbreken van een
veiligheidsklep. Afgezien van de niet-tegenwerpelijkheid van bet eenzijdige
expertiseverslag en van de niet absolute zekerheid no pens de oorzaak, stelde
bet Hof van Beroep te Brussel vast dat de schade waarvoor vergoeding werd
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geeist, geen andere was dan die welke Iouter uit het gebrekkig uitvoeren van
de op de verkoper rustende verplichting tot levering van een voor normaal
veilig gebruik geschikt voertuig volgt, derwijze dat aan de kant van de
verkoper geen afzonderlijke buitencontractuele fout noch buitencontractuele schadeoorzaak bestaat (Brussel, 6 december 1983, R. W., 1986-87, 1274,
noot).
Het !outer feit van gebrekkige zaken op de markt te brengen, geeft nog geen
aanleiding tot extra-contractuele aansprakelijkheid. Een gebrekkige zaak is
nog niet ipso facto een gevaarlijke zaak (Bergen, 10 juni 1985, R.G.A.R.,
1987, nr. 11187, noot Delvaux, P.H.).
71. VERKOOP VAN DIEREN- Bij aankoop van een dier dat bestemd is voor
de slachting maar dat ongeschikt wordt bevonden voor het verbruik, wordt
de koper in dwaling gebracht en heeft hij de keuze: hetzij de koopvernietiging vragen overeenkomstig de voorschriften van de wet van 25 augustus
1885, gewijzigd door de wet van 3 juli 1894, hetzij de nietigheid van de koop
vervolgen overeenkomstig de bepalingen van het gemene recht, in welk
geval de rechtsregels van voornoemde bijzondere wetten niet hoeven nageleefd te worden (Brussel, 23 maart 1983, R. W., 1985-86, 685, noot; zie vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, p. 875-876, nr. 125).
AFDELING

2

PLICHTEN VAN DE KOPER

§ 1. Betaling van de prijs
72. De hoofdverplichting van de koper bestaat in de betaling van de prijs
van de gekochte zaak. Naast de prijs, vallen ook de kosten van de koop
ten laste van de koper (art. 1593 B.W.). Dit voorschrift raakt evenwel de
openbare orde niet, zodat de partijen er contractueel kunnen van afwijken.
De factuurvermelding ,vrij van B.T.W. - art. 11 B.T.W.-wetgeving"
bewijst afdoende dat partijen overeengekomen waren dat de koper de
goederen kocht zonder de B. T. W. te moeten betalen. De B. T. W. die alsnog
gevorderd zou worden, moet ten Iaste van de verkoper gelegd worden
(Antwerpen, 12 apri11984, F.J.F., 1984, 312, noot).
De loutere overhandiging van een cheque ten belope van het verschuldigde
bedrag, bevrijdt de koper nog niet van zijn verbintenis tot betaling van de
prijs. De schuld gaat pas teniet wanneer aan de verkoper het bedrag van
zijn schuldvordering ter beschikking wordt gesteld (Cass., 2 mei 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 1183 en Pas., 1986, I, 1066; Luik, 22 december 1982, J.T.,
1983, 347 en Jur. Liege, 1983, 65; Bergen, 12 november 1986, J.T., 1987,
112; zie Spruyt, N., ,De betaling van een cheque na faillissement van de
trekker", R. W., 1984-85, 877-886; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 852,
nr. 91).
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Op 16 mei 1980 overhandigde ene Mertens een cheque ter betaling van
levering van dranken. De cheque werd op 22 mei 1980 ter verrekening
aangeboden bij de bank; op 27 mei 1980 werd Mertens' rekening gedebiteerd. Betrokkene was echter op 22 mei failliet verklaard. Volgens de
curatoren had de betaling plaatsgevonden op 27 mei, dag waarop de
rekening werd gedebiteerd. Na het faillissement dus, zodat de betaling op
grand van art. 444 Faill. W. vernietigd diende te worden. Het Hof van
Beroep te Antwerpen (25 april 1983, R. W., 1984-85, 895, noot) weigerde
daar nochtans op in te gaan: volgens de Antwerpse raadsheren geschiedt
de overdracht van fonds op het ogenblik van het in omloop brengen van
de cheque, hetgeen neerkomt op de overhandiging ervan. Aldus zou de
betaling in casu gedaan zijn op 16 mei 1980, v66r het faillissement. Het
Antwerpse arrest werd verbroken door het hogervermelde cassatiearrest van
2 mei 1986: een schuldenaar komt zijn verbintenis tot voldoening van een
geldschuld pas na wanneer het verschuldigde bedrag effectief aan de schuldeiser ter beschikking wordt gesteld
De afnemer van 26.000 m 3 beton beweerde dat zijn leverancier teveel zou
gefactureerd hebben: de leverancier zou geen rekening gehouden hebben
met het feit dat de afnemer met zijn mixers zelf het beton kwam afhalen,
daar waar volgens de oorspronkelijke overeenkomst op de werf zou geleverd worden. Deze bewering miste volgens de Rechtbank van Koophandel
te Brussel elke grand: de facturatie gebeurde precies zoals overeengekomen;
geen enkele factuur werd geprotesteerd, noch werd er enig voorbehoud
gemaakt bij de betaling ervan, al gebeurde deze laattijdig; indien de afnemer
van oordeel was dat hij mocht eisen dat het beton ter plaatse zou worden
gestort, had hij zulks op dat ogenblik kunnen vragen; of hij had maar een
goedkopere prijs moeten bedingen omdat hij met eigen mixers ging afhalen
(Kh. Brussel, 13 januari 1984, T. A ann., 1984, 25).
Het contractueel beding dat betaald moet worden bij de levering (,cash on
delivery'') maakt niets anders uit dan een bevestiging van de inhoud van
art. 1612 B.W. Dergelijk beding kan niet worden beschouwd als een beding
van eigendomsvoorbehoud, noch als een verkoop op termijn wat de eigendomsoverdracht betreft (Antwerpen, 30 januari 1985, R. W., 1986-87,
2106).
Ben betaling door de koper aan een vervoerder aan wie de verkoper geen
opdracht gegeven heeft de koopsom te innen bij de levering, is geen
bevrijdende betaling. Om te voldoen aan zijn betalingsplicht, dient de koper
zich ervan te vergewissen, op het ogenblik dat hij aan een derde betaalt, of
deze laatste van de verkoper volmacht heeft bekomen om voor hem betaling
te ontvangen (Rb. Brussel, 1 april 1985, T.B.H., 1986, 447, noot).
De client van een garagist, die bet bedrag van een factuur voor de levering
van wisselstukken betwist, om reden dat de garagist de vervanging gratis
diende uit te voeren, erkent hiermee dat er geen betaling is gebeurd. Hij kan
zich in die omstandigheden niet beroepen op de korte verjaringstermijn van
art. 2272 al. 2 B.W., vermits deze bepaling uitgaat van een vermoeden van
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betaling (Vred. Fosses-la-Ville, 13 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 182; zie
De Page, VII, nr. 1354, p. 1205).
De firma ,Genie et Batiments" bestelde bij ,Ascenseurs Brach" liften, om
te worden geplaatst in een gebouw dat door ,Genie et Batiments" werd
opgericht voor C.G.E.F. Het aannemingscontract werd door C.G.E.F.
verbroken. Nu de plaatsing van de liften geen zin meer had, weigerde
,Genie et Batiments" hen in ontvangst te nemen van ,Brach". Het Hof
van Beroep te Brussel (6 februari 1985, J.T., 1985, 390) volgde wel een
hoogst eigenaardige redenering om de aannemer te ontstaan van de betaling
van de liften. Aangezien de overeenkomst met ,Brach" geen enkele bepaling bevatte die de uitvoering van de bestelling afhankelijk stelde van het
aannemingscontract met C.G.E.F., vormt de verbreking hiervan geen overmacht voor ,Genie et Batiments". Deze verbreking is daarentegen wei
overmacht voor ,Brach", die hierdoor wordt ontslagen van haar verbintenis te leveren ... zodat, volgens het Hof, oak de correlatieve verbintenis tot
betaling in hoofde van ,Genie et Batiments", koper, uitgedoofd is. Begrijpe wie begrijpen kan.
§ 2. Additionele plichten van de koper
73. PROFESSIONELE VERPLICHTING VAN OPKOPERS VAN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN- De verkopers van op afbetaling verkochte wagens, zien hun

voorrecht tot betaling van de prijs soms verloren gaan, doordat de koper
het nag niet volledig afbetaalde voertuig verder verkoopt, ondanks een
clausule van eigendomsvoorbehoud en/of een bijzonder vervreemdingsverbod in het oorspronkelijke koopcoritract.
De theorie van de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk,
laat de oorspronkelijke verkoper in sommige gevallen toe om, op grand van
art. 1382 B.W., schadevergoeding te bekomen vanwege de opkoper van het
voertuig. Opdat deze laatste aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor
medewerking aan de contractbreuk van de eerste koper, is vereist dat hij
kennis had of moest hebben van de bestaande toestand en niettemin zijn
medewerking verleende aan de contractbreuk (zie Cass., 22 april 1983,
R.C.J.B., 1984,359, nootMerchiers, Y. enR. W., 1983-84,427, nootDirix,
E.; Merchiers, Y, ,Contractbreuk en derde-medeplichtigheid" (preadvies
voor het XXXIIe Rechtscongres te Antwerpen, 26 april 1986), R. W.,
1985-86, 2085-2100).
Van de beroepsopkopers van tweedehandswagens wordt in dit verband
verwacht dat zij de oorspronkelijke aankoopfactuur zouden opvragen,
zodat zij zich kunnen vergewissen van een eigendomsvoorbehoud en/of een
vervreemdingsverbod en van de volledige afbetaling van het voertuig. Ben
garagist die regelmatig voertuigen opkoopt, begaat een beroepsfout wanneer hij nalaat de overlegging van de oorspronkelijke factuur te vragen
(Antwerpen, 20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536, noot; Antwerpen, 24 maart
1986, R. W., 1986-87,798, noot Herbots, J.; Kh. Doornik, 28 januari 1986,
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J.T., 1987, 148; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 854, nr. 96). Hij kan
trouwens navraag doen ter griffie van de rechtbank van koophandel, waar
de factuur is neergelegd overeenkomstig art. 20, 5° Hyp.W. (Antwerpen,
20 juni 1984, R. W., 1985-86, 536, noot; Kh. Doornik, 28 januari 1986, J. T.,
1987, 148).
Amper een jaar na de aankoop - op afbetaling en met eigendomsvoorbehoud - van een Opel, kocht Themans een Fiat - eveneens op afbetaling
en met vervreemdingsverbod. De waarde van de ingeleverde Opel werd als
voorschot aangerekend op de Fiat. Nu het eerste voertuig niet Ianger werd
afbetaald, dagvaardde de Opel-verkoper zowel Themans als de Fiat-dealer.
Anders dan de zoeven aangehaalde beslissingen, weigerde de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne, het niet opvragen van de factuur van
de Opel, als een fout of nalatigheid van de Fiat-dealer te bestempelen.
In hager beroep werd dit vonnis hervormd: zonder specifiek in te gaan op
de vraag of het niet opvragen van de factuur nu al dan niet een fout
uitmaakt, was het Hof van Beroep te Luik van mening dat, gezien de
omstandigheden, de situatie m.b.t. de Opel niet kon ontsnapt zijn aan de
aandacht van een professioneel garagehouder als de Fiat-dealer. De leer van
het cassatiearrest van 22 april 1983 toepassend, achtte het Hof de opkoper
medeplichtig aan de contractbreuk van Themans t.o.v. de Opel-verkoper
(Luik, 17 december 1986, Rev. Liege, 1987, 1515).
74. BEDING VAN BURGERLIJKE BEWONING - Teneinde bet residentieel
karakter van een buurt te vrijwaren, wordt in de koopakten van bouwgronden uit een verkaveling frekwent een beding van burger/ijke bewoning
opgenomen, waardoor het de kopers verboden wordt bet goed voor andere
doeleinden te (Iaten) gebruiken dan voor private bewoning (zie hierover:
Derine, R., Van Neste, F. en Vandenberghe, H., Zakenrecht, II b, in
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Dillemans, R. en Van Gerven, W.
(ed.), Gent, Story-Scientia, 1984, nr. 923, p. 609-616; Kokelenberg, J, ,De
privaatrechtelijke erfdienstbaarheden", T.P.R., 1983, (89), 93-100).
Niet aileen de oorspronkelijke verkoper doch tevens de (latere) eigenaars
van de andere kavels ten voordele waarvan de burgerlijke bewoning werd
bedongen, kunnen de naleving van deze erfdienstbaarheid afdwingen
d.m.v. een vordering tot stopzetting van een niet-geoorloofde activiteit (zie
Rb. Turnhout, 9 juli 1981, Turnh. Rechtsl., 1983, 13; Vred. Brugge (1e
kanton), 19 maart 1985, T. Vred., 1987, 14, noot Stassijns, E.).
De verkavelaar kan echter niet de ontbinding vorderen van een latere
verkoop, wegens niet-naleving van het beding door een onderverkrijger,
ook al was het beding van burgerlijke bewoning opgenomen in de tweede
koopovereenkomst. Overeenkomsten brengen in de regel aileen gevolgen
teweeg tussen de contracterende partijen; het beding ten behoeve van een
derde is volgens de Hasseltse rechtbank evenmin een nuttige rechtsgrond
voor een vordering tot ontbinding omdat een derdenbeding de begunstigde
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slechts het recht verleent de uitvoering van een verbintenis in rechte te
vorderen (Rb. Hasselt, 7 maart 1983, R. W., 1986-87, 549, noot).

HOOFDSTUK V

ONTBINDING VAN DE KOOP
75. De koop is een wederzijds contract waarin de ontbindende voorwaarde
(art. 1184 B.W.) altijd stilzwijgend is begrepen voor het geval dat een van
beide partijen haar verbintenis niet nakomt (Antwerpen, 22 december 1982,
R. W., 1982-83, 1730, noot Herbots, J.). De andere partij heeft de keuze
tussen de gedwongen uitvoering - wanneer die althans nog mogelijk is en de ontbinding van de overeenkomst, met schadevergoeding (Cass., 13
december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 561, Pas., 1986, I, 488 en R. W.,
1986-87, 933; Luik, 27 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 1017, noot Parmentier,
Cl.; Rb. Luik, 11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230; Kh. Hasselt, 18
december 1986, Limb. Rechtsl., 1987, 99; zie Van Ommeslaghe, P., ,La
sanction de !'inexecution des obligations contractuelles", T.P.R., 1984,
197-232).
De twee vorderingen (tot uitvoering resp. ontbinding) kunnen niet worden
gecumuleerd (Rb. Luik, 11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230). Het
aanvankelijk instellen van een vordering tot uitvoering belet nochtans niet
dat achteraf de ontbinding zou gevraagd worden (Luik, 27 mei 1986, Rev.
Liege, 1987, 1017, noot Parmentier, Cl.).
Alvorens de ontbinding te vorderen, dient de tegenpartij die haar verbintenissen niet nakomt, behoorlijk in gebreke gesteld te worden. Ben ingebrekestelling is echter niet langer vereist wanneer zij van geen nut meer is.
De firma A. sloot een overeenkomst met de firma B., waarbij deze laatste
zich ertoe verbond om v66r 15 augustus 1979 ongeveer 7000 m 3 mager
aanvulzand te leveren. Er werd slechts 2296 m 3 geleverd. Door tussenkomst
van de leverancier, werd verder geleverd door C.; doch deze leveringen
werden door A. geweigerd wegens onvoldoende kwaliteit. Aangezien A. zelf
gehouden was werken uit te voeren voor D., wendde hij zich tot andere
leveranciers. B. riep als verweer in dat hij nooit formeel in gebreke was
gesteld door A. Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste dat, aangezien
het contract tussen partijen een leveringsdatum bepaalde en B. binnen deze
termijn niet meer kon leveren, het overbodig was nog schriftelijke aanmaningen tot uitvoering van het contract te versturen en dat A., zelf gehouden
tegenover D., bijgevolg gerechtigd was om bij derden het vereiste zand te
gaan kopen. Het arrest stelde aldus de nutteloosheid van een ingebrekestelling vast en leidde daaruit wettig af dat een ingebrekestelling niet meer
vereist was (Cass., 22 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1011, Pas., 1985,
I, 929 en R. W., 1986-87, 851).
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76. De ontbinding van de koop treedt niet van rechtswege in. De feitenrechter oordeelt soeverein of de contractuele tekortkoming ernstig genoeg is om
de ontbinding van de overeenkomst te verantwoorden (Brussel, 6 februari
1985, J. T., 1985, 390; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb. Rechtsl., 1982,
204, noot Hanssen, M.; Kh. Charleroi, 28 juni 1985, J.T., 1986, 11; Kh.
Brussel, 25 juni 1986, Computerr., 1987, 41; Kh. Hasselt, 18 december
1986, Limb. Rechtsl., 1987, 99). De Rechtbank van Koophandel te Charleroi en deze te Brussel, hielden in dit verband rekening met de bereidheid
vanwege de verkoper om aan de tekortkomingen van de geleverde zaak te
verhelpen.
Overeenkomstig art. 1655 B.W.- dat spreekt over onroerende goederen,
maar ook van toepassing wordt geacht op de verkoop van roerende zaken
(zie De Page, IV, nr. 227, p. 258)- wordt de ontbinding dadelijk uitgesproken wanneer de verkoper dreigt de zaak en de prijs te verliezen (Rb. Luik,
11 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 230).
In een arrest van 27 mei 1986 (Rev. Liege, 1987, 1017, noot Parmentier,
Cl.) herhaalde het Hof van Beroep te Luik de voorwaarden waaronder de
(ver-)koper zich bij wanprestatie van de tegenpartij, tot een derde mag
richten vooraleer zich tot de rechter te wenden teneinde de ontbinding te
horen uitspreken. De schuldeiser kan afzien van een voorafgaandelijk
beroep op de rechter, wanneer dit wegens hoogdringendheid geboden is of
wanneer de niet-uitvoering door de schuldenaar van zijn verbintenis onherroepelijk vaststaat. Bovendien moet de schuldenaar, wanneer uitvoering
nog mogelijk is, behoorlijk in gebreke gesteld zijn, zodat de rechter er zich
a posteriori kan van overtuigen dat de schuldenaar definitief in gebreke was
gebleven en dat de uitoefening van zijn appreciatiebevoegdheid in casu
overbodig was. In het voorgelegd geval, was het Hofvan oordeel dater geen
behoorlijke ingebrekestelling van de koper was gebeurd. De verkoper was
al te voorbarig geweest en kreeg het deksel op de neus: hijzelf werd
aansprakelijk gesteld wegens contractbreuk.
77. GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING- De ontbinding van de koop werkt
terug ex tunc. De partijen dienen in dezelfde toestand geplaatst te worden
als die waarin zij zich zouden hebben bevonden indien zij niet hadden
gecontracteerd. Het ontbonden contract kan geen grondslag uitmaken van
rechten en verplichtingen van de partijen. Dit houdt o.m. in dat de eigendom van de verkochte zaak rechtens geacht wordt niet op de koper te zijn
overgegaan. Uiteraard kan schadevergoeding ten laste van de schuldige
partij worden gelegd (Cass., 13 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 561,
Pas., 1986, I, 488 en R. W., 1986-87, 933).
De verkoper moet beschouwd worden alsof hij nooit had opgehouden
eigenaar te zijn van de verkochte zaak; na de ontbinding kan hij de zaak
revindiceren als eigenaar of de door hem reeds gerevindiceerde zaak als zijn
eigendom beschouwen (Kh. Hasselt, 18 december 1986, Limb. Rechtsl.,
1987, 99). Tengevolge van de ontbinding komt de verkochte zaak die zich
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nag in bet patrimonium van de koper bevindt, terug aan de verkoper; of
althans de geldwaarde ervan in geval van tussengekomen verkoop (Gent,
27 juni 1987, T.G.R., 1987, 19; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb.
Rechtsl., 1982, 204, noot Hanssen, M.).
De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid met hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die bet onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg is van hun tekortkomingen. De rechter die met toepassing van art.
1184 B.W. de koop ontbonden verklaart wegens de wanprestatie van beide
partijen, moet de schade waarop iedere partij wegens bet niet nakomen door
de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve tekortkomingen. Schendt de artt. 1149
en 1184 B. W., bet arrest dat een koopovereenkomst ten laste van beide
partijen ontbonden verklaarde, maar besliste dat door hun houding geen
van de partijen recht heeft op schadevergoeding (Cass., 9 mei 1986, Arr.
Cass., 1985-86, 1223, Pas., 1986, I, 1100 en T.B.H., 1987, 413).
78. ONTBINDING EN FAILLISSEMENT - De bepalingen van art. 546 Faill. W.
verzetten zich ertegen dat na faillissement van de koper, de niet-betaalde
verkoper van roerende goederen, een vordering tot ontbinding instelt (art.
1184 B. W.) of krachtens enig ontbindend beding van rechtswege de antbinding van de verkoop bekomt, daar dergelijke bedingen niet aan de failliete
boedel kunnen tegengeworpen worden (Brussel, 28 februari 1986, Rev.
Liege, 1987, 142, noot; Kh. Hasselt, 18 december 1986, Limb. Rechtsl.,
1987, 99; over de gevolgen van bet failissement op de vordering tot antbinding, zie Coppens, P. en t'Kint, F., ,Examen de jurisprudence (1979 a 1983)
Les faillites et les concordats", R. C.J.B., 1984, (413), nr. 89-90, p. 533-535
en nr. 97, p. 543-545).
De Rechtbank van Koophandel te Brugge wees er in dit verband op dat de
wetgever niet wilde dat de gezamenlijke schuldeisers zouden benadeeld
worden ten gunste van niet-betaalde verkopers, welke dikwijls nagenoeg
geheel bet actief in hun voordeel te gelde zouden maken; de ratio legis was
en is dat de verkochte zaak - voor zover zij oak in bet bezit kwam van
de schuldenaar - bijgedragen heeft om diens schijnbare gegoedheid te
staven (Kh. Brugge, 2 februari 1984, T. V.B.R., 1984, 73).
De antbinding kan echter wei aan de failliete massa worden tegengeworpen,
wanneer zij v66r bet faillissement wordt gevorderd, oak al wordt de
vordering pas daarna ingewilligd (Brussel, 11 februari 1985, T.B.H., 1985,
651, noot Parmentier, Cl.; Kh. Hasselt, 2 september 1982, Limb. Rechtsl.,
1982, 204, noot Hanssen, M.; Kh. Gent, 28 januari 1983, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, 287 en R. W., 1982-83, 2149; Kh. Hasselt, 18 december 1986,
Limb. Rechtsl., 1987, 99).
Ben koopovereenkomst op afbetaling Iiet aan de verkoper, in geval van
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wanbetaling door de koer, de keuze tussen de ontbinding van de koop en
de onmiddellijke betaling van zowel de vervallen als de nog te betalen
sommen. In toepassing van dit beding, verbrak de verkoper de overeenkomst op 29 februari 1984. De verbreking werd niet-tegenwerpelijk verklaard aan de failliete massa, vermits de aangetekende verbrekingsbrief de
koper onmogelijk v66r diens faillissement, op 1 maart 1984, kon bereikt
hebben opdat hij er kennis kon van nemen (Brussel, 11 februari 1985,
T.B.H., 1985, 651, noot Parmentier, Cl.).
Op 5 juni 1981 dagvaardde de niet-betaalde overdrager van een handelszaak, de overnemer tot betaling van het sal do van de prijs , ... et, a defaut
par le cite de ce faire dans un delai de huit jours a dater du jugement. ..
entendre prononcer la resolution de la cession ... ". Op 8 juni 1981 werd de
overnemer failliet verklaard. Daarop vroeg de verkoper de ontbinding van
de overdracht. Het Hof van Beroep te Brussel wees deze vordering af: nu
hij aanvankelijk had geopteerd voor de uitvoering van de overeenkomst,
kon de verkoper, na het faillissement van de koper, niet meer opteren voor
de ontbinding (Brussel, 28 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 142, noot).
In een aan de Rechtbank van Koophandel van Gent voorgelegd geval, was
de uiteindelijke keuze van de verkoper - gelukkig voor ijem - daags v66r
het faillissement van de koper, bij conclusie ter griffie neergelegd. De
ontbinding kon aan de failliete massa worden tegengeworpen (Kh. Gent,
28 januari 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 287 en R. W., 1982-83, 2149).
79. In laatstgenoemd geval beriepen de curatoren zich eveneens op de artt.
445 en 446 Faill. W. Ten onrechte, aldus de Gentse rechtbank: de toekomstige gefailleerde had zich tijdens de verdachte periode van welke daad ook
zoals een inbetalinggeving, onthouden.
Volgens art. 445 Faill.W. zijn nietig en zonder gevolg ten aanzien van de
boedel, wanneer zij gedaan zijn door de schuldenaar tijdens de verdachte
periode, onder meer aile betalingen voor vervallen schulden die anders dan
in geld of handelseffecten zijn gedaan. Bike andere betaling door de
schuldenaar wegens vervallen schulden en elke andere handeling onder
bezwarende titel aangegaan tijdens de verdachte periode, kunnen vernietigd
worden indien zij vanwege degene die met de schuldenaar heeft gehandeld,
zijn geschied met kennis van de ophouding der betalingen (art. 446
Faill.W.).
Hoewel in de regel de ontbinding van de verkoop, tijdens de verdachte
periode, de wederzijdse verbintenissen van de partijen doet tenietgaan en
dus niet een van de handelingen is die volgens art. 445 Faill. W. nietig zijn
en zonder gevolg ten aanzien van de boedel, kan de rechter niettemin nagaan
wat de partijen bij de ontbinding werkelijk hebben gewild en onderzoeken
of, wegens de omstandigheden van de zaak, die ontbinding, op het ogenblik
dat ze heeft plaatsgehad, in werkelijkheid niet een van de in art. 445 Faill. W.
vermelde handelingen was (Brussel, 4 november 1982, T.B.H., 1983, 377;
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zie Cass., 14 januari 1982, R. W., 1982-83, 436, besproken in het vorige
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 102, p. 859). In casu was het Brusselse Hof
inderdaad van oordeel dat de rninnelijke ontbinding, tijdens de verdachte
periode voor het faillissement van de koper, gelet op de omstandigheden,
een betaling was voor vervallen schulden die anders dan in geld of handelseffecten was gedaan, met als doel een van de schuldeisers - de verkoper ten nadele van de boedel te bevoordelen. De ontbinding kon aan de failliete
boedel niet worden tegengeworpen.
De Rechtbank van Koophandel te Brussel zag in de teruggave, tijdens de
verdachte periode, van een op afbetaling gekochte wagen, ,pour remboursement partie! du financement ... '', eveneens een niet-tegenwerpelijke inbetalinggeving in de zin van art. 445 Faill.W. De teruggave kon niet beschouwd worden als zijnde gedaan in uitvoering van een uitdrukkelijk
ontbindend beding, o.m. omdat de contractueel voorziene formaliteiten
voor de uitoefening ervan, door de verkoper niet in acht waren genomen
(Kh. Brussel, 16 juni 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 394). Aangezien de
verkoper het teruggenomen voertuig ondertussen reeds opnieuw had verkocht, kwam de bekomen prijs in de failliete boedel terecht; hierop kon de
verkoper niet Ianger zijn voorrecht (art. 20, 5° Hyp.W.) laten gelden.
Waar volgens het Hof van Beroep te Gent, een minnelijke ontbinding niet
kan worden beschouwd als een inbetalinggeving, een liberaliteit of een
andere in art. 445 Faill.W. beoogde abnormale handeling, is zij vanwege
de koper niettemin een vrijwillige handeling onder bezwarende titel, vernietigbaar volgens art. 446 Faill. W. wanneer de schuldeiser-verkoper kennis
had van de ophouding van betaling en zij de massa benadeelt (Gent, 27 juni
1987, T.G.R., 1987, 19).
80. PAULIAANSE VORDERING- Na het faillissement van een co6peratieve
vennootschap, werd de directeur-beheerder ook persoonlijk veroordeeld,
zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak (schadevergoeding aan
de curator q.q.). Ondertussen had de betrokkene echter samen met zijn
echtgenote een gemeenschappelijk goed verkocht aan hun zoon. De curator
kon deze verkoop succesvol aanvechten d.m. v. de pauliaanse vordering. De
Rechtbank van Koophandel te Brussel achtte alle toepassingsvoorwaarden
van de actio pauliana ter zake vervuld: de oorzaak van de schuldvordering
van de curator dateerde van v66r de bestreden verkoop; de gezamenlijke
schuldeisers waren kennelijk benadeeld; de directeur was bij de verkoop
bedrieglijk te werk gegaan met de bedoeling het goed aan de verhaalsmogelijkheid van zijn schuldeisers te onttrekken; de zoon-koper had zich aan dit
bedrog medeplichtig gemaakt. Het feit dat het bedrieglijk verkochte goed
niet uitsluitend aan de directeur, maar tevens aan zijn echtgenote toebehoorde, kon niet beletten dat de overdracht door de directeur, van zijn
(onverdeelde) rechten op het goed, niet-tegenwerpelijk werd verklaard aan
het vennootschapsfailissement (Rb. Brussel, 10 september 1987, Rev. Liege,
1987, 1543, noot).
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Een koper stond toe dat de verkoper tijdelijk in het bezit zou blijven van
sommige zaken (waaronder twee ijskasten en televisietoestellen, die de
koper zou hebben gekocht als uitzet voor zijn dochter die nog niet onmiddellijk aan trouwen toe was). Naar aanleiding van een beslagprocedure, was
de Gentse beslagrechter (9 april1984, T.G.R., 1986, 61, noot) van oordeel
dat de beweerde koopovereenkomst totaal ongeloofwaardig voorkomt,
verder door niets wordt gestaafd en naar inhoud niet tegenwerpelijk is aan
derden. Het Hof van Beroep zag het anders: derden kunnen natuurlijk hun
· rechtmatige twijfels hebben omtrent de hele operatie, doch zolang niet
bewezen is dat met bedrieglijk opzet gehandeld werd om hen te benadelen,
dienen ze het bestaan van de blijkbaar rechtsgeldig afgesloten en geregistreerde koopovereenkomst te erkennen (Gent, 1 september 1986, T.G.R.,
1986, 63, noot V.V.H.).

HoOFDSTUK

VI

AAN BIJZONDERE REGELS ONDERWORPEN
KOOPOVEREENKOMSTEN
AFDELING

1

VERKOOP OP AFBETALING

81. GESCHRIFT- Voor de afbetalingsovereenkomsten onderworpen aan de
Afbetalingswet van 9 juli 1957 moet er een geschreven overeenkomst
worden opgemaakt (art. 3). Een verkoper op afbetaling kan zich uiteraard
niet beroepen op een beweerde telefonisch gesloten overeenkomst (Rb.
Luik, 25 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 100). Bovendien bleek nergens uit dat
een voorschot werd gevraagd en effectief betaald.

82. vooRSCHOT - In afwijking van het gemeen recht, is een verkoop op
afbetaling onderworpen aan de Afbetalingswet, inderdaad niet voltrokken
zolang er geen voorschot betaald is van ten minste 150Jo van de contante
koopprijs (art. 5 al. 1). Dit voorschrift heeft een dubbel doel: aan de
kandidaat-koper een voorafgaande spaarverplichting opleggen en hem attent maken op de draagwijdte van zijn verplichtingen. Het door de wetgever
gewilde formalisme verzet zich ertegen dat er voor de koper op afbetaling
contractuele verbintenissen zouden voortvloeien uit een wederkerige belojte
voorafgaand aan de eigenlijke koop op afbetaling (Luik, 8 januari 1986,
Ann. Dr. Liege, 1987, 225, noot Bottin, P. en Willems, J.). De vordering
tot schadevergoeding, ingesteld door een garagehouder, wegens de annulering van een bestelling van een wagen, werd terecht afgewezen, vermits er
nog geen voorschot was betaald. Van een culpa in contrahendo of van
rechtsmisbruik in hoofde van de klant was er geen sprake.
W anneer in een koop op afbetaling, aan de koper op de factuur kwijting

1113

werd verleend van een voorschot, maar partijen verklaren in een tegenbrief
dat bedoeld voorschot in werkelijkheid niet werd betaald, dit alles met de
bedoeling de wetgeving tot regeling van de verkoop op afbetaling te ontduiken, dan is de gehele overeenkomst die de partijen ertoe gebracht heeft,
enerzijds de verkoper om kwijting te verlenen van een voorschot, anderzijds
de koper om schriftelijk te erkennen dat het voorschot niet werd betaald,
nietig wegens een ongeoorloofde oorzaak (Cass., 14 oktober 1983, R. W.,
1983-84, 1555).
De Afbetalingswet bepaalt echter niet hoe het voorschot moet worden
betaald, zodat elke wijze van betaling van een voorschot geldig is, oak de
inbetalinggeving van een oud voorwerp (Rb. Turnhout, 14 november 1986,
R. W., 1986-87, 1990; Van den Bergh, J. en De Caluwe, A., Afbetalingsovereenkomsten, inA.P.R., Gent, Story-Scientia, 1975, p. 382-383, nr. 974).
In casu werd de waarde van het overgenomen oude voertuig van de koper,
als voorschot op de koopprijs aangerekend.
83. TERUGBETALINGSTERMIJNEN - Door het K.B. 19 oktober 1984 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1957 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de
verkoop op afbetaling en van zijn financiering (B.S., 28 november 1984),
werden de maximum-terugbetalingstermijnen voor een aantal goederen
gewijzigd. Dergelijke uitvoeringsbesluiten mogen niet uit het oog verloren
worden: bij overschrijding van de maximum-terugbetalingstermijnen, worden de verplichtingen van de koper van rechtswege verminderd tot de
contante koopprijs, met behoud van het voordeel van de termijnbetaling
(art.8 al.l Afbetalingswet).
Welke de mogelijke gevolgen zijn voor de derde die een op afbetaling
gekochte zaak overneemt alvorens de prijs volledig is betaald, werd hager
reeds besproken (supra, nr. 73).
AFDELING

2

OPENBARE VERKOPING

84. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST- Bij een openbare verkoping bij opbod, is de koop pas voltrokken door de instemming met het bod
door de verkoper of zijn lasthebber. De ,toewijzing" is slechts de authentieke vaststelling van het hoogste bod. Het staat de verkoper, althans bij
vrijwillige openbare verkoping, vrij om het hoogste bod al dan niet te
aanvaarden.
W anneer de medeeigenaar van een te koop gesteld goed zelf biedt, en het
goed wordt hem toegewezen, dan is hij, in zijn hoedanigheid van koper,
gebonden door zijn hoogste bod, terwijl hij als medeverkoper gebonden is
door de ondertekening van het proces-verbaal van definitieve toewijzing,
door zijn lasthebber. De koop is hierdoor rechtsgeldig tot stand gekomen.
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Dat mocht een gewezen echtgenoot ondervinden in volgend geval. In het
kader van de vereffening en verdeling van liun huwelijksgemeenschap,
kwamen de ex-echtgenoten met de notarissen overeen - teneinde een
gerechtelijke verkoping te vermijden- om een onroerend goed te verkopen
bij vrijwillige open bare verkoop, mits er door heiden volmacht tot verkoop
werd gegeven. Wetende dat zijn gewezen echtgenote gelnteresseerd was in
het betrokken goed (zij hield er een kapsalon), poogde de man de prijs
herhaaldelijk op te voeren door zelf op te bieden. Hij kreeg evenwel het
deksel op de neus: bij ontstentenis van hoger bod, werd het goed aan hem
toegewezen. De man verliet boos de verkoopzaal; het proces-verbaal van
definitieve toewijzing werd door zijn volmachtdrager ondertekend. Aangezien de koper ook maar een frank weigerde te betalen, werd overgegaan tot
herverkoop op rouwkoop, waarbij het goed werd toegewezen aan een
persoon die onmiddellijk verklaarde aangekocht te hebben voor de exvrouw, zodat zij haar kapsalon toch kon verder houden. De man poogde
vruchteloos de hele procedure aan te vechten (Rb. Brugge, 16 mei 1987, T.
Not., 1987, 103)
De vraag wanneer de koop precies tot stand komt in geval van openbare
verkoping kan nog in andere gevallen van belang zijn, zo bijvoorbeeld
wanneer het betrokken goed door brand wordt geteisterd. Een woonhuis
werd (gedwongen) openbaar verkocht. De op de eerste zitdag, 3 september
1980, bekomen prijs werd door de notaris evenwel mogelijk onvoldoende
geacht. In toepassing van art. 1588 Ger.W. werd een tweede zitdag vastgesteld op 29 september 1980; het te koop gestelde goed werd voorlopig
toegewezen aan de echtgenoten L.-T. Bij afwezigheid van hoger bod op de
tweede zitdag op 29 september 1980, werd het goed hen definitief toegewezen, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod
binnen de vijftien dagen na de toewijzing. Het te koop gestelde goed werd
echter in de nacht van 28 op 29 september, dus de nacht v66r de definitieve
toewijzing, door brand geteisterd. Wie kon er nu aanspraak maken op de
door de brandverzekeraar uit te keren vergoeding? Wie was er op het
ogenblik van de brand eigenaar van het goed? De kopers argumenteerden
dat de voorlopige toewijzing, op 3 september 1980, gekwalificeerd dient te
worden als een koop onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van
hoger bod op de tweede zitdag. Doordat er op die dag geen hoger bod was
gedaan, was de voorwaarde met terugwerkende kracht tot op 3 september
in vervulling gegaan. De kopers beschouwden daarom zichzelf als eigenaar
op het ogenblik van de brand. Het Hof van Beroep van Antwerpen was het
met deze zienswijze niet eens: de voorlopige toewijzing is geen verkoop
onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, maar heeft
enkel tot gevolg dat de kopers voorlopig gebonden zijn door het door hen
op die dag gedane bod, hetgeen voor hen een verbintenis inhoudt te kopen
op de tweede zitdag indien geen hoger bod komt. De voorlopige toewijzing
heeft nog geen gevolgen m.b.t. de eigendomsoverdracht. Het Hof voegt
daar nog aan toe dat uit het proces-verbaal van definitieve toewijzing niet
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blijkt dat de eventuele rechten die de beslagen verkopers bezaten tegen hun
brandverzekeraar, rechtsgeldig aan de kopers overgedragen werden (Antwerpen, 4 april1984, R. W., 1985-86, 1082, noot Dirix, E. en T. Not., 1986,
86). Het eerste middel van de voorziening in cassatie tegen dit arrest, betrof
de precieze draagwijdte van de voorlopige toewijzing. Het Hof van Cassatie
was van oordeel dat het bestreden arrest uit de vaststelling dat uit het
proces-verbaal van voorlopige toewijzing blijkt dat de verkopers wegens
mogelijke ontoereikendheid van het bod niet akkoord gingen om het goed
voor die prijs te verkopen, wettig kon afleiden dat toen slechts een bod werd
gedaan waarbij aileen de kopers zich jegens de verkopers hebben verbonden, zonder verbintenis voor laatstgenoemden om te verkopen. Op het
ogenblik van de brand was de eigendom nog niet overgegaan op de koper
(Cass., 2 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1179, Pas., 1986, I, 1064 en T.
Not., 1986, 238)
Maar kon men niet stellen dat de vroegere eigenaars in ieder geval hun
rechten tegenover de brandverzekeraar hadden overgedragen op de kopers,
temeer daar het lastenkohier, waarnaar uitdrukkelijk werd verwezen in het
p.v. van definitieve toewijzing, voorzag dat de koper zou gesubrogeerd
worden in alle rechten van de verkopende partij tegen derden uit hoofde
van schade die aan het verkochte goed zou kunnen aangebracht zijn?
Hierop steunden het tweede en het derde cassatiemiddel. De vordering tegen
de brandverzekeraar wegens brand van het goed, kan inderdaad beschouwd
worden als een kwalitatief recht (Dirix, E., ,Eigendomsoverdracht bij
gedwongen openbare verkoop van onroerend goed" (noot onder Antwerpen, 4 april1984), R. W., 1985-86, 1085), of als een toebehoren van het goed
dat uit de aard zelf van de overeenkomst samen met het goed waarmee het
onafscheidelijk verbonden is, wordt overgedragen (derde middel, tweede
onderdeel). Men vergelijke met de vordering wegens verborgen gebreken in
de verkochte zaak, die als toebehoren van de zaak aan alle latere kopers
wordt overgedragen (supra, nr. 69). Helaas voor de kopers hadden zij deze
argumentatie pas voor het eerst voor het Hof van Cassatie naar voren
gebracht. De erop gesteunde middelen werden als ,nieuw middel" onontvankelijk verklaard.
85. VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN- De verkoop na boger bod
geschiedt volgens de oorspronkelijke voorwaarden of volgens nieuwe veilingsvoorwaarden, in onderlinge overeenstemming vastgesteld door degene
die een bod doet tot verhoging van de prijs en de belanghebbende partijen
(art. 1325 Ger.W.). Deze bepaling is evenwel niet toepasselijk wanneer het
boger bod op vrijwillige vervreemding volgt op een verkoop uit de hand.
In dat geval worden de veilingsvoorwaarden vastgesteld door de schuldeiser
die een boger bod heeft gedaan. De veilingsvoorwaarden dienen overeenkomstig art. 1329 Ger. W. tenminste tien dagen v66r de toewijzing te worden
neergelegd op het kantoor van de notaris (Cass., 3 april 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1044 en Pas., 1986, I, 942).
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86. VERKOOP NA UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - De procedure inzake openbare verkoop na uitvoerend beslag op onroerend goed
wordt geregeld door de artikelen 1580 e.v. Ger.W. Niet aile voorschriften
terzake worden met nietigheid gesanctioneerd. Dit is slechts bet geval voor
de uitdrukkelijk in art. 1622 Ger.W. opgesomde wetsbepalingen.
Zo dient de aanmaning tot inzage van de verkoopsvoorwaarden, op straffe
van nietigheid, een maand v66r de verkoop te worden gedaan (art. 1582 al.
3 Ger.W.). Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de akte
en wordt vervolgens berekend van de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste,
met eventuele verplaatsing naar de eerstvolgende werkdag. De verkoping
die reeds op die dag wordt gesteld, moet derhalve nietig worden verklaard
(Beslagr. Brugge, 1 juni 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 102, noot en T.
Not., 1982, 333, noot).
De procedure van boger bod (art. 1592 Ger.W.) daarentegen, is niet
voorgeschreven op straf van nietigheid.
Zo beschikt de notaris, behoudens instemming van aile schuldeisers met de
toewijzing, over een absolute vrijheid bij de appreciatie van de gegoedheid
van de bieder, om diens bod te weigeren (artt. 1589 en 1592 al. 5 Ger.W.).
De notaris is niet verplicht om van zulke weigering terstond een met redenen
omkleed proces-verbaal op te steilen (Antwerpen, 19 december 1983, Rec.
Gen. Enr. Not., 1986, 326, R. W., 1985-86, 1997 en T. Not., 1984, 378,
noot).
De weigering door de notaris om van een persoon wiens boger bod hij
aanvaard had tussen de tweede en de derde zitdag, bet bod te aanvaarden
op de derde zitdag waarop de definitieve toewijzing plaatsgreep en bet feit
dat de notaris bet goed opnieuw ter bieding heeft gesteld en onmiddellijk
aan de vorige bieders heeft toegewezen, kunnen niet bet voorwerp uimaken
van een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing (Antwerpen, 13
maart 1984, T. Not., 1985, 64).
Na een definitieve toewijzing ,sous reserve de surenchere" in afzonderlijke
loten, kan het boger bod slaan op bet geheel van de toegewezen goederen
(Beslagr. Hoei, 1 juni 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1983,398, noot en Rev.
Not. B., 1983, 379, noot R.D.V.).
Op de tweede zitdag werd een te koop gesteld onroerend goed op een
bepaald ogenblik toegewezen aan een echtpaar, ,sous reserve de l'accord
de la societe requerante et le tout sous reserve de la faculte de surenchere".
Op vraag van de betrokken vennootschap werd de koop echter verdergezet
op basis van een alsnog telefonisch gedaan nieuw bod. Het goed werd
daarop toegewezen aan de nieuwe bieder. Het echtpaar protesteerde hiertegen· heftig. Volgens hen had de notaris de koop niet mogen verderzetten;
dit kwam immers neer op een derde zitdag, niet voorzien in bet lastenkohier.
De toewijzing aan de late bieder zou derhalve nietig zijn. Bovendien riepen
zij in dat de formaliteiten van art. 1592 Ger.W. niet waren in acht genomen,
nu een boger bod dat een paar dagen later volgde, niet aan hen was
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aangezegd. Artikel1592 Ger.W. is echter niet voorgeschreven op straf van
nietigheid (Beslagr. Hoei, 23 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 221, noot de
Leval, G.). Wat het organiseren van een derde zitdag betreft: art. 1588
Ger. W. houdt niet in dat er slechts een bijkomende zitdag mag worden
georganiseerd. Misbruiken kunnen wei de aansprakelijkbeid van de notaris
in het gedrang brengen (Beslagr. Namen, 19 maart 1982, Jur. Liege, 1983,
96, noot de Leval, G.).
AI is de procedure van hager bod niet voorgescbreven op straf van nietigbeid, de openbaarheid der opbiedingen werd door de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge als van openbare orde bescbouwd. Na de toewijzing van
een onroerend goed onder opschortende voorwaarde van het recht op boger
bod, bood een kandidaat-opbieder zich aan bij de notaris, zonder de in art.
1592 Ger.W. voorgeschreven formaliteiten in acht te nemen. De onmiddellijk bijgeroepen pachter van bet betrokken goed kon de kandidaat-opbieder
overhalen om van zijn boger bod af te zien. De pachters beloofden enkele
Iaten aan de kandidaat-opbieder te verkopen, nadat zij die loten zelf van
de boogste bieder zouden aangekocht hebben. Deze overeenkomst werd
nietig verklaard wegens een ongeoorloofde oorzaak (Rb.Brugge, 6 oktober
1986, T.B.R., 1986, 91).

AFDELING

3

VERKOOP VAN EEN TOT EEN FAILLIETE BOEDEL BEHOREND
ONROEREND GOED

87. MACHTIGING DOOR RECHTER-COMMISSARIS - De curator mag pas
overgaan tot de openbare verkoping van onroerende goederen die deel
uitmaken van de failliete boedel, nadat hij daartoe machtiging ontvangen
heeft vanwege de rechter-commissaris (art. 564 Faill.W. en art. 1190
Ger.W.). Tegen de bescbikkingen van de rechter-commissaris waarbij zulke
macbtiging wordt verleend resp. geweigerd ,kan men opkomen bij de
rechtbank van koophandel" (art. 463 in fine Faill.W.).
In een arrest van 22 maart 1985, besliste bet Hof van Cassatie dat de
recbtspleging ingesteld door art. 564 Faill. W. de aard heeft van een eenzijdige rechtspleging als bedoeld in bet Gerechtelijk Wetboek. Nude Faillissementswet nergens de termijn voor een ,beroep" tegen de beslissingen van
de recbter-commissaris regelt, en art. 1025 Ger.W. bepaalt dat, beboudens
in de gevallen waarin de wet er uitdrukkelijk van afwijkt, de rechtplegingen
op verzoekscbrift zijn geregeld zoals in de titel over de inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift, dient het ,beroep" tegen
de beslissing van de rechter-commissaris, overeenkomstig art. 1034 Ger.W.
te worden ingesteld binnen de maand na de betekening van de beslissing
(Cass., 22maart 1985,Arr. Cass., 1984-85,1014, concl. Proc.-Gen. Krings,
Pas., 1985, I, 931 en R. W., 1984-85, 2675, concl. Proc.-Gen. Krings).

1118

88. VERKOOP UIT DE HAND (ART. 1193TER GER.W.)- Door de wet van 18
februari 1981 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft
bepaalde verkopingen van onroerende goederen (B.S., 28 februari 1981,
gewijzigd door de wet van 10 maart 1983, B.S., 1 april1983) waarbij een
artikel 1193ter in het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd, heeft de
wetgever eindelijk een wettelijke basis gegeven aan de rechtspraak die de
curator machtigde om een tot de failliete boedel behorend onroerend goed
uit de hand te verkopen, wanneer het belang van de failliete massa dit
vereiste (zie vorig overzicht, T.P.R. 1985, p. 880-883).
Dient deze rechterlijke machtiging in ieder geval de koop uit de hand vooraf
te gaan, of mag de curator vooraleer zich tot de rechtbank te wenden,
ingaan op een aanbod tot minnelijke aankoop, onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank? De Rechtbank van Koophandel te Charleroi
hield het bij het eerste: de machtiging kan niet beschouwd worden als een
opschortende of ontbindende voorwaarde van een reeds voltrokken verkoop. De curator heeft niet de bevoegdheid om vooraleer de vereiste
machtiging bekomen werd, een eenzijdige verbintenis om een bepaald goed
aan welomschreven voorwaarden te kopen, te aanvaarden- deze aanvaarding doet immers de koop reeds ontstaan-, zelfs niet onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank (Kh. Charleroi, 13 maart 1986, T.B.H.,
1987, 391). De Rechtbank van Koophandel te Hasselt nam een soepeler
standpunt in en was van oordeel dat wanneer de curator een rechtsgeldig
aanbod aanvaardt - uit het indienen van een verzoek tot machtiging om
het goed uit de hand voor het gedane bod te verkopen, kan reeds de
stilzwijgende aanvaarding van de curator afgeleid worden - er een geldige
koopovereenkomst is tot stand gekomen, weliswaar onder voorbehoud van
machtiging door de rechtbank (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H.,
1985, 788).
De machtiging om uit de hand te verkopen kan worden verleend ,indien
het belang van de failliete massa zulks vereist" (art. 1193ter al. 4 Ger. W .).
Volgens de Rechtbank van Koophandel te leper (22 september 1986, T.
Not., 1987, 28) dient het algemeen belang van de massa en het groter
voordeel dat zij geniet, als criterium te worden gehanteerd. Waar de waarde
van een hoeve op 12.200.000 Fr. en die van zaailand op 300.000 Fr. per ha
werd geschat, terwijl er voor de hoeve een bod was, gelijk aan de geschatte
waarde, en een tweede bod van 13.000.000 Fr., werd aan de curator
machtiging verleend tot verkoop uit de hand van de hoeve tegen het hoogste
bod, en van het zaailand tegen de geschatte waarde, mits eerbiediging van
het recht van voorkoop van de zittende pachter.
Aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd machtiging gevraagd
om een onroerend goed uit de hand te verkopen aan de Stad Brussel. Ret
antwerp van verkoopakte, gevoegd bij dit verzoek, was niet opgesteld door
een notaris, maar blijkbaar door de Burgemeester van Brussel, die was
opgetreden krachtens art. 9 Wet 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van
de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte
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(B.S., 29 mei 1870). De Rechtbank van Koophandel kon hiermee geen
genoegen nemen: art. 1193ter al. 2 Ger. W. voorziet uitdrukkelijk de tussenkomst van een notaris. De wet van 27 mei 1870 is overigens enkel van
toepassing op onroerende goederen verkregen via een onteigening ten
algemenen nutte, hetgeen in casu niet het geval was. De rechtbank eiste dat
een ontwerpakte opgesteld door een notaris zou worden voorgelegd, maar
voegde er reeds dadelijk aan toe dat de minnelijke verkoop wei degelijk in
het belang van de failliete massa was (Kh. Brussel, 14 maart 1984, T.B.H.,
1987, 361).
Aangezien art. 1193ter al. 7 Ger.W. het rechtsmiddel van hoger beroep
voorziet, moet worden aangenomen dat de procedure van machtiging tot
verkoop uit de hand van onroerende goederen, een afzonderlijke procedure
is, los van deze voorzien in art. 564 Faill.W. Bijgevolg is er geen wettelijk
argument om de mogelijkheid van derdenverzet tegen het vonnis van
machtiging uit te sluiten (Kh. Hasselt, 29 augustus 1984, T.B.H., 1985,
788).
Een hypothecaire schuldeiser, titularis van een recht van voorkoop, kan zich
ook t.a.v. de curator die gemachtigd wordt het betrokken goed uit de hand
te verkopen, beroepen op schuldvergelijking tussen het bedrag van zijn
schuldvordering en de verkoopprijs van het goed, wanneer hij van zijn recht
van voorkoop gebruik zou maken (Kh. Namen, 26 februari 1985, Rev. Not.
B., 1987, 679).

AFDELING

4

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DAT GEHEEL OF TEN
DELE AAN EEN MINDERJARIGE TOEBEHOORT

89. ALGEMEEN- Onroerende goederen die geheel of ten dele toebehoren
aan een minderjarige, kunnen slechts worden verkocht mits machtiging
door de familieraad, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg
(art. 457 B.W. en art. 1186 Ger.W.).
Volgens de Kortrijkse Rechtbank van Eerste Aanleg, kan de voogd niet het
initiatief nemen overeenkomstig art. 1186 Ger.W., voor de verkoop van
onroerende goederen die slechts voor een deel aan de minderjarige toebehoren, vermits de familieraad de in art. 457 B.W. bedoelde machtiging enkel
zou kunnen geven, wanneer het goed uitsluitend aan de minderjarige
toebehoort. Indien er meerderjarige medeeigenaars zijn en zij akkoord gaan
met de verkoop, dan zouden deze laatsten zich tot de rechtbank dienen te
wenden overeenkomstig art. 1187 Ger.W. (Rb. Kortrijk, 11 januari 1983,
T. Not., 1983, 124, noot H.D.F.). Deze visie is volgens H. Du Faux in alle
opzichten strijdig met art. 1186 Ger.W., dat duidelijk spreekt van onroerende goederen die , ... geheel of ten dele ... " aan minderjarigen toebehoren.
Ook wanneer er naast de minderjarige nog meerderjarige medeeigenaars
zijn, kan de voogd, mits naleving van art. 457 B.W., het initiatief nemen
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om machtiging tot verkoop te bekomen. Zie oak: Delva, W., Personen en
jamilierecht, Gent, Story-Scientia, 1983, 495.
Diezelfde Rechtbank verklaarde op 18 september 1984 een verzoek tot
machtiging op grand van art. 1187 Ger. W. ontoelaatbaar wanneer het goed
deels aan een ontvoogde minderjarige toebehoort. Art. 1187 al. 2 Ger.W.
bepaalt nl. dat de rechtbank de wettelijke vertegenwoordigers van de
betrokken rninderjarigen kan horen. Welnu, zo stelde de Rechtbank, ontvoogde minderjarigen hebben geen ,vertegenwoordiger" meer (Rb. Kortrijk, 18 september 1984, T. Not., 1985, 70, noot Du Faux, H.). Men neemt
nochtans aan dat in zulk geval, de rechtbank de ontvoogde minderjarige
hoort, bijgestaan door zijn curator.
90. VERKOOP UIT DE HAND (ART. 1193BIS GER.W.)- De hager vermelde
wet van 18 februari 1981 heeft in een nieuw artikel 1193bis Ger.W., oak
de voorwaarden en de procedure vastgesteld waaronder een onroerend goed
dat geheel of ten dele aan een minderjarige toebehoort, uit de hand kan
verkocht worden.
Een aanvraag tot machtiging moet al naar het geval worden ingediend bij
de familieraad of bij de rechtbank van eerste aanleg. De woorden ,al naar
het geval" hebben betrekking op het onderscheid dat het Gerechtelijk
Wetboek maakt tussen aan de ene kant de vervreemding van een onroerend
goed waartoe de vertegenwoordigers van de minderjarige willen overgaan
en aan de andere kant de vervreemding van een onroerend goed dat in
medeeigendom aan minderjarigen en aan anderen toebehoort en waarvan
de verkoop door deze laatsten wordt nagestreefd. In het eerste geval dient
de aanvraag te gebeuren bij de familieraad, met homologatie achteraf door
de Rechtbank (art. 1186 Ger.W.); in het tweede geval rechtstreeks bij de
Rechtbank (art. 1187 Ger.W.). Eenmoeder, voogdes vanhaartweeminderjarige kinderen, die machtiging wil bekomen om een onroerend goed dat
zij samen met de kinderen in medeeigendom bezit uit de hand te verkopen,
is volgens het Hof van Beroep te Gent geen ,andere" in de zin van art. 1187
Ger.W., maar handelt als wetttelijke vertegenwoordigster. De Rechtbank
dient de machtiging verleend door de familieraad enkel te homologeren
(Gent, 7 juni 1985, T.G.R., 1985, 113).
Voorzover nodig, moest de Arrondissementsrechtbank van Charleroi (5 mei
1987, J. T., 1987, 46) nag eens onderstrepen dat de bevoegde rechtbank deze
is waar de voogdij is opengevallen.
Voor een machtiging tot onderhandse verkoop is niet vereist dat er een
absolute noodzaak bestaat het goed te koop te stellen. De machtiging wordt
bepaald door het feit of de belangen van de minderjarige hiermee gediend
zijn (Brussel, 30 juli 1982, Credoc berichten, 1983, afl. 2, 9). Volgens het
Hof was aan dat vereiste voldaan, nu het goed dat tot dan onproduktief
was, aan een voordelig lijkende prijs kon worden verkocht, zoals bleek uit
de vergelijkingspunten en het bestek, en anderzijds het voor de betrokken
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minderjarige interessant was om over inkomsten te beschikken die hij aan
zijn studies kon besteden.
In ieder geval moet de machtiging van de familieraad of van de rechtbank
uitdrukkelijk bepalen waarom de verkoop uit de hand bet belang van de
minderjarige dient (art. 1193bis al. 2 Ger. W. ). Ben vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel van 20 oktober 1982 (Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 198, noot) waarin machtiging werd verleend ,( ... )attendu que la vente
de gre a gre projetee sert !'interet des personnes protegees( ... )", beantwoordt niet aan dit wettelijk voorschrift.
91. VERKOOP UIT DE HAND VAN ROERENDE GOEDEREN- In een vonnis van
24 januari 1984 gaf de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (R. W.,
1984-85, 358, noot J.P.) machtiging om de roerende goederen van een
nalatenschap uit de hand te verkopen, omdat dit in bet evidente belang van
de minderjarige erfgenamen was. Dit naar analogie met de rechtspraak van
v66r de wet van 18 februari 1981 m.b.t. de verkoop van onroerende
goederen. Zoals de annotator onder dit vonnis terecht opmerkt, is bet
jammer dat de wetgever in 1981 slechts een nieuwe regeling voor de verkoop
van onroerende goederen uitgewerkt heeft, zodat de rechters, wat roerende
goederen betreft, nog steeds verplicht zijn om in bet belang van de minderjarige beslissingen te nemen contra legem.
AFDELING

5

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN

92. OVERDRACHT INTER PARTES- De overdracht van een schuldvordering
vloeit voort uit een overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer;
de schuldenaar van de gecedeerde vordering is hierbij geen partij. Behoudens wanneer zij een schenking uitmaakt, is de overdracht aan geen enkele
vormvereiste onderworpen en komt zij tot stand door de loutere wilsovereenstemming tussen overdrager en overnemer (Luik, 17 juni 1986, Jur.
Liege, 1986, 556; Luik, 30 oktober 1987, J.T., 1987, 718).
Rechten die de overdrager reeds uitgeput heeft, kunnen niet meer in een
overdracht begrepen zijn (Cass., 15 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 246
en Pas., 1983, I, 223). De elementen die van een overdracht van een
handelszaak deel uitmaken, kunnen volgens de wilder partijen zeer uiteenlopend zijn. Lopende contracten zijn er niet steeds en noodzakelijk in
begrepen (Gent, 3 juni 1983, Pas., 1983, II, 113).
93. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT- Naar luid van art. 1690
B.W., verkrijgt de overnemer van een schuldvordering, bet bezit t.o.v.
derden eerst door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar of
doordat de schuldenaar de overdracht in een authentieke akte aanneemt.
De overdracht van een door een factuur vastgestelde schuldvordering,
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wordt door het endossement ervan, tegenwerpelijk aan derden (art. 16 Wet
Inpandgeving Handelszaak).
Als derden in de zin van art. 1690 B.W. moeten worden beschouwd al
degenen wier rechten of rechtstoestand door de overdracht - die nochtans
buiten hen om is gebeurd- gewijzigd worden (Cass., 14 oktober 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 244 en Pas., 1983, I, 222). Daartoe behoren onder meer de
schuldeisers van de overd;ager en de curator bij diens faillissement. Bij
niet-vervulling van de door art. 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten,
wordt de overgedragen schuldvordering geacht in het patrimonium van de
overdrager te zijn gebleven (Kh. Namen, 4 maart 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,
176). Zijn echter geen derden in de zin van art. 1690 B.W., de schuldeisers
van de gecedeerde schuldenaar, vermits de overgedragen schuldvordering
in elk geval moet worden voldaan, hetzij aan de overdrager, hetzij aan de
overnemer (Cass., 14 oktober 1982, geciteerd).
De door art. 1690 B.W. vereiste betekening, betreft enkel hetjeit van de
overdracht, niet de inhoud van de akte (Luik, 30 oktober 1987, J. T., 1987,
718). Het is vereist, doch voldoende dat de akte van betekening aanduidt
wie de schuldeiser is die afstand heeft gedaan van zijn vordering, ten
voordele van wie hij de afstand heeft gedaan, aan wie deze overdracht wordt
betekend en de aard van de overgedragen vordering (Brussel, 3 maart 1982,
R. W., 1983-84, 2895).
Overdracht van aandelen aan toonder geschiedt normaal door de loutere
overhandiging. Zolang er nog geen aandeelbewijzen gedrukt zijn, dient de
overdracht echter, overeenkomstig het gemeen recht, aan de vennootschap
betekend te worden (Kh. Brussel, 21 januari 1982, R.P.S., 1984, 53, noot).
Bij gebreke van betekening of aanvaarding in een authentieke akte, wordt
de overdracht toch tegenwerpelijk geacht aan de derde die haar- al was
het stilzwijgend - heeft erkend. De loutere kennis van de overdracht
volstaat evenwel nog niet om haar tegenwerpelijk te maken (Kh. Brussel,
4 juni 1985, J. T., 1986, 271 en T.B.H., 1986, 393; zie nochtans Kh. Brussel,
21 januari 1982 en 30 juni 1982, R.P.S., 1984, 53 en de kritiek erop van
Ronse, J., Nelissen Grade, J.M. en Van Hulle, K., m.m.v. Lievens, J. en
Laga, H., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen",
T.P.R., 1986, (859), nr. 384, p. 1374-1376; zie ook Merchiers, Y, ,Les
effets de Ia cession de creance vis-a-vis du debiteur cede" (noot onder Cass.,
27 september 1984), R.C.J.B., 1987, (514), 517-518).
In geval van overdracht aan twee verschillende overnemers, wordt degene
die als eerste de tegenwerpelijkheid aan derden verzekerd heeft, als schuldeiser aangezien, ook al is zijn titel van een latere datum dan die van de ander
(Kh. Brussel, 4 juni 1985, J.T., 1986, 271 en T.B.H., 1986, 393).
Een overdracht van schuldvordering die bij het sluiten van een overeenkomst (in casu een onderaanneming), waarin de wederzijdse verbintenissen
van de partijen zijn vastgelegd en die derhalve tegelijkertijd met deze
verbintenissen tot stand komt, bedongen wordt als een wijze van uitvoering
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van de betalingsverplichting, is geen betaling door overdracht voor vervallen schulden, nietig volgens art. 445 al. 3 Faill.W., ook al vindt de betekening overeenkomstig art. 1690 B.W. plaats tijdens de verdachte periode
(Cass., 15 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 369, J.T., 1986,291, Pas.,
1986, I, 316, T.B.H., 1986, 276 en R. W., 1985-86, 2001, noot).
94. V. liet door hem toegestane leningen waarborgen door een overdracht
van schuldvordering op ,alle bedragen en commissielonen die op welke titel
ook verschuldigd zouden kunnen zijn en namelijk ... zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is". Aldus liet V. een reeks overdrachten
betekenen aan de drie nationale landsbonden van mutualiteiten. Ben van
de drie bonden weigerde met het exploot rekening te houden en verrichte
verder afbetalingen aan Van D., een van haar led en, vermeld in het exploot.
De betrokken bond riep in dat de overdracht ,nietig" was: het exploot zou
het niet mogelijk gemaakt hebben te achterhalen welke van de (165) betekende overdrachten aan haar gericht was, nu aile betekeningen zonder
verdere precisering aan de drie bonden tegelijk waren gericht.
Het Hof van Beroep te Brussel stelde dat het enkele feit dat in een akte van
betekening een reeks overdrachten betekend worden of eventueel moeilijk
of niet te identificeren schuldenaars worden vermeld, niet belet dat de
betekening geldig is geschied wat betreft de correct gei:dentificeerde personen en vorderingen. De betekening van de overdracht van de schuldvordering van Van D. werd volkomen regelmatig geacht, nude betrokkene zeer
duidelijk was gei:dentificeerd als verzekerde van de bond, met aanduiding
van het aansluitingsnummer (Brussel, 3 maart 1982, R. W., 1983-84, 2895).
Toch werd de bond niet door de overdracht gebonden geacht: de formulering van de overdracht in de overeenkomst tussen V en Van D., was nl.
gedeeltelijk zeer algemeen en maakte nergens uitdrukkelijk gewag van de
rechten op een ziekteverzekeraar. Toekomstige schuldvorderingen kunnen
geldig worden overgedragen op voorwaarde dat zij, op het ogenblik van de
overdracht, voldoende bepaald of bepaalbaar zijn; hetgeen volgens het
Brusselse Hof in casu niet het geval was (zie ook Luik, 17 juni 1986, Jur.
Liege, 1986, 556).
Ben bank liet de borgen van een kredietopening volgende clausule onderschrijven: ,Pour le cas oil elle serait en defaut d'executer les obligations
qu'elle souscrit par les presentes, la caution declare des a present ceder a
la banque toutes les creances dont elle est ou pourrait devenir titulaire a
l'egard de tiers de quelque chef que ce soit, specialement. .. et autorise des
a present et pour lors la banque a faire signifier cette cession aux tiers
debiteurs ... ". Op een bepaald ogenblik meende de bank deze overdracht
te kunnen inroepen en zij ging over tot een aantal betekeningen. In afwachting van een beslissing ten grande over de geldigheid van de borgstelling,
de overdracht en de betekeningen, werd door de borgen in kort geding de
handlichting van de betekeningen gevraagd. In een uitvoerig gemotiveerde
beslissing, ging de Voorzitter van de Rechtbank te Brussel hierop in, om
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de reden dat wanneer de overdracht van een schuldvordering is voorzien als
waarborg voor de hoofdverbintenissen van de overdrager, de overdracht
zonder toestemming van de overdrager, niet kan worden ten uitvoer gelegd
- betekend- vooraleer de overnemer m.b.t. de hoofdverbintenis over een
uitvoerbare titel beschikt. Dat was in casu nog niet het geval (Rb. Brussel,
kart ged., 11 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 201, noot). Men merkt dat ook
in deze zaak de overdracht in zeer algemene termen was geformuleerd, zodat
ook hier kan worden getwijfeld of de overgedragen schuldvorderingen wei
voldoende waren bepaald (zie Cass., 9 april1959, Pas., 1959, I, 793, in het
bijzonder de conclusie van Proc.Gen. Hayoit de Termicourt).
95.

GEVOLGEN VAN DE OVERDRACHT VOOR DE GECEDEERDE SCHULDENAAR- Zolang de door art. 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten niet

zijn vervuld, kan de gecedeerde schuldenaar (slechts) bevrijdende betalingen
doen in handen van de overdrager. De overnemer kan van de schuldenaar
geen betaling vorderen (Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 556; Luik, 30
oktober 1987, J.T., 1987, 718; zie Merchiers, Y, o.c., R.C.J.B., (514),
522-523).
Het Luikse arrest van 17 juni 1986 betrof een beding waarin een aannemer,
die geen eigenaar was van een van de aangrenzende erven, zich de eigendom
van eventuele muurgemeenheid voorbehield. In overeenstemming met de
opvatting van het Hof van Cassatie (Cass., 7 september 1972, Arr. Cass.,
1973, 24, J.T., 1973, 194, noot De.Page, Ph., R.C.J.B., 1974, 5, noot
Hansenne, J.), kan dergelijk beding volgens het Hof te Luik geen ander
gevolg hebben dan de overdracht, door de bouwheer-eigenaar aan de
aannemer, van de toekomstige schuldvordering van de prijs van de muurgemeenheid ingeval de nabuur aanbouwt tegen de scheidingsmuur. Aangezien
in casu de formaliteiten van art. 1690 B.W. niet in acht waren genomen,
beschikte de aannemer over geen vordering tegen de nabuur, maar enkel
tegen de cedant, om van deze laatste de ontvangen prijs te bekomen.
Eens de overdracht hem tegenwerpelijk is gemaakt, dient de schuldenaar
aan de overnemer van de schuldvordering te betalen. Daarbij kan hij de
overnemer in principe aile excepties tegenwerpen waarover hij beschikte
jegens de overdrager, onder meer ook de exceptio non adimpleti contractus
(Cass., 13 september 1973, Arr. Cass., 1974, 36; Overzicht, T.P.R., 1975,
nr. 73, p. 976).
In een arrest van 27 september 1984, bracht het Hof van Cassatie een
belangrijke precisering aan m.b.t. inroepen van de exceptie van niet-uitvoering door de gecedeerde schuldenaar. Nadat een onderaannemer facturen
tegen de hoofdaannemer, aan een bank had geendosseerd, riep de hoofdaannemer tegenover de bank de exceptie van niet-uitvoering in wegens
wanprestatie van de onderaannemer-cedant. Volgens het Hof van Beroep
te Brussel waren de overgedragen schuldvorderingen door hun endossement
en vanaf de kennisgeving daarvan, uit het wederkerig verband gehaald en
vertoonden zij geen wederkerigheid meer met de later ontstane schulden van
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de overdrager. Dit arrest werd verbroken: in de regel kunnen inderdaad
enkel de excepties die de schuldenaar op het ogenblik van de kennisgeving
had, aan de overdrager worden tegengeworpen, doch de exceptie van
niet-uitvoering die gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van de
wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoort tot het wezen zelf van
de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaat v66r de wanprestatie en
v66r de overdracht van de rechten van de schuldeiser en ongeacht het
tijdstip van de wanprestatie kan worden aangevoerd (Cass., 27 september
1984, Arr. Cass., 1984-85, 157, Pas., 1985, I, 133 en R.C.J.B., 1987, 511,
noot Merchiers, Y.).
AFDELING

6

INTERNATIONALE KOOP

96. Luvr: TOEPASSING- Bij de goedkeuring van het Verdrag houdende
Benvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken (Luvi), ondertekend te Den Haag op 1 juli 1964, heeft Belgie gebruik
gemaakt van de reservemogelijkheid voorzien in art. IV van het verdrag,
om de eenvormige wet slechts toe te passen, wanneer zij is opgenomen in
het nationale recht dat volgens het Haagse Verdragvan 15 juni 1955 de koop
beheerst. Berst moet dus worden nagegaan welk nationaal recht op de
koopovereenkomst van toepassing is op grand van het Verdrag van 15 juni
1955; vervolgens moet blijken dat dit nationaal recht de Luvi heeft opgenomen (zie hierover Lenaerts, K., ,Kroniek van het internationaal privaatrecht (1980-1985)", R. W., 1986-87, 2001-2003; Van Hooghten, P ., ,Overzicht van de Belgische rechtspraak in verband met het Verdrag houdende
een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken, ondertekend te Den Haag, op 1 juli 1964", T.B.H., 1987, (163),
168-173).
Deze noodzakelijke omweg via het Verdrag van 15 juni 1955 is blijkbaar
slecht gekend. Ben aantal rechters passen de Luvi rechtstreeks toe, op basis
van haar toepassingsvoorwaarden in art. 1, zonder vooraf na te gaan of zij
wei is opgenomen in het nationale recht, aangeduid door het Verdrag van
1955 (zie b.v. Antwerpen, 25 maart 1985, R. W., 1986-87, 591; Kh. Luik,
28 oktober 1982, Jur. Liege, 1982, 453, noot; Kh. Brussel, 11 september
1984, T.B.H., 1985, 719; Kh. Gent, 22 november 1985, T.G.R., 1986, 10;
Kh. Luik, 8 december 1986, T.B.H., 1987, 634, noot Watte, N.).
In een arrest van 23 oktober 1987 (Rev. Liege, 1987, 1525) gaf het Hof van
Beroep te Brussel het goede voorbeeld en besloot tot de toepassing van de
Luvi, na vastgesteld te hebben dat het Verdrag van 1955 (art. 3- vestiging
van de verkoper) naar het Italiaanse recht verwees, waarin de Luvi inderdaad is opgenomen- overigens met dezelfde reserve als Belgie.
97.

LUVI: LEVERINGSPLICHT VAN DE VERKOPER -
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Anders dan het Belgi-

sche interne recht, bevat de Luvi geen afzonderlijke regeling voor de
vrijwaring voor verborgen gebreken. Zoals het Hof van Beroep te Brussel
(23 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1525) opmerkte, is de verplichting voor
de verkoper om een deugdelijke zaak te leveren, vrij van verborgen gebreken, opgenomen in diens leveringsplicht, meer bepaald in het vereiste dat
de zaak ,aan de overeenkomst moet beantwoorden" (art. 33 Luvi). Geen
delicate afbakeningsproblemen meer tussen de leveringsplicht en de vrijwaring voor verborgen gebreken (supra, nrs. 43 en 56).
Volgens art. 39 Luvi, dient de koper die een ,,afwijking'' vaststelt, hiertegen
op korte termijn te protesteren, waarbij hij de aard van de afwijking
duidelijk moet aangeven en de verkoper uitnodigen om de zaak te (laten)
keuren.
Zulk onmiddellijk protest werd niet gedaan door de Nederlandse koper van
breigoederen die zijn Belgische leverancier verweet koopwaar te hebben
geleverd met afwijkend model, te brede of te hoge boorden, scheve mouwen, breifouten, ... Deze afwijkingen waren volgens de Rechtbank van
Koophandel te Gent (22 november 1985, T.G.R., 1986, 10) evident zichtbare tekortkomingen waarvan de koper zich bij de levering had kunnen
vergewissen en waartegen hij derhalve op korte tijd na de levering had
moeten protesteren. Dit protest was in casu pas veel later gedaan en dan
nag nadat de koopwaar ondertussen was verder verkocht.
De verplichting om een produkt te leveren dat geschikt is voor normaal
gebruik, houdt voor de verkoper weliswaar in dat hij de koper aile noodzakelijke inlichtingen moet verschaffen om een normaal gebruik van de
verkochte zaak mogelijk te maken, doch de koper - zeker wanneer hij een
professioneel is- mag evenmin passief blijven. Wanneer de koper vindt
dat de koopwaar noodzakelijk bepaalde eigenschappen moet vertonen,
dient hij de verkoper om nadere informatie te vragen alvorens een bestelling
te plaatsen (Brussel, 23 oktober 1987, Rev. Liege, 1987, 1525). In casu was
niet gebleken dat de koper van kledingstoffen, zijn verkoper had gewezen
op het voor hem uiterst belangrijke aspect van de wasbaarheid in water. De
verplichting de verkoper hiervan op de hoogte te brengen was des te
belangrijker omdat niet a priori kon uitgemaakt worden of de bestelde stof
al dan niet in water kon gewassen worden.
98. LUVI: BETALING VAN DE PRIJS- Wanneer hieromtrent door partijen
niets is gestipuleerd, heeft de verkoper ingeval van vertraging in de betaling
van de koopprijs, in elk geval recht op nalatigheidsintresten tegen het
officiele disconto van het land waar hij zijn vestiging heeft, vermeerderd
met 1 pet. (art. 83 Luvi; Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986-87,
591; Kh. Luik, 28 oktober 1982, fur. Liege, 1982, 453, noot; Kh. Gent, 22
november 1985, T.G.R., 1986, 10) en dit voor de volledige periode van de
wanbetaling (Antwerpen, 25 september 1985, R. W., 1986-87, 591).
Het aanhoudend niet betalen van facturen maakt een wezenlijke tekortko-
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ming van de koper uit, in de zin van art. 10 Luvi. Het feit dat de verkoper
betalingsfaciliteiten heeft toegestaan, doet geen afbreuk aan het wezenlijk
karakter van de tekortkoming. De verkoper kan het contract in toepassing
van art. 62.1 Luvi ontbonden verklaren. Deze verklaring is aan geen
bijzondere vormvereisten onderworpen; de ontbinding moet niet vooraf
voor de rechter gevorderd worden; het volstaat dat de verkoper zijn wil te
ontbinden duidelijk te kennen geeft (Kh. Brussel, 11 september 1984,
T.B.H., 1985, 719; Van Hooghten, P., o.c., T.B.H., 1987, (163), p. 191,
nr. 79).
W anneer, bij de toepassing van art. 5 EEX, de plaats waar de verbintenis
moet worden uitgevoerd, dient bepaald te worden, kan art. 59 Luvi gehanteerd worden, volgens welk de prijs aan de verkoper moet worden betaald
op de plaats van diens vestiging, of bij gebreke hiervan, op diens gewone
verblijfplaats (Bergen, 9 maart 1983, T.B.H., 1985, 387, noot Gregoire,
M.).

99. RET FOB-BEDING EN DE ZORG VOOR DE VERPAKKING- Ben Waalse
onderneming verkocht een lading dolomiet aan een Columbiaans staalbedrijf. Het dolomiet zou .over zee verzonden worden FOB-Antwerpen, door
de zorgen en op kosten van de verkoper, tot in de haven van Santa Marta
- Columbia. Afgesproken werd dat het risico pas zou overgaan te Santa
Marta, waar ook de inontvangstneming zou plaatsvinden. Van daaruit zou
de koper zelf de vaten dolomiet vervoeren tot in de fabriek te Belencito.
Bij aankomst te Santa Marta werden 43 vaten in slechte staat verklaard; bij
aankomst in de fabriek werden bij nog eens 100 vaten zichtbare gebreken
vastgesteld. Bij het openen van de vaten, werd de slechte kwaliteit van de
gehele lading vastgesteld, te wijten aan hydratering.
Op 6 februari 1984 veroordeelde het Hof van Beroep te Luik, de verkoper
zowel wegens niet-nakoming van de leveringsplicht als op grond van vrijwaring voor verborgen gebreken. De Waalse verkoper was op de hoogte van
het feit dat het dolomiet te Belencito moest worden gebruikt en dat hydratering zeer slecht was voor het verkochte produkt. Spijts de FOB-clausule kon
de verbintenis van de verkoper niet beperkt blijven tot levering in Santa
Marta. De verkoper ging aldus, volgens het Hof van Beroep, de resultaatsverbintenis aan om de goederen te Belencito te doen toekomen in hermetisch
gesloten vaten en zakken, zodat geen hydratatie mogelijk was (Luik, 6
februari 1984, Jur. Liege, 1984, 221 en Pas., 1984, II, 112).
Het Luikse arrest wordt gecasseerd (Cass., 27 juni 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1511, Pas., 1985, I, 1389 en R.C.J.B., 1988, 5, noot Herbots, J.;
voor een grondige bespreking van de problematiek, zie Herbots, J., ,Het
Dolomiet-arrest: over het FOB-beding en de zorg voor de verpakking", in
Liber Amicorum Lionel Tricot, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1988, 273-291). Door te beslissen dat de verkoper zijn resultaatsverbintenis
diende uit te voeren tot op de plaats van bestemming - Belencito - en dat
die verbintenis voor hem inhield te zorgen voor een verpakking die hestand
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was tegen het vervoer tot op die plaats, legt het bestreden arrest aan de
verkoper verplichtingen op die niet vervat liggen in de FOB-clausule en
schendt het aldus de verbindende kracht van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
Ret FOB-beding legt inderdaad niet de verbintenis op aan de verkoper om
te zorgen voor een verpakking die weerstand biedt aan het vervoer tot op
de uiteindelijke plaats van bestemming van de koopwaar (zie ook Antwerpen, 1 december 1982, Eur. Vervoerr., 1983, 158). Van de verkoper wordt
enkel verwacht dat hij voor de ,gebruikelijke verpakking" zou zorgen.
Dergelijke verbintenis kan echter wei uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien. Nu de partijen in casu overeengekomen waren dat de
verpakking zou gebeuren op kosten van de verkoper, deze laatste wist dat
Belencito de uiteindelijke bestemming was en ook op de hoogte was van het
gevaar van hydratatie, kan men het Hof van Beroep te Luik volgen, waar
het van oordeel was dat de verkoper zich ertoe verbonden had voor een
verpakking te zorgen die zou kunnen weerstaan aan het vervoer over het
gehele traject. Doch het Hof sloeg de bal mis, waar het deze verbintenis als
een resultaatsverbintenis bestempelde. Hierdoor wordt de koper nl. ontslagen van het bewijs dat 1° de slechte kwaliteit van de geleverde koopwaar
te wijten is aan een gebrekkige verpakking; 2° de oorzaak van de hydratering dateerde van v66r de risico-overgang te Santa Marta (zie China Council
for the promotion of international trade foreign economic and trade
arbitration Commission, 12 december 1983, Eur. Vervoerr., 1985, 268); en
3° de gebreken niet konden worden ontdekt bij de aanvaarding in de
aankomsthaven. Alleszins had het Hof zijn beslissing niet mogen steunen
op het FOB-beding. Vandaar cassatie.
Overigens stelt men in deze zaak vast dat een aantal belangrijke vragen
onbeantwoord zijn gebleven. Welke is de gebruikelijke verpakking van
dolomiet? Was daar in casu voor gezorgd? Was de hydratatie soms te wijten
aan zeewater? Heeft er zich tussen Santa Marta en de fabriek geen ongeval
voorgedaan? Vooral eigenaardig is dat nergens de vraag werd gesteld naar
het toepasselijke recht. Het Belgische recht en de Belgische rechtspraak
werden zonder meer van toepassing geacht. Het Haagse verdrag van 1955
verwees weliswaar naar het Belgische recht (vestiging van de verkoper),
maar het Belgische recht terzake was de Luvi.
100. OVERGANG VAN HET RISICO - In de dolomietzaak waren partijen
overeengekomen dat het risico pas zou overgaan in de aankomsthaven.
Daarmee weken zij af - hetgeen overigens toegelaten is - van de normale
regel dat bij FOB-verkoop het risico overgaat op het ogenblik waarop de
goederen de scheepsreling overschrijden in de vertrekhaven (zie China
Council, 12 december 1985, Eur. Vervoerr., 1985, 258). Ook bij de CIF-verkoop vindt de risico-overgang plaats bij het inladen. De verkoper dient wei
de lading en de vervoerskosten te Iaten verzekeren (Kh. Brussel, 6 juni 1985,
T.B.H., 1986, 467).
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TITEL II

HET HUURCONTRACT

HOOFDSTUK

I

HET GEMEEN RECHT
AFDELING 1

ALGEMEENHEDEN
BEGRIP- Ben belastingplichtige verleende aan een N.V. een optie op
een onroerend goed, dat voor industriele doeleinden gebruikt mocht worden. Gedurende de periode waarin de optie gold had de N. V. het recht het
goed te bezetten. Hiervoor moest een vergoeding betaald worden. Die
bedragen zijn onroerende inkomsten in de zin van artikel7, § 1, 1 b W.I.B.
De ontleding van de rechtsbetrekkingen wijzen er in dit geval op dat een
huurovereenkomst gesloten werd (Luik, 14 november 1984, F.J.F., 1985,
85).
Partijen noemen hun contract een huurovereenkomst. De rechter ten gronde wijst erop dat de essentiele verplichting van de , verhuurder" erin
bestaat, op aanwijzing van de ,huurder" een bepaald stuk grond te kopen
en daarop door de , ,huurder'' een benzinestation te laten bouwen. De bouw
en de inrichting wordt door de , verhuurder" gefinancierd. De essentiele
verplichting van de , ,huurder'' bestaat erin gedurende een onverminderbare
termijn van 27 jaar een vergoeding te betalen vastgesteld in functie van de
investering van de ,verhuurder" die aldus in 27 jaar zijn kapitaal kon terug
krijgen met interest. De rechter oordeelt dat dit geen huur is, omdat ze er
essentieel niet toe strekt het genot van een zaak te verlenen, en de bedongen
vergoeding daarvan niet de tegenprestatie is. De voorziening tegen dit arrest
wordt verworpen (Cass., 25 april 1985, R. W., 1986-87, 607, noot, Arr.
Cass., 1984-85, 1135, Pas., 1985, I, 1040; zie Cass., 22 oktober 1982, R. W.,
1984-85, 681).
De eiser wil een einde stellen aan de bezetting door Isidoor van een woning
die volgens hem steunt op een huurovereenkomst die zijn vader, de vorige
eigenaar, met Isidoor meer dan zestig jaar geleden sloot. De eiser kocht het
goed op 1 december 1985. Isidoor bezet het goed zonder hiervoor een
vergoeding te moeten betalen, en dit levenslang. Sinds zijn jeugd was
Isidoor knecht op de hoeve. Krachtens mondelinge overeenkomst zonder
vaste dagtekening bewoont hij het goed sinds meer dan zestig jaar. Aanvankelijk was de bewoning een accessorium van het arbeidscontract, maar na
de oppensioenstelling een twintigtal jaren geleden van de nu zesentachtigjarige Isidoor beloofde de vader van de eiser dat hij er met zijn (nu overleden)
echtgenote levenslang mocht in blijven. De eiser kende die overeenkomst.
De rechtbank te Luik stelt dat de oorspronkelijke huurovereenkomst eindig-
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de bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Er trad novatie in, door
verandering van voorwerp en oorzaak, en de overeenkomst veranderde in
een bruiklening met een bepaalde duur, met name levenslang. Vermits er
geen huur is, moet de vordering in geldigverklaring van de opzegging
ongegrond verklaard worden (Rb. Luik, 31 maart 1987, Rev. Liege, 1987,
1145). In casu was de houding van de eiser incoherent. Enerzijds erkent hij
de bezetting van Isidoor die hij ,huurder" noemt, maar anderzijds weigert
hij het kosteloze en levenslange karakter ervan te erkennen.
102. HUUR VOOR DE UITBATING VAN EEN GROEVE- In het kader van het
fiscale contentieux werden een aantal arresten gewezen m.b.t. de kwalificatie huur die aan overeenkomsten voor de uitbating van bodemrijkdommen
gegeven worden. De rechtspraak is in die zin gevestigd dat in elk geval
alnaargelang de feitelijke omstandigheden moet onderzocht worden of de
partijen een huur of een andere overeenkomst hebben willen sluiten. Wat
telt is wat partijen werkelijk bedoeld hebben. De rechter ten gronde zal dit
soeverein uitmaken. Opgemerkt kan worden dat de Franse rechtspraak
anders is. Ook Laurent verdedigde dat het om een koop ging (XXV, nrs.
6 tot 8).
Een overeenkomst wordt gesloten, waarbij een belastingplichtige aan een
vennootschap het recht toekent om een groeve uit te baten op een grond
waarvan hij eigenaar is. De overeenkomst bevat geen bepaling volgens
welke het recht toegekend wordt tot op het ogenblik van de uitputting van
de groeve, maar legt uitdrukkelijk een bepaalde duur vast met name 36 jaar.
De hernieuwing kan geweigerd worden in geval van een financieel interessanter bod. Het contract zal van rechtswege eindigen, indien de uitbating
gedurende meer dan achttien maanden stil gelegd wordt. De vergoeding
wordt berekend op de geextraheerde hoeveelheden, hoewel een jaarlijks
forfaitair en gei'ndexeerd minimumbedrag verschuldigd is, zelfs wanneer de
groeve niet uitgebaat wordt. De overeenkomst bepaalt weliswaar niet uitdrukkelijk dat bij het einde van de uitbating de grond in goede staat hersteld
moet worden, maar stelt de concessionaris hiervan ook niet vrij. Al deze
elementen tonen aan dat volgens de wil der partijen de overeenkomst een
huur is, en dat de vergoedingen huurgelden zijn (Luik, 8 april 1981, Rec.
Gen. Enr. Not., 1984,170, noot, J.D.F., 1983, 78). Het arrest verwijstnaar
de cassatiearresten in dezelfde zin van 2 april1903 (Pas., 1903, I, 151) en
8 juni 1916 (Pas., 1917, I, 148).
Een vergoeding voor de exploitatie van een groeve is in het hangende geding
te kwalificeren als een onroerend inkomen uit verhuring in de zin van artikel
7, § 1 b W.I.B. Het is immers niet strijdig met de beginselen van het
huurrecht dat de ontginning van de bodemrijkdommen een wijziging van
het gehuurde goed met zich brengt (Luik, 16 november 1983, F.J.F., 1984,
243).
Het verhuren van het recht om grondstoffen te ontginnen mits betaling van
een vergoeding kan, naargelang de bedoeling van de partijen een huurover-
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eenkomst zijn ofwel een verkoop. De vergoeding die de opbrengst van een
onroerend goed uitmaakt, is belastbaar overeenkomstig artikel 7 § 1 W.LB.
wanneer het volgens de bedoeling van de partijen een huur betreft. In casu
beweerde de belastingplichtige dat het om een koop ging. De overeenkomst
moet echter als huur gekwalificeerd worden, wanneer de partijen naast een
maandelijkse betaling een vaste jaarlijkse minimumvergoeding voorzien
hebben die voor de belastingplichtige een opbrengst uitmaakt, onafhankelijk van het rendement van het geexploiteerde goed. Men mag niet verwarren
tussen het verhuurde goed dat de eigendom blijft van de verhuurder en
datgene wat de zaak voortbrengt, de vruchten van het goed, die eigendom
worden van de huurder. Dat het gehuurde goed gewijzigd wordt is niet
strijdig met het huurrecht (Luik, 4 december 1985, F.J.F., 1987, 286).
De exploitant van een steengroeve heeft er zich toe verbonden te ontginnen
op een manier die het de eigenaar mogelijk moet maken op het einde van
de overeenkomst zijn grand te verkavelen. De vergoedingen die worden
ontvangen voor het ter beschikking stellen van die grand om gedurende tien
jaar als zandgroeve te dienen moeten op grand van artikel 7, § 1, 1° W .LB.
als een huurprijs beschouwd worden, en niet als de koopprijs van zand. De
exploitatie van de zandgroeve heeft de grand zelfs een meerwaarde verschaft
door de nivellering.
Het uitsluiten van het genot van de bossen en van het jachtrecht wijzigt de
natuur van de overeenkomst niet. Evenmin het verbod om er een asfaltproduktie te vestigen. Het is een huur. Het argument dat de belastingplichtige
haalt uit een vroegere verkeerde analyse door het Bestuur of door de
Commissie van aankoop is irrelevant. Inderdaad had artikel 373 W.LB.,
v66r de wet van 19 juli 1979, slechts betrekking op de wijze waarop het
kadastraal inkomen van mijnen en groeven werd vastgesteld, en niet op de
belasting van de vergoedingen. Het vroegere artikel 373 W .LB. (huidig
artikel 369, § 1, 2° b W.LB. van de wet van 19 juli 1979) dat bepaalt dat
het kadastraal inkomen van mijnen en groeven wordt vastgesteld zonder
inachtneming van de mijnader of de laag die erin uitgebaat worden, betreft
enkel de vaststelling van het kadastraal inkomen en heeft geen enkele
weerslag op het belastingsregime van de inkomsten die voortkomen uit de
concessie van de mijnen en groeven (Luik, 18 januari 1984, F.J.F., 1984,
284, J.D.F., 1985, 214). Een voorziening tegen dit arrest werd verworpen
(Cass., 28 februari 1985, J.D.F., 1986, 210, F.J.F., 1985, 287, R. W.,
1985-86, 1104, Pas., 1985, I, 302, Arr. Cass., 1984-85, 895).
103. DOMEINGOEDEREN - De bezetting voor industriele doeleinden van
een grand die tot het openbaar domein behoort, wordt door de N.M.B.S.
verleend tegen betaling van een trimestriele vergoeding. Dit is geen huur.
De N.M.B.S. geniet bijgevolg niet van het voorrecht van de verhuurder (Kh.
Brussel, 28 januari 1985, J. T., 1985, 307).
De regels met betrekking tot de huur van gemeentelijke goederen zijn te
vinden in de Gemeentewet. De bepalingen betreffende de publieke aanbeste-

1132

ding van werken, leveringen en diensten hebben niets te maken met de
verhuring van een jachtrecht op gemeentelijke goederen (R.v.St., nr.
27.617, 4 maart 1987, Adm. Pub!., 1987, 48).
Op 13 maart 1973 werd tussen de waarnemend burgemeester en de dienstdoende secretaris van de gemeente Wingene en Hermans een ontwerp van
. overeenkomst ondertekend met betrekking tot de verhuring van een gedeelte
van het kasteel binnen het gewezen domein van de hertogen d'Urselle.
Volgens de vrederechter van Willebroek kan hier onmogelijk sprake zijn
van een huurovereenkomst. De verhuring van gemeentelijke eigendommen
moet inderdaad worden goedgekeurd zowel door de gemeenteraad als door
de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad (artikel 1712 B.W. en
artikel81 Gemeentewet). Bij weigering van goedkeuring door de Bestendige
Deputatie, moet de huurovereenkomst als niet bestaande beschouwd worden. Indien de partijen toch tot de uitvoering overgaan, doen zij dit op eigen
risico. Rechtbanken mogen zich niet uitspreken over de opportuniteit van
de goedkeuring of de weigering van de goedkeuring van een gemeentelijke
beslissing (Rb. Mechelen, 16 oktober 1984, Pas., 1985, III, 26).
Uit de in de artikelen 81 en 90, 2° en 10° van de Gemeentewet neergelegde
regel blijkens welke de gemeenteraad de voorwaarden van de huur of de
pacht van de eigendommen van de gemeente vaststelt, terwijl het College
van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig die vastgestelde voorwaarden, de huurders of pachters aanwijst, volgt dat het College geen huur
of pacht kan toewijzen zonder dat de gemeenteraad voorafgaandelijk de
betreffende voorwaarden heeft vastgesteld en zonder dat de gemeenteraad
vooraf een beslissing heeft genomen om het goed te verhuren. Het College
van Burgemeester en Schepenen kan evenmin, zelfs in dringende gevallen,
zonder voorafgaande beslissing van de gemeenteraad, een openbare oproep
tot de gegadigden richten, omdat de beslissing om dat te doen reeds een
stellingname inhoudt omtrent de voorwaarden van de verhuring - o.m.
omtrent de wijze van aanwijzing van de verhuring - zodat het College zich
aldus de bevoegdheid van de gemeenteraad aanmatigt (R.v.St., nr. 26.765,
26 juni 1986, T.B.P., 1987, 573).
104. ONGEOORLOOFD VOORWERP - De huurovereenkomst van een speelautomaat ,Bingo" heeft geen ongeoorloofd voorwerp, nu dit spel een
zekere behendigheid vereist, de inzetten bescheiden blijven en het toestel
bovendien is opgenomen in de lijst der toegelaten speelautomaten (K.B. 13
januari 1975). Een Bingo-apparaat is een trekbiljart. Het huurcontract was
opgesteld met het oog op een gedeelde opbrengst (Kh. Mechelen, 22 mei
1985, R. W., 1985-86, 1026).
Een roulette~Opta is een verboden spel dat onder toepassing valt van artikel
1967 B.W. en van verschillende strafbepalingen valt. Onderzocht moet
worden of de huur die de exploitatie van een verboden spel tot doel had,
gesloten werd met kennis van zaken door de twee partijen. Het is daarom
noodzakelijk een deskundige aan te duiden met als opdracht de normale
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huurwaarde te waarderen (Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 430).
Dit vonnis bedraagt meer dan drie bladzijden en maakt gewag van veel
rechtsleer terzake. Bij overeenkomst ondertekend op 24 maart 1982 en
geregistreerd kregen de uitbaters van een private kring het exclusive gebruik
van een gedeelte van het gelijkvloers van het complex Opera te Luik. De
huur had een duur van negen jaar die begon te lopen op 1 april1982, maar
de partijen hadden de mogelijkheid om ze na een jaar eenzijdig op te zeggen
mits vooropzeg van een maand bij aangetekende brief. De huurprijs werd
bepaald op 2.121.000 frank per jaar. De huurders begonnen in de gehuurde
lokalen de uitbating van een spelkring die een roulette-Opta gebruikte.
Beslag werd gelegd op het materieel en de instelling werd gesloten bij
beslissing van het Parket-Generaal van Luik van 23 juni 1982. In een brief
van 31 januari 1983 vroegen de huurders voorbarig een einde te maken aan
de huur op 1 februari 1983. De eigenares antwoordde op 8 maart 1983 dat
zij erin toestemde dat de huur zou eindigen op 1 april. De vordering heeft
tot voorwerp de betaling van 1.966.378 frank achterstallige huur, gemeenschappelijke lasten en registratiekosten. Die vordering werd door de vrederechter gegrond verklaard.
105. LASTGEVING- Een rechtsvordering wordt door Rank Xerox ingesteld
om betaling te bekomen van een bedrag van 72.081 frank blijkens facturen
verschuldigd voor het in huur nemen van een copieermachine. Het Hof van
Beroep te Brussel stelt vast dat Rank Xerox bij onderhandse overeenkomst
de copieermachine in huur gaf aan de vereniging zonder winstgevend doel
Belgische Kamer van Grafici, dat verweerder het huurcontract in zijn
hoedanigheid van secretaris-schatbewaarder van genoemde vereniging in
haar naam ondertekende en dat de facturen aan de vereniging werden
toegestuurd. Die vereniging heeft rechtspersoonlijkheid. Het Hof van Cassatie keurt de uitspraak goed volgens welke degene die bij het sluiten van
een overeenkomst verklaard heeft zich te verbinden namens een vereniging
zonder winstgevend doel, niet persoonlijk de wederpartij van de medecontractant is. Zulks wordt hij ook niet door het feit dat de medecontractant
er niet toe gehouden is de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te
erkennen omdat de vereniging haar jaarlijkse aanvullende ledenlijsten niet
heeft neergelegd of de benoeming van nieuwe beheerders niet heeft bekend
gemaakt. Hij heeft zich immers niet persoonlijk verbonden. Maar hij die
door zijn fout bij het sluiten van de overeenkomst oorzaak is van schade
voor de medecontractant, is tot herstel van die schade gehouden; de
rechtsvordering die hieruit ontstaat, steunt evenwel niet op een contractuele
verhouding, maar op de quasi-delictuele fout die de betrokkene ter gelegenheid van zijn optreden in de overeenkomst heeft begaan (Cass., 10 december
1981, Arr. Cass., 1981-82, 502, Pas., 1982, I, 494).
106. STERKMAKING - Tussen de gedingpartijen werd op 13 februari 1984
een overeenkomst gesloten met betrekking tot de verhuring van een kan-
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toorruimte te Antwerpen. In deze overeenkomst wordt verweerder geldentificeerd als: ,De Heer R.R., voor rekening van een te noemen vennootschap
waarvoor hij zich sterk maakt". Hij beweert uit die overeenkomst persoonlijke rechten te putten, en ingevolge deze overeenkomst zelf de hoedanigheid
van huurder van die kantoorruimte te hebben. Eiseres daarentegen voert
aan dat verweerder bij deze overeenkomst enkel als sterkmaker is opgetreden, zodat hij stellig niet persoonlijk huurder is, en dat hij bovendien in
zijn verplichtingen als sterkmaker tekort geschoten is. In een vonnis van de
vrederechter te Antwerpen, dat bevestigd werd door de rechtbank van
Antwerpen, wordt gesteld: a. dat de overeenkomst van 13 februari 1984
aileen het karakter van sterkmaking heeft; b. dat, aangezien deze overeenkomst nooit door de derde bekrachtigd werd, zij niet het karakter van een
huurovereenkomst heeft verkregen; c. dat verweerder uit die overeenkomst
dan ook geen rechten op het genot van het gehuurde goed kan putten en
nooit de hoedanigheid van huurder kreeg; d. dat verweerder in gebreke is
gebleven zijn verbintenis als sterkmaker na te Ieven. De rechtsfiguur der
sterkmaking moet worden aangewend wanneer een partij zich ertoe verbindt
de toestemming tot de overeenkomst van een derde te verkrijgen. Blijft die
toestemming uit, dan is de sterkmaker aansprakelijk. Trad de sterkmaker
niet mede in eigen naam op, dan kan hij zelf geen rechten putten uit de
overeenkomst (Vred. Antwerpen, 7 november 1984, R. W., 1986-87, 2323).
107. BORGTOCHT? - De handtekening van de ouders van de huurster op
het huurcontract, zonder vermelding van de hoedanigheid, maakt hen noch
huurder, noch borg (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
108. BEWIJS VAN DE HUUR - De verhuurder vroeg toelating om met
getuigen het bewijs te leveren van de huurvoorwaarden. Dit had de vrederechter geweigerd omdat volgens hem het boekje met de kwijtingen geen
begin van geschreven bewijs uitmaakte vermits het niet uitging van degene
tegen wie de vordering werd ingesteld. Dit vonnis werd vernietigd. Een
huurboekje dat opgesteld wordt door de verhuurder, maar dient als kwijtschrift voor de huurder en normalerwijze bestemd is om door Iaatstgenoemde bewaard te worden als bewijs van de uitvoering van zijn verbintenissen,
kan tegen hem ingeroepen worden als begin van geschreven bewijs. Een
geschrift dat niet opgesteld werd door de partij tegen welke de vordering
wordt ingesteld maar dat deze partij zich heeft toegeeigend door een
uitdrukkelijke of een stilzwijgende toestemming van de andere kan beschouwd worden als een begin van geschreven bewijs (Rb. Hoei, 27 april
1983, Pas., 1984, III, 1).
Een wederkerige overeenkomst, zoals een huur, wordt bewezen door een
ondertekende onderhandse akte, zonder dat de handtekening van de schuldenaar vooraf gegaan moet worden door de eigenhandig geschreven vermelding ,gelezen en goedgekeurd". Wanneer op de eerste en de laatste bladzijde van de huurceel de gedrukte vermelding ,gelezen en goedgekeurd"
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voorkomt, is deze overbodig. Ze is aileen nodig in zoverre er een eenzijdige
verbintenis in zou voorkomen. Ten onrechte werpen in casu verweerders
ookop dat de algemene voorwaarden, die in kleine tekst op de bijzondere
voorwaarden volgen en waarin naar de bijzondere voorwaarden wordt
verwezen, niet van toepassing zouden zijn op de aangegane verbintenissen.
Er werd, wat de rechtsgeldigheid van de onderhandse akte betreft, aan alle
vereisten van artikel 1325 B.W. voldaan (Vred. Gent, 28 februari 1983,
R. W., 1985-86, 691, noot).
Artikel1715, tweedelid, B.W. geldt slechts wanneer de huur nogop generlei
wijze ten uitvoer is gebracht. Wanneer de vereisten voor de toepassing van
artikel 1715 B. W. niet aanwezig zijn, vinden de gewone regels van het
burgerlijk recht toepassing, o.m. het bewijs door een begin van schriftelijk
bewijs, aangevuld door getuigen of vermoedens (Cass., 14 oktober 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 168, Pas., 1984, I, 156, R. W., 1984-85, 885). Het
bewijs van de hernieuwing van een handelshuurovereenkomst mag worden
geleverd door een begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door vermoedens. De huurder die aanspraak maakt op hernieuwing van een handelshuur
draagt de last van het bewijs dat er een huurovereenkomst bestaat die het
recht op hernieuwing voor hem insluit (zie Cass., 26 november 1982, Arr.
Cass., 1982-83, nr. 195).
Het opstellen van een akte als bewijs van het bestaan van een huur en de
registratie van die akte, zijn geen noodzakelijke voorwaarden voor de
tegenwerpelijkheid aan derden van de huurovereenkomst op zichzelf,
noch van het bestaan van het voorrecht van de verhuurder die er uit
voortvloeit (Cass., 11 juni 1982, Pas., 1982, I, 1171, Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 266, noot, T.D.H., 1983, 339, noot Verbist, J., Arr. Cass., 1981-82,
1255).
De vervroegde beeindiging van een schriftelijke huur kan enkel door
geschrift bewezen worden (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985,
202).
109. NIET-TEGENWERPELIJKHEID - Ingeval van onroerend beslag is de
huurovereenkomst die vaste datum heeft na de hypothecaire inschrijving
slechts tegenwerpelijk aan de hypothecaire schuldeiser of aan de koper voor
de periode van negen jaar die loopt op het ogenblik van het beslag. Ten
hunnen opzichte is het anticipatief kwijtschrift van huurgeld slechts geldig
tot op de datum van het beslagexploot (Vred. Marche-en-Famenne, 15 juni
1984, T. Vred., 1987, 11).
De Pauliaanse vordering vereist: 1° een rechtshandeling waardoor de schuldenaar zich doelbewust verarmde; 2° het feit dat de derde waarmede de
schuldenaar de rechtshandeling sloot conscius fraudis handelde.
Die voorwaarden zijn aanwezig, wanneer in strijd met een beding van een
hypothecair krediet dat huurovereenkomsten voor Ianger dan drie jaar
verbiedt, de eigenaar een zogezegde pachtovereenkomst sluit met zijn zoon
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voor een belachelijke huurprijs en hierdoor het goed onverkoopbaar maakt
(Luik, 24 april1987, Rev. Not. B., 1987, 671, noot). Die huurovereenkomst
is niet tegenwerpelijk aan de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid die het hypothecair krediet had toegestaan. Zie voor een gelijkaardige zaak: Rb. Brugge, 10 november 1986, T. Not., 1987, 14.
Ben huurovereenkomst aangegaan door een inmiddels failliet verklaarde
schuldenaar voor een duur van negen jaar, enkele maanden vooraleer de
hypothecaire schuldeiser het verhuurde pand op onroerend beslag zou doen
verkopen, kan met een actio pauliana bestreden worden. Dergelijke huurovereenkomst is immets voor schuldenaar en schuldeiser nadelig, gelet op de
matige prijs, en de duur van de overeenkomst. De huurder die op de hoogte
is van de belabberde financiele toestand van de verhuurder en die ook zelf
handelaar is, moet bewust zijn van het bedrieglijke karakter van de rechtshandeling. De huurovereenkomst is nietig (Rb. leper, 10 apri11985, T. Not.,
1987, 25).
Wanneer een zaakvoerder maandelijks een bedrag van 50.000 frank ontvangt als huur voor een huis dat hij aan de vennootschap verhuurt, en
wanneer niet blijkt dat de partijen niet aile gevolgen hebben aanvaard van
de huurovereenkomst, is er geen simulatie te vermoeden. Voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de door de zaakvoerder verschuldigde
personenbelasting mag het bestuur niet een deel van de huurprijs als een
verkapte bezoldiging beschouwen (Antwerpen, 16 september 1986, R. W.,
1986-87, 1752, noot).
AFDELING

2

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

§ 1. Leveringsplicht
BEWIJSLAST- Ben gespecialiseerde ondernerning in hard- en software
sluit drie contracten met een touroperator: een huurcontract van een
systeem ,Realite 2000" (met o.a. een geheugen van 64 KK en 4 schijven
van 5 miljoen karakters), printers en terminal, een onderhoudscontract en
tenslotte een softwarecontract. Het Hof van Beroep te Brussel stelt dat deze
drie contracten (hardware en software) een ondeelbaar geheel uitmaken. De
betwisting draait rond de conforme levering. Het Hof verwijst de zaak, bij
toepassing van artikel1068, 2 Ger. W. naar de Rechtbank van Koophandel
te Brussel. Wei stelt het Hof dat de eerste rechter een foute beslissing heeft
genomen m.b.t. de bewijslast door de ganse bewijslast ten laste te leggen
van de gespecialiseerde onderneming, en door haar het voorschot aan de
deskundige te Iaten betalen. Bike partij dient het bewijs te Ieveren dat op
haar weegt. De touroperator dient te bewijzen dat de verhuurder zijn
Ieveringsplicht niet is nagekomen, met schadelijk gevolg voor hem. De
verhuurder anderzijds dient te bewijzen dat de touroperator zijn verbin-
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tenissen in het kader van het hardware huurcontract niet is nagekomen
(Brussel, 26 januari 1984, Computerr., 1985, afl. 4, 20).
111. HET AANBRENGEN VAN EEN FISCAAL KENTEKEN - Flippertoestellen
en juke-boxes in een openbare drankgelegenheid zijn slechts ,spelensgereed" wanneer ze voorzien zijn van het wettelijk verplichte bewijs van
betaling van de taxen. De verhuurder moet zorg dragen voor de aanbrenging
van de fiscale kentekens, anders zijn de huurders in de onmogelijkheid de
toestellen ,spelensgereed" in hun zaak op te stellen (Rb. Hasselt, 14 juni
1982, Limb. Rechtsl., 1983, 170).
112. HET SLUITEN VAN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST - De verhuurder van voertuigen is verplicht erover te waken dat de voertuigen op
regelmatige wijze ingeschreven en verzekerd zijn. Het slachtoffer van een
verkeersongeval dat door de onvermogende huurder veroorzaakt werd, kan
zich tegen de verhuurder keren om vergoed te worden (Rb. Luik, 23
december 1983, Jur. Liege, 1984, 82).

113.

POLITIEMACHT VAN DE BURGEMEESTER. NIET-NAKOMING VAN ARTI-

1720 B.W.- De burgemeester heeft politiebevoegdheid om de bezetting van een onbewoonbaar goed te verhinderen, maar niet om een verhuurder tot de uitvoering van de verbintenis om het pand in goede staat van
onderhoud af te leveren te dwingen (R.v.St., nr. 27.725, 25 maart 1987,
Adm. Pub/., 1987, 49).
KEL

§ 2. Vrijwaringsplicbt
114. VRIJWARING VOOR DADEN VAN DERDEN- In het vorig overzicht werd
reeds een belangrijk cassatiearrest vermeld m.b.t. de vrijwaringsplicht voor
de foutieve feitelijke daad van derden, met name medehuurders. In tegenstelling tot het Franse Hof van Cassatie weigert ons Hof kordaat het bestaan
van die verplichting te erkennen. We staan hier voor een principe-arrest
(Cass., 17 september 1981, Pas., 1981, I, 88, R. W., 1982-83, 702, J. T.,
1983, 85, R.C.J.B., 1987, 359, noot Vanwijck-Alexandre, M.; vorig overzicht, T.P.R., 1985, p. 1125, nr. 271).
Ben huurster in een appartementsgebouw, eigendom van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe, klaagde erover dat zij van medehuurders, de familie
Trubaschnick, genotsstoornis ondervond, doordat de familie zowel overdag
als 's nachts piano speelde. Ze richtte haar vordering o.m. tegen de verhuurster, aan wie ze verweet geen gebruik gemaakt te hebben van de middelen
waarover ze beschikte om de stoornis te doen ophouden, vermits de stoorders ook haar huurders waren en de stoornis een contractuele tekortkoming
was te haren opzichte. De rechtbank te Brussel veroordeelde de gemeente
op die grond, stellende dat de gemeente t.o.v. de eiseres een contractuele
fout had begaan door de ontbinding niet te hebben gevorderd van het
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huurcontract tussen haar en de al te musicale familie Trubaschnick. Het
vonnis werd gecasseerd, omdat de verhuurder niet moet instaan voor de
feitelijke genotsstoornis door derden, in casu de medehuurders; de huurder
heeft het recht om een persoonlijke vordering in te stellen tegen degenen
die de feitelijkheden begaan, maar kan zich t.a.v. de verhuurder niet
beroepen op een huishoudelijk reglement van het appartementsgebouw dat
aan de huurders een aantal verplichtingen oplegt.
De artikelen 1719, derde lid en 1725 B.W. staan centraal in de discussie.
Krachtens het eerste is de verhuurder ertoe gehouden het rustig genot van
het gehuurde goed te verschaffen gedurende de duur van de huurovereenkomst. Aan die bepaling met een algemene draagwijdte brengt artikel 1725
een uitzondering: de verhuurder is niet aansprakelijk wanneer een genotsstoornis zich voordoet die voortvloeit uit feitelijkheden, en niet uit een
juridische aanspraak op het gehuurde goed, en die bovendien afkomstig zijn
van een derde.
Die artikelen coexisteren met nog andere bepalingen, zoals de artikelen 1726
en 1727 (vrijwaring voor rechtsstoornissen), artikel1720 (dat de verhuurder
verplicht tot de herstellingen, behalve de huurdersherstellingen, zelfs indien
ze door overmacht no dig moeten gebeuren) en artikel 1722 (ontbinding van
de huur of vermindering van de huurprijs indien de zaak teloor gaat door
overmacht).
Uit die coexistentie ontstaan interpretatiemoeilijkheden. Het is niet makkelijk om een duidelijke en coherente theorie voor het geheel op te bouwen.
Welk is de aard van de verbintenis opgelegd door artikel 1719, derde lid:
een resultaatsverbintenis tot rustig genot? Moet men, zoals De Page (IV,
nr. 604, p. 621) het uitdrukt, van de verhuurder een zondebok maken?
Wat de foutieve gedragingen van de medehuurders betreft heeft het Franse
Hof van Cassatie sinds 1881 kordaat de verhuurder aansprakelijk gesteld,
en artikel 1725 terzijde gelegd omdat een herrieschoppende medehuurder
geen derde zou zijn in de zin van dat artikel, vermits de begane feitelijkheden een verband vertonen met zijn huurcontract.
Ons hoogste gerechtshof neemt een tegengestelde houding aan. De verhuurder kan niet aangesproken worden op grond van feitelijkheden door medehuurders begaan, tenzij ze voortvloeien uit rechten die de verhuurder hen
verleend heeft.
Vanwyck-Alexandre betreurt de strakke binding die ons Hof legt tussen
artikel 1719, derde lid en artikel 1725 B.W. Ze betreurt dat ons Hof de
verhuurder toelaat passief te blijven. Ze vertrekt vanuit de sociologische
problematiek van onze grootsteden. Er moet dringend iets gedaan worden
om de appartementsgebouwen leefbaar te houden en er het dagelijks leven
te harmoniseren. Een eerste stap bestaat erin een hele reeks verboden en
prestaties op te nemen in het reglement van medeeigendom en het reglement
van inwendige orde, en de medeeigenaars te verplichten die in te lassen in
de huurovereenkomsten die ze zouden sluiten. Een tweede stap zou, volgens
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de auteur, moeten gezet worden, met name de eigenaars-verhuurders verplichten die bepalingen te doen eerbiedigen door hun huurders, zowel t.o.v.
de andere medeeigenaars als t.o.v. de andere bezetters. De verhuurder is de
enige die het radicale pressiemiddel heeft om de hinder te doen ophouden,
met name de vordering tot verbreking van de huurovereenkomst. Deze stap
weigert ons Hof van Cassatie te zetten.
Andere auteurs keuren die rechtspraak van bet Hof van Casstie goed omdat
de verhuurder niet de buurtpolitie moet verzekeren van de gehuurde goederen (Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1985, 288; in dezelfde zin de grote socioloog-jurist J.
Carbonnier, ,Chr. de Jurispr.", R. T.D.C., 1961, 509). Met die zienswijze
kan men het eens zijn.
Het feit dat naast bet gehuurde woonhuis een dancing geopend wordt, laat
de huurder niet toe zijn huur voortijdig op te zeggen. De verhuurder is niet
verplicht de huurder te vrijwaren voor genotsstoornis door derden. De
huurder moet rechtstreeks tegen de derde ageren (Rb. Nijvel, 11 mei 1983,
Reset Jura Immobilia, 1983, 107).
115. VRIJWARING VOOR EIGEN DAAD- De verhuurder van winkelruimten
in een shopping center, die de bestemmingen van de gehuurde lokalen
diversifieerde, is slechts aansprakelijk voor eigen daad en mag geen nieuwe
huurder aannemen die een concurrerende handel voert. Dit is een inspanningsverbintenis. De verhuurder moet slechts de exclusiviteit waarborgen,
maar niet de winst. Hij moet niet vrijwaren voor de daad van derden, met
name onrechtmatige concurrentie (Vred. Nijvel, 26 november 1980, Pas.,
1981, III, 30).
Op grond van vrijwaring voor eigen daad mag de verhuurder na het sluiten
van een huurovereenkomst geen gelijksoortige handel opstarten. Het gehuurde goed is gelegen in een commerciele galerij. De verhuurder dreef
na bet sluiten van de huur de sector speelgoed in zijn eigen zaak bijzonder
op.
De reactie van de huurder moet in verhouding zijn met de niet-nakoming
van de verbintenissen van de verhuurder. In casu mocht de huurder bij wijze
van niet-uitvoeringsexceptie weigeren de helft van de huur te betalen (Vred.
Messancy, 3 april 1985, Jur.Liege, 1985, 363; zie over de exceptio non
adimpleti contractus: Cass., 6 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 935; infra,
nr. 164).
Een huurcontract kan worden ontbonden, wanneer de verhuurder aan de
huurder bet normale en rustige genot van het gehuurde goed niet meer
verschaft. Om deze reden kan het ontbonden worden wanneer in de overeenkomst wordt bepaald dat de huur betrekking heeft op een verdieping van
een woonhuis, en deze verdieping gehuurd wordt voor familiaal woongebruik, terwijl op het gelijkvloers van hetzelfde huis, krachtens een huurcon-
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tract dat nadien door de verhuurder met een derde werd gesloten, een
herberg wordt uitgebaat, zodat de vroegere bestemming van die verdieping
aanzienlijk gewijzigd wordt (Vred. Bergen, 14 november 1985, Pas., 1986,
III, 1).
116. VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN - Het feit dat een onroerend goed, dat in het contract in goede staat van onderhoud genoemd wordt,
door overdreven vochtigheid en waterinsijpelingen onbewoonbaar wordt,
maakt het de huurders mogelijk de verbreking van de huur te vorderen. De
verhuurders kunnen de aangehaalde stijlclausule niet tegenwerpen en zijn
gebonden door artikel 1721 B.W. (Vred. Namen-Zuid, 27 november 1984,
T. Vred., 1985, 266).
In de huurovereenkomst kan een beding de verhuurder exonereren van zijn
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken. De huurder die de waterleidingen niet tegen de vorst beschermt, kan aansprakelijk gesteld worden door
een andere huurder die schade geleden heeft door waterschade op grond van
artikel1382 B.W. (Vred. Brussel, 27 september 1983, ResJur. Imm., 1984,
229).
117.

PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROFESSIONELE VERHUUR-

Sinds 1975 huurde eiser een warmwatertoestel (een zogenaamde
,gasboiler") van verweerder. Dit toestel was behept met een verborgen
gebrek: het niet-functioneren van een veiligheidsklep veroorzaakte bij het
gebruik een overdruk waardoor de overlangse Iasnaad van het toestel
scheurde en er ernstige waterschade ontstond. De Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen verwierp in 1983 de vordering tot schadevergoeding
op grond van het in de huurovereenkomst opgenomen exoneratiebeding.
Het Hof van Beroep te Antwerpen hervormde dit vonnis: steunende op de
interpretatieregel vervat in artikel 1162 B.W. werd het exoneratiebedingwaarin niet werd verwezen naar schade veroorzaakt door verborgen gebreken, maar waarin enkel sprake was van schade ontstaan door het gebruik
van het toestel - niet van toepassing geacht en werd de eis tot schadevergoeding van de huurder ingewiiiigd (Antwerpen, 6 januari 1986, R. W., 198687, 675, noot Vansweevelt, Th.).
DER -

De algemene regelen die gelden voor de huur van onroerende goederen (de
artikelen 1714-1762bis B.W.) zijn eveneens van toepassing op de huur van
roerende goederen, voor zover deze regelen niet strijdig zijn met de aard
zelf der gehuurde zaken.
De verhuurder van een roerend goed is bijgevolg, krachtens artikel 1721
B.W., eveneens vrijwaring verschuldigd aan de huurder voor aile gebreken
van het verhuurde goed die het gebruik ervan verhinderen, ook al mocht
de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien
door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder
verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen.
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In de rechtsleer wint de opvatting veld dat er op de professionele verhuurder
een vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust. In de rechtspraak
vindt men een restrictieve interpretatie van niet-vrijwaringsbedingen. Met
Vansweevelt menen we dat de rechtspraak een sterker wapen nodig heeft
om misbruiken waartoe de verhuring via toetredingscontracten aanleiding
kan geven, te bestrijden, vermits de professionele verhuurders stelselmatig
de teksten van de exoneratieclausules aanvullen, zoals in casu gebeurde door
de betrokken gasmaatschappij.
118. VERHURING VAN COMPUTERS - Een huurovereenkomst wordt op 1
maart 1983 gesloten m.b.t. een micro-computer Apple die als uitrustingsgoed voor beroepsdoeleinden bestemd is. Ze kan niet als een leasingovereenkomst bestempeld worden (o.m. omdat er geen koopoptie toegekend was),
maar als een gewone huur van roerend goed. De huurder betaalt de
huurgelden en vergoedingen van maart, april en mei zonder enig voorbehoud te maken. Op 19 mei 1983 verbreekt hij het contract om reden dat
de computer te traag werkt en niet aan zijn behoeften voldoet. Op 9 juni
huurt hij tegen een lagere huurprijs een computer van een concurrerend
merk. De rechtbank verklaart de huur ontbonden ten nadele van de huurder
en veroordeelt hem tot schadevergoeding. De verweten traagheid is een
zichtbaar gebrek. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de ten tijde van
de ingenottreding zichtbare gebreken. Indien verkoper of verhuurder de
plicht hebben om de tegenpartij raad te geven en in te lichten, dan hebben
koper en huurder toch ook de plicht om met de tegenpartij samen te werken.
De gebruiker van de computer heeft de plicht om samen te werken bij het
op punt stellen van de programma's. Hij moet de nodige inlichtingen
verschaffen. Hij moet voldoende personeel ter beschikking stellen en vormen. Hij moet de gegeven raadgevingen volgen, en mag niet overhaastig
een einde stellen aan de overeenkomst (Rb. Brussel, 6 mei 1986, Dr.
Inform., 1987, 132, noot De Canart D'hamale). Men kan die uitspraak niet
bijtreden. De traagheid van een computer - gebrek dat zijn nut erg kan
schaden -lijkt eerder een verborgen gebrek te zijn. De niet gespecialiseerde
huurder kan dat niet merken bij de ondertekening van het contract, maar
slechts bij het gebruik ervan. De traagheid zou slechts als een zichtbaar
gebrek kunnen bestempeld worden indien bewezen is dat de huurder in de
eigen omstandigheden van het geval zich er effectief kon of hoorde rekenschap van te geven bij de ondertekening van het contract.
In een ander geval volgt de rechtbank de stelling van de deskundige volgens
welke de slechte werking van de computer aan foutief gebruik te wijten is.
Dit vindt zijn oorzaak in de gebrekkige vorrning die het personeel van de
huurder kreeg. De huurder werd veroordeeld tot het betalen van de achterstallige huurprijs (Kh. Brussel, 4 februari 1985, Dr. Inform., 1985, afl. 5,
32).
Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel bevat meerdere elementen die
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toelaten een beter inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid van consultingbureaus bij automatiseringsoperaties. Ben medisch laboratorium vertrouwt
aan een consultingbureau contractueel de taak toe zijn behoeften op het
vlak van automatisering te bestuderen, evenals de keuze van de computer
en de inwerkingstelling ervan. De gekozen computer blijkt over een onvoldoende vermogen te beschikken en zijn techniek blijkt weinig aangepast te
zijn aan de specifieke behoeften van het laboratorium. De verwezenlijking
van de toepassingssoftware die door de leverancier van de computer aan een
programmeringsvennootschap werd toevertrouwd, is gebrekkig. De verhuurder (leverancier) van de computer verbergt zich achter de exoneratieclausule die in zijn standaardcontract staat voor wat het adequaat karakter
van de configuratie betreft. Niettegenstaande deze clausule nemen de rechters de aansprakelijkheid van de leverancier aan. Nadat laatstgenoemde in
het bezit gesteld werd van het verslag van functionele analyse, moest hij
bevroeden dat de weerhouden computer niet toereikend was en hij hoorde,
volgens het beginsel van de goede trouw, voor te stellen de computer
onmiddellijk te vervangen: ,Overwegende dat de leverancier, door gedurende verscheidene maanden na te Iaten de fouten van de functionele
analyse die de uitwerking van een adequate programmering verhinderden,
ter kennis van de gebruiker te brengen, zich effectief schuldig heeft gemaakt
aan bedrieglijke verzwijging doordat de leverancier, door zo te handelen,
de medeplichtige van de consultant is geworden". Zo'n font is van contractuele aard (goede trouw in de uitvoering van het contract) en rechtvaardigt
de ontbinding van het huurcontract (Brussel, 10 april 1986, Computerr.,
1987, 31, noot Poullet, Y.). Aldus bevestigt het arrest de eenheid van de
automatiseringsoperatie, zelfs indien de verwezenlijking ervan het voorwerp van verschillende contracten, gesloten enerzijds met een consultant en
anderzijds met een leverancier, uitmaakt. De door de consultant gekozen
leverancier moet de door de consultant voorgestelde oplossing onderzoeken, en minstens reageren zodra hij tekortkomingen in de voorgestelde
oplossing vaststelt. Ben te late reactie leidt, bij het mislukken van de
operatie, tot een verdeling van de aansprakelijkheid (in casu, 115 voor de
leverancier, 4/5 voor de consultant).
§ 3. Onderhoudsplicht
119. HERSTELWERKEN OP KOSTEN VAN DE VERHUURDER- Bisers in kort

geding zijn huurders van een woning die beschadigd werd door werken die
uitgevoerd werden door een derde (verzakking van de vloer, deficiente
riolering). Verweerder is eigenaar van deze woning en dagvaardde lang voor
onderhavige procedure deze derde in kort geding om een deskundige te doen
aanstellen. Ben jaar later heeft de aangestelde deskundige zijn definitief
verslag nog niet neergelegd. De huurders moeten niet wachten tot het geschil
van de verhuurder met de derde is opgelost. De verhuurder is onmiddellijk
verplicht de noodzakelijke werken nit te voeren. Ben deskundige wordt
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aangesteld en aan de verhuurder wordt bevolen binnen de twee weken na
neerlegging van de expertise de nodige werken aan te vatten bij gebreke
waarvan hij gehouden is de gevraagde provisie aan de huurders te betalen
teneinde hen toe te Iaten een aannemer met de werken te gelasten (Rb. Gent
(kort ged.), 2 juni 1983, Reset Jura Immobilia, 1986, 99, T.G.R., 1985,
12).
In een geval van pacht worden verhuurders eveneens veroordeeld de herstelwerken aan het dak uit te voeren binnen de drie maanden. Anders mogen
de pachters zelf een aannemer aanspreken en op vertoon van de facturen
zullen ze door de verhuurders vergoed worden (Rb. Namen, 4 februari 1980,
T. Agr. R., 1984, 215).
120. HERSTELPLICHT. ONTBINDING- Het Iaten aanslepen van uit te voeren
herstellingen van gebreken van het verhuurde goed is weliswaar een contractuele fout van de verhuurder, maar rechtvaardigt niet de zware sanctie van
de ontbinding van de huurovereenkomst te zijnen laste. Deze fout wordt
passend gesanctioneerd door aan de huurder een vergoeding wegens de
geleden genotsderving toe te kennen ten belope van 100Jo van de basishuurprijs gedurende de periode waarin de gebreken onhersteld bleven (Vred.
Sint-Niklaas, 8 januari 1986, R. W., 1986-87, 1099, noot Van Oevelen A.).
Overeenkomstig een vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie
beslist de rechter ten gronde soeverein of de tekortkoming die door een van
de partijen in een wederkerig contract is begaan, ernstig genoeg is om de
door de andere partij gevorderde ontbinding te rechtvaardigen (zie o.m.
Cass., 8 april 1976, Arr. Cass., 1976, 914, Pas., 1976, I, 880, R. W.,
1976-77, 377; Cass., 12 november 1976, Arr. Cass., 1977, 293, Pas., 1977,
I, 291).
121. OVERMACHT - Een winkelraam werd gedurende het weekend
's nachts door inbrekers aan diggelen gegooid. Dit is een geval van overmacht dat de verhuurder noopt tot herstel. De verzekeraar van de handelshuurder die, gezien de hoogdringendheid de noodzakelijke maatregelen
nam om het uitstalraam te Iaten herstellen, wordt gesubrogeerd in de
vordering tegen om 't even welke derde tegen wie de verzekerde kan ageren
om er de betaalde sommen van terug te vorderen. De verzekeraar heeft dus
een vordering tegen de verhuurder, zelfs indien deze niets te maken had met
de herstelwerken, voorzover ze tegen de goedkoopste prijs en volgens de
regels van de kunst gebeurden (Luik, 3 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 692).
122. DOOR DE OVERHEID OPGELEGDE WERKEN. BRANDBEVEILIGING Wanneer werken opgelegd worden door de overheid t.a.v. een handelspand
en dit op grond van een reglementering die dateert van v66r het sluiten van
de huurovereenkomst, kan de verhuurder geen overmacht inroepen: aile
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werken komen te zijnen Iaste opdat de huurder in het gehuurde goed zijn
handelsactiviteiten zou kunnen verder zetten (Vred. Fosses-Ia-Ville, 23
maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 593). Het betrof een rusthuis voor bejaarden.
Wanneer de overheid besluit dat een gebouw waarin een handel gevoerd
wordt niet voldoet aan de veiligheidsnormen, en de voortzetting van de
uitbating (dancing, hotel; rusthuis, herberg, enz.) onderwerpt aan de uitvoering van werken, die soms zeer belangrijk zijn, kan men zich, in het geval
van een handelshuur, afvragen wie de kosten dragen zal. Volgens de
traditionele rechtsleer komen die werken ten laste van de verhuurder, omdat
deze verplicht is het gehuurde goed te onderhouden in een staat waarin het
dienen kan voor de afgesproken bestemming (artikel1719, 2°, B. W.) en het
in een goede staat moet Ieveren, hetgeen ook de ,herstellingen" impliceert
(artikel1720 B.W.). De Franse rechtspraak volgt die leer, maar de Belgische
rechtspraak is niet zo eenduidig. Soms wordt de niet-foutieve ontbinding
van de huur uitgesproken op grond van overmacht, lefait du prince (artikel
1722 B.W .). De onkosten kunnen inderdaad buiten elke verhouding staan
tot de overeengekomen huurprijs.
Volgens D. Philippe kan hier een toepassing van de imprevisieleer in gezien
worden (J. T., 1980, 459; Changement de circonstances et bouleversement
de l'economie contractuelle, Bruylant, 1986, 171-174; contra: X. Dieux,
,Reflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la theorie de
l'imprevision en droit prive", R.C.J.B., 1983, 406; Simont, L., De Gavre,
J. enForiers, P.A., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1985, 279e.v.).
In een geval waarin de uitbaters van een herberg de terugbetaling vorderden
van de kosten die ze gemaakt hadden om het goed aan te passen aan de
veiligheidsnormen, werd de vordering ongegrond verklaard omdat de beslissing van de overheid niet ,het onroerend goed als dusdanig" betrof, maar
wei ,dat deel van het goed waarin de zaak uitgebaat werd en dat toegankelijk was voor het publiek", en omdat daarom de artikelen 1719 en 1720
B.W. niet van toepassing waren. Volgens het vonnis vertoonde de bestemming van het goed geen band met de door de overheid opgelegde verplichtingen die slechts de uitbating zelf betroffen (Vred. Etterbeek, 1 juni 1981,
Rev. Not. B., 1987, 585, noot Sterckx, D.). Dit vonnis vertolkt een minderheidsopvatting.
Hoe dit ook zij, een voorzichtig verhuurder kan, na afspraak met zijn
huurder, een beding opnemen in de huurovereenkomst volgens welk dergelijke werken ten Iaste komen van de huurder. Zulke bedingen die afwijken
van de artikelen 1719 en 1720 B.W. zijn geldig. Maar ze zijn van enge
interpretatie. De rechtbank te Doornik oordeelde dat de clausule ,aile
werken die nodig zouden zijn om reden van het beroep van de huurder"
vaag en dubbelzinnig is. Ze legt ze terzijde en legt aile kosten van de door
de administratie opgelegde brandbeveiligingswerken op de verhuurder (Rb.
Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 590, noot D.S.).
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AFDELING

3

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

§ 1. Huurprijs, kosten en lasten
123. DIRE-GELT MUS MEN TSOLN! -Men kent het yiddische lied over het
armzalige lot van de huurder, met het steeds weerkomend refrein:
Dire-gelt un oj, oj, oj,
dire-gelt un bossche-moj,
dire-gelt un gradewoj,
dire-gelt mus men tsoln!
De voornaamste verplichting van de huurder tegenover de verhuurder
bestaat erin de huurprijs te voldoen op de bepaalde termijnen, zodat het
manifest nalaten de huurprijs te betalen voor een werkplaats met parking,
spijts aanmaningen en bevel voorafgaandelijk aan pandbeslag een tekortkoming is die zwaarwichtig genoeg is om de ontbinding uit te spreken lastens
de huurder. Ofschoon de antbinding van een wederkerige overeenkomst bij
toepassing van artikel 1184 B.W. in beginsel ex tunc werkt, spreekt de
rechter wettig de ontbinding ex nunc uit, wanneer het contract elkaar
opvolgende uitvoeringsdaden met zich brengt en de reeds v66r de ontbinding volbrachte prestaties niet meer kunnen teruggegeven worden (Rb.
Kortrijk, 18 januari 1983, T. Vred., 1983, 294). De rechtbank laat opmerken dat ontbinding hier de juiste term is, en niet verbreking (resiliation).
124. DE HUURPRIJS HOEFT NIET BEPAALD TE ZIJN IN DE OVEREENKOMST
- De rechtbank te Brussel beslist dat de huurster een contractueel recht
heeft op de hernieuwing van de op 17 augustus 1981 geeindigde huur, voor
een periode van negen jaar. Omtrent de huurprijs voor deze hernieuwde
huur was niets bedongen in de overeenkomst van 17 augustus 1972. Het
blijkt niet dat de partijen akkoord gingen om na de hernieuwing de
oorspronkelijke huurprijs te behouden. De huurster had bij brief aan de
verhuurders geschreven: We zijn akkoord de jaarlijkse huur op 4.000 frank
te brengen alsook de verhogingen die de wet zal toelaten. Bij gebreke aan
een andere overeenkomst tussen partijen lijkt het niet betwistbaar dat de
nieuwe huurprijs de huidige normale huurprijs op 18 augustus 1981 moet
zijn, nopens welke de partijen zich eventueel tot de bevoegde rechtbank
moeten wenden. De verhuurders stellen een cassatieberoep in op grand van
het feit dat er in het beding van huurhernieuwing niets bepaald was nopens
de huurprijs die vanaf de huurhernieuwing door de huurster verschuldigd
is. Dit beding van huurhernieuwing zou nietig zijn wegens het ontbreken
van de huurprijs, die een wezenlijk element is van de overeenkomst. De
rechter zou op dit wezenlijk punt de overeenkomst niet kunnen aanvullen.
Dit middel wordt door het Hof van Cassatie verworpen. De huurprijs moet
niet bepaald zijn. Het is voldoende dat hij bepaalbaar is. Het vonnis stelt
vast dat de overeenkomst van 17 augustus 1972 voor negen jaar was
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aangegaan tegen de prijs van 3.200 frank per jaar en dat bij bet einde van
de overeenkomst de huurster een recht op hernieuwing van de huur voor
twee periodes van negen jaar had. Het vonnis oordeelt dat uit de overeenkomst niet blijkt dat de partijen voor wat de huurhernieuwing betreft de
oorspronkelijke huurprijs hebben willen behouden en dat uit een schriftelijk
voorstel van de huurster van 22 mei 1981 blijkt dat ze niet betwist dat de
huurprijs bij huurhernieuwing moet worden aangepast. Op grand van die
gegevens beslist de rechtbank dat de huurprijs voor de eerste periode van
huurhernieuwing bij gebreke aan andere overeenkomst tussen partijen de
huidige normale huurprijs op 18 augustus 1981 moet zijn. Aldus bepalen
de rechters de huurprijs voor de eerste periode van huurhernieuwing op
grand van een element dat volgens hun vaststellingen reeds door de partijen
in hun overeenkomst lag besloten, met name de normale prijs op bet tijdstip
waarop de huurhernieuwing aanvangt (Cass., 15 februari 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 822, J.T., 1986, 406, Pas., 1985, I, 737, R. W., 1986-87, 543).
INDEXATIE- Niets belet dat bij een mondelinge huurovereenkomst
een indexering van de huurprijs wordt bedongen. In dat geval berust de
bewijslast desomtrent bij de verhuurder (Vred. Borgerhout, 1 maart 1984,
R. W., 1983-84, 2557).
Het gebeurt wei meer dat men zich afvragen kan waaram bepaalde vaktijdscbriften sommige uitspraken publiceren. Aldus een vonnis van 1984,
waarin volgens bet ,hoedje" gesteld wordt dat het beding waarbij bepaald
wordt dat de indexatie zal gebeuren op basis van de voorgaande huur en
niet volgens de basishuur niet strijdig is met de openbare orde (Rb. Brussel,
13 november 1984, Reset Jura Immobilia, 1985, 33). Men gelooft zijn eigen
ogen niet als men dit leest. Als de partijen een aanpassing van de huurprijs
aan de kosten van levensonderhoud bebben bedongen, dient deze aanpassing te geschieden bij toepassing van de in artikel 1728, § 1, lid 2, B.W.
dwingend opgelegde berekeningsformule: de nieuwe, eenmaal per jaar
aangepaste huurprijs mag maximaal gelijk zijn aan:

125.

basisbuurprijs x nieuw indexcijfer
aanvangsindexcij fer
Pas bij aandachtige lectuur van bet vonnis ontdekt men dat de huur moet
dateren van v66r 1975, en dat de gevorderde bedragen op dejaren 1976-1977
lijken betrekking te hebben. Dit kan slecbts desinformatie genoemd worden.
Voor de toepassing van bet Belgische begrip afstand van recht, wordt
verwezen naar de uit het Nederlands recbt afkomstige figuur van recbtsverwerking. Van rechtsverwerking wordt gespraken wanneer iemand door
toedoen van zijn eigen gedragingen een recht geheel of gedeeltelijk verliest
omdat het verder uitoefenen ervan strijdig zou zijn met de voorbeen
ingenomen houding. In contractuele aangelegenheden wordt de juridische
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grondslag van deze rechtsfiguur meestal gevonden in de uitvoering te goeder
trouw (artikel 1134 B.W.), die aan de contractspartijen niet alleen een
bijzondere zorgvuldigheids- en samenwerkingsplicht oplegt, maar ook een
beperkende werking heeft. In bepaalde omstandigheden kan het onverminderd uitoefenen van contractuele rechten immers in strijd zijn met de eisen
van redelijkheid en billijkheid. Ter zake kan er van rechtsverwerking
gesproken worden aan de zijde van de verhuurders ten aanzien van hun
vordering om achterstallige huurindexeringen te vragen. Hoewel ze hetzelfde gebouw bewonen hebben de verhuurders gedurende neg en maanden geen
enkele aanspraak gemaakt op de door de wet van 30 december 1982
toegelaten huurprijsaanpassingen. Het vorderen van deze contractuele aanpassing gebeurde slechts op 22 december 1983 en dit duidelijk als reactie
op de brief van 19 september 1983 van de huurders waarin deze hun beklag
maakten over de houding van de verhuurders met betrekking tot het
beweerd onregelmatig parkeren van hun vrachtwagen voor het uitstalraam
van de huurders. Bovendien werd evenmin aan de andere huurders van het
appartementsgebouw enige huurprijsaanpassing gevraagd. Hoewel in se
vreemd aan de contractuele relatie tussen partijen is deze omstandigheid van
belang in verband met de beoordeling van de rechtsverwerking. Het lijkt
de vrederechter bewezen dat de verhuurders geen huuraanpassing zouden
vragen in 1983. De vordering is niet gegrond (Vred. Sint-Kwintens-Lennik,
13 februari 1984, R. W., 1986-87, 1513). Deze stelling lijkt mij strijdig met
de traditionele Belgische rechtspraak en rechtsleer. Die kent slechts het
begrip afstand van recht. Afstand van recht wordt niet vermoed. Het is bij
sommige rechtsleer en rechtspraak de laatste jaren modieus geworden
begrippen en regels uit het Nederlandse recht in het onze te introduceren.
Dit is het geval met de regel van de rechtsverwerking die de Nederlanders
uit het Duitse recht hebben gehaald (,venire contra factum proprium").
126. WATER- EN ELEKTRICITEITSVERBRUIK- lndien de elektriciteitsmaatschappij er noch door de eigenaar, noch door de huurder van op de hoogte
gesteld wordt dat een op het net aangesloten appartement verhuurd werd,
blijft de eigenaar het verbruik van zijn huurder verschuldigd. De verhuurder
kan natuurlijk het betaalde bedrag van de huurder terugvorderen (Vred.
Torhout, 14 december 1982, B.F.E., 1983, afl. 10 D, 19).
Zo ook is de ingeschreven huurster ertoe gehouden het gefactureerde
verbruik te betalen, zelfs indien tijdens een bepaalde periode het goed door
een derde bewoond werd, maar de elektriciteitsmaatschappij hiervan niet
op de hoogte gebracht werd (Vred. Veurne, 10 februari 1983, B.F.E., 1983,
afl. 10 D, 22).
Enkele dagen v66r haar failliet, verzoekt de huurster van een woonhuis om
de afrekening van het verbruik op te maken. Dan wordt de aansluiting, zoals
gebruikelijk, weer op naam van de eigenaars ingeschreven, aan wie het
verder verbruik en de vaste rechten op het meettoestel aangerekend worden.
Slechts na vijf maanden reageert de eigenares en weigert de gefactureerde
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bedragen te betalen. In casu bedroeg de schuld slechts 1.228 fr. en het is
uiteraard om principiele redenen dat de gasmaatschappij een vordering
instelt. In het vonnis wordt duidelijk gesteld dat de eigenaar van een
leveringspunt, bij gebrek aan opvolgers van de vroegere huurder en vooral
bij gebrek aan elke kennisgeving, schuldenaar wordt van de gefactureerde
vaste rechten op de meters waarvan hij de wegname niet aangevraagd heeft,
alsook van de kosten van het eventueel later opgenomen verbruik. In een
onbezette waning is een zeker verbruik nooit uitgesloten: verlies op installatie, brandende lampen, werkende toestellen, enz. Het is de persoon die de
aansluiting aangevraagd heeft die voor het verbruik aansprakelijk blijft of
wordt - bij gebrek aan een ander gekend verbruiker (Vred. Brugge, 28
februari 1983, B.F.E., 1983, afl. 10 D, 23, noot).
Het reglement van de waterverdelingsmaatschappij dat bepaald dat elke
verschuldigde sam, boete of kosten kunnen gerecupereerd worden tegelijkertijd tegen de huurder en de eigenaar is niet tegenwerpelijk aan de
eigenaar. Deze kan er niet toe gehouden zijn de betaling te doen of te
garanderen van overdreven verbruik tenzij het bewezen is dat dit overdreven
verbruik voortvloeit uit een niet-nakoming van zijn eigen verbintenissen
(Vred. Bergen, 12 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 1147). Er was een gebrek
in de installatie, een waterlek, maar dit maakt geen verborgen gebrek uit
vermits een waterlek slechts door de persoon die het goed bezet kan
vastgesteld worden. De onderhoudsherstellingen wegen op de huurder.
De vraag wie van heiden - huurder of verhuurder - de kosten van
brandbeveiligingswerken moet dragen, werd hager reeds behandeld.
§ 2. Op wie rusten de verplichtingen (bij huwelijk, concubinaat, diplomatieke status)?
127. HUURVERPLICHTINGEN EN HUWELIJK- De bescherming van de famiIiale woonst die door artikel215, § 2 B.W. verleend wordt is een ,functionele'' bescherming die het verlies gedurende meer dan een jaar van de
hoedanigheid van voornaamste waning van de familie niet overleeft (Rb.
Brussel, 2 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 265). Dame F. huwde in
september 1980. Het appartement dat door haar man een jaar erv66r
gehuurd was wordt dan de hoofdwoonplaats van het gezin in de zin van
artikel215, § 2 B.W. Ze verlaat het appartement in november 1982, vergezeld van haar natuurlijk kind, en legt een verzoekschrift tot echtscheiding
neer in december 1982, waarin haar nieuwe verblijfplaats, nl. haar ouderlijk
huis vermeld wordt. Dame F. is krachtens artikel 222 B.W. gehouden de
huurgelden voor de voornaamste gezinswoning te betalen in haar hoedanigheid van co-titularis beschermd door artikel215, §2 B.W., zelfs indien zij
niet de huur die van v66r het huwelijk dateerde getekend had. Maar dit
actieve en passieve co-titularisschap berust slechts op een functionele bescherming. Wanneer de verhuurder de vordering instelt in december 1983
was het appartement reeds Ianger dan een jaar niet meer de voornaamste
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gezinswoning (Cfr. Pauwels, J., Rechten en plichten van de gehuwden,
162-164).
Een appartement werd in 1977 verhuurd aan Carmen F. voor negen jaar.
In 1978 huwt Carmen. In augustus 1984 verlaat ze haar man die in het
appartement blijft, maar zijn voornemen kenbaar maakt om het in september te verlaten. Dit geschiedt inderdaad, maar de verhuurster vordert
vergoeding voor huurschade en een wederverhuringsvergoeding. De rechtbank stelt terecht dat hij medehuurder geworden is, en dat de feitelijke
scheiding hier zonder invloed op is. De bestemming van het gehuurde goed
tot familiale woning brengt met zich dat de verbintenissen uit de huurovereenkomst hoofdelijk op beide echtgenoten wegen (Rb. Luik, 5 september
1986, Jur. Liege, 1986, 564).
Uit artikel215, § 2 nieuw B.W. volgt niet dat aile rechten en verplichtingen
die uit een v66r het huwelijk gesloten huurcontract ontstaan aan beide
echtgenoten gemeen worden: aileen het recbt op huur hoort beide echtgenoten toe. De echtgenoot die het huurcontract niet beeft getekend is bijgevolg
niet gehouden tot de verplichtingen die de artikelen 1728 e.v. B.W. aan de
buurder opleggen.
Een vordering die er niet toe strekt de rechten en verplichtingen die uit het
huurcontract voortvloeien op te heffen of uit te doven, docb slechts de
uitvoering ervan beoogt, moet niet tegen ieder der ecbtgenoten worden
ingesteld: het huurrecht, dat de wetgever wil bescbermen, wordt er immers
niet door bei:nvloed en komt hierbij niet ter sprake (Rb. Brussel, 28 april
1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 296). Op 19 augustus 1976 gaf juffrouw
V. aan Lucy een appartement in huur te Etterbeek. De buur werd ondertekend tussen partijen en had een duur van negen jaar die begon op 1 oktober
1976 om te eindigen op 30 september 1985 met mogelijkheid van beeindiging
op bet einde van het derde en van het zesde jaar mits een opzegging van
drie maanden. Op 22 december 1977 buwde Lucy. De ecbtgenoten hadden
een huwelijkscontract met scbeiding van goederen. In juni 1978 verliet Lucy
de echtelijke woning om elders te gaan wonen. Op 28 december 1979 werd
de ecbtscheiding toegelaten ten laste van Lucy. Bij aangetekend schrijven
van 28 mei 1979liet Lucy aan de verhuurster weten dat zij een einde stelde
aan de huur. Aan beide ecbtgenoten werd door de verbuurster opzegging
gegeven op 25 juni 1979 en dit voor 30 september 1979.
Krachtens artikel 222 B.W. zijn de twee ecbtgenoten-huurders hoofdelijk
tot de betaling van de huurgelden van bet onroerend goed dat bestemd is
voor de echtelijke woonplaats gehouden. Wanneer tijdens een echtscheidingsgeding een beslissing in kort geding een van de echtgenoten dwingt het
gebuurde onroerend goed te verlaten, kan de verhuurder zich blijven
beroepen op artikel 222 B.W. (Rb. Namen, 23 december 1985, Rev. Reg.
Dr., 1986, 147).
Echtgenoten worden overeenkomstig artikel 222 B.W. boofdelijk veroordeeld tot betaling van de achterstallige huurgelden voor de gezinswoning en
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van de vergoeding wegens huurverbreking, zelfs wanneer het huurcontract
door een der echtgenoten was ondertekend en zelfs wanneer de echtgenote
enkele dagen voor de huurverbreking door de voorzitter van de rechtbank
in kort geding werd gemachtigd afzonderlijk verblijf te hebben (Vred.
Antwerpen, 27 juli 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 303, noot Renchon,
J.L.). Wanneer echtgenoten scheiden en om reden van hun scheiding een
einde stellen aan de huurovereenkomst die op het ogenblik van de ingenottreding de echtelijke woonplaats werd, maar slechts door een van hen
getekend werd, moet de schuld die bestaat zowel uit de niet-betaalde
huurgelden als uit de verbrekingsvergoeding beschouwd worden als een last
van het gezin, waarvoor de twee echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn
overeenkomstig artikel222 B. W. De omstandigheid dat in casu het echtpaar
reeds gescheiden was en dat een echtscheidingsprocedure begonnen was
enkele dagen voor de beeindiging van de huurovereenkomst verandert de
natuur van de schuld niet. Zij vond haar oorzaak en haar rechtvaardiging
in de noden van het gezin zelfs indien nadien het echtpaar uit elkaar ging.
Moeilijk is het om akkoord te gaan met de motivering van het vonnis
volgens welke de beslissing gemotiveerd wordt door een toepassing a
contrario van artikel 215 B.W. Inderdaad het lijkt niet uit artikel 215, § 2
B. W. voort te vloeien dat de twee echtgenoten van rechtswege en hoofdelijk
gehouden zijn voor de betaling van de huurgelden voor de voornaamste
woning van de familie (zie Rb. Brussel, 28 oktober 1983, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1985,296 en de noot van Renchon onderCass., 6 oktober 1978, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1979, 378).
Een echtpaar woonde samen met hun kinderen. Op 1 februari 1978 huurde
de man aileen een appartement, terwijl in september 1978 de vrouw met de
kinderen ergens anders gingen wonen. De echtgenoten waren uit elkaar
gegaan einde 1977. Door een vonnis van 5 maart 1981 werden de echtgenoten hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van huurachterstallen voor het
bewuste appartement. In 1984 gaat de verhuurster een bijkomende vordering instellen voor achterstallen en voor huurschade. Een vonnis van 20 juni
1984 veroordeelt de man daartoe. Wat de vrouw betreft wordt de zaak naar
de algemene rol verwezen. Dan overlijdt de man en wanneer de zaak tegen
de vrouw voor de rechter terugkomt beroept de verhuurster zich op het
gezag van gewijsde van het vonnis van 5 maart 1981. De vrouw houdt voor
dat zij nooit huurster is geweest van het bewuste appartement en dat zij het
nooit bezet heeft. De vrederechter stelt dat er geen rechterlijk gewijsde is
met betrekking tot de hoedanigheid van huurster van de echtgenote. De
vordering van de verhuurster wordt ongegrond verklaard (Vred. Brussel,
19 november 1985, T. Vred., 1987, 56).
Verhuurders stellen een vordering tot ontbinding van de huur van negen jaar
van een gezinswoning in Knokke-Heist in. De huurster besluit tot afwijzing
van deze vordering ten haren opzichte, wegens miskenning van de voorschriften van artikel 215, § 2 B. W., en minstens tot ongegrondverklaring,
om reden dat zij, sinds de aanvang van de procedure tot echtscheiding, met
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medeweten van de verhuurders het gehuurde goed definitief verlaten heeft.
Het appartement wordt aileen betrokken door haar (ex) echtgenoot. De
vrederechter stelt dat de vrouw samen met haar echtgenoot de overeenkomst
heeft ondertekend. De dagvaarding werd ook aan haar betekend. Hij beslist
dus dat de vordering tegen haar principieel gegrond is. Maar in de voor
notaris verleden overeenkomst, gesloten in het kader van de procedure van
echtscheiding door onderlinge toestemming, stond dat ze vanaf een bepaaide datum, september 1980, afzonderlijk zou wonen op het adres waar zij
thans nog verblijft. Daaruit leidt de vrederechter af dat de huurder vanaf
die datum aileen moet instaan voor de betaling van de huur en van de
wederverhuringsvergoeding, althans tegenover zijn vroegere echtgenote
(Vred. Brugge, 12 februari 1982, T. Vred., 1983, 106).
CONCUBINAAT - Ben huurovereenkomst wordt getekend door twee
concubinerenden. W anneer ze het niet meer eens zijn verlaat de man het
gehuurde goed en bekomt van de eigenaar vrijstelling van zijn toekomstige
huurverplichtingen. De vrouw blijft in het goed en betaait aile huurgelden.
Ze keert zich dan tegen haar vroegere gezel om terugbetaling te vragen van
het deel van de huurgelden dat op deze woog. Haar vordering wordt
ongegrond verklaard op grond van het ondeelbaar karakter van de verbintenis om de huur te betalen. De wet van 14 juli 1976 geldt aileen voor
echtgenoten. Concubinerenden zijn afzonderlijk gehouden tot hun huurverplichtingen. Hun verbintenis is ondeelbaar, maar niet hoofdelijk. De betaling van de huishuur door een van hen leidt niet tot subrogatie bij afwezigheid van solidariteit en kan geen grond vormen voor een regresvordering
(Vred. Etterbeek, 24 juni 1986, T. Vred., 1986, 220).

128.

De verplichting tot betaiing van de huur van een appartement dat door
concubinerenden werd gehuurd vormt een ondeelbare verbintenis; beiden
kunnen dus tot het geheel van deze verbintenis worden aangesproken.
Wanneer na de ontbinding van het feitelijk gezin de eigenaar een van de
vroegere samenwonenden van zijn verbintenissen ontslaat, bestaat de huurverplichting nog enkel in hoofde van de andere; deze heeft bij betaling geen
regresvordering tegen zijn gewezen partner (Vred. Etterbeek, 24 juni 1984,
Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 441, noot Jeanmart). Ongetwijfeld is de
verbintenis om het genot te verschaffen van het gehuurde onroerend goed
ingevai van pluraliteit van verhuurders een bij nature ondeelbare verbintenis. Maar de verbintenis om een som geld te betalen in casu de huurgelden
is daarentegen een gezamenlijke verbintenis, vermits iedere medehuurder
slechts gehouden is voor de helft, beha~ve een beding van hoofdelijkheid
of ondeelbaarheid. In casu had de vrouw kunnen weigeren de totaiiteit van
de huur te betalen en er zich toe beperken haar deel te betalen. De
verhuurder was weliswaar vrij om de man zijn verbintenis kwijt te schelden,
maar dit doende kon hij de last van de vrouw niet verzwaren. Wanneer de
vrouw de totaliteit van de gelden betaait heeft ze geen subrogatoire regresvordering op grand van artikel1251, 3° vermits de andere debiteur in genen

1152

dele is gehouden voor anderen of met anderen. De vraag kan gesteld worden
of de vrouw gezien de omstandigheden van het geval niet haar deel van de
huurgelden kon terugbetaald krijgen op grand van onverschuldigde betaling.
129.

EEN DIPLOMAAT ALS HUURDER. IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT-

De huurder van een appartement te Brussel maakte deel uit van het
Gezantschap van de Bondsrepubliek Duitsland (Nato). Bij het verlaten van
de waning, blijft hij onkosten verschuldigd wegens huurlasten. Hij wordt
daartoe door de verhuurder gedagvaard en bij verstek veroordeeld. Op
verzet vraagt hij de taalwijziging (uit het Nederlands in het Frans), laat hij
de diplomatieke immuniteit gelden en besluit hij tevens tot de ongegrondheid van de vordering. In hager beroep wordt de oorspronkelijke vordering
uitgebreid tot huurschade.
De rechter in hager beroep verwerpt de immuniteitsexceptie en geeft de
verhuurder gedeeltelijk gelijk. De verhuurder werpt de niet-ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie op, omdat het exploot van betekening
van het cassatieberoep ongeldig zou zijn. Dit wordt door het Hof van
Cassatie niet aanvaard. De nietigheid die in artikel43 Ger. W. wordt bepaald
o.m. in verband met de omstandige opgave der kosten, kan slechts ingeroepen worden indien hij voor wie het exploot is bestemd, bewijst in zijn
belangen te zijn geschaad (artikelen 43, 860, 861 Ger.W.). Eenmiddel houdt
verband met de immuniteitsexceptie. De huurder werpt de schending op van
artikel31 van het Verdrag van Wenen van 18 april1961 (wet van 30 maart
1968). Hier krijgt hij gelijk. De vordering die tot voorwerp heeft betaling
te bekomen van huurlasten en kosten betreffende een prive-appartement
betrokken door een diplomatiek ambtenaar is geen vordering die een
zakelijke aktie inhoudt in de zin van artikel 31, lid 1, Verdrag van Wenen
van 18 apri11961, zodat die ambtenaar, wat die vordering betreft, immuniteit vanrechtsmacht geniet (Cass., 4 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 204,
Pas., 1985, I, 176).
§ 3. Gebruik van bet gehuurde goed
130. De huurder die tijdens de wintermaanden meerdere dagen afwezig is,
moet maatregelen treffen opdat de waterleidingen niet zouden bevriezen.
Heeft hij nagelaten elementaire voorzorgen te nemen, dan is hij aansprakelijk, omdat hij niet als een goed huisvader gebruik gemaakt heeft van het
gehuurde goed (Vred. Herentals, 8 januari 1985, T. Vred., 1987, 139). Einde
december 1981, op een ogenblik dat de huurster afwezig was, werd vastgesteld dat onder de voor- en de achterdeur van een burgershuis te Olen het
water buiten dreef. Na tussenkomst van de politiecommissaris kon worden
vastgesteld dat er verschillende leidingen van het water en de centrale
verwarming gesprongen waren. Het hele huis stand onder water. Indien de
centrale verwarming was blijven branden tijdens de afwezigheid van de
huurder, was dit niet gebeurd.
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De huurder die in strijd met de huurovereenkomst bet goed beroepshalve
heeft gebruikt, is voor de hogere inkomstenbelasting die de verhuurder moet
betalen, schadevergoeding verschuldigd (Vred. Brugge, 17 juni 1985,
T. V.B.R., 1985, 202).
131. HUUR EN MENSENRECHTEN- De kat ook heeft rechten. Het totale
verbod om 't even welk huisdier te houden schendt bet recht op de
integriteit van bet prive-leven en van bet familiale Ieven dat vervat ligt in
artikel8, 1, van de Conventie van 4 november 1950. Die bepaling primeert
op bet interne recht en moet toegepast worden door de nationale rechtbanken. (Rb. Luik, 21 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 578, noot). Over de
hinder die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van dieren bij de
buurman (honden, katten, hanen, enz.) zie de Kroniek van Jacques Hansenne in Chronique de Droit a/'usage dupalais, I, 51. Zie over de tegenwerpelijkheid aan derden van medeeigendomsreglementen bet artikel van J .-M.
Dermagne, J.T., 1981, 217. Zeer frekwent in medeeigendomsreglementen
en huurcontracten van appartementen zijn bedingen in verband met bet
houden van dieren. Deze bedingen kunnen zeer verscheiden zijn van aard
en intensiteit, gaande van een absoluut verbod tot bet houden van dieren
tot een beperking tot bepaalde dieren. Vaak wordt bet houden van dieren
ook afhankelijk gesteld van de toestemming of de gedoogzaamheid van de
beheerder van bet appartementsgebouw. Vanuit bet oogpunt van de grondrechtsbescherming leveren zulke bedingen weinig of geen problemen op.
Vooralsnog bestaat er immers geen recht, laat staan een grondrecht, om
dieren in zijn woning te houden. Het gaat bier dan ook om een beperking
van de algemene handelingsvrijheid van de huurder of de bewoner van een
appartement, die voldoende verantwoord lijkt en door hygienische overwegingen, en door bet belang en de noodzaak tot vrijwaring van bet rustig
genot van de andere bewoners, en, ingeval bet een gehuurd appartement
betreft, door bet belang van de verhuurder bij de handhaving van bet
gehuurde goed in een nette en verzorgde staat. Deze belangen lijken ook
te moeten primeren in de gevallen waarin religieuze regels, bijvoorbeeld in
de Islam of de Grieks-Orthodoxe godsdienst, bet houden van bepaalde
dieren zouden voorschrijven (Van Oevelen, A., Eerbiediging van de grondrechten en het woonrecht, in De toepasselijkheid van de grondrechten in
private verhoudingen, K. Rimanque (ed.), Kluwer, 1982, 125).

In bet boger vermelde Luikse geval was bet dier in geding een Perzische kat.
Eisers zijn enerzijds de beheerder van bet appartementsgebouw en anderzijds de verhuurster van de verweerster. Ze vorderen de verbreking van de
huur ten laste van de huurster met betaling van een wederverhuringsvergoeding van drie maanden en met betaling van een boete van 150 frank per dag.
Die boete staat op de schending van een beschikking van bet reglement van
interne orde van de residentie, dat gei:ntegreerd is in de huurovereenkomst
en bet houden van huisdieren zoals honden, katten en luidruchtige vogels
verbiedt. Zowel de vrederechter als de Recht bank van Eerste Aanleg hebben
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de vordering ongegrond verklaard. De Perzische kat lag niet aan de oorsprong van enige hinder.
132.

DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN GE-

Uit de artikelen 16 en 33 van de Wet betreffende de verzekeringen
volgt dat de grove fout die een verzekerde kan worden aangewreven
persoonlijk moet zijn. De grove fout van een aangestelde van de verzekerde
brengt het verval niet mee in hoofde van de verzekerde; zo moet het ook
a fortiori zijn met de grove fout van de huurder tegenover de eigenaar wiens
burgerlijke aansprakelijkheid als dusdanig is verzekerd, op voorwaarde dat
hij bij de ondertekening van de verzekeringspolis heeft verklaard dat hij het
gebouw niet persoonlijk betrok (Rb. Brussel, 27 mei 1986, De Verz., 1987,
119, noot J.R., R.G.A.R., 1987, nr. 11.243).

BOUW-

133.

VERBETERINGSWERKEN AAN HET GEHUURDE GOED. ONRECHTMATIGE

W anneer er geen geschrift opgesteld werd
m.b.t. de huur en partijen niets afspraken m.b.t. (wegneembare) verbeteringswerken die uitgevoerd worden door de huurder, moet bij de beeindiging van de huur het algemeen rechtsbeginsel dat verrijking zonder oorzaak
verbiedt, toegepast worden. De verhuurder moet de huurder vergoeden
door de meerwaarde te betalen die het onroerend goed geniet, zonder dat
die vergoeding de werkelijke kosten van de werken mag overtreffen, verminderd met het genot dat de huurder ervan mocht hebben. Die berekening
kan in billijkheid gebeuren (Rb. Luik, 5 november 1985, Jur. Liege, 1985,
645). Artikel 555 B.W. wordt afgewezen. Leuk is wei dat de rechters uit de
,cite ardente" uitdrukkelijk collega Kruithof aanhalen en ook volgen.

VERMOGENSVERSCHUIVING -

§ 4. Teruggave van bet gehuurde goed
134. PLICHT TOT TERUGGAVE- Wie een fiets huurt moet hem bij het einde
van de huur teruggeven, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Diefstal is niet
noodzakelijk een geval van overmacht, maar kan het gevolg zijn van een
gebrek aan bewaking. Bij het bepalen van de vergoeding dient rekening
gehouden te worden met de werkelijke waarde van de fiets op het ogenblik
vanhet verlies (Vred. Brugge, 3juni 1983, T. Vred., 1984, 26en-tweemaal
gepubliceerd- 117). Met inachtneming van het feit dat de fiets niet nieuw
was, maar wei in goede staat, wordt de waarde ervan geraamd op 10.050
frank (prijs van nieuwe aankoop)- 30 t.h. (3.015 frank) = 7.035 frank.
Explosie is de oorzaak van de vernieling van een gehuurd pand. Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is die veroorzaakt door gasophoping tengevolge van een lek in de gasleidingen, gevolgd door ontbranding. De plaats en de oorzaak van het lek zijn niet achterhaald en staan niet
vast. Het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat aangezien de huurders niet
bewijzen dat het lek en de daaropvolgende explosie buiten hun schuld heeft
plaats gehad, zij tegenover de verhuurder (en diens gesubrogeerde verzeke-
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raar) contractueel aansprakelijk zijn voor de vernieling van het gehuurde
pand. De door de huurders te vergoeden schade moet op contractuele basis
worden begroot. De huurders moeten dus niet ,aile schade" conform
artikel1382 B.W. vergoeden (Gent, 17 december 1985, T.G.R., 1987, 3).
135. TERUGGAVEPLICHT M.B.T. EEN GEMEENSCHAPPELIJK LOKAAL. BE-

In januari 1979 werd een studentenhuis geteisterd door waterschade. De oorzaak hiervan was te zoeken in de voorbije vorstperiode daar
de huurders nagelaten hadden het water af te sluiten bij het verlaten van
het gebouw tijdens het weekend. Een buis was gesprongen in het gemeenschappelijk stortbadlokaal. De studenten waren nochtans duidelijk verwittigd dat de laatste die het huis verliet, het water moest afsluiten. Niemand
neemt echter de verantwoordelijkheid op zich. Op dat ogenblik waren
slechts vijf van de tien studentenkamers verhuurd. Ret gemeenschappelijk
stortbadlokaal is te beschouwen als een accessorium van de tien studentenkamers, dus oak van de vijfledige kamers. Krachtens artikel1735 B.W. is
de huurder aansprakelijk voor de beschadigingen die ontstaan door toedoen
van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. Daaruit volgt niet dat zij
aansprakelijk zouden zijn voor de beschadigingen die zouden zijn ontstaan
door toedoen van een medehuurder die, samen met hen, het genot heeft van
een gemeenschappelijk lokaal. Volgens de vrederechter ligt op de verhuurder de bewijslast dat de waterschade zou zijn ontstaan door een contractuele
tekortkoming van aile of van een van de huurders. Er is niet bewezen welke
huurder als laatste het gebouw verliet (Vred. Berchem, 20 juli 1982, R. W.,
1984-85, 1664).
WIJSLAST -

136. CULPA IN CONTRAHENDO- Verweerder huurde van de eiser een Ford
Transit. De wagen werd zwaar beschadigd omdat ze onder een brug reed
waarvan de hoogte de doorgang niet toeliet. Rij betwist niet dat hij als
huurder niet aan zijn teruggaveplicht kan voldoen. Maar de verhuurder, die
een beroepsverhuurder is, had bij een (niet professionele) huurder de valse
schijn gewekt dat een verzekering aile stoffelijke schade, met een vrijstelling
tot 10.000 fr., dekte. In de algemene voorwaarden wordt melding gemaakt
van de verzekeringen onder artikel 4, getiteld ,Verzekeringen". In dat
artikel wordt echter niet gesproken noch van het beginsel, noch van de
uitsluitingen van de verzekering stoffelijke schade. Dat vindt men onder
andere rubrieken, onder ongeschikte benarningen, die eerder tot de huurovereenkomst schenen te behoren, en niet tot de verzekeringsovereenkomst.
Ret Rof van Beroep te Brussel oordeelt dat het feit dat de gevallen van
uitsluiting van verzekering niet op een duidelijke en eerlijke manier aangestipt werden, en aldus de schijn gewekt werd dat aile gevallen van stoffelijke
schade verzekerd waren, een culpa in contrahendo uitmaakt. Ret rechtmatig vertrouwen van de medecontractant werd bedrogen. Die precontractuele
fout veroorzaakt voor de huurder een schade waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag waarvoor de verhuurder vergoeding vordert. Er
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gebeurt een schuldvergelijking (Brussel, 22 januari 1985, J. T., 1985, 718,
noot).
137. OVEREENKOMST MET BEN DESKUNDIGE TER VASTSTELLING VAN DE
HUURSCHADE De overeenkomst waarbij verhuurder en huurder een

deskundige aanstellen om het bedrag van de huurschade te bepalen is een
lastgeving, volgens de vrederechter te Nijvel. Een bepaalde architect werd
in de huurovereenkomst aangeduid om de plaatsbeschrijving op te maken
bij de aanvang van de huur. Maar om bij het einde van de huur op te treden
moet die deskundige zijn lastgeving door beide partijen Iaten bekrachtigen.
Anders is zijn deskundig verslag nietig (Vred. Nijvel, 22 december 1982,
Pas., 1983, III, 6, T. Vred., 1983, 139). Wanneer verhuurder en huurder
overeenkomen een deskundige aan te stellen om de huurschade vast te
stellen, dan is de overeenkomst met de deskundige een aannemingsovereenkomst die gepaard gaat met een lastgeving. De overeenkomst heeft tot
voorwerp op onherroepelijke wijze het bedrag vast te stellen van de vergoeding die verschuldigd is door de huurder. Ret deskundig onderzoek moet
te goeder trouw verricht worden; de deskundige moet de partijen horen en
zijn bevindingen motiveren. Bij gebreke hiervan mist het verslag bewijskracht m.b.t. de betwiste posten (Vred. Nijvel, 5 januari 1983, Pas., 1983,
III, 8, T. Vred., 1983, 199 en 262). Ret gaat hier eigenlijk om een ,bindende
derdenbeslissing" (tierce decision obligatoire), zoals M. Storme het noemt
(M.L. Storme en M.E. Storme, ,De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht", T.P.R., 1985, 713). Alle gronden voor aantasting van scheidsrechterlijke uitspraken kunnen tegen bindende derdenbeslissingen gebruikt
worden.
138. DE INONTVANGSTNEMING VAN DE SLEUTELS - Volgens een oud
gebruik betekent het feit dat de verhuurder zonder enig voorbehoud bij het
einde van de huur de sleutels van het gehuurde goed in ontvangst neemt,
dat hij op stilzwijgende wijze afstand doet van zijn recht om nog vergoeding
te vorderen voor huurschade. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan
de rechter hiervan afwijken, en tach het bewijs van huurschade toelaten
(Vred. Fosses-La-Ville, 8 september 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 40; zie ook
Rb. Luik, 4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 372).

De verhuurder is voorzichtig door de sleutels slechts terug te nemen na de
vaststelling van de staat van het gehuurde goed (Vred. Namen, 12 februari
1985, T. Vred., 1986, 247).
De rechtbank te Brugge nam echter niet aan dat de aanvaarding van de
sleutels het bewijs Ievert van de overeenkomst van vervroegde beeindiging
van de huur (Rb. Brugge, 6 juni 1982, T. V.B.R., 1983, 25).
Een beding in een huurovereenkomst dat de vernieuwing van de vloerbekleding en van het behang bij

139. BEDINGEN OVER DE HERSTELKOSTEN -
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de beeindiging van de huur ten laste legt van de huurder moet te goeder
trouw uitgelegd worden. Aileen datgene wat - om welke reden ook beschadigd werd, moet vervangen worden (Rb. Luik, 4 juni 1984, Jur.
Liege, 1984, 372). In casu kon de verhuurder de beschadigingen- welke
ook de oorzaak ervan was- niet bewijzen, omdat zonder enig voorbehoud
de sleutels in ontvangst genomen werden na het einde van de huur en het
goed onmiddellijk opnieuw verhuurd werd aan een ander, zonder dat een
plaatsbeschrijving werd opgemaakt.
Een beding volgens welk de huurder op forfaitaire wijze zal deelnemen aan
de afschrijving van de herstelkosten die gemaakt werden bij de aanvang van
de huur is geldig (Vred. Sint-Pieters-Woluwe, 18 november 1983, Reset
Jura Immobilia, 1984, 225). In casu ging het om een ,bail verbal", maar
in het Brusselse wordt daarmee een geschreven doch niet geregistreerde huur
bedoeld. Het gaat hier niet om het herstel van de huurschade bij de
beeindiging van de overeenkomst. De clausule voorzag dat de huurder voor
2/3 zou tussenkomen, indien hij drie jaar huurde, voor 1/3 indien hij voor
zes jaar huurde, en niet moest tussenkomen indien hij negenjaar in het goed
verbleef.
§ 5. De plaatsbeschrijving

140. DE WETSWIJZIGING VAN 1973. PROBLEMEN VAN OVERGANGSRECHTWanneer er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder tot
bewijs van het tegendeel vermoed het gehuurde goed ontvangen te hebben
in de staat waarin het zich op het einde van de huurovereenkomst bevindt.
Deze regeling geldt sinds de wet van 7 november 1973. Dit is precies het
omgekeerde van wat het Napoleontisch Wetboek bepaalde m.b.t. de bewijslast.
Betreffende de werking in de tijd stelde artike12 van de wet van 7 november
1973 uitdrukkelijk dat de nieuwe bepalingen slechts van toepassing zouden
zijn op de huurovereenkomsten ingegaan na de inwerkingtreding van die
wet op 1 januari 1974.
Het Hof van Cassatie stelde dat indien een huurovereenkomst v66r 1
januari 1974 werd gesloten en er na die datum een wederverhuring tot stand
kwam, de aansprakelijkheid van de huurder geregeld wordt door artikel
1731 B.W., zoals het luidde voor de wijziging van de wet van 7 november
1973. De oorspronkelijke huurovereenkomst liep van 1 april 1967 tot 31
maart 1976. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen besliste dat de
huur waarover het geschilliep het nieuwe huurcontract betrof, dat ontstond
op 1 april 1976, door stilzwijgende verlenging na verloop van de termijn
waarvoor de geschreven huur was aangegaan. Die visie deelt het Hof van
Cassatie niet. Het gaat niet om een nieuwe huur. Artikel1738 B.W. bedoelt
met een ,nieuwe huur" een huur onder dezelfde overeengekomen voorwaarden als de oorspronkelijke, behalve wat betreft de duur, de opzeggingstermijn en de borgtocht. Wanneer, overeenkomstig artikel1738 B.W. een
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stilzwijgende wederverhuring en een nieuwe huur, in de zin van die bepaling,
is ontstaan, volgt daaruit evenwei niet dater ten tijde van de wederverhuring
een huur bestond die , was ingegaan" op die datum, in de zin van artikel
2 van de wet van 7 november 1973 (Cass., 14 mei 1982, J.T., 1983, 541,
Arr. Cass., 1981-82, 1143, Pas., 1982, I, 1090; zie Vankerckhove, J., ,Le
nouvel article 1731 du Code civil", J.T., 1974, 93-97; Paulus, C. en
Baeteman, M., ,Zal het nieuwe artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek
de gestelde verwachtingen inlossen?", R. W., 1973-1974, 65-78; over het
begrip ,nieuwe huur", zie concl. van adv.-gen. Lenaerts bij Cass., 3
november 1978, R. W., 1978-79, 1023-1029).
In dezelfde zin besliste het Hof van Cassatie dat het vonnis wettig is dat
vaststelt dat de huurders, na de inwerkingtreding van de wet van 7 november
1973, een huurovereenkomst hebben overgenomen,- waarmee de rechters
blijkens de context bedoelen: voortgezet - die v66r de inwerkingtreding
van die wet was ingegaan, en beslist dat de aansprakelijkheid van de huurder
wordt geregeld bij artikel 1731 B.W., zoals dit luidde v66r de wijziging
ervan (Cass., 8 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 789, J.T., 1986, 409,
Pas., 1985, I, 707, R. W., 1986-87, 691).
Tussen dezelfde partijen en aangaande hetzelfde goed werden drie opeenvolgende huurovereenkomsten gesloten in 1966, 1977 en in 1984 zonder dat
er ooit een plaatsbeschrijving op tegenspraak opgesteld werd. Volgens de
vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek verliest de verhuurder het voordeel
dat gegeven werd door het oud artikel 1731 B.W. m.b.t. de overeenkomst
die in 1984 gesloten werd, omdat in laatstgenoemde overeenkomst een
belangrijke wijziging opgenomen werd, met name het opmaken van een
plaatsbeschrijving. Een door de verhuurder aangesteld expert stelt een
plaatsbeschrijving op bij beeindiging van de huur op 30 september 1984.
Een nieuwe huur begint op 1 oktober 1984. Men mag al de gebeurlijke
huurschade v66r 30 september 1984 niet ten laste van de verhuurder leggen,
stelt de vrederechter. De motivering van het vonnis is verward. De vrederechter weigert nu tot de vergoeding van de huurschade te veroordelen
omdat een nieuwe huur begonnen is. Hij stelt echter wei een deskundige aan
om een plaatsbeschrijving op te maken, om de rechten van de verhuurder
voor de toekomst veilig te stellen (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 28 januari
1986, T. Vred., 1986, 307). Waarom zou de nieuwe wet niet van toepassing
zijn op de overeenkomst die in 1977 werd gesloten? Zelfs indien de inhoud
ervan identiek is aan de vroegere huurovereenkomst, wordt een nieuwe huur
gesloten. Het vonnis verwijst naar het cassatiearrest van 14 mei 1982, maar
men heeft blijkbaar niet begrepen dat het daar ging om een stilzwijgende
huurverlenging, wat hier niet het geval is.
Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de ondertekening
door verhuurder en huurder van een geschreven huurovereenkomst terwijl het goed mondeling reeds jaren v66r 1974 verhuurd was en de
partijen kennelijk de bedoeling niet hebben om een nieuw contract te sluiten
maar slechts om de duur van het oorspronkelijk contract vast te leggen -,
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niet tot gevolg dat de verhuurder het voordeel van het vermoeden ingesteld
door artikel 1731 B.W. (Napoleontische versie) verliest (Rb. Brussel, 18
maart 1987, Rev. Liege, 1987, 1140).
141. STIJLCLAUSULES- In een vonnis daterend van v66r de wetswijziging
van 29 december 1983 wordt gesteld dat een beding in een handelshuurovereenkomst volgens welk het goed zich bij de aanvang van de huur in goede
staat van onderhoud bevindt en in dezelfde staat gerestitueerd moet worden,
niet als een niet bindende stijlclausule beschouwd mag worden (Vred.
Torhout, 8 november 1983, T. V.B.R., 1984, 49). Hetzelfde werd beslist
voor een clausule waarbij overeengekomen werd dat, bij afwezigheid van
plaatsbeschrijving op tegenspraak bij het begin van de huur, de huurder
erkent het goed in volmaakte staat ontvangen te hebben. Die clausule heeft
dezelfde waarde als een volledige plaatsbeschrijving waarvoor geen sacramentele vorm vereist is (Vred. Brussel, 3 november 1983, T. Vred., 1986,
196, noot Lurquin, P.; Vred. Brussel, 17 maart 1983, T. Vred., 1986, 195).
Door de artikelen 4 en 5 van de wet van 29 december 1983 werden de
artikelen 1730 en 1731 B. W. betreffende de plaatsbeschrijving gewijzigd.
In het nieuwe artikel1731 B. W. worden de gevolgen bepaald van het al dan
niet opmaken van een plaatsbeschrijving. De sinds de wet van 7 november
1973 geldende regeling is behouden gebleven, maar deze gevolgen worden
nu aileen verbonden aan een omstandige plaatsbeschrijving. Het feit dat
deze gevolgen thans aileen nog verbonden worden aan een omstandige
plaatsbeschrijving, brengt met zich mee dat de vaak voorkomende stijlclausules, zoals , ,de huurder verklaart het gehuurde goed in goede staat ontvangen te hebben", thans niet meer kunnen beschouwd worden als een ,omstandige" plaatsbeschrijving in de zin van de nieuwe artikelen 1730 en 1731
B.W.
In de wet van 29 december 1983 ontbreekt echter een overgangsregeling voor
de nieuwe artikelen 1730 en 1731 B.W. Voor de huurovereenkomsten die
tussen 1 januari 1974 en 1 januari 1984 in werking zijn getreden, rijst de
vraag of hierop de nieuwe artikelen 1730 en 1731 B.W. (versie 1983) van
toepassing zijn. Het nieuwe artikel 1731 B.W. stemt inhoudelijk overeen
met de oude artikelen 1730 en 1731, eerste lid B. W., met dien verstande dat
de gevolgen van het al dan niet opmaken van een plaatsbeschrijving nog
enkel verbonden worden aan een ,omstandige" plaatsbeschrijving. Hier
lijkt de oplossing te moeten zijn dat het nieuwe artikel 1731 B. W. niet van
toepassing is op de huurovereenkomsten in werking getreden tussen 1
januari 1974 en 1 januari 1984 (Rb. Brussel, 18 maart 1987, Rev. Liege,
1987, 1140). De huurovereenkomsten die in werking zijn getreden tussen 1
januari 1974 en 1 januari 1984 blijven onderworpen aan de artikelen 1730
en 1731, eerste lid, B.W. (versie 1973).

' Wanneer geen omstandige plaatsbeschrijving werd
142. TEGENRP'//'"',
/
opgemay won... de huurder tot bewijs van het tegendeel vermoed het
'
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//

gehuurde goed ontvangen te hebben in de staat waarin het zich op het einde
van de huurovereenkomst bevindt. De verhuurder mag echter het tegenbewijs leveren en met aile middelen trachten aan te tonen dat aan het gehuurde
goed beschadigingen werden aangebracht (Vred. Herentals, 25 juni 1985,
Turnh. Rechtsl., 1987, 15).

In casu werd als tegenbewijs het volgende aanvaard: het nieuwgebouwde
appartement werd voor het eerst door de huurders betrokken; de vaststelling van de schade op het einde van de huur gebeurde in aanwezigheid van
de huurders die geen enkele opmerking formuleerde, maar zelfs aanboden
bepaalde herstellingen uit te voeren; de vaststellingen van de deskundige
stemmen overeen met de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder, welke
kart na het verlaten van het appartement gebeurde; de huurders verklaarden
geen opmerkingen te hebben m. b. t. het deskundig verslag (Vred. Herentals,
22 oktober 1985, Turnh. Rechtsl., 1987, 16).
De verhuurder die, zonder enig voorbehoud te maken, de sleutels van het
onroerend goed in ontvangst neemt, zonder plaatsbeschrijving te Iaten
opmaken, ontneemt zich elk bewijsmiddel tegen de huurder (Rb. Luik, 4
juni 1984, Jur. Liege, 1984, 372).
De huurschade moet vastgesteld worden door een door de rechtbank
aangesteld deskundige (Vred. Brussel, 17 maart 1983, T. Vred., 1986, 195).
De vordering tot aanstelling van een deskundige is laattijdig indien de
woningreeds opnieuwbezetis (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985,
202).
Ben verhuurder verzoekt de vrederechter om de aanstelling van een deskundige om een plaatsbeschrijving op te maken, zonder evenwei de rechtsgrond
te vermelden. Ambtshalve past de vrederechter artikel1731 B.W. toe. Het
verzoekschrift waarbij om de aanstelling van een deskundige verzocht wordt
op grand van artikel 1731 B.W. wordt echter verworpen indien het niet
binnen de termijn van een maand na de ingenottreding door de huurders
ingediend wordt. De uitspraak van de vrederechter op grand van artikel
1731 B.W. is niet vatbaar voor beroep (Vred. Namen, 6 mei 1981 en Rb.
Namen, 27 april1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 34, noot C.P .). In de noot wordt
opgemerkt dat partijen steeds een beroep kunnen doen op artikel 594, 1°
Ger. Wb. De kosten moeten dan eventueel niet gedeeld worden.
Het beding in een huur waarbij de verhuurder zijn akkoord met een
vervroegde huurbeeindiging ondergeschikt maakt aan de teruggave van het
goed in goede staat en aan de afwezigheid van betwisting hieromtrent bij
de overhandiging van de sleutels is nietig, indien er geen plaatsbeschrijving
werd opgemaakt, omdat het een zuiver potestatieve voorwaarde is in hoofde
van de huurder (Vred. Geldenaken, 24 januari 1986, T. Vred., 20). Eens
te meer moet vastgesteld worden dat de Nederlandstalige samenvatting van
dit vonnis onbegrijpelijk is, door de slechte vertaling. Men kan zich overigens afvragen welk nut de publicatie van dergelijke weinig verstaanbare
uitspraken kan hebben. Het is daarenboven onjuist te stellen dat een
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potestatieve voorwaarde in een huurovereenkomst nietig is. Ben huur is een
wederkerig contract. In een wederkerig contract is een potestatieve voorwaarde geldig, vermits artikelll74 B.W. slechts de voorwaarde verbiedt die
potestatief is in hoofde van de debiteur, namelijk diegene die zich verbindt.
§ 6. Brand van bet gehuurde goed
143. Krachtens artikel1733 B.W. is de huurder aansprakelijk voor brand
van het gehuurde goed. Deze contractuele aansprakelijkheid vindt haar
grondslag in de resultaatsverbintenis van de huurder om het goed bij het
beeindigen van de huur aan de verhuurder terug te geven. Aan deze
resultaatsverbintenis kan de huurder slechts ontsnappen indien hij bewijst
dat de brand is ontstaan door overmacht, door een bouwgebrek of door
overslaande brand. In Belgie, in tegenstelling tot Frankrijk, wordt algemeen
aangenomen dat de huurder zich van zijn aansprakelijkheid bevrijdt, indien
hij onverschillig welke vreemde oorzaak aantoont. Het bewijs van die
vreemde oorzaak moet niet noodzakelijk rechtstreeks geleverd worden (d.i.
het positief bewijs). Voldoende is het onrechtstreeks bewijs dat hem geen
fout treft, zodat de schade aan het gehuurde goed enkel te wijten kan zijn
aan een vreemde oorzaak (d.i. het negatief of inductief bewijs). Dit bewijs
kan door een geheel van ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens geleverd worden.
144. ONTPLOFFING VAN EEN GASVERWARMER- Ben eigenares verhuurt de
kelderverdieping van een gebouw dat ze zelf bewoont. In december doet zich
daar een ontploffing voor in een gasverwarmingstoestel dat door toedoen
van de huurster geplaatst was door een stielman. Deze heeft bij de installatie
van het toestel een fout begaan. Hiervoor wordt hij strafrechtelijk veroordeeld. Deze veroordeling sluit de burgerlijke aansprakelijkheid van de
huurster niet uit. Laatstgenoemde probeert aan te voeren dat ze geen
huurster was, omdat het goed gratis ter beschikking stond, maar dit wordt
niet aanvaard. De rechtbank stelt- in beroep, en de vrederechter wordt
bevoegd verklaard - dat artikel 1732 B. W. van toepassing is, terwijl de
artikelen 1733 en 1734 B. W. dit niet zijn. Ben ontploffing is geen brand (Rb.
Brugge, 10 oktober 1983, T. V.B.R., 1985, 52). De betwisting door de
huurster van de (door de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij) gevorderde bedragen wordt niet ernstig genoemd. Ben minnelijke expertise,
waarop de huurster werd uitgenodigd (maar afwezig bleef) en die uitgevoerd
werd door twee experten die tegenstrijdige belangen vertegenwoordigden,
kan gelden als bewijs van de omvang van de schade.
145. DE DAAD VAN EEN DERDE ALS VREEMDE OORZAAK - De door
verweerders gehuurde Penny bar was sinds maanden gesloten en onbewoond. Bij gelegenheid van een bezoek aan het pand stelde de huurders vast
dat er ingebroken was geworden, dat het bed recent beslapen was, dat het
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beddelaken brandsporen vertoonde en dat op en naast het bed sigarettenpeukjes lagen. Na aangifte aan de rijkswacht werd het pand echter onaangeroerd achtergelaten. Ben paar dagen later verschafte de rijkswacht zich
langs de achterdeur toegang tot het pand en trof er in de slaapkamer een
individu in dronken toestand aan. Later ontstond in de matras in de
slaapkamer brand. De huurders worden door de rechtbank te Antwerpen
aansprakelijk gesteld, omdat de daad van een derde die in het gehuurde goed
brand heeft doen ontstaan, de huurder niet bevrijdt, indien hij een fout
heeft begaan die tot de brandstichting aanleiding heeft gegeven. Het onbewoond laten van het gehuurde pand maakt op zichzelf geen fout uit van
de huurder. Maar het onbeheerd en met losstaande deur achterlaten van het
pand, zij het om een ongewenste bezoeker te kunnen betrappen, maakt wel
een fout uit, als het dreigend gevaar van een onvrijwillige brandstichting
dehuurders bekend was (Rb. Antwerpen, 14 februari 1986, R. W., 1986-87,
126, noot Van Sweevelt, Th.).
In dezelfde zin werd beslist in een geval waarin de huurder 's nachts de
garagepoort had laten open staan, waardoor brandstichting door een derde
mogelijk gemaakt werd (Rb. Hasselt, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987,
184).
Uit de verslagen van de rijkswacht en een door het parket aangestelde
deskundige, blijkt dat een brand vrijwillig was aangestoken. Br waren twee
afzonderlijke brandhaarden. De dader kon echter niet gei:dentificeerd worden. De deuren van het gebouw waren nochtans op slot en niet opengebroken. De rijkswacht noteerde dat volgens het openbaar gerucht de huurder
zelf zijn slecht draaiende zaak aan de vlammen had prijs gegeven. De
huurder moet bewijzen dat de brand niet door zijn fout mogelijk gemaakt
werd. M.a.w. dater werkelijk een derde in het spel was. Dat blijkt niet uit
de strafbundel. Luidens artikel 1733 B.W. moet de rechter ten grande
vaststellen dat de brand , ,noodzakelijkerwijze'' moet toegeschreven worden
aan een feit dat vreemd is aan de huurder (Brussel, 16 mei 1984, J. T., 1984,
568, Res Jur. Imm., 1985, 107).
Uit het door de politie opgestelde proces-verbaal blijkt dat de brand in de
keuken ontstaan is doordat de echtgenote van de huurder een frietketel op
het kookfornuis had laten opwarmen, terwijl zij met andere gezinsleden
naar de televisie keek. Voor de huurschade kan de - op die datum nochtans
afwezige- huurder opdraaien. Krachtens artikel1735 B.W. is hij immers
aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten. Overeenkomstig artikel1733 B.W. is hij aansprakelijk voor brand, tenzij hij overmacht bewijst, wat hij in casu niet kan
(Rb. Gent, 21 april 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10754).
Ben studente komt, op uitnodiging van haar vriendin die in hetzelfde
gebouw een kamer huurde, helpen om in haar kamer een fles butaangas aan
te sluiten. Wanneer ze met een brandende lucifer wil nagaan of de uitgevoerde aansluiting wei dicht was, veroorzaakt ze een begin van brand. De
huurster van de beschadigde kamer wordt daarvoor op grand van artikel
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1735 B.W. aansprakelijk gesteld. De uitdrukking ,huisgenoot" waarvan
sprake is in artikel 1735 B. W. is van toepassing op haar vriendin die de
huurster een dienst komt bewijzen. Rechtsleer en rechtspraak zijn het erover
eens dat dit begrip ruim gei:nterpreteerd moet worden; het omvat niet alleen
de familieleden van de huurder, maar oak de dienstboden, zelfs degenen
die niet inwonen, de genodigden, kostgangers, bezoekers, leveranciers, zijn
ma1tresse of bijzit, zijn aangestelden, werklieden en bedienden, onderhuurders of cessionarissen, zelfs de aannemers van werken die bij hem een klus
komen klaren (Antwerpen, 23 apri11980, De Verz., 1983, 267, noot A.T.).
In casu werd de behulpzame vriendin op quasi-delictuele grand gedagvaard.
De twee verweersters werden in solidum veroordeeld. Het Hof stelt dat de
vriendin die een dienst verleende geen aangestelde is van de huurster.
De huurders, die een platenhandel drijven, belasten een onderneming met
het vernieuwen van de muurbekleding van hun winkel. Bij dit werk gebruiken de door de onderneming gezonden werklieden een zeer ontvlambare
vluchtige lijm. In het vertrek waar zij bezig zijn met het inlijmen van het
muurbehang brandde de waakvlam van een geiser, iets waarop zij niet gelet
hadden. De lijmdampen ontvlammen in contact met de naakte vlam waardoor het gelijmde behang vuur vat en er brand ontstaat. De gevolgen
daarvan moeten door de huurders gedragen worden bij toepassing van de
artikelen 1733 en 1735 B. W. Deze aansprakelijkheid van contractuele aard
belet evenwel niet dat de verhuurder van de beschadigde ruimten (of de
verzekeraar die in zijn rechten treedt), een vordering op aquiliaans vlak
instelt tegen de onderneming waarvan de aangestelden de schade door hun
onvoorzichtigheid hebben verwekt. Tussen de huurder en laatstgenoemde
onderneming bestaat er geen hoofdelijkheid, beslist het Hof in tegenstelling
tot de hierboven geciteerde uitspraak (Antwerpen, 27 mei 1980, De Verz.,
1983, 499, noot A.T.). In het besproken geval was de procedure complex
om de volgende redenen. De huurders hadden hun aansprakelijkheid voor
een ontoereikend bedrag laten verzekeren, zodat zij voor een deel persoonlijk instonden (onder voorbehoud van de vordering tot vrijwaring die zij
tegen de aansprakelijke onderneming konden instellen). De verhuurder van
zijn kant had het verhuurde gebouw tegen brand verzekerd. Hij zal dus door
zijn eigen verzekeraar vergoed worden voor de geleden schade (behalve de
opruimingskosten en de huurderving die hij nagelaten had te laten dekken).
Laatstgenoemde verzekeraar zal zich niet aileen tegen de verzekeraar van
de huurders keren, maar oak tegen de huurders zelf. De verhuurder zal zich
aansluiten bij de vordering van zijn verzekeraar tegen die van de huurders
om vergoeding te krijgen voor de niet door zijn eigen verzekering gedekte
schade. Tenslotte dagvaarden zowel de verhuurder als zijn verzekeraar op
quasi-delictuele grondslag de aansprakelijke onderneming, die eveneens in
vrijwaring wordt geroepen door de verzekeraar van de huurders. Een
wirwar van procedures.
146.
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EEN GEBREK VAN DE ZAAK ALS VREEMDE OORZAAK- In een gehuurde

winkelruimte ontstaat brand. Bnkel een lek in een Ieiding kon een dergelijk
spectaculair ontstaan en verloop van de brand veroorzaken. Vast staat dat
de brand niet anders dan door een gebrek van de zaak kon ontstaan. Het
gebrek in de zaak is bewezen, indien geen andere oorzaak kan aangewezen
worden. Gesteld wordt dat de huurder principieel de bewaker is van de
gehuurde zaken en zijn aansprakelijkheid wordt weerhouden. Met die
motivering kan men het niet eens zijn (Antwerpen, 10 juni 1985, Limb.
Rechtsl., 1986, 124).
Ben Chief Petty Officer van de Amerikaanse vloot huurt een huis in La
Louviere. In 1969 ontstaat een brand door het feit dat de huurder de
badverwarmer aansteekt. Het blijkt dat het huis inderdaad datzelfde jaar
aangesloten werd op aardgas, en het gebruik van de badverwarmer verboden was wegens een gebrek aan isolatie van de gasuitlaatpijp. Dit werd
echter nooit ter kennis van de huurder gebracht. Door de badverwarmer aan
te steken de dag van de brand, zoals hij gewoonlijk deed, heeft de huurder
niet bijgedragen tot het proces dat het verlies van de gehuurde zaak
meebracht. Volgens de normale bestemming gebruikte hij de door de
verhuurder ter beschikking gestelde badverwarmer, waaraan hij niets gewijzigd had. Aldus kan hij het bewijs leveren van een constructiegebrek van
de badverwarmer, m.a.w. een verborgen gebrek van de gehuurde zaak. Dit
is niet aileen een vreemde oorzaak die hem bevrijdt van de teruggaveplicht
van het gehuurde goed in goede staat. Het laat hem ook toe vergoeding van
de eigen schade te vorderen van de verhuurder. Ben scheidsrechterlijke
uitspraak die het tegendeel besliste, wordt nietig verklaard (Brussel, 3
februari 1975, R.G.A.R., 1984, nr. 10.759, noot).
In een verhuurde garage ontstond brand. De oorzaak ervan was te vinden
in een kortsluiting in een elektriciteitskabel die de wasmachine van de
huurders voedde. Deze Ieiding was door de verhuurder ge'instaileerd en aan
de muur bevestigd. Hoe is die kortsluiting ontstaan? In tegenstelling tot de
eerste rechter die aileen rekening houdt met een constructiefout - dit is dus
overmacht voor de huurder -, tracht het Hof van Beroep andere oorzaken
van de vastgestelde kortsluiting te bedenken, met name beschadiging van
de kabel door een uitwendige oorzaak of door een onnodige versterking van
de smeltveiligheden. De constructiefout is niet bewezen. De huurders ontsnappen dus niet aan hun aansprakelijkheid, en worden veroordeeld tot het
terugbetalen van de uitkeringen van de verzekeraar van de verhuurder aan
zijn client (Antwerpen, 3 maart 1980, De Verz., 1983, 262, noot A.T.). De
vraag of een kortsluiting al dan niet voorkomt uit een constructiefout,
berust op feitelijke beschouwingen (zie Deprez en Truyens in , Traite de
!'assurance contre l'incendie", in Novelles, Droit Commercial, V, nr. 261).
Is de kortsluiting inderdaad te wijten aan een constructiefout dan is de
huurder vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid voor de brand. Op zijn beurt
kan hij zich tegen de verhuurder keren op grond van artikel 1721 B.W.
147.

ONBEKENDE OORZAAK. INDUCTIEF BEWIJS VAN OVERMACHT-

Wan-
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neer de oorzaak van de brand onbekend blijft, is het de huurder onmogelijk
het rechtstreeks bewijs van een bevrijdende vreemde oorzaak te leveren. Hij
kan dit bewijs op onrechtstreekse wijze leveren door aan te tonen dat hij
onmogelijk een fout kan begaan hebben, en dat de brand dus noodzakelijkerwijze door toeval moet veroorzaakt zijn.
Gedurende de veertien dagen die aan de brand voorafgingen, werd de
gehuurde garage niet gebruikt. W el werd de garage met een hangslot
afgesloten, omdat er zich nog een paar nieuwe banden bevonden. De rechter
ten gronde acht dit bewezen. De brandweerlui detecteerden geen verdachte
geuren (van ontvlambare stoffen). Ben analyse van de verbrande resten van
het gebouw werd voorgelegd. De afgebrande garage was een oude stal van
3 m. op 5 m., zonder elektrische installatie; dit gei:soleerde gebouw was
achter de hoofdgebouwen gelegen. Men kon daarom moeilijk de huurder
verwijten niet aanwezig geweest te zijn ter plekke om twee uur 's nachts
(Rb. Luik, 9 februari 1982, De Verz., 1982, 699, noot A.T., R.G.A.R.,
1983, nr. 10.718).
M.b.t. de aansprakelijkheid van de huurder in geval van brand hebben er,
zoals men weet, twee tegenovergestelde stelsels bestaan. De ene vereist met
gestrengheid het positieve bewijs van de vreemde oorzaak, en dit op grond
van de zuivere beginselen van de contractuele aansprakelijkheid (artikel
1147 B.W.). De tweede aanvaardt het inductieve bewijs van de vreemde
oorzaak, voor zover de feiten van het geding duidelijk aantonen dat de
huurder geen fout heeft kunnen begaan (De Page, IV, nr. 700); de huurder
is dus niet verplicht het positieve bewijs aan te voeren van een van de drie
vrijstellingsgronden van artikel 1733 B. W.
De Belgische rechtspraak toont zich blijkbaar milder dan de Franse rechtspraak terzake die de bewezen afwezigheid van fout van de huurder niet als
bevrijdingsgrond aanvaardt. De tegenovergestelde stelling lijkt in ons land
integendeel nu vaste rechtspraak geworden te zijn.
De rechtspraak heeft zich in die zin gevestigd met het cassatiearrest van 11
juni 1964. Het arrest van 1964 vergemakkelijkt de taak van de huurder door
hem toe te Iaten, door het bewijs van de afwezigheid van fout, het bestaan
van overmacht of van een vreemde oorzaak op negatieve wijze vast te
stellen. M.a. w. de huurder die de oorzaak van de brand niet kent, is bevrijd
indien hij door de eliminatie van zijn eigen fout bewijst dat de brand slechts
kan veroorzaakt zijn door een oorzaak die hem vreemd is.
148.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDEHUURDERS (ARTIKEL

1734 B. w .) -In 1977 vernielde een brand een gebouw met drie verdiepingen
in Charleroi. Kelders en gelijkvloers waren verhuurd aan een handelaar en
zes appartementen werden door andere huurders bezet. De verhuurder
dagvaardde een van de huurders, mevr. Christiane Eloi en haar verzekeraar
brandrisico's, de N.V. Abeille-Paix. In eerste aanleg wordt de dame op
grond van artikel1734 B.W. veroordeeld de waarde van het gehele gebouw
te vergoeden.
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Yolgens de deskundige van bet parket was de brand begonnen in de living
van bet appartement van Christiane Eloi. Ze kan dus onmogelijk ontsnappen aan de toepassing van artikel1734 B.W., alhoewel de ware oorzaak van
de brand door de deskundige niet bepaald kon worden. Ze kan geen
doorslaggevend bewijs leveren dat de brand zonder haar fout ontstond
(Cass., 11 juni 1964, Pas., 1964, I, 1089).
Was er medebezetting van bet goed door de verhuurder, zodat Christiane
Eloi slechts de waarde van haar apparement zou moeten vergoeden? Met
toelating van de handelshuurder had de verhuurder materialen die hem
toebehoorden opgeslagen in de kelders van bet verhuurde goed. Dit impliceert echter niet de toelating om zonder beperking toegang te hebben tot
bet verhuurde goed. De centrale verwarming en de gasteller waren gemeenschappelijk aan het vernielde huis en bet naburige huis dat eveneens
toebehoorde aan de verhuurder. Dit volstaat niet om van de twee gebouwen
een geheel te maken. Daaruit volgt dat de verhuurder niet geacht kan
worden bet gehuurde goed mede bezet te hebben. Evenmin bet feit dat de
poetsvrouw die de gemeenschappelijke delen van bet verhuurde goed onderhield, betaald werd door de verhuurder. In een goed gemotiveerd arrest
wordt de uitspraak van de eerste rechter die Christiane Eloi in beginsel voor
het geheel veroordeelde, bevestigd (Bergen, 26 oktober 1983, Pas., 1984,
II, 25).
149. VORDERING TEGEN DE ONDERHUURDER BIJ BRAND -Brand ontstond
in een cafe. Hoge vlammen sloegen uit de gelagzaal, waar de brand ontstond
volgens de deskundige. Een N.Y. huurde zowel de kelders als het gelijkvloers van de eigenaar in 1971, en onderverhuurde vijf jaar later enkel de
herberg, met uitsluiting van de kelders. Dit impliceert een medebewoning
door de N.Y., verhuurster, ten opzichte van de onderhuurders waardoor
de toepassing van artikel 1734 B. W. uitgesloten is. De onderhuurders zijn
enkel gehouden, met toepassing van artikel 1733 B.W., de schade aan bet
privatief gedeelte van bet gelijkvloers te vergoeden. Tussen de eigenaar en
de onderhuurder bestaat geen contractuele band, zodat de in de rechten van
de eigemiar gesubrogeerde brandverzekeraar geen aanspraak heeft krachtens artikel 1734 B.W. op de onderhuurder.

De verzekeraar van de hoofdhuurder kan daarentegen wei worden gesubrogeerd in de vordering tegen de onderhuurders, maar slechts ter vergoeding
van de schade aan bet gelijkvloers, voorwerp van de onderhuur (Antwerpen, 27 juni 1984, R. W., 1985-86, 1641). Dit spreekt voor zich. Men begrijpt
niet waarom bier artikel1734 B. W. bijgehaald werd, waarvan de hypothese
is dat een verhuurder van een gebouw dat in verscheidene huurruimten is
verdeeld, met verscheidene huurders heeft gecontracteerd.
De in de rechten van de eigenaar gesubrogeerde brandverzekeraar spreekt
de huurder aan, die op zijn beurt de onderhuurder in vrijwaring roept.
In Belgie wordt, in tegenstelling tot Frankrijk, de rechtstreekse vordering
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van de eigenaar van het verhuurde goed tegen de onderhuurder unaniem
verworpen (zie Dirix, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en
derden, nr. 144). Wanneer de hoofdhuurder niet optreedt kan de eigenaar
de onderhuurder enkel aanspreken op grond van de zijdelingse vordering
of op grond van artikel 1382 B.W.
150.

BRAND VEROORZAAKT DOOR EEN HUURDER IN EEN ERNSTIGE STAAT

Een eigenaar had aan een brouwerij een gebouw
verhuurd dat bestemd was voor het uitbaten van een restaurant. De brouwerij had het gebouw onderverhuurd aan een restaurant-uitbater. Tijdens de
huurperiode stak laatstgenoemde het gebouw vrijwillig in brand. Volgens
de kamer van inbeschuldigingstelling verkeerde hij op de dag van de feiten
in een staat van ernstige geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het
controleren van zijn daden. Kan hij op burgerrechtelijk vlak aansprakelijk
gesteld worden?
De eigenaar (en zijn gesubrogeerde verzekeraar Brand) dagvaarden de
brouwerij. Deze roept de restaurant-uitbater in vrijwaring (en laatstgenoemde doet hetzelfde met zijn eigen verzekeraar).
De vrederechter te Boussu en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mons
veroordeelden de brouwerij t.o.v. de eigenaar (en zijn verzekeraar), en
veroordelen de restaurant-uitbater en diens verzekeraar tot vrijwaring.
Laatstgenoemde veroordeling is gegrond op artikel 1733 B.W. en dus op
de contractuele aansprakelijkheidsregels.
De verzekeraar van de geesteszieke onderhuurder stelt cassatieberoep in, en
met succes. Het Hof stelt dat de huurder in geval van brand niet noodzakelijk overmacht moet bewijzen; het volstaat hem te bewijzen dat de brand
zonder zijn fout ontstond. Welnu, de daad van een geesteszieke kan niet
als een fout beschouwd worden (Cass., 29 november 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 446, Pas., 1985, I, 399, J. T., 1987, 422, R.C.J.B., 1987, 213, noot
Glansdorff, F., R. W., 1986-87, 542).
Men weet dat in Frankrijk integendeel, na een ommekeer van de rechtspraak
in 1964, een nieuw artikel489-2 werd ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek
door een wet van 3 januari 1968: ,wie aan een ander schade heeft toegebracht wanneer hij in een staat van geestesverwarring verkeerde, is niettemin tot vergoeding verplicht". Dit artikel is zowel op het contractuele als
op het quasi-delictuele gebied ':'an toepassing.
In ons recht daarentegen beschouwt men- afgezien van het artikel1386bis
B. W. dat in het besproken arrest niet ter sprake kwam - dat de geestesziekte van de debiteur overmacht uitmaakt, zoals in het Romeins recht en in
het oude recht (ten onrechte contra: Vred. Oostende, 26 mei 1970, Bull.
Ass., 1971, 813, met noot A.T.). De wet van 16 april1935 die het artikel
1386bis invoerde (tot verbetering van het lot van het slachtoffer) impliceert
de niet-aansprakelijkheid van de geesteszieke door er een remedie voor te
bedenken.
vAN GEESTESSTOORNIS -
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Geestesziekte is overmacht voor de huurder. Het is wel de eerste maal dat
ons hoogste gerechtshof zelf dit uitdrukkelijk bevestigt.
Indien artikel1386bis niet ter sprake werd gebracht in het besproken geval,
is het niettemin een fundamenteel element bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid van geesteszieken. Het is ongetwijfeld naar luid van de
voorbereidende werken ook toepasselijk op de contractuele aansprakelijkheid. Wellicht leidt het niet tot een algehele vergoeding, en wellicht is de
vergoedingsplicht die gesteund is op artikel 1386bis niet gedekt door de
verzekering.
In een gelijkaardig geval had een huurder in een vlaag van krankzinnigheid
zijn woning in brand gestoken. Deze ernstige toestand van geestesstoornis
leidde drie maanden later tot zijn internering. De Rechtbank van Koophandel achtte zich ook bevoegd om kennis te nemen van de rechtstreekse
vordering van de eigenaar tegen de verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid. Zij stelde terecht dat de krankzinnigheid, waarvan niet bewezen
is dat ze teruggaat op een foutieve daad van de persoon zelf, als overmacht
kan beschouwd worden. Artikell386bis B.W. dat de schadelijder toestaat
van de krankzinnige een vergoeding te vorderen waartoe hij zou gehouden
zijn, indien hij bekwaam was zijn daden te beheersen, is toepasselijk binnen
het raam zowel van de buitencontractuele als van de contractuele aansprakelijkheid. Maar de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst spreken in casu enkel over huurdersaansprakelijkheid op grond van de artikelen
1732 tot 1735 B.W ., zonder artikel1386bis te vermelden. Dit verweer werd
door de gedaagde verzekeraar van de huurder opgeworpen. De rechtbank
overwoog dat de verzekeraar de ,huuraansprakelijkheid" van de verzekerde dekte, en interpreteerde die term in een algemene zin waaronder zowel
de contractuele aansprakelijkheid als de aansprakelijkheid uit artikel
1386bis vallen (Kh. Oudenaarde, 20 januari 1987, R. W., 1986-87, 2317,
noot Dambre, M.).
§ 7. Voorrecht van de verhuurder op bet stofferend huisraad

151. DRAAGWIJDTE VAN HET VOORRECHT- Het voorrecht van de verhuurder is een van de voorrechten die de wetgever in 1851 heeft gehecht aan
de hoedanigheid van de schuldvordering. Het voorrecht gaat terug tot het
Romeinse recht en beantwoordt aan de bekommernis om het krediet van
de huurder te verbeteren en ook om de verhuring van de onroerende
goederen in de hand te werken. Het geding dat door het besproken vonnis
werd beslecht, betrof het bevoorrechte karakter van een schuldvordering
van huurgelden van 1977 tot 1981; het aan de gefailleerde vennootschap
gehuurde onroerend goed was de eigendom van een bestuurder. Drie
periodes moeten onderscheiden worden wanneer de achterstallen zoals in
casu belangrijke sommen uitmaken. De Hypothecaire Wet (artikel20, 1°)
verleent inderdaad een voorrecht voor twee vervallen jaren, voor het
lopende jaar evenals voor het jaar dat volgen zal, en voor alles wat nog te
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vervailen is indien de huur vaste datum heeft. Het jaar in de zin van de
Hypotheekwet is de periode van twaalf maanden vanaf de verjaardagsdatum van de huur; het ontstaan van de samenloop, in casu het faillissement
dat uitgesproken werd op 8 oktober 1981, bepaalt het lopende jaar. De
Hypotheekwet heeft het over twee vervailen jaren en niet over een som die
overeenkomt met twee jaren huurgelden. De datum van het verval van de
huur is dus in aanmerking te nemen (Cass., 17 juni 1982, J.T., 1983, 10).
Artikel 20, 1° van de Hypotheekwet moet beperkend uitgelegd worden,
zoals elke wet die een voorrecht vestigt. Dit voorrecht is beperkt tot twee
jaar vervailen huur, en de verder nog te vervailen huur. Het voorrecht van
de verhuurder strekt zich uit tot aile huurgelden die nog verschuldigd zijn
tot op het einde van de huurovereenkomst, voor zover de huurovereenkomst blijft voortbestaan. Die uitbreiding van de garantie van het voorrecht
slaat niet op huurgelden die eisbaar geworden zijn op de datum van een
rechterlijke uitspraak die in casu uitgesproken werd na de faillietverklaring,
wanneer de verbintenis om ze te betalen, correlatief met de verbintenis om
van het gehuurde goed te genieten, zich ontwikkelde op een irreversibele
wijze, in een verleden tijd die lag v66r de twee geprivilegieerde jaren. Het
voorrecht strekt zich niet uit tot complementen van vroegere huurgelden,
zelfs indien deze slechts eisbaar zijn geworden tengevolge van een gerechtelijke beslissing die later genom en werd. M.a. w. die uitbreiding van de
garantie van het privilegie slaat niet op de vermeerdering van de huur die
toegekend werd door een rechterlijke uitspraak met retroactief gevolg (in
casu van meer dan vier jaar), wanneer de verbintenis om die vermeerdering
te betalen die correlatief is met de verbintenis om van het gehuurde goed
te gebruiken en te genieten zich ontwikkelde op irreversibele wijze, in een
verleden dat lag voor de twee geprivilegieerde jaren (Luik, 21 november
1984, Jur. Liege, 1985,22, J.T., 1985, 122, Rec. Gen. Enr. Not., 1985,394,
noot, Reset Jura Immobilia, 1985, 103).
152. STOFFEREND HUISRAAD - Het voorrecht van de verhuurder dat slaat
op het stofferend huisraad kan alleen betrekking hebben op goederen die
nuttig zijn voor het normaal gebruik en bewonen van de gehuurde woning
en niet op voorwerpen die voor een dergelijk doel niet dienstig kunnen zijn.
Ben personenwagen kan niet dienstig zijn voor de meubilering van een
cafe-frituur (Brussel, 11 december 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 180,
noot, R. W., 1985-86,2343, T.B.B.R., 1987,63, nootKokelenberg, J.). De
definitie die het arrest van ,stofferend huisraad geeft" is algemeen aanvaard. Wanneer in concreto vastgesteld wordt dat de vereiste band tussen
een goed en de verhuurde plaatsen niet bestaat, kan dit goed geen voorwerp
uitmaken van het voorrecht van de verhuurder en is er bijgevolg geen
conflict tussen dat voorrecht en het voorrecht van de verkoper van roerende
goederen. Aileen al om die reden is het ten onrechte dat het Hof zijn
beslissing ook nog poogt te motiveren door er op te wijzen dat de verkoper
zijn factuur tijdig ter griffie had neergelegd. Het neerleggen van de factuur
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speelt geen rol om de voorrang tussen het voorrecht van de verkoper en dat
van de verhuurder te regelen. Deze materie wordt uitsluitend beheerst door
artikel23, tweede lid, Hypotheekwet. Ongeacht of de verkoper zijn factuur
voor of na het ontstaan van het voorrecht van de verhuurder deponeerde
zal hij slechts voorrang op de verhuurder hebben zo hij deze, uiterlijk op
het moment van het binnenbrengen van de goederen in de verhuurde
plaatsen, verwittigde van het feit dat de verkochte goederen nog niet
volledig betaald waren. Op de verkoper rust dus een actieve verwittigingsplicht. Op de verhuurder rust geen verplichting om inzage te gaan nemen
op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het arrest is niet concreet
ingegaan op een aantal problemen. In de hypothese dat de wagen gestald
werd in of op een daartoe voorziene ruimte van de gehuurde plaatsen zou
deze wel degelijk als stofferend huisraad kunnen beschouwd worden, vermits er dan een voldoende band is tussen de verhuurde plaatsen en het
roerend goed. De definitie van stofferend huisraad door het arrest gehanteerd, kan onvoorwaardelijk bijgetreden worden. De vraag of de beslissing
dat de auto geen stofferend huisraad is, terecht is, kan aileen beantwoord
worden nadat in concreto vastgesteld wordt of deze auto al dan niet in of
op een daartoe voorziene gehuurde ruimte gestald werd. Pas indien enerzijds blijkt dat dit het geval is en anderzijds de wagen als bedrijfsmateriaal
werd gebruikt en de factuur tijdig ter griffie werd neergelegd kan bij
faillissement een probleem van rangregeling rijzen. De verkoper zal al dan
niet v66r de verhuurder uitbetaald worden naargelang hij deze al dan niet
verwittigde voor het binnenbrengen van de wagen in de gehuurde plaatsen.
Een tent, die uit een metalen geraamte met houten wanden en zeilen bestaat,
en dienstig is als opslagruimte, is een gebouw in de zin van artikel518 B.W.
Het voorrecht van de onbetaalde verhuurder op grond van artikel 20, 1°
Hypotheekwet kan ingeroepen worden door de verhuurder van de tent voor
zijn vorderingen van achterstallige huurgelden (Kh. Hasselt, 6 mei 1982,
Limb. Rechtsl., 1983, 185, noot).
Het voorrecht van de verhuurder op de stoffelijke roerende goederen die
het gehuurde goed stofferen strekt zich uit tot alle roerende goederen, zelfs
indien ze eigendom zijn van derden, tenzij vastgesteld is dat de verhuurder
op het ogenblik dat de goederen in het gehuurde goed gebracht werden wist
dat zij geen eigendom waren van de huurder. Opdat de goederen die in het
gehuurde goed binnen gebracht worden, zouden onderworpen zijn aan het
voorrecht van de verhuurder volstaat het dat laatstgenoemde te goeder
trouw kon geloven dat die roerende goederen, in het bezit van de huurder,
zijn eigendom waren. De koper van vliegtuigen waarop door de verhuurder,
in een gehuurde hangar, bewarend beslag gelegd werd, werpt het vermoeden
van goede trouw dat op de verhuurder weegt niet om en moet zijn revindicatievordering verliezen. Volgens artikel 20, 1° Hypotheekwet is al wat het
gehuurde huis of de hoeve stoffeert onderworpen aan het voorrecht van de
verhuurder. Deze wetsbepaling moet ruim opgevat worden, maar er moet
een verband bestaan tussen de voorwerpen en de normale bestemming van
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de lokalen waarin ze zich bevinden. Vliegtuigen die gestald worden in een
gehuurde hangar, stofferen die hangar in de zin van die bepaling (Antwerpen, 28 maart 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 397, R. W., 1984-85, 2916).
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de goederen waarop het
voorrecht van de verhuurders ·slaat, zich op bestendige wijze in het verhuurde pand moeten bevinden. Derhalve maken oak koopwaar, rollend materieel e.d. deel uit van het voorwerp van het voorrecht (Gent, 4 oktober 1984,
T.G.R., 1985, 85).
153. RANGREGELING TUSSEN HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER EN

Wanneer er zich op bepaalde roerende goederen een samenloop voordoet tussen
het voorrecht van de verhuurder en dat van de pandhoudende schuldeiser
op de handelszaak moet de rangorde geregeld worden door de anterioriteit
van het ene recht ten opzichte van het andere. Voor het bepalen van de
datum waarop het voorrecht van de verhuurder is ontstaan is niet de datum
van de registratie van de huurceel determinerend, maar wei de werkelijke
datum waarop de huurovereenkomst uitvoering heeft gekregen en de menbelen in het huurgoed werden gebracht (Cass., 11 juni 1982, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983,266, noot, T.B.H., 1983,339, noot Verbist, J., R.C.J.B., 1985,
378, noot Moreau-Margreve, Y., Arr. Cass., 1981-82, 1255, Pas., 1982, I,
1171). Moreau-Margreve en Stranart hadden de tegenovergestelde stelling
verdedigd dat het voorrecht van de verhuurder steeds voorrang had (noot
onder Cass., 20 april1978, R.C.J.B., 1980, 168, voetnoot 134, Stranart,
A.M., Recyclage en Droit, Session 1982, Questions d'actualite en droit
commercial, blz. 35). Het komt Johan Verbist veel billijker voor om, zoals
ons hoogste Hof het doet, de voorkeur te geven aan deze schuldeiser wiens
recht het eerst ontstond. Indien een bankier een krediet wil verstrekken
tegen inpandgeving van de handelszaak, zal uit zijn kredietwaardigheidsonderzoek blijken of zijn client al dan niet eigenaar is van het gebouw waarin
de zaak wordt geexploiteerd. Indien het gebouw gehuurd wordt, dan kan
hij meteen het financieel risico hieraan verbonden evalueren. Omgekeerd
kan van een eigenaar van een gebouw waarnaar een bestaande handelszaak
wordt verhuisd redelijkerwijze verwacht worden dat hij nagaat of er al dan
niet een inschrijving op deze handelszaak rust (zie oak de noot van S.
Glansdorff in J. T., 1983, 236). Ofschoon een huurovereenkomst meestal
wordt afgesloten v66r de inpandgeving van een handelszaak, komt het in
de praktijk nochtans vaker voor dan men denkt, dat oak na de inpandgave
van de handelszaak een huurovereenkomst wordt afgesloten bijvoorbeeld
tengevolge van een uitbreiding van de handelszaak tot een naburig gebouw
of verplaatsing naar een ander gebouw, of bijvoorbeeld doordat de eigenaar
van de handelszaak deze inbrengt in of verkoopt aan een vennootschap en
dan aan deze vennootschap het gebouw verhuurt waarvan hij eigenaar
blijft, of bijvoorbeeld nag doordat de eigenaar van een handelszaak om aan
liquide middelen te geraken, de gebouwen waarin deze handelszaak gevesDIT VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER OP DE HANDELSZAAK-
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tigd is verkoopt en terug in huur neemt (sale-lease back formule). Het Hof
van Beroep te Antwerpen had terecht aangenomen dat de rang van het
voorrecht van de verhuurder ten aanzien van het recht van de pandhoudende schuldeiser afhangt van de anterioriteit van het ene recht ten opzichte
van het andere, maar had voor het bepalen van de datum waarop het
voorrecht van de verhuurder is ontstaan de datum van de registratie van de
huurceel aangenomen.
De rangregeling tussen het voorrecht van de verhuurder en het voorrecht
van de pandhoudende schuldeiser van het handelsfonds, hangt af van de
anterioriteit van het ene boven het andere. Het voorrecht van de verhuurder
gevestigd bij artikel20, 1° van de Hypotheekwet op alles wat het verhuurde
goed stoffeert, bestaat van zodra, in uitvoering van de huurovereenkomst,
de meubels in het huis worden binnen gebracht (Bergen, 22 oktober 1986,
Pas., 1986, II, 196; zie ook: Brussel, 23 juni 1965, Pas., 1966, II, 190 en
Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1985-86, 383, Rev. Dr. Comm., 1985, 106).
154. PANDBESLAG. VOORRECHT VAN DE VERHUURDER. VERPLAATSING

Artikel 20, 1° van de Hypotheekwet
creeert slechts een voorrecht ten voordele van de verhuurder op de prijs van
alles wat het gehuurde goed stoffeert. lngeval van verplaatsing van roerende
goederen zonder zijn instemming bewaart de eigenaar van het onroerend
goed zijn voorrecht slechts voor zover hij ze binnen de vijftien dagen
revindiceert, onafhankelijk van het feit of hij eerst een pandbeslag heeft
gelegd op het verplaatste meubilair (Beslagr. Hoei, 10 oktober 1983, Jur.
Liege, 1984, 479, noot de Leval, G.). De Leval is het niet eens met deze
stelling volgens welke ,,Ia saisiegagerie ... , mesure essentiellement conservatoire, n'a nullement cree au profit du saisissant un droit de preference".
Een bewarend beslag creeert inderdaad niet een voorrecht, maar door er het
voorwerp van onbeschikbaar te maken, laat ze toe de verdwijning ervan te
verhinderen zolang de bewarende maatregel blijft bestaan; laatstgenoemde
maatregel wordt eventueel veranderd in uitvoerend beslag.
VAN DE ROERENDE GOEDEREN -

155. CONFLICT TUSSEN VERHUURDER EN VERKOPER - lndien de verkoper
van roerende goederen, zoals een automobiel, de prioriteit van zijn voorrecht wil verzekeren ten aanzien van de verhuurder, moet hij wanneer de
roerende goederen verplaatst worden in de verhuurde lokalen aan de
verhuurder Iaten weten dat de prijs ervan niet betaald werd. Het neerleggen
van een copie van de factuur of de registratie ervan ter griffie van de
Handelsrechtbank kunnen niet dienen als kennisgeving in de zin van artikel
23, 2de lid van de Hypothecaire Wet (Brussel, 26 februari 1982, Rec. Gen.
Enr. Not., 1983, 271, noot waarin verwezen wordt naar Gent, 25 mei 1979,
Rec. Gen. Enr. Not., nr. 22.637).

De rekening-courant heeft een novatoir gevolg. De
schuldvordering voor huurgelden die er in voorkomt verliest zijn geprivile-

156. VERJARING -
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gieerd karakter en is niet meer onderworpen aan de vijfjarige verjaringstermijn (Kh. Luik, 8 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 514, noot Caemaex, J.).
157. VERWITTIGING VAN DE VERHUURDER - De vordering in revindicatie
is ongegrond wanneer geen enkel element in het dossier toelaat te geloven
dat de beslagleggende verhuurder verwittigd werd v66r die aanvraag dat
bepaalde roerende goederen die zijn pand uitmaken eigendom waren van
de revindicant (Beslagr. Luik, 16 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 505).
AFDELING 4
BEEINDIGING VAN DE HUUR

158. In een leuk boekje ,Het uur tussen hond en wolf" beschrijft Maarten
't Hart wat een verhuurder in Nederland lijden kan. Even een betekenisvolle
passus, waarin heren van de Bond van Huiseigenaren aan het woord zijn.
,Ben huurder eruit krijgen? Lukt je nooit."
, ,Ben beetje huurachterstand? Dacht je dat dat voldoende was om hem eruit
te krijgen? Ach, jongeman, als verhuurder ben je totaal rechteloos en
machteloos."
,Weet je hoe de overheid ons ziet? Als paria's. Als uitzuigers. Als bloedhonden. De huurwet is navenant."
,Huurbescherming in Nederland. Meneer, weet u wat dat inhoudt? Dat je
als verhuurder zelfs nog in het ongelijk gesteld wordt als je huurder je huis
afbreekt of in brand steekt of onder water zet."
,Kijk, de wetgever heeft de huurder oppermachtig gemaakt en de verhuurder monddood."
, ,Ben huurder eruit krijgen! Meneer, krakers krijg je er nog niet eens uit. ''
,Wat een onzin, een huurder eruit krijgen, ja hoor, dat lukt best, nee, nee,
niet via de rechter, dan kan je nog beter proberen om met Sophia Loren
in de koffer te duiken, nee, geen sprake van. Nee, ik had een pandje in de
Diefsteeg, ze hadden al twee jaar geen huur betaald, nou, ik ging er elke
avond heen met twee aardige bouviers. Stond ik daar gewoon met die twee
makkers op de stoep te wachten tot ze thuis kwamen. We zeiden niks, we
stonden daar maar, ik liet die viervoeters aan ze snuffelen. Na twee
maanden waren ze weg."
,Meneer? Via de wet? De wet, haha, o, wat grappig, de wet! Ach, ach, nee,
ik weet wei een Turk voor je, die er elke avond even heen gaat om op de
stoep voor het huis z'n mes te slijpen."
,Ja, een beetje intimidatie doet wonderen."
,Meneer, je moet het recht wei in eigen hand nemen, want het huurrecht
is waterproof, daar krijg je nog geen lucifer tussen."
,Meneer, moordenaars krijgen hier in Nederland vijf jaar, verhuurders
krijgen levenslang. Je krijgt een huurder er namelijk nooit uit als hij niet
wil."
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159. BEWIJS VAN DE VERVROEGDE BEEINDIGING VAN DE HUUR - De
huurders vertrokken in december 1977 naar het buitenland en gaven de
sleutels van hun appartement aan de verhuurder die ze in ontvangst nam.
De vrederechter leidt hieruit af dat partijen mondeling aan de huur een einde
hadden gesteld en dat de huurders niets meer verschuldigd waren. De
Rechtbank van Eerste Aanleg is het daarmee niet eens. Ben huur kan geldig
mondeling worden aangegaan, maar dit belet niet dat het bewijs van de huur
schriftelijk dient te geschieden. De beeindiging van een huur moet op
dezelfde wijze bewezen worden als het bestaan ervan (Rb. Brugge, 6 juni
1982, T. V.B.R., 1983, 25).
De vervroegde beeindiging van een schriftelijke huurovereenkomst, in casu
van negen jaar, kan enkel door een geschrift bewezen worden (Vred.
Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
In 1982 werd voor negen jaar een huis verhuurd. Twee jaar later reeds sloten
partijen een overeenkomst waarbij , ,het huurcontract verbroken werd in de
loop van de maand augustus" en waarbij bedongen werd dat de huurders
,zonder vervolging mogen verhuizen naar hun andere woonst". De huurcontracten werden verscheurd, en de huurder gaf zijn oorspronkelijke
onderhandse titel aan de verhuurders terug. Tien dagen later wordt het huis
ter beschikking van de verhuurder gesteld. Enkele dagen later meent de
verhuurder belangrijke huurschade vast te stellen en verzoekt onmiddellijk
de vrederechter om de aanstelling van een deskundige. De rechtbank leidt
uit de vrijwillige teruggave van de titel af dat de huurders bevrijd zijn van
al hun verbintenissen, en onder meer van de verplichting om het gehuurde
goed in goede staat van onderhoud terug ter beschikking van de eigenaar
te stellen (Rb. Leuven, 24 oktober 1986, T.B.B.R., 1987, 182).
160. OPZEGGING - De verhuurders vorderen de geldigverklaring van hun
opzegging van juni 1982 m.b.t. een waning te Heverlee. Ze zeggen op voor
eigen gebruik. Ben artikel uit de huurovereenkomst luidt als volgt: , ,De
huur gaat in op 1 februari 1979, voor een duur van twee jaar en tien
maanden (tot en met 30 november 1981). Elk der partijen zal slechts een
einde kunnen maken aan de verhuring met een opzegging van drie maanden
v66r deze einddatum door aangetekend schrijven. Indien door geen van
beide partijen v66r de vastgestelde opzegtermijn een opzegging wordt
gedaan, zal er een stilzwijgende huurhernieuwing intreden, ditmaal voor
onbepaalde duur. Oak in dit geval kan de verhuring slechts beeindigd
worden door aangetekend schrijven drie maanden op voorhand". Volgens
de verhuurders maakt hun opzegging van juni 1982 een einde aan de huur
op 30 september 1982. Volgens de huurders kan de opzegging slechts
uitwerking hebben op 1 februari 1983, daar de opzegging volgens de
plaatselijke gebruiken moet gegeven worden voor de verjaardag van de
intrede. Terecht beslist de vrederechter dat de gebruiken van de streek
betreffende begin en einde van de opzeggingstermijn in geval van stilzwijgende huurverlenging slechts van toepassing zijn bij gebreke aan een eigen
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regeling in het contract (Vred. Leuven, 3 januari 1983, R. W., 1983-84, 43,
noot).
De opzegging van een huur js een daad van beheer die volgens de statuten
van de betrokken vennootschap tot de bevoegdheid van de Raad behoort.
Bij gebrek aan delegatie kon de directeur generaal van de V.Z.W. geen
vervroegde opzegging geven. De advocaat van de V.Z.W. zond later een
brief die de opzegging aan de huurder bevestigde. De advocaat moet
weliswaar zijn mandaat niet rechtvaardigen, volgens artikel 440 Ger. W.,
maar dit vermoeden geldt slechts m.b.t. het mandaat ad litem. In casu wordt
aangetoond dat hij geen mandaat om de huur op te zeggen gekregen had
van de Raad. De opzegging wordt nietig verklaard (Rb. Namen, 30 september 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 342).
De opzegging moest ten laatste de dag v66r de eerste dag van de termijn
ter kennis van de bestemmeling gekomen zijn. Zelfs een dag vertraging
maakt dat de opzegging ongeldig is. De theorie van het rechtmisbruik kan
hier niet ingeroepen worden (Vred. Namen, 12 februari 1985, T. Vred.,
1986, 247).
161. HUUR VAN DE GEZINSWONING- Luidens artikel215, § 2 B.W. moet
een opzegging m.b.t. een gezinswoning aan elke echtgenoot afzonderlijk
gegeven worden, dat wil zeggen dat een aangetekend schrijven in casu
geadresseerd aan ,de heer en mevrouw J." niet voldoet (Vred. Brugge, 2
februari 1982, T. V.B.R., 1983, 45).

Het recht op de huur van een onroerend goed dat tot woonst dient van twee
echtgenoten wordt beschouwd aan heiden toe te behoren; de dood van een
van de echtgenoten maakt geen einde aan de huur; dat overlijden doet een
onverdeeldheid ontstaan, met betrekking tot het recht op huur, tussen de
overlevende echtgenoot en de erfgenamen van de eerst overledene. Bij
gebreke aan verdeling die het recht op huur tot voorwerp heeft, kan de
overlevende echtgenoot niet geldig aan de huur verzaken zonder het akkoord van de erfgenamen van de eerst overledene (Parijs, 26 mei 1983, Rec.
Gen. Enr. Not., 1985,80, noot). Volgens artikel215, §2 B.W. behoort het
recht tot huur (behalve indien het gaat om handelshuur of om pacht) van
het onroerend goed dat gehuurd wordt door een van de echtgenoten, zelfs
v66r het huwelijk, en geheel of gedeeltelijk bestemd voor de hoofdwoning
van de familie, gezamenlijk aan beide echtgenoten, niettegenstaande elk
ander strijdig beding. In het Belgisch recht voorziet artikel 1446 B.W.
slechts een toewijzing bij voorkeur aan de overlevende echtgenoot van een
van de onroerende goederen die dienen tot familiale woonst. Het lijkt dat
niets verhindert datdie bepaling uitgebreid wordt tot het huurrecht waarvan
sprake is in artikel 215, §2 B.W.
162. CONCUBINAAT- Ben vrouw tekent verzet aan tegen een vonnis van
oktober 1986 dat een huur ontbonden verklaart dat door haar en haar gezel
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aangegaan was. Haar gezel moet inderdaad uitgezet worden, maar zij wil
huurster blijven. Het blijkt inderdaad dat zij - of liever het O.C.M.W.
waaraan ze mandaat gegeven heeft - nu regelmatig haar huur betaalt. De
vrederechter stelt dat het besluit van de Executieve van het W aalse Gewest
van 19 mei 1983 waarin bepaald wordt dat de huur vastgesteld wordt
rekening houdend met de inkomens van de samenwonenden uiteraard niet
de hoedanigheid van medehuurders verleend aan die samenwonenden. De
ontbinding van de huur was gegrond op het niet-betalen van achterstallige
huur, waartoe zein mei 1985 veroordeeld was, zonder dat de huur toen
ontbonden werd. Het vonnis waartegen verzet aangetekend wordt, schendt
het gezag van gewijsde van dit eerdere vonnis. De vrouw krijgt gelijk en het
vonnis wordt nietig verklaard in zoverre de huur ten opzichte van haar
ontbonden wordt. Zij blijft dus enige huurster. Indien de hoofdelijkheid
niet gestipuleerd werd in de huur beschikt iedere medehuurder van eenzelfde
goed over een onderscheiden en persoonlijk recht op de bezetting van het
gehele goed, samen met zijn medehuurders. Hij kan van dit recht afstand
doen, of het verliezen zonder dat dit zijn weerslag heeft op het recht van
die medehuurders (Vred. Soignies, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1149).
Het is irrelevant, volgens de vrederechter, dat de vrouw die als enige
huurster overblijft, nadien de man terug zou uitnodigen om in het pand te
komen logeren.
Het concubinaat is een overeenkomst van levensassociatie, die noodzakelijkerwijze een clausule bevat krachtens welke de concubijn die eigenaar is van
het onroerend goed dat tot gemeenschappelijke woonst dient, aan de andere
het recht verleent om er te wonen voor een onbepaalde duur. Dit precaire
bezettingsrecht kan ingetrokken worden, maar mits opzegging, waarvan de
duur onderworpen is aan de appreciatie van de rechter (Vred. Waremme,
16 april 1987, Rev. Liege, 1987, 1577).
De levensgemeenschap tussen concubinerenden is een toestand die niet door
de wet wordt erkend, maar die niet strijdig is met de openbare orde, noch
met de goede zeden wanneer het een eenvoudig concubinaat betreft. In die
omstandigheden heeft de huurovereenkomst tussen een vrouw (eigenares
van het gebouw) en een man (huurder) geen ongeoorloofde oorzaak wanneer uit de omstandigheden niet kan afgeleid worden dat de huurovereenkomst enkel tot doel had het concubinaat in de hand te werken of het ten
alle prijze te handhaven. Geldig is de huurovereenkomst tussen samenwonenden die niet tot doel heeft het concubinaat te bestendigen, maar wel het
woonrecht van partijen te vrijwaren ingeval van vooroverlijden van een van
hen. Indien de verhuring levenslang is, wordt, ingeval van beeindiging van
het concubinaat, geen einde gesteld aan deze verhuring, tenzij deze bedoeling duidelijk blijkt uit de huurakte (Vred. Borgerhout, 12 februari 1985,
T. Not., 1986, 56; bevestigd door Rb. Antwerpen, 12 mei 1987, T. Not.,
1987, 398). Partijen blijken samengeleefd te hebben vanaf 1973 op de eerste
verdieping van een appartementsgebouw; in 1977 koopt de vrouw het
appartement gelegen op de derde verdieping van hetzelfde gebouw en
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partijen gaan aldaar samenwonen; in 1978 werd voor notaris een akte van
huurovereenkomst verleden waarbij de vrouw aan haar gezel haar appartement verhuurde, levenslang (, welke aldus zal eindigen de eerste der maand
volgend op het overlijden van de heer H.") en tegen een eenmalige huurprijs
van 500.000 frank. Partijen hebben dan nog samengewoond tot december
1983. Dan verlaat de vrouw het appartement en gaat elders wonen.
Twee die ongehuwd samenwonen, maken ruzie. De ene vordert dat de
andere het gehuurde huis waarin ze wonen, zou verlaten, omdat hij slechts
een bezetter zonder recht of titel zou zijn. Laatstgenoemde stelt een gelijkaardige tegenvordering in. Van hetzelfde laken een broek! Wie moet uit het
huis? De vrederechter te Sint-Niklaas verklaart zowel vordering als
tegenvordering ongegrond: eiseres en verweerder dienen ten aanzien van
elkaar als huurder van de waning te worden beschouwd. Hij zegt in het
kader van de huidige procedure partijen niet te kunnen helpen: ,Zolang
beide partijen in de waning blijven is ons geen middel bekend om een der
partijen te verplichten weg te gaan". Wie moet het huurhuis ontruimen?
Geen van beiden, oordeelt de vrederechter. Maar waarom zou de huurster,
op voorwaarde dat ze die hoedanigheid bewijst, een bezetter zonder recht
of titel niet kunnen uitzetten? De vordering kan natuurlijk ongegrond
verklaard worden bij gebrek aan bewijs. Ook kan de verweerder op zijn
beurt bewijzen dat hij medehuurder is, of dat hij aan eiseres lastgeving heeft
gegeven om mede in zijn naam de huur te sluiten. Stellen dat de medebewoner het recht heeft om in de gehuurde waning te blijven, alleen op grand
van het feit dat hij de seksuele partner is van de exclusieve huurster, kan
echter niet - behalve in de hypothese van een huwelijk. Op de gestelde
vraag moest de vrederechter ja of neen antwoorden: ofwel ja, de verweerder
moet eruit als bezetter zonder recht of titel; ofwel neen, de verweerder kan
niet tot ontruiming gedwongen worden, want hij is medehuurder. In het
voorliggende vonnis wordt echter noch ja, noch neen geantwoord. De
vrederechter houdt zich op de vlakte (Vred. Sint-Niklaas, 15 april 1985,
R. W., 1985-86, 1088, noot Herbots, J.).
163. WEDERZIJDSE FOUTEN - Twee minderjarigen, een jongen en een
meisje, huren een huis in de stad. De verhuurders waren agressief en lastig.
De huurders anderzijds houden binnenshuis kippen en hanen, naast andere
dieren, en het hanegekraai hindert de buren. Tussen huurders en verhuurster ontstaat ruzie. Ben emmer water wordt over de verhuurster gegoten van
op de eerste verdieping. De verhuurders vorderen de ontbinding van de
huurovereenkomst. De vrederechter verklaart de huur ontbonden, echter
ten nadele van beide partijen, omdat de moeilijkheden tussen de buren
veroorzaakt door de huurders en de pesterijen van de verhuurders de
betrekkingen tussen partijen dermate verzuurd hebben dat nog ergere
incidenten te vrezen zijn (Vred. Aubel, 6 december 1983, Jur. Liege, 1984,
91).
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164. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - De exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is een algemeen rechtsbeginsel.
Maar uit de omstandigheid dat de verhuurder zijn plicht tot onderhoud niet
nakomt en die tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding van de huur
te verantwoorden, volgt niet noodzakelijk dat de huurder de uitvoering van
al zijn verplichtingen mag uitstellen.

De rechtbank te Brugge ontbond een huurovereenkomst ten nadele van de
verhuurders wegens de als belangrijke wanprestatie bestempelde niet-uitvoering van eigenaarsherstellingen. Ze verwierp de exceptie van niet-uitvoering die door de huurster was opgeworpen m.b.t. de uit te voeren huurherstellingen. De rechtbank veroordeelt de huurster dari tot de betaling van
245.203 frank uit hoofde van huurschade; ook te haren nadele wordt de
overeenkomst ontbonden. Door het gebrek aan onderhoud ontstond ,definitieve schade". Wegens de niet-uitvoering van de eigenaarsherstellingen en
de hierdoor veroorzaakte storing in het huurgenot- als ,kleine ongemakken" bestempeld - worden de eigenaars veroordeeld om aan de huurster
een bedrag van 25.000 frank te betalen. De voorziening in cassatie tegen dit
vonnis werd verworpen (Cass., 6 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 935,
Pas., 1986, I, 849, J.T., 1987, 350).
De vraag kan gesteld worden of de contractuele wanprestatie van de
verhuurders die als voldoende zwaarwichtig worden beschouwd om de
ontbinding van de overeenkomst te hunnen nadele uit te spreken, a fortiori
niet voldoende zwaarwichtig is om de exceptio non adimpleti contractus te
rechtvaardigen. Dat is niet noodzakelijk zo, stelt het hoogste gerechtshof.
De door de huurster geleden ,zeer geringe storing" in het huurgenot
rechtvaardigde niet dat ,geen huurdersonderhoud werd gepresteerd voor
het overige (d .i.: behalve de herstellingen die onmogelijk of nutteloos war en
doordat de eigenaarsherstellingen niet uitgevoerd werden), waardoor definitieve schade ontstond". De exceptie van niet-uitvoering is slechts een
tijdelijk, voorlopig pressiemiddel.
De huurder die van zijn verhuurder niet binnen een redelijke termijn bekomt
dat hij de werken uitvoert die nodig zijn om aan genotsstoornissen (in casu
vochtigheidsproblemen) te verhelpen, is gerechtigd om de huur te beeindigen. De huurceel bevat een beding volgens welk de huurder eraan verzaakt
de artikelen 1386 en 1721 B.W. in te roepen. Dit is ter zake irrelevant,
vermits de verhuurder steeds gehouden blijft artikel1719 B.W. nate komen
(Vred. Namen-Zuid, 27 november 1984, T. Vred., 1985, 300).
Indien vastgesteld wordt dat een huis, waarvan in de huurovereenkomst
gezegd wordt dat het zich in goede staat bevindt, onbewoonbaar is geworden ingevolge waterinsijpelingen mogen de huurders de verbreking van de
huur vorderen ten nadele van de verhuurders. Deze mogen zich niet beroepen op de stijlclausule en moeten artikel 1721 B.W. nakomen (Vred.
Namen-Zuid, 27 november 1984, T. Vred., 1985, 266).
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165. STRAFBEDING EN WEDERVERHURINGSVERGOEDING - Ingevolge artikel1184 heeft de verhuurder jegens wie de huurder zijn verbintenissen niet
is nagekomen, de keuze ofwel de verdere uitvoering van de overeenkomst
te vorderen (mits zich niet schuldig te maken aan rechtsmisbruik), ofwel de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding. Vermits de verhuurder opteerde voor de ontbinding van de overeenkomst, kan
hij niet tegelijkertijd de betaling van de huurgelden tot de eerstvolgende
opzeggingsdatum vorderen, zij het dan oak ten titel van schadevergoeding.

In geval van antbinding door de schuld van de huurder, is laatstgenoemde
overeenkomstig artikel 1760 B. W. verplicht de huurprij s te betalen gedurende de tijd die nodig is voor de wederverhuring onverminderd de vergoeding
ingevolge wangebruik. De clausule volgens welke de verhuurder gerechtigd
is bij verbreking van de huur betaling te vorderen van de verdere huurgelden
tot wanneer hij de huurder hiervan zou ontslaan, moet worden aangezien
als een willekeurig, overdreven en bijgevolg ongeldig, minstens herleidbaar
strafbeding (Vred. Gent, 17 januari 1986, T.G.R., 1986, 31).
Om de omvang van de wederverhuringsvergoeding te bepalen, heeft de
rechtbank een appreciatiebevoegdheid en kan zij met aile dienstige elementen rekening houden, hierbij nagaand of de forfaitaire vergoeding aangepast is voor de periode waarin het goed onbezet bleef en de kosten die de
verhuurder maakte om een nieuwe huurder te vinden (Rb. Turnhout, 1
maart 1984, Turnh. Rechtsl., 1983, 137). De huurster verliet het pand op
1 juli 1981, en verbrak hiermede eenzijdig de overeenkomst. Het goed kon
vanaf 15 augustus 1981 opnieuw verhuurd worden, doch aan een lagere
huurprijs (5.500 frank i.p.v. 6.000 frank) voor een periode van 3 jaar
slechts. De huurster werd veroordeeld tot een wederverhuringsvergoeding
van 6 maanden.
De huurders verlieten, na dagvaarding op grand van huurachterstallen,
zonder verwittiging het huis en gaven de sleutels niet terug. De vrederechter
ontbindt de huurovereenkomst, veroordeelt tot de achterstallige bedragen
en tot een wederverhuringsvergoeding van drie maanden. Indien de teruggave van de huissleutels uitblijft, moet dit beschouwd worden als een vorm
van huurschade, die goedgemaakt kan worden door een vervanging der
sloten ten laste van de verweerders (Vred. Borgloon, 23 december 1982,
Limb. Rechtsl., 1983, 61).
Zelfs al wordt het gehuurde goed onmiddellijk opnieuw verhuurd, moet de
conventionele en forfaitaire wederverhuringsvergoeding van zes maanden
toegekend worden (Vred. Brugge, 17 juni 1985, T. V.B.R., 1985, 202).
In een huurovereenkomst wordt een schatting gemaakt van de schade die
voor verhuurster zou voortvloeien uit het niet-uitvoeren van de verbintenissen van de huurster, een vennootschap. De Rechtbank van Koophandel te
Hasselt vindt dat dit bedrag overeenstemt met wat de huurster aan de
eigenaar diende te betalen als vergoeding voor ontijdige opzegging. De
voorziening tegen dit vonnis wordt verworpen. De als straf bedongen
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geldsom is slechts een forfaitaire vergoeding voor de schade die de verhuurder kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van de verbintenis van de
huurster (Cass., 2 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 398, Pas., 1984,
371).
Een huis wordt gehuurd in september 1982 voor negen jaar. De raadsman
van de huurder schrijft in juli 1984 naar de verhuurder waarin hij om
beeindiging van de huur vraagt wegens gezondheidsredenen; in augustus
bieden ze een vergoeding van drie maanden huur aan. De verhuurders
aanvaarden slechts op voorwaarde dat de huurders plaatsvervangers zouden
vinden. De huurders zenden de sleutels op, maar de verhuurders weigeren
de beeindiging van de huur. Nog in augustus 1984 dagvaarden de huurders
in antbinding van de huur. In het rechtsgeding maken de huurders gewag
van een rechtsgewoonte volgens welke de huurders die met de noorderzon
vertrekken slechts tot een wederverhuringsvergoeding worden veroordeeld
(,l'usage judiciaire qui ne condamne les locataires partis a la cloche de bois
qu'a une indemnite de relocation"). Dit wordt afgewezen door de vrederechter. In feite vragen de verhuurders meestal zelf om de ontbinding van
de huur ten nadele van de in gebreke blijvende huurders. Maar indien ze
de uitvoering vorderen van de huurovereenkomst, en niet de ontbinding,
kan de rechter de huur niet ontbinden. De rechter stelt terzake geen
rechtsmisbruik vast. De werkonbekwaamheid van de huurder wordt niet als
overmacht aanvaard (Vred. Grivegnee, 12 december 1984, Jur. Liege, 1985,
344).
Artikel1146 B. W. vereist slechts dat de schuldeiser op klare en ondubbelzinnige wijze zijn bedoeling kenbaar maakt aan de schuldenaar. Interesten op
de schadevergoeding wegens niet-nakoming van de huurdersverbintenissen
zijn verschuldigd vanaf het indienen van het verzoekschrift in verzoening
- en niet pas vanaf de neerlegging der conclusies (Cass., 18 december 1986,
J.T., 1987, 162).
166. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. VOORWAARDELIJKE TOELA-

De ontbinding van
een handelshuur moet altijd onderworpen worden aan de appreciatie van
de rechter. Een uitdrukkelijk ontbindend beding kan geen enkel gevolg
hebben.
Door een voorwaardelijke ontbinding uit te spreken, gepaard met de
verbintenis <?ill de achterstallige en toekomstige huurgelden te betalen, bindt
de rechter zich voor de toekomst, en geeft aan zijn uitspraak een gevolg dat
vergeleken kan worden met een uitdrukkelijk ontbindend beding. Dit is
onwettig (Rb. Luik, 12 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 353). In dit interessant
vonnis wordt gesteld dat de uitdrijving van de huurder (de meubels worden
op straat gezet), gezien de hervorming van het voorwaardelijke vonnis van
de vrederechter in hager beroep, beschouwd moet worden als een , ,voie de
fait dont il s'impose de supprimer les consequences par mesure de police
civile, exprirne par la maxime spoliatus ante omnia restituendus", zonder

TING TOT UITDRIJVING VAN DE HUURDER. INJUNCTIE -
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hierdoor vooruit te lopen op bet lot van de vordering in ontbinding die nog
niet in staat is en niet ter kennis van de rechtbank werd gebracht. In
toepassing van artikel 1068, § 2 Ger. Wb. wordt de zaak voor voortzetting
teruggezonden naar de eerste rechter. De rechtbank geeft een injunctie
waarbij de huurder gemachtigd wordt bet gehuurde goed terug in te trekken.
Dit lijkt opmerkelijk (zie Herbots, J., ,Rechterlijk gebod en verbod in
Engeland, in bet bijzonder in bet contractenrecht", T.P.R., 1983, 1059 en
1070).
167.

WEIGERING VAN INSCHRIJVING IN DE BEVOLKINGSREGISTERS: OVER-

De gemeente Sint-Gillis weigert de inschrijving van Marokkanen
in de bevolkingsregisters. Dit maakt volgens de vrederechter van Sint-Gillis
een fout uit. El Mesaoudi, woonachtig te Elsene, huurt een appartement
in Sint-Gillis. Na drie maand en half wordt de huur beeindigd. De verhuurder vordert naast achterstallige huur ook een wederverhuringsvergoeding.
De verhuurder vorderde niets van de gemeente, maar de Marokkaan vorderde schadevergoeding. De vrederechter raamt die ex aequo et bono op een
bedrag dat overeenkomt met de wederverhuringsvergoeding. De huurder
wordt veroordeeld tot bet betalen van de achterstallige huurgelden, maar
niet tot de vergoeding wegens de verbreking van de overeenkomst. Hij heeft
immers geen fout begaan. De weigering van de gemeente om hem in te
schrijven maakt voor hem overmacht uit (Vred. Sint-Gillis, 13 september
1983, J. T., 1984, 48, T. Vred., 1984, 119).
MACHT -

168. TENIETGAAN VAN HET GEHUURDE GOED (ARTT. 1722 EN 1741 B.W.)
-De beslissing van de verhuurder om op grond van artikel1741 B.W. de
huur van een door brand geteisterd onroerend goed, in casu een grootwarenhuis, te beeindigen, veroorzaakt de ontbinding wegens overmacht van de
arbeidsovereenkomst van de in het afgebrande goed tewerkgestelde werknemers. In de hoop op eigen kosten bet onroerend goed te mogen heropbouwen had de werkgever inmiddels zijn werknemers voorlopig overgeplaatst
in een ander gebouw (Arbrb. Bergen, 25 november 1985, J. T. T., 1986, 246).
De onteigening, met de geplande volledige afbraak, staat gelijk met het
tenietgaan van het verhuurde goed dat de ontbinding van de huur veroorzaakt (artikel1741 B.W.), stelt de vrederechter van Sint-Gillis. De huurder
is er niet toe gehouden het tenietgaan van het goed af te wachten. Zodra
de dreiging van volledig tenietgaan zowel in omvang als in tijd voldoende
zeker en nauwkeurig is, mag de huurder de ontbinding inroepen. De
beoordeling van het tijdstip vanaf wanneer de huurder in dat geval de
ontbinding mag vorderen, wordt bepaald door de feitelijke omstandigheden, zoals de aard van bet verhuurde goed en de kansen op verhuizing in
de onmiddellijke omgeving (Vred. Sint-Gillis, 25 mei 1983, R. W., 1987-88,
90). Het betrof in casu een reisagentschap dat een brief had ontvangen van
de M.I.V.B., opdrachtgever van de metrowerken, volgens welke het door
haar betrokken pand eerstdaags zou worden onteigend op initiatief van het
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Eerste Comite van Aankoop te Brussel. De vrederechter houdt rekening met
toevallige kansen op verhuizing in de onmiddellijke omgeving, en met het
feit dat voor een reisagentschap september de rustigste maand van het jaar
is en dus commercieel het meest geschikt voor de verhuizing. Hij beslist dat
de huurster terecht de ontbinding van de huur vordert op 30 september en
dat aile na die datum vervallen en door verhuurster gevorderde bedragen
onverschuldigd zijn.
Men kan het niet eens zijn met deze billijkheidsrechtspraak ,ala mode du
bon juge de Chateau-Thierry''. Er lijkt inderdaad geen reden te zijn om het
risico van de ongemakken van de onteigening in het algemeen belang af te
wentelen van de handelshuurder op de eigenaar. Laatstgenoemde begaat
geen fout die een ,anticipatory breach of contract" zou mogelijk maken.
Een anticiperende ontbinding omdat een ,fait du prince" dreigend nadert,
kent ons recht niet.
Men kan het evenmin eens zijn met de uitspraak van de rechtbank te Hasselt
volgens welke een handelshuurder die in belangrijke mate door wegeniswerken in het rustig genot van het huurgoed gestoord wordt, vrijgesteld wordt
om in die periode huurgeld te betalen. De vrederechter had o.i. terecht de
vordering van de huurder afgewezen. Maar de rechtbank stelt dat de
wegeniswerken welke gedurende maanden werden uitgevoerd en waarvan
het proces-verbaal van plaatsopneming van de vrederechter omstandig
aantoonde dat ze de huurder (garagist en benzinestationuitbater) in belangrijke mate in zijn rustig genot hebben gestoord, beschouwd moeten worden
als ,overmacht", in de zin van artikel 1722 B.W., waardoor het de
verhuurder tijdelijk onmogelijk wordt de huurder het contractueel bedongen genot van het huurgoed te verschaffen, zodat laatstgenoemde recht
heeft op een vermindering van de huurprijs.
De verhuurder moet aan de huurder het rustig genot van het huurpand
verschaffen. Onder ,genot" moet worden verstaan, het genot zoals de
partijen het gewild en voorzien hebben, stelt de rechtbank. Tijdens de
uitvoering van de wegeniswerken heeft de huurder slechts een gedeeltelijk
genot gehad. De rechtbank stelt - trouwens met recht en reden - dat het
geheel of ten dele tenietgaan van het gehuurde goed waarover artikel 1722
B.W. spreekt, niet alleen het materiele tenietgaan betreft, doch ook het
juridisch tenietgaan, en dit laatste is een genotsderving (geheel of ten dele)
in hoofde van de huurder tengevolge van het feit dat de verhuurder door
overmacht het bedongen genot onmogelijk kan verschaffen. Maar was de
ongehinderde toegang tot het gehuurde goed beloofd door de verhuurder?
Waarschijnlijk niet natuurlijk. Als men in die trant redeneert zal men op
de duur de handelshuurder onmiddellijk van het betalen van huurgelden
vrijstellen indien hij bijvoorbeeld door de afschaffing van een treinstation
of de sluiting van een kliniek, geen klanten meer over de vloer krijgt. Wat
zou de rechtbank beslissen indien parkeermeters gei"nstalleerd worden die
het stationeren verhinderen en het clienteel verminderen? Wie heeft hier nog
oog voor contractszekerheid?
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Opdat artikel 1722 zou kunnen toegepast worden moet het gehele of
gedeeltelijke genot van het gehuurde goed zelf verhinderd worden, en niet
aileen moeilijker gemaakt, of minder voordelig (zie Vanwijck-Alexandre,
R.C.J.B., 1987, 373: ,C'est de ces memes principes que l'on doit s'inspirer
quand le preneur ne retire plus de la chose loUt~e la meme commodite, le
meme confort, le meme agrement ala suite d'une modification de 1' environnement, qui peut avoir pour origine l'acte regulier de 1' Administration ou
d'un tiers. Ce sont des aleas que le locataire doit subir. Mais il en va
differemment si la jouissance ne presente plus les qualites dont les parties
etaient convenues. ").
In het contract waarbij verweerster een huis verhuurde aan eiseres, was
bedongen dat eiseres op eigen kosten, risico en gevaar het verhuurde mocht
veranderen en in staat stellen voor de exploitatie van een cafe-dancing. Voor
die exploitatie werden door de overheid zware verbouwings- en aanpassingswerken in verband met de brandveiligheid opgelegd. Eiseres (een brouwerij,
eens te meer) dagvaardde verweerster wegens niet-uitvoering van die werken, bewerend dat het huis niet in zodanige staat werd onderhouden dat het
kon dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd was. De rechtbank te
Antwerpen wijst die vordering af. De voorziening in cassatie ertegen wordt
verworpen. Hoe zou het in's hemelsnaam oak anders kunnen? Op grand
van het vermelde beding diende aileen de huurster de nodige werken te
bekostigen. Die interpretatie van het beding druist noch tegen artikel 1720
B.W. in, noch tegen artikel1162 B.W. Niets belet inderdaad contractueel
een andere regeling te treffen dan die bij artikel 1720 B. W. bepaald. Vermits
het beding de rechtbank niet voor twijfel vatbaar lijkt, moet geen toepassing
gemaakt worden van artikel 1162 B.W. Subsidiair had de brouwerij zich
beroepen op artikel1722 B.W. Het vonnis beslist dienaangaande: ,dat de
vereisten inzake brandveiligheid voor cafes niet kunnen worden gelijkgesteld met het teloorgaan van het gehuurde; dat de exploitatie van het cafe
niet onmogelijk is en dat aileen maar dient te worden voldaan aan de
gestelde vereisten; dat zulks de kosten van de exploitatie kan verzwaren of
bepaalde uitgaven kan meebrengen, maar dit niet het geval uitmaakt,
bedoeld bij artikel 1722 B. W.". De brouwerij voert daartegen aan dat dit
artikel zowel het materieel als het juridisch tenietgaan van het verhuurde
betreft. Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval geheel
is tenietgegaan, stelt het Hof van Cassatie, is luidens artikel1722 B.W. de
huur van rechtswege ontbonden; indien het goed slechts ten dele is tenietgegaan, kan de huurder, naargelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van de prijs, ofwel zelfs ant binding van de huur vorderen. Die bepaling
betreft zowel het materieel als het juridisch tenietgaan van het verhuurde
goed. Die bepaling, stelt het Hof van Cassatie, impliceert dat de huurder
slechts geheel of ten dele van zijn verplichtingen zal worden bevrijd,
wanneer de beroving van het genot van het goed voortvloeit uit de onmogelijkheid van de verhuurder, wegens toeval of overmacht, het in de huurovereenkomst beloofde genot te verschaffen. Maar in casu bestaat er geen
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onmogelijkheid voor de verhuurster om het genot van het goed, zoals in de
huurceel bepaald, aan huurster te verzekeren (Cass., 17 september 1982,
Arr. Cass., 1982-83, 86, Pas., 1983, I, 81, R. W., 1984-85, 1511, noot; zie
wat artikel1722 B.W. betreft: Cass., 17 april1980, R. W., 1981-82, 310).
169. KEUZE TUSSEN ONTBINDING EN GEDWONGEN UITVOERING. RECHTS-

Bij een notarii:~le akte van 29 oktober 1980 huurde een tandarts
van de eisers in cassatie een appartement voor negen jaar. In de loop van
1983 deelde de huurder aan zijn verhuurders mee dat hij het appartement
voortijdig, namelijk op 1 november 1983, wenste te verlaten. Nadat de
notaris namens de verhuurders te kennen had gegeven dat ze op dit verzoek
niet konden ingaan, stelde de huurder voor om de overeenkomst op minnelijke wijze te beeindigen op 1 november 1983, en bood als schadevergoeding
aan de verhuurders een bedrag aan van zes maal de maandelijkse huurprijs.
Dit aanbod werd afgewezen. De verhuurders stellen aan de huurder voor
om, tegen betaling van een hogere huurprijs, bijkomende lokalen in huur
te nemen. Met een aangetekende brief van 10 maart 1983 zegde de huurder
de huurovereenkomst op tegen 31 oktober 1983. De verhuurders konden
zich met deze opzegging niet akkoord verklaren, behoudens indien de
volgende twee voorwaarden door de huurder in acht zouden worden genomen: een schadevergoeding van een miljoen frank betalen en een nieuwe
huurder, eveneens tandarts, voorstellen die door de verhuurders zou worden
aanvaard. Op 31 oktober 1983 verliet de huurder het gehuurde goed, en
zond hij met een aangetekende brief van 21 december 1983 de sleutels terug
aan de verhuurders.
De verhuurder die koppig en stug de toepassing eist van de huurovereenkomst, alhoewel de huurder redelijke voorstellen formuleert om de huur te
verbreken, maakt misbruik van zijn recht. Noch uit de artikelen 1134 en
1184 B.W., noch uit het begrip misbruik van recht volgt dat een partij in
een wederkerig contract, die het slachtoffer is van het feit dat de andere
partij haar verbintenissen niet uitvoert, geen misbruik zou kunnen uitmaken
van de mogelijkheid te kiezen tussen de gedwongen uitvoering en de
ontbinding van de overeenkomst. Daaruit volgt evenmin dat de partij die
in gebreke blijft haar verbintenissen uit te voeren, door die fout het recht
verliest het misbruik van de andere partij bij het benutten van die mogelijkheid aan te voeren (Cass., 16 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 683, J. T.,
1986, 404, Rev. Reg. Dr., 1986, 37, R. W., 1987-88, 1470, noot Van
Oevelen, A., T.B.B.R., 1987, 130).
De vordering van de tandarts tot geldigverklaring van de door hem gedane
opzegging werd door de vrederechter te Stavelot afgewezen. In boger beroep
deed de huurder o.m. gelden dat de houding van de verhuurders- die de
uitvoering van de huurovereenkomst tot de vervaldag op 31 oktober 1989
vorderden en zijn redelijk voorstel tot minnelijke beeindiging van de huurovereenkomst afwezen - een rnisbruik van recht vormde. De rechtbank te
Verviers spreekt de ontbinding van de huurovereenkomst uit ten nadele van
MISBRUIK-
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de huurder, maar eerst vanaf 24 december 1983, datum waarop de laatste
voorstellen tot minnelijke beeindiging van de overeenkomst door de huurder werden geformuleerd (Rb. Verviers, 16 januari 1985, Rev. Reg. Dr.,
1985, 51, Jur. Liege, 1985, 349, Reset Jura Immobilia, 1985, 269). Ret Rof
van Cassatie stelt dat de rechtbank wettig heeft kunnen beslissen dat de
verhuurders in dit geval misbruik hebben gemaakt van hun recht te kiezen
tussen de gedwongen uitvoering en de antbinding van de overeenkomst. De
beslissing van de rechter ten grande wordt niet afgekeurd, die aan de
verhuurder het recht had ontzegd om te kiezen tussen de gedwongen
uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst, omdat de door hem
gekozen wijze van rechtsuitoefening (de gedwongen uitvoering) het nadeligst was voor de huurder, terwijl het voordeel dat de verhuurder eruit
haalde onevenredig was met het nadeel dat de huurder er door leed. De
verhuurder moet met gematigdheid gebruik maken van zijn keuzemogelijkheid.
De rechtbank te Luik vonnist in dezelfde zin. De huurder die contractbreuk
heeft gepleegd door het gehuurde goed voortijdig te verlaten, kan zich niet
op zijn eigen tekortkoming beroepen om tegen de andere partij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wel mag hij als verweermiddel
opwerpen dat de andere partij bij de uitoefening van het in artikel 1184,
tweede lid, B.W. bepaalde keuzerecht rechtsmisbruik pleegt. (Rb. Luik, 13
juni 1986, Rev. Liege, 1987, 874, noot B.C.).
Men moet hierbij goed voor ogen houden dat uiteraard aile voorwaarden
van de theorie van het rechtsmisbruik vervuld moeten zijn. Nodig is dus dat
de schuldeiser, in casu de verhuurder, zijn recht uitoefent hetzij met de
bedoeling schade aan de huurder toe te brengen, hetzij zonder enig belang
voor hem, maar met aanzienlijke nadelen voor de tegenpartij, hetzij ter
bekoming van een voordeel dat buiten verhouding staat tot de correlatieve
last voor de tegenpartij. Bij het toepassen van het laatste criterium moet de
rechter bijzonder voorzichtig zijn, want anders verliest het beginsel dat een
contract de partijen bindt elke betekenis. Nu weet men dat, zoals de Engelse
collega's zeggen, de ene rechter een lange voet heeft, en de andere een korte.
Als men ziet hoe sommige lagere rechtbanken dit delicaat te hanteren (en
dus gevaarlijk) begrip te pas en te onpas gebruiken, en hoe anderzijds
sommige commentatoren in navolging van de Nederlandse rechtsleer in dit
verband kwistig omspringen met het schone, maar voor subjectieve waardering vatbare begrip goede trouw, houdt men zijn hart vast. Welke (ogenschijnlijke goedhartige) honden heeft het Rof van Cassatie daar los gelaten?
In casu kan een verhuurder er belang bij hebben de uitvoering van het
contract te vorderen, en de ontbinding ervan te weigeren. De feiten zullen
in elk geval met grate voorzichtigheid vastgesteld en gewaardeerd moeten
worden. Ret Hof van Cassatie heeft aileen gesteld dat het niet onmogelijk
is dat er misschien rechtsmisbruik aanwezig zou zijn bij het uitoefenen van
het in artikell184, tweede lid, B. W. bepaalde keuzerecht. Daaruit besluiten
dat het de verhuurder niet meer toegelaten zou zijn een strakke uitvoering
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van het contract te eisen, als de huurder maar aanbiedt als vergoeding voor
de verbreking van de huur een aantal maanden huurgeld te betalen, is fout
(zie voor vroegere rechtspraak Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A.,
,Examen de jurisprudence (1976-1980)", R.C.J.B., 1985, 294-297, nr. 81).
De verhuurder, die door de huurder ervan in kennis gebracht werd dat hij
voornemens was de huur te beeindigen (wegens een beginnende echtscheidingsprocedure) en aan wie door een nieuwe kandidaat-huurder een aanbod
gedaan werd, misbruikt zijn recht en verhoogt op kunstmatige wijze het
nadeel van de huurder door de verbreking van het eerste contract en de
ingenottreding van de nieuwe huurder te weigeren tot aan de volledige
betaling door de eerste huurder van kosten en achterstallige huur. Het
appartement was opgeruimd en te zijner beschikking gelaten in mei 1979.
Wei had de eerste huurder nog de sleutels van het goed, die terug gegeven
werden begin januari 1980. Sinds oktober 1979 had de verhuurder een
nieuwe kandidaat-huurder. Zowel de vrederechter, als de rechtbank te Luik
,clicheren" de situatie op 31 januari 1980 en weigeren de gevorderde
wederverhuringsvergoeding van zes maanden (Rb. Luik, 17 september
1984, Jur. Liege, 1985, 142). Ben mooi voorbeeld van wat men in de
common law noemt , ,the duty to mitigate the damage''.
170. ARTIKEL 1759BIS B.W. VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN - In dit geval verzoekt de huurster, wiens huurovereenkomst geldig wordt opgezegd, om een verlenging met een jaar omdat ,zij
van plan is· een reis te maken naar Amerika met haar levensgezel om aldaar
diens familie te bezoeken en te informeren naar de mogelijkheden van
immigratie''. Het vonnis gaat in op het verzet vanwege de verhuurder. Het
betreft een toepassing van artikel 1759bis B.W., dat door de wet van 29
december 1983 betreffende de huur van onroerende goederen (B.S., 30
december 1983) is ingevoerd, en aangevuld door artikel8 van de Herstelwet
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 24 januari 1985).

Het vonnis blijft vaag. Het houdt rekening met de belangen van de verhuurder, zonder dat deze worden gespecifieerd. Het stelt dat de door de huurster
aangehaalde redenen niet beantwoorden aan ,buitengewone omstandigheden". Toch verleent de vrederechter nog twee maanden uitstel om de
woning te verlaten (Vred. Antwerpen, 1 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 55,
noot Hubeau, B.).
In een ander geval werd een verzoek tot verlenging omwille van de invaliditeit afgewezen omdat de omstandigheden ,nieuw" moeten zijn en niet
mogen bestaan op het ogenblik van de aanvang van de verhuring (Vred.
Kontich, 19 december 1986, R. W., 1985-86, 2587, noot Hubeau, B.).
In een geval van onderhuur werd de verlenging geweigerd omdat de ingeroepen omstandigheden een persoonlijk karakter dienen te hebben, hetgeen
niet het geval is wanneer de onderhuurder ze aanvoert (Vred. Antwerpen,
23 mei 1984, R. W., 1986-87, noot Hubeau, B.). In dit geval wordt de
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aankoop van een woning terecht als buitengewone omstandigheid ingeroepen. Maar het is de onderhuurder die een woning gekocht heeft, die hij pas
enkele maanden na de opzegging kan betrekken. De vrederechter beslist dat
die omstandigheden eigen zijn aan de persoon van de onderhuurder. Het
probleem van de tegenwerpelijkheid van een verlenging van de huur komt
hier aan de orde. In hoeverre is de gerechtelijke verlenging ook op onderhuurders van toepassing? Er is geen rechtsband tussen de hoofdhuurder en
de onderhuurder, zodat de onderhuurder zich niet op de verlenging kan
beroepen. Omgekeerd stelt de vrederechter dat de hoofdhuurder geen
verlenging kan bekomen op grond van buitengewone omstandigheden die
eigen zijn aan de onderhuurder. Maar quid indien er chronologisch eerst
een geding ware geweest tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder,
waarin laatstgenoemde met succes een beroep deed op artikel1759bis B. W.?
De huurders wordt een verlenging van twee maanden toegestaan wegens
buitengewone omstandigheden, met name de vertraging bij de bouw van
hun nieuwe woning (Rb. Veurne, 18 april 1985, R. W., 1986-87, 1279).
In een andere casus werd de aanvraag tot verlenging afgewezen, omdat de
huurder de maximumtijd van de verlenging vroeg en er, na afweging van
de wederzijdse belangen, geoordeeld werd dat deze te lang was (Vred.
Sint-Niklaas, 17 juni 1985, R. W., 1986-87, 893, noot Hubeau, B.). Aanvaard wordt door de vrederechter dat de verlenging ook bij tegeneis kan
worden gevraagd in een reeds lopende procedure tot geldigverklaring of
betwisting van de opzegging. De opzegging werd gegeven omdat het huis
vrij moest zijn , ,in de hoop een gunstige ver koopprijs te kunnen realiseren''.
Maar de huurster heeft een andere woning aangekocht, die ze wegens de
nodige veranderingswerken, die ze zelf met haar zoon uitvoert, slechts
binnen een jaar beweert te kunnen betrekken. Voor de vrederechter komt
het voor de verhuurders vooral op aan kandidaat-kopers een zekere datum
van ontruiming te kunnen mededelen, en de verschillende belangen afwegend komt hij tot het besluit dat het beter is dat de huurster onmiddellijk
ontruimt. Verwonderlijk is dat de vrederechter suggereert dat hij de aanvraag van een verlenging voor een kortere duur wei zou hebben toegekend.
Waarom kort hij die termijn dan niet in?
Ben verlenging werd wei toegestaan wegens de hoge Ieeftijd en de geldnood
van de huurster (Vred. Gent, 24 september 1985, R. W., 1986-87, 962, noot
Vande Lanotte, J .). Men denkt hierbij aan de Duitse ,Sozialklausel",
waarbij geen bijzondere omstandigheden zijn vereist, maar veeleer de
hardvochtigheid van de uitwerking van de opzegging centraal staat.
Voor een huis dat als hoofdverblijfplaats dient van de huurder was een
opzegging gegeven tegen middernacht, 31 december 1983. Artikel1759bis
B. W. kan slechts worden toegepast indien het gaat om een huur die hetzij
vervalt, hetzij tengevolge van een opzegging eindigt ten vroegste op 1
januari 1984. De wet van 29 december 1983 trad immers in werking op 1
januari 1984. Artikel1759bisB.W. is slechts toepasselijk op vanaf 1 januari
1984 ontstane gevallen. W el kunnen verweerders zich beroepen op de
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overgangsbepaling van de wet van 29 december 1983, die een wettelijke
verlenging oplegt. De huur is ten einde gekomen op 1 januari 1984, d.i. in
de loop van 1984 (Vred. Brugge, 27 april 1984, T. Vred., 1985, 213).
AFDELING 5
ONDERVERHURING, OVERDRACHT VAN HUUR EN OVERDRACHT
VAN HET GEHUURDE GOED

171. ONDERVERHURING. GEVOLGEN ONTBINDING HOOFDHUUR- Uit de
ontbinding van de huur op 1 mei 1978 ten nadele van de eigenaars, volgt
dat de onderverhuring d.d. 17 augustus 1978 tussen de brouwerij (hoofdhuurster) en een echtpaar zonder voorwerp geworden is, vermits de brouwerij geen goed kan onderverhuren waarvan zij geen hoofdhuurster meer is.
De ontbinding van de huurovereenkomt maakt dat de onderverhuring
zonder voorwerp wordt (Rb. Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987,
590).

172.

ONDERVERHURING. WIE IS ER TITULARIS VAN HET EXCLUSIEVE RECHT

Een eigenaar verhuurt een
gebouw aan de Leopold II-laan te Brussel aan een brouwerij. Deze onderverhuurt het aan exploitant De Coene, die de gevel bij overeenkomst van
26 juli 1975 voor drie jaar verhuurt aan Belgian Posters, een publiciteitsagentschap die er een reclamebord op aanbrengt.
Op vordering van de brouwerij veroordelen zowel de vrederechter als de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Belgian Posters om het reclamebord
te verwijderen en 90.000 frank schadevergoeding te betalen. De vordering
tot vrijwaring van de publiciteitsfirma tegen herbergier De Coene wordt
gegrond verklaard, maar slechts ten dele. Laatstgenoemde had ,zich sterk
gemaakt dat de eigenaar zijn toestemming zou geven". Uit die woorden
blijkt niet dat hij zich sterk gemaakt had dat de brouwerij haar toestemming
zou geven, stelt het vonnis. Dit lijkt een bedenkelijke ,Wortspielerei".
Ook stelt het vonnis dat het aanbrengen van de publiciteit - wat volgens
de rechtbank verboden was - aan de hoofdhuurster ,in se" schade
toebracht die vergoed moet worden. Er wordt echter niet aangetoond welke
schade de brouwerij wel zou geleden hebben. Eigenaardig genoeg antwoordt
het Hof van Cassatie hierop dat de rechter vaststelt dat de brouwerij schade
heeft geleden ,zulks niet alleen door te zeggen dat zij bestaat, maar ook
door erop te wijzen dat alleen (de brouwerij) het recht had reclame te maken
en dat (Belgian Posters en De Coene) te haren nadele voordeel hadden
gehaald uit die reclame''. Dit zou een voldoende antwoord zijn op de
conclusie. Er is schade m.a. w. omdat de rechter zegt dat er schade is basta!- en omdat verweerder in elk geval toch een voordeel heeft gehad!
Dit lijkt toch een weinig bevredigend antwoord.
Er wordt nergens gezegd waarom het De Coene verboden was een overeenkomst te sluiten met Belgian Posters m.b.t. de gevel.
OM OP EEN GEVEL PUBLICITEIT TE VOEREN? -
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Tach wordt het vonnis door het Hof van Cassatie niet verbroken, omdat
de cassatiemiddelen dit niet zouden toelaten. Oppassen is geblazen bij de
lectuur van dit arrest, en vooral van de samenvatting ervan, omdat verkeerde conclusies voor de hand liggen zoals hieronder verder aangestipt zal
worden. De verkeerde indruk kan inderdaad ontstaan dat in het arrest
gesteld wordt dat de hoofdhuurster in beginsel titularis is en blijft van het
exclusieve recht publiciteit te voeren (Cass., 29 oktober 1981, Arr.
Cass.,1981-82, 315, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 273, noot).
Krachtens artikel 1727 B.W. moet de huurder die door een derde, die
beweert op het verhuurde goed een recht te hebben, wordt gedagvaard,
buiten het geding worden gesteld; dit althans wanneer hij zulks vraagt en
zijn verhuurder tot vrijwaring oproept. Belgian Posters deed een beroep op
dit artikel om, als huurster, buiten het geding gesteld te worden.
Het vonnis beslist echter dat de huurder zelf een fout heeft begaan daar hij
,onbezonnen is te werk gegaan door, zonder zelfs inzage van de handelshuurovereenkomst te vragen, te vertrouwen op een exploitant die zich sterk
heeft gemaakt dat de eigenaar zou toestemmen". Het Hof van Cassatie stelt
dat de rechtbank aldus voldoende haar beslissing motiveert waarbij geweigerd werd de huurder buiten het geding te stellen. Die huurder heeft immers
zelf een fout begaan.
Vraag blijft echter waarom die huurder (eigenlijk een onder-onderhuurder)
inzage moest vragen van de huurovereenkomst tussen zijn verhuurder (een
onderhuurder) en diens contractant (de hoofdhuurder)? Sinds wanneer zou
een huurder de plicht hebben zich te informeren of zijn verhuurder wel
verhuren mag? Indien die stelling juist zou zijn, zou elke onderhuurder een
fout begaan, indien het de hoofdhuurder door een beding is diens huurceel
verboden zou zijn onder te verhuren.
De enige juridische mogelijkheid die er bestaat om die onderhuurder aan
te spreken op grand van een onrechtmatige daad Ievert het leerstuk van de
derde-medeplichtigheid bij contractbreuk. Om aansprakelijk te kunnen
worden gesteld voor schending van andermans contractuele verbintenis is
vereist dat de derde er kennis van had ofmoest hebben (Cass., 22 apri11983,
R. W., 1983-84, 1427, R.C.J.B., 1984, 359). Dit betekent dat een normaal
en voorzichtig mens, in dezelfde omstandigheden geplaatst, niets anders dan
kennis moest hebben gehad van de geschonden contractuele verbintenis.
Maar de kennis van andermans contractuele verbintenis is op zichzelf niet
voldoende om de aansprakelijkheid van de derde te vestigen. De derde moet
bewust zijn medewerking verlenen aan de schending ervan. Het cassatiearrest van 22 april1983 zegt het uitdrukkelijk. De vraag blijft gesteld welke
quasi-delictuele fout Belgian Posters begaan zou hebben.
Vraag blijft ten tweede ook waarom de handelshuurder de gevel van het
gehuurde goed niet zou mogen onderverhuren aan een publiciteitsfirma. De
enige reden waarom hij dit niet zou mogen, zou te vinden zijn in een beding
van de handelshuurovereenkomst krachtens welke elke onderverhuring zou
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verboden zijn (of meer beperkt wellicht, krachtens welke het aanbrengen
van publiciteit zou verboden zijn). In de gepubliceerde uitspraak vindt men
echter geen spoor van dit feitelijk gegeven. Het sybillijns opgestelde ,hoedje'' in de Arresten van het Hof van Cassatie maakt er evenmin melding van.
Aldus wordt voor een onaandachtig lezer de verkeerde indruk gewekt dat
in beginsel aileen een hoofdhuurder een gevel van een gehuurd goed zou
mogen ter beschikking stellen voor publiciteitsdoeleinden. Niets is minder
waar. Die verkeerde voorstelling van zaken vindt men weergegeven in het
,hoedje" van de Rec. Gen. Enr. Not.: ,Droit d'exploiter Ia publicite a
apposer sur l'immeuble. Droit exclusif du locataire principal". In een korte
weinig verhelderende noot onder het arrest worden open deuren ingetrapt:
het arrest zou impliceren dat, behoudens andersluidend beding, het recht
om voor publicitaire doeleinden een gevel te exploiteren aan de eigenaar
ontglipt om uitsluitend aan de huurder toe te behoren. Men had voorwaar
deze noot niet nodig om die ontdekking te doen.
Het zijn elementaire regels van bet huurrecht die bier van toepassing zijn.
Inderdaad, behoudens andersluidend beding mag een huurder onderverhuren. Het ter beschikking stellen van een gevel gedurende een bepaalde tijd
voor publiciteitsdoeleinden is een onderverhuring. Elke huurder (ook de
onderhuurder uiteraard) heeft dus in beginsel bet recht om bet goed (of een
deel van het goed, bijvoorbeeld een zijgevel) waarvan hij bet contractueel
genot heeft aan een publiciteitsmaatschappij onder te verhuren. Die aanwending mag natuurlijk niet in strijd zijn met de bestemming van het goed,
of bet goed beschadigen. Als contra-indicatie kan enkel aangestipt worden
een uitdrukkelijk verbod in de huurovereenkomst.
Anderzijds spreekt het voor zich dat een eigenaar-verhuurder of een hoofdhuurder die een goed in zijn geheel verhuurd hebben geen enkel recht hebben
om aan een derde bet recht toe te kennen publiciteit aan te brengen (tenzij
ze zich dit recht contractueel voorbehouden hebben).
AI bij al een arrest met veel vraagtekens: welke was de contractuele fout
van De Coene? Welke was de quasi-delictuele fout van Belgian Posters?
Welke was de schade van de brouwerij?
173. ONDERVERHURING. BRANDSCHADE- Tussen de eigenaar en de onderhuurder bestaat geen contractueel verband, zodat de in de rechten van
de eigenaar gesubrogeerde brandverzekeraar geen aanspraak heeft krachtens artikel 1734 B.W. op de onderhuurder (Antwerpen, 27 juni 1984,
R. W., 1985-86, 1640). De rest van bet arrest lijkt eigenaardig geformuleerd:
,De verzekeraar van de hoofdhuurder kan wei worden gesubrogeerd in de
rechtstreekse (?) vordering ten laste van de onderhuurder. Nu echter van
het gehuurde pand niet de kelders in onderhuur werden gegeven, is er
,medebewoning" door de hoofdhuurder en vindt artikel 1734 B.W. geen
toepassing". Men begrijpt niet wat artikel 1734 B. W. bier komt doen.
Waarom riep de hoofdhuurder zijn onderhuurder niet doodgewoon in
vrijwaring?
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Ben huis was verhuurd aan een brouwerij, die het onderverhuurde. Br werd
een restaurant in uitgebaat. Het werd vernield in een door de onderhuurder
veroorzaakte brand. Op de dag van de feiten verkeerde laatstgenoemde (die
bij het sluiten van de overeenkomst gezond van geest was) in een staat van
ernstige geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het controleren van
zijn daden. Dit blijkt uit een beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling, en een rapport van een psychiater-deskundige. De rechtbank te
Mons verklaart de vorderingen die op de contractuele aansprakelijkheid
steunen gegrond en veroordeelt de verzekeraar om de verzekerde onderhuurder te vrijwaren voor het bedrag tot betaling waarvan hij veroordeeld
is op grond van artikel1733 B.W. Het vonnis veroordeelt de hoofdhuurster
tot betaling van schadevergoeding aan de eigenaar (en tot betaling van
moratoire rente met ingang van de dag van de brand).
Op voorziening van de verzekeraar van de depressieve onderhuurder wordt
het vonnis gecasseerd. Ret Hof stelt dat de huurder slechts moet bewijzen
dat de brand buiten zijn schuld heeft plaats gehad. De huurder is contractueel t.a. v. zijn verhuurder, de hoofdhuurster, niet aansprakelijk als de brand
veroorzaakt werd door zijn toedoen op een ogenblik dat hij in een ernstige
staat van geestesstoornis verkeerde. De- stelling van het Hof brengt niets
nieuws, en moet in beginsel goedgekeurd worden.
·
In het debat kwam niet ter sprake dat artikel1386bis B.W. eveneens voor
de contractuele aansprakelijkheid geldt.
In het ophefmakend arrest Trichard van het Franse Rof van Cassatie van
18 december 1964 had men meer oog voor het lot van het onfortuinlijke
slachtoffer. Het weigerde de tijdelijke vlaag van waanzin te beschouwen als
een geval van overmacht, bij gebrek aan de voorwaarde van de exterioriteit.
De Franse wetgever volgde ras. Ben artikel 489-2 werd ingevoerd in het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 3 januari 1968: ,Wie aan een ander
schade heeft berokkend op een ogenblik dat hij zich in een staat van
geestesstoornis bevond, is niettemin tot vergoeding verplicht". De toenmalige minister van Justitie noemde het , ,une petite revolution juridique''. Ret
wordt niet betwist dat het artikel ook op de contractue/e aansprakelijkheid
van toepassing is. Ret Franse recht ontwikkelde zich aldus in een totaal
andere richting dan bij ons.
De voorziening van de hoofdhuurster wordt in tegenstelling tot die van de
depressieve onderhuurder, wei verworpen. De daad van de onderhuurder, voor dewelke zij op grond van artikel1735 B.W. instaat, maakt voor
haar geen overmacht uit - ook niet wanneer die onderhuurder geen fout
heeft begaan (Cass., 29 november 1984, Arr. Cass., 1984-85, 446, R. W.,
1986-1987, 542, J.T., 1987, 422, Pas., 1985, I, 399, R.C.J.B., 1987,
213, noot Glansdorff, F.). Het Hof stelt ook dat verrnits het onmogelijk is de gehuurde zaak terug te geven, er geen ingebrekestelling nodig
is. De hoofdhuurster is van rechtswege in gebreke op de dag van de
brand.
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Eenvoudig geresumeerd is de stelling van het Hof dus de volgende: Als U,
als huurder, in een vlaag van geestesgestoordheid het huis in brand steekt,
bent U niet aansprakelijk t.a.v. uw verhuurder. Maar als echter uw onderhuurder in een waanzinnige bui hetzelfde doet, bent U t.a. v. uw verhuurder
wel aansprakelijk. Voorwaar een paradoxale situatie.
Aan de basis van die situatie ligt de interpretatie die het Hof geeft van het
woord ,daad" in artikel1735 B.W. Door bier de aansprakelijkheid van de
hoofdhuurder te weerhouden voor een niet-foutieve daad van zijn substituut, aanvaardt het Hof het bestaan van een nieuw geval van aansprakelijkheid zonder fout. Dit betekent een kleine revolutie (zie Delvaux, P .-H.,
,La responsabilite contractuelle pour autrui et l'arret du 29 novembre
1984 de la Cour de Cassation", J.T., 1987, 417, in het bijzonder nr. 26).
Hierbij volgt het Hof de stelling van E. Becque (,De la responsabilite du
fait d'autrui en matiere contractuelle", Rev. Trim. Dr. Civ., 1914, 251320).
Deze oplossing zou best beperkt worden tot de gevallen waarin de wet
uitdrukkelijk de contractuele schuldenaar aansprakelijk stelt voor de
,daad" van zijn uitvoeringsagenten, met name artikel 1735 B. W. en 1797
B.W. (,De aannemer is aansprakelijk voor de daad van de personen die
hij bezigt"). Volgens Delvaux moet laatstgenoemd artikel opnieuw restrictief ge!nterpreteerd worden, en slechts op de overeenkomsten van aanneming van bouwwerken toegepast worden.
174. OVERDREVEN PRIJS. BEDROG - Een eigenaar had in het Brusselse
reclameblad , ,Vlan'' een advertentie geplaatst die bedrieglijk het bedrag van
421.200 frank opgaf als jaarlijks inkomen uit de onderverhuring aan
studenten van gemeubileerde kamers. De echte reden van de overdracht van
huur was de onvoldoende rentabiliteit van het pand. De Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel verklaart de overeenkomst niet nietig, maar kent
aan de overnemer schadevergoeding toe. Het Hof van Cassatie stelt dat de
rechtbank, door te zeggen dat weliswaar niet genoegzaam is aangetoond dat
de overnemers de overeenkomst niet zouden hebben gesloten als ze niet het
slachtoffer waren geweest van de kunstgrepen en verzwijgingen van de
huurster, maar dat vaststaat dat die behoorlijk bewezen omstandigheden
hen ertoe bewogen hebben op vee! bezwarender, ja zelfs overdreven,
voorwaarden te contracteren, uit de feiten geen gevolgtrekkingen afleidt
waarvan de grondslag niet kan worden gerechtvaardigd.

De rechter stelt in feite vast of het oogmerk om te misleiden en de bedrog
opleverende kunstgrepen al dan niet bestaan alsmede wat de invloed van
die kunstgrepen is op de aanvaarde contractsvoorwaarden.
Het Hof gaat dus na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, wettig heeft
kunnen afleiden dat er bedrog is gepleegd dat een van de partijen ertoe
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heeft bewogen onder veel bezwarender voorwaarden te contracteren (Cass.,
10 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 755, J.T., 1983, 411, Pas., 1983, I,
665; zie Cass., 18 oktober 1977 en 8 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 220 en
1189).
W el wordt het vonnis gecasseerd voorzover het de schadevergoeding naar
billijkheid op 275.000 frank vaststelt, en niet opgeeft om welke redenen de
rechter de schade niet kon bepalen op grond van vaststaande elementen.
175. STRAFBEDING- Een clausule in een overeenkomst luidde als volgt:
, ,Deze huur mag overgedragen worden aan een solvabele persoon, met
voorafgaande en geschreven toestemming van de verhuurder. In dat geval
zal de borgsom van twee maanden als vergoeding aan de verhuurder
toekomen". De rechtbank te Luik weigert dit beding toe te passen. De
overdracht van huur is een recht. De huurder die dit recht uitoefent begaat
geen contractuele fout. Er is dan ook geen vergoeding verschuldigd (Rb.
Luik, 13 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 485).
176. LAATTIJDIGE VORDERING TEGEN EEN OVERDRAGER VAN HUUR.
RECHTSMISBRUIK - Een weduwe had een appartement verhuurd voor drie
jaar in het huis dat ze zelf bewoonde. Een jaar later, in oktober 1982, stemt
zein met een overdracht van huur, maar stipuleert m.b.t. de overdrager:
,II reste done solidaire jusqu'fd' expiration du contrat, c' est-a-dire jusqu'au
31 aout 1984". Op 7 januari 1983 ontvangt ze een brief van de overneemster, een juffer uit Guadeloupe, die haar de sleutels terugstuurt, zonder ooit
de huur betaald te hebben. Pas elf maanden later vordert ze van de
oorspronkelijke huurder twaalf maanden huurgeld en een wederverhuringsvergoeding. De vrederechter vindt echter dat de verweerder niet tijdig
verwittigd werd, zodat hij een nieuwe en ernstige overnemer had kunnen
voorstellen of de ontbinding had kunnen vorderen. Eiseres heeft zich
schuldig gemaakt aan rechtsmisbruik. De huur wordt ontbonden op 1
februari 1983 en verweerder moet slechts vier maanden huur betalen (Vred.
Andenne, 21 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 275, noot).
177. VERVREEMDING VAN RET VERHUURDE GOED-De nieuwe eigenaar
kan de huurder niet uitdrijven die over een authentieke huurceel beschikt
of over een huurceel die vaste dagtekening heeft. De niet beschermde
huurder kan nochtans in de koopakte of in een andere overeenkomst een
clausule aantreffen die te zijnen voordele een beding ten behoeve van een
derde uitmaakt. In casu was dit niet het geval. Maar door in de plaatsbeschrijving te preciseren dat deze opgesteld wordt om elke discussie te
vermijden bij de beeindiging van de huur, neemt de verhuurder de verbintenis op zich de huurder in het goed te Iaten tot bet einde van de huur (Vred.
Hoei, 28 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 258).
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AFDELING

6

BEVOEGDHEID, RECHTSPLEGING EN VERJARING

§ 1. Bevoegdheid
178. VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR - De verhuurder richt zich
rechtstreeks tegen de verzekeraar van de huurder. Het gevorderde bedrag
is 379.808 frank. De vrederechter is onbevoegd. Er is noch samenhang, noch
verknochtheid met de vordering tegen de huurder op grand van huurschade.
De oorzaak van de vordering is een andere. De vordering wordt naar de
Arrondissementsrechtbank verzonden (Vred. Herentals, 8 januari 1985, T.
Vred., 1987, 139).
Wanneer de gesubrogeerde verzekeraar van een huiseigenaar de huurder en
diens verzekeraar heeft gedagvaard tot vergoeding van schade die door
brand is veroorzaakt, heeft, wegens de samenhang, de Rechtbank van
Koophandel bevoegdheid met voorrang op de vrederechter (Kh. Oudenaarde, 4 juni 1985, R. W., 1986-87, 2315, noot).
BRAND. STRAFVERVOLGING. BURGERLIJKE VORDERING- Op 21 december 1978's avonds ontstond brand in een onroerend goed dat verhuurd
was aan drie gezinnen van gastarbeiders. Twee kinderen kwamen ons, vier
personen liepen verwondingen op. Er wordt geen onvoorzichtigheid bewezen van de huurder, en evenmin van de verhuurder, waarvan gezegd wordt
dat hij de huurders niet uitbuitte. Niets bewijst dat het goed slecht onderhouden was. Beide worden vrij gesproken. Het Hof verklaart zich onbevoegd om de tegen hen gerichte civiele vorderingen te beslechten (Luik, 6
oktober 1983, Pas., 1984, II, 12).

179.

180. HUURSCHADE. QUASI-DELICTUELE VORDERING- Eiseressen voeren
aan dat in de loop van de maand januari 1979 in hun huis waterschade is
ontstaan tengevolge van het springen van een buis in het ,gemeenschappelijk stortbadlokaal", en dat de minderjarige kinderen van verweerders die
gemeubelde kamers in dit huis huurden, voor die schade aansprakelijk zijn.
Eiseressen vermelden als oorzaak van hun vordering, d. w.z. als rechtsfeiten
of rechtshandelingen die hun vorderingen tot grondslag dienen: ,dat hierna
gedaagden gehouden zijn op basis van de huurovereenkomst en op basis van
artikelen 1382 en 1384 B.W. de door mijn verzoeker geleden schade te
vergoeden".
De door artikel 591, 1° Ger. W. bedoelde geschillen zijn die, ontstaan uit
de interpretatie, de uitvoering of de ant binding van een huurovereenkomst,
of, in ruime zin, de geschillen gegrond op de wettelijke regels die de
contractuele betrekkingen tussen verhuurder en huurder regelen, met uitsluiting van geschillen waartoe de verhuring van een onroerend goed slechts
aanleiding heeft gegeven. De vrederechter verklaart zich ambtshalve onbevoegd en gelast de verwijzing naar de Arrondissementsrechtbank (Vred.
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Berchem, 2 maart 1982, R. W., 1983-84, 2325). De Arrondissementsrechtbank te Antwerpen heeft op 30 maart 1982 de zaak terug verwezen naar de
Vrederechter te Berchem. Zij is van oordeel dat de vrederechter ten onrechte
de toepassing van de artikelen 1382-1384 B.W. aanhaalt: de schadevergoeding wordt blijkens de stukken enkel gevorderd op grand van een contractuele aansprakelijkheid.
181. FAILLISSEMENT- De vorderingen in betaling van huurgelden en van
een vergoeding van huurschade werden ingeleid voor de vrederechter.
Nochtans zijn de eerste twee verweerders de curatoren en is de derde
verweerster een handelsvennootschap. Artikel574, 2° Ger. W. bepaalt dat
enkel tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel behoren de
vorderingen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel
van het faillissement beheerst. Aldus is de vrederechter krachtens artikel
591, 1° Ger. W. ter zake bevoegd. Het gemeen recht dient deze vordering
te beheersen (Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 141,
noot Bosmans, M.). Maar in de mate dat het voorwerp der vordering de
opname in de massa en de wijze van opname betreft is enkel de Rechtbank
van Koophandel bevoegd. In casu stelde het probleem zich niet omdat de
vordering afgewezen werd.
182. ARBEIDSOVEREENKOMST - Een geschil in verband met de huurschade

aan een woonst, die ter beschikking gesteld werd in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst, behoort tot de kennisneming van de Arbeidsrechtbank (Arrondrb. Gent, 9 juni 1986, T.S.R., 1986, 505).
§ 2. Rechtspleging
183. ALLE MEDEEIGENAARS MOETEN IN HET GEDING BETROKKEN WORDEN

-- De vordering tot nietigverklaring van de huurovereenkomst die door
slechts een der medeverhuurders is ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer
niet de overige medeverhuurders in het geding worden betrokken. Eiseres
en wijlen haar echtgenoot kochten het goed voor gelijke helften; ze laat tot
op heden na de medeeigenaars inzake te betrekken zodat haar vordering
vooralsnog niet ontvankelijk is (Vred. Merksem, 13 december 1984, R. W.,
1985-86, 608).
184. INLEIDING BIJ VERZOEKSCHRIFT - Het nieuwe artikel 1344bis Ger.
W. werd ingevoerd door de wet van 29 december 1983. Het eerste lid ervan
luidt: ,Onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht kan elke
vordering inzake de huur van goederen worden ingeleid bij verzoekschrift,
neegelegd ter griffie van het Vredegerecht". In een bij verstek gewezen
vonnis besloot de vrederechter dat uit de gegevens van de zaak bleek dat
de vordering van de eiser gegrond was, maar hij legde de gerechtskosten ten
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laste van de eiser, omdat de vordering niet bij verzoekschrift maar door een
dagvaardiging ingeleid was (Vred. Antwerpen, 19 september 1984, R. W.,
1984-85,2705, noot Vande Lanotte, J.; Vred. Berchem, 27 november 1984,
T. Vred., 1986, 49, noot Van Craenenbroeck, R.). De algemene doelstelling
van het Gerechtelijk Wetboek is een vermindering van de kosten. Het Hof
van Cassatie heeft geoordeeld dat het maken van te vermijden kosten (en
de kosten voor een dagvaarding in huurzaken zijn dikwijls te vermijden)
als een fout moeten worden beschouwd en op basis van artikel1382 B.W.
tot schadevergoeding (in casu het betalen van de kosten van de dagvaarding)
kan leiden (Cass., 24 april1978, R. W., 1978-79, 2670).
Daarentegen stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dat de
partij die een keuze maakt tussen twee wijzen van rechtsingang waarin
wettelijk voorzien is (ten deze de procedure van artikel 1344bis Ger. W .) en
die kiest welke duurder is, geen fout in de zin van artikel1382 B.W. begaat
en evenmin misbruik van recht pleegt (Rb. Antwerpen, 4 maart 1985, R. W.,
1985-86, 1086, noot Vande Lanotte, J.; Rb. Antwerpen, 14 november 1986,
R. W., 1986-87, 1989). In dezelfde zin beslist de Burgerlijke Rechtbank te
Gent dat het enkel toekennen van het rolrecht aan de winnende eiser ingeval
een vordering inzake huur is ingeleid bij dagvaarding, indirect de door de
wet toegestane keuzemogelijkheid zou uitschakelen, hetgeen zeker de bedoeling niet is geweest (Rb. Gent, 18 mei 1984, R. W., 1986-87, 601, noot).
Men kan de mening van de annotator delen volgens welke een dagvaarding
steeds gebruikt kan worden, maar de kosten daarvan aan de betrokken
partij moeten worden toegewezen, tenzij wordt aangetoond dat in het
belang van de zaak een dagvaarding wenselijk of nodig was.
De akte van verzet tegen een vonnis inzake een huur moet betekend worden
bij deurwaardersexploot, en niet met een verzoekschrift op grand van
artikel 1344bis Ger.W. (Vred. Rochefort, 27 april 1984, Rev. Reg. Dr.,
1984, 228, T. Vred., 1984, 254).
185. GETUIGSCHRIFT VAN WOONPLAATS- Een vordering wordt ingeleid
bij verzoekschrift tot terugbetaling van de huurwaarborg, met name een
kasbon A.S.L.K., maar wordt onontvankelijk verklaard. Artikel 1344bis
Ger. W. vereist dat het verzoekschrift vergezeld zou zijn van een getuigschrift van woonplaats van de persoon tegen wie de vordering wordt ingeleid
(Vred. Gent, 2 september 1985, T. Vred., 1987, 80).

Sommige gemeentebesturen weigerden de getuigschriften van woonplaats af
te geven vereist om bij verzoekschrift een vordering in te leiden inzake een
huur. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom op 6 augustus 1984
een omzendbrief Iaten geworden aan aile provinciegouverneurs, waarbij de
algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters gewijzigd werd als volgt:
,De gemeenteoverheden zijn even wei verplicht de in artikel 1344bis Ger.
W. bedoelde getuigschriften inzake de woonplaats of, bij ontstentenis van
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een woonplaats, de verblijfplaats af te geven. Deze getuigschriften mogen
enkel de inlichtingen bevatten welke nodig zijn om te voldoen aan het
bepaalde in artikel 1344bis Ger. W. en worden alleen afgegeven als de
aanvragers het bestaan bewijzen van bet contract betreffende de huur van
goederen dat hen verbindt aan de personen, waarop de getuigschriften
betrekking hebben." Er wordt gespecifieerd dat in het Gerechtelijk Wethoek wordt verstaan onder woonplaats: de plaats waar de persoon op de
bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats; onder verblijfplaats: iedere andere vestiging, zoals de plaats waar
de persoon kantoor'houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft.
§3. Verjaring
186. DE EENJARIGE VERJARINGSTERMIJN - Luidens het nieuwe artikel
2273, eerste lid, B.W., ingevoegd door de wet van 29 december 1983,
verjaart de rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag
dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud, door verloop van een jaar. De verjaring van de rechtsvordering van
de verhuurder tot betaling van achterstallige indexverhogingen (artikel
2273, eerste lid, B.W.) is niet onderworpen aan het regime van de ,korte"
verjaringen, daar zij niet gegrond is op een vermoeden van betaling. De
verjaring bedoeld in het nieuwe artikel 2273, eerste lid, B.W., beoogt te
vermijden, evenals artikel 2277 B. W., dat een periodieke verbintenis op
korte tijd te snel zou aangroeien.
De verjaring van een aantal indexverhogingen heeft niet tot gevolg dat het
wettelijk eisbaar bedrag dat als basis dient voor de volgende (niet verjaarde)
verhogingen ongewijzigd blijft op het peil van de basishuurprijs of van de
laatste wel toegepaste verhoogde basishuurprijs (Vred. Sint-Niklaas, 8
januari 1986, R. W., 1986-87, 1099, noot Van Oevelen, A.). Het vonnis gaat
te ver wanneer het de eenjarige verjaringstermijn als een vervaltermijn
beschouwt. Het is een gewone bevrijdende verjaringstermijn. De uitspraak
kan voor het overige volledig worden bijgetreden. De bedongen aanpassing
van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud dient te worden
berekend volgens de regels vastgelegd in artikel 1728bis B.W., d.w.z. de
aangepaste huurprijs mag niet hager zijn dan de basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer;
het aldan niet eisbaar zijn van vorige indexverhogingen is hierbij irrelevant.
187. DE VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN- De vordering van de verhuurder tot betaling van achterstallige huurgelden die enkel betrekking hebben
op de ,zuivere", niet-gei:ndexeerde huurprijs, blijft daarentegen onderworpen aan de vijfjarige verjaringstermijn van artikel2277 B.W. De plaats die
aan het nieuwe artikel2273 B.W. werd toebedeeld, doet nochtans bepaalde
problemen ontstaan die verband houden met de juridische aard van deze
verjaring en waaraan de wetgever en de Raad van State blijkbaar niet
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hebben gedacht.· Dit artikel staat nu immers te midden van een aantal andere
bepalingen betreffende de verjaring die aan een bijzonder statuut zijn
onderworpen, de zogenaamde ,korte verjaringen".
Het specifiek stelsel van de ,korte verjaring" voorzien door de artikelen
2274 en 2275 B.W. vindt slechts toepassing bij afwezigheid van schriftelijk
bewijs van het bestaan van de verbintenis. Wanneer er daarentegen een
geschrift bestaat, en zelfs in het kader van artikel 2273 B. W., is het de
verjaring van artikel 2277 (verjaring van vijf jaar) die toepassing vindt
(Vred. Anderlecht, 26 februari 1986, T. Vred., 222, noot in tegengestelde
zin).,
188. KOSTEN EN LASTEN. VERJARING- Behoudens tegenbewijs zijn huurders er steeds toe gehouden het eigen verbruik van water, gas, elektriciteit
en verwarming te betalen, alsmede hun bijdragen in de algemene onkosten
m.b.t. de gemene delen. Een geschrift is hiertoe niet vereist. De vijfjarige
verjaring voorgeschreven in artikel 2277 B.W. is op deze posten niet van
toepassing (Vred. Oostende, 26 november 1985, T. V.B.R., 1986, 136).
Verhuurders eisen betaling van een bedrag van 26.328 frank volgens een
eindafrekening waarvan sommige posten teruggaan tot 1970. De huurders
beweren dat de vordering overeenkomstig artikel2277 B. W. verjaard is. Dit
is niet de mening van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. De
verjaringstermijn bepaald bij artikel 2277 B.W. slaat op huren van huizen
(/es foyers des maisons) en niet op le prix du bail voorzien in artikel 1728
B. W. De verjaringstermijn van artikel 2277 B. W. betreft alle periodieke
prestaties die van dezelfde aard zijn als die in het artikel opgesomd. Volgens
de huurovereenkomst vallen o.m. de kosten van het gebruik van water,
elektriciteit, verwarming ten laste van de huurders. Deze onderhouds- en
verbruikskosten resorteren niet onder het begrip huur terwijl zij anderzijds
variabele kosten zijn welke niet vallen onder de toepassing van artikel 2277
B.W. (Rb. Mechelen, 29 mei 1983, R. W., 1984-85, 274; 29 maart 1983,
Pas., 1983, III, 59 en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 344).
189. RECHTSVERWERKING --:- Na het aanvatten van een eerste procedure
m.b.t. de beeindiging van een huur door de huurders werd een dading
gesloten. Die vermeldt niets omtrent huurschade. Uit verschillende feitelijke
elementen blijkt dat partiJen oog gehad hebben voor de staat van het
gebouw. De partij die voor het eerst na deze dading een vordering voor
huurschade inleidt, heeft het recht waarop ze zich beroept verwerkt door
de met dit recht onverenigbare handelingen (Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 141, noot Bosmans, M.)
W anneer een deskundig verslag betreffende een onroerend goed waarvan
de huur een einde nam in 1978, neergelegd werd in april 1981, mag niet
worden vermoed dat de eigenaar, die slechts in 1986 ten gronde dagvaardt,
zijn eis tot schadeloosstelling verzaakt heeft (Vred. Sint-Jans-Molenbeek,
28 oktober 1986, T. Vred., 1987, 241).
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Uiteraard is het enkele feit dat de vordering van de verhuurder tot betaling
van achterstallige indexverhogingen verjaard is, op zichzelf niet voldoende
om hieruit te besluiten dat hij stilzwijgend afstand zou gedaan hebben van
zijn recht om in de toekomst nog indexverhogingen te vragen.
190. DERDENBESLAG - De derde beslagene die in betaling gedagvaard
wordt naar luid van artikel1543, eerste lid, Ger. W. mag de onbevoegdheid
van de beslagrechter niet opwerpen en de verzending van de zaak voor de
rechter over de grand van dezaak vorderen (artikel1542 Ger. W.) door zich
erop te beroepen dat zijn schuld bet wist zou zijn, terwijl de derde beslagene
(huurder van degene op wiens goederen beslag gelegd werd) de schuld niet
betwist heeft die hij jegens zijn verhuurder had.
Het beslag op periodieke inkomsten gevormd door vervallen huur- en
pachtgelden moest v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek
niet hernieuwd worden bij elke nieuwe termijn, zolang de schuldvordering
waarvan de uitvoering gezocht werd niet gedoofd was; die wijze regel
beoogde de kosten van de uitvoering te verminderen, evenals de hinder die
bestaat in de verbintenis van de derde beslagene zijn verklaring af te leggen
in de wettelijke termijn op straffe het risico te lopen gewone debiteur
verklaard te worden. Die oplossing werd door de wetgever in 1967 veralgemeend tot aile schuldvorderingen van te vervallen periodieke inkomsten.
De derde beslagene die gedagvaard wordt in betaling van de sommen die
hij aan de beslagene verschuldigd is (de huurgelden) kan na de betekening
van het beslag, de. vijfjarige verjaring niet meer inroepen (artikel 2277
B. W.), vermits enerzijds de betekening van het beslag aan de derde beslagene de verjaring belet te Iopen (artikel2244 B. W.) en anderzijds de verklaring
van de derde beslagene (en in casu een overeenkomst tussen de beslaglegger
en de derde) de erkenning uitmaakt door de derde van het feit dat hij
schuldenaar is van de beslagene (artikel 2248 B.W.).
De derde beslagene kan veroordeeld worden tot het betalen van gerechtelijke interesten op de verschuldigde sommen vanaf de inleiding van het geding
krachtens artikel1543 Ger. W. (Brussel, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 920,
noot G. de L.).
AFDELING

7

TIJDELIJKE HUURWETGEVING

191. TOEPASSINGSGEBIED- De tijdelijke huurwetgeving was eveneens van
toepassing op de aanhorigheden en de roerende goederen waarvan het
onroerend pand voorzien is. De huurprijs voor een handelszaak is aldus
onderworpen aan de reglementering van artikel1, § 1, tweede lid van de wet
van 24 december 1981. De handelszaak is immers te beschouwen als een
roerend goed, waarvan het verhuurde onroerende goed voorzien werd.
Derhalve kan in 1982 de huurprijs in verband met de handelszaak pas op
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de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst worden
doorgevoerd, hetzij per 1 juni (Rb. Hasselt, 10 maart 1986, Limb. Rechtsl.,
1986, 97).
Ben huurcontract met betrekking tot een garage dat niet gelijk loopt met
een huur van een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed
waarvan het een aanhorigheid zou uitmaken valt buiten het toepassingsgebied van de wet van 30 december 1982 tot tijdelijke regeling van de huuren andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verschaffen (Rb. Brussel, 1 februari 1985, J. T., 1985, 272, T. Vred., 1985, 249).
Men kan dan ook geen rechtsvordering instellen bij verzoekschrift zoals
voorzien door artikel 8 van de gezegde wet. Zulke vordering is onontvankelijk.
Ben ongeoorloofde handeling van
de huurder, in casu kwetsende uitlatingen aan het adres van de verhuurder,
die de voortzetting van de contractuele verhoudingen tussen de partijen
onmogelijk maakt, is op zichzelf een voldoende reden om de intrekking van
de verlenging van de huurovereenkomst te verantwoorden (Cass., 25 januari
1985, R. W., 1985-86, 1278, Pas., 1985, I, 622, Arr. Cass., 1984-85, 702).
Het eerste vonnis waarbij de uitzetting van de huurder wordt bevolen tegen
een datum na de looptijd van de dan geldende tijdelijke wet, kan door de
rechter, na de inwerkingtreding van een nieuwe tijdelijke wet, worden
ge1nterpreteerd in die zin dat het verleend werd onder de impliciete voorwaarde dat er geen nieuwe wet zou worden uitgevaardigd die de tussen
partijen bestaande huurovereenkomst zou verlengen (Vred. Antwerpen, 6
februari 1984, R. W., 1983-84, 2975, noot J.H.; zie hierover: Herbots, J.,
,Sabotage van de wettelijke huurverlenging?", R. W., 1982-83, 2057-2058).
Door het voordeel van de wettelijke verlenging van de huur te verliezen,
lijden de onteigenden nadeel, doordat zij een hogere huurprijs zullen
moeten betalen. Dit nadeel vloeit rechtstreeks voort uit de onteigening. Zij
moeten hiervoor vergoed worden (Vred. Btterbeek, 10 januari 1984, Res
Jur. Imm., 1984, 49).
Tussen partijen werd een huurovereenkomst gesloten die een aanvang nam
op 1 januari 1969 om te eindigen op 31 december 1977; ingevolge de wet
van 27 december 1977 werd ze van rechtswege verlengd. Artikel 2, § 2, b
van de wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van de huur en
andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen laat
de vrederechter toe het bedrag van de huur te verhogen zo de respectieve
sociale toestand van de partijen dit vereist. De wet sluit die mogelijkheid
niet uit met betrekking tot de huurovereenkomsten die geen beding inhouden dat een verhoging van de huur regelt en die van rechtswege verlengd
zijn (Cass., 8 april 1983, Pas., 1983, I, 831, Arr. Cass., 1982-83, 931).
De bij wijze van overgangsmaatregel opgelegde wettelijke huurverlenging
van een jaar ingeval de huur de hoofdverblijfplaats betreft, begint na een
192. WETTELIJKE HUURVERLENGING -
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gedane opzegging te lopen bij het einde van de opzeggingsperiode (Vred.
Borgerhout, 1 maart 1984, R. W., 1983-84, 2557).
193. OPENBARE ORDE - De uitzonderlijke maatregelen die de wetgever
sinds 30 maart 1976 nam, en die de huurprijzen beperken en de huurovereenkomsten en de andere overeenkomsten die het genot van een gebouw
verlenen van rechtswege verlengen, raken de essentiele belangen van de staat
en vestigen in het privaat recht de juridische grondslagen waarop de
economische orde van de maatschappij berust. Ze zijn derhalve van openbare orde. Zelfs indien de eiseres in de akte van hoger beroep de wet van 24
december 1981, in werking getreden op 1 januari 1982, niet had aangevoerd,
wet die in haar artikel 4, § 1 de overeenkomsten waarop zij van toepassing
is van rechtswege verlengd tot 31 december 1982, behoudens intrekking van
de verlenging op grond van bepaalde redenen, hadden de rechters die op
20 april 1982 uitspraak deden over de vordering tot verlenging, de plicht
ambtshalve na te gaan of de eiseres ook geen verlenging kon krijgen
gedurende 1982, volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door
de wet van 24 december 1981 (Cass., 24 maart 1983, Credoc, 1983, Afl.
juli-aug. 5, J. T., 1984, 267).

Volgens de tussen partijen gesloten huurovereenkomst zou de huurprijs
21.000 frank per maand bedragen, voor het eerste jaar, 25.000 frank voor
het tweede jaar, 27.000 frank voor het derde jaar, 30.000 frank voor het
vierde, vijfde en zesde jaar en 36.000 frank voor de laatste drie jaren. Biser
beweerde dat voor april1981, nl. gedurende het tweede jaar, de huurprijs
contractueel 25.000 frank bedroeg vermeerderd met 60Jo op 21.000 frank,
dus 26.260 frank. De rechtbank te Hasselt oordeelde echter dat de contractuele huurprijsbepaling zoals zein het contract was vastgelegd, een systeem
van periodieke huurverhoging is en dat volgens artikel 2, § 1, van de wet
van 23 december 1980 de huurprijs in 1981 niet hoger mag zijn dan die van
31 december 1980 vermeerderd met 6%, ten deze dus 21.000 frank vermeerderd met 6%, samen 22.260 frank. Biser beweert dat het vonnis aldus het
huurcontract buiten werking stelt, aan het beding waarin de huurprijs wordt
bepaald het gevolg niet toekent dat het wettelijk tussen partijen heeft en
derhalve artikel 1134 B.W. schendt. Het rniddel faalt echter naar recht:
artikel 2, § 1, van de wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van
de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed
verlenen, bepaalt: ,Niettegenstaande elke wettelijke, reglementaire of contractueel strijdige bepaling, mag het bedrag van de huur, de cijns, de canon
of de vergoeding betreffende de verhuring en overeenkomsten, voor de
periode van 1 januari 1981 tot 31 december 1981, niet hoger zijn dan het
bedrag dat op 31 december 1980 wettelijk eisbaar is, verhoogd met 6%".
De rechtbank oordeelt dat die beperking ,de wil van de partijen om hogere
motieven als inflatiebestrijding vleugellam heeft gemaakt", wat in de context van het vonnis beduidt dat de bepaling van dat artikel 2, § 1, van
openbare orde is. Artikell134 B.W. ten spijt strekt een beding de contrac-
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tanten niet tot wet wanneer het indruist tegen de openbare orde (Cass., 7
juni 1984, R. W., 1984-85, 1300).
Krachtens een geregistreerde huur van 21 februari 1977 heeft een P .V.B.A.
Cogesti een onroerend goed in huuur gegeven voor 25 jaar tegen een
maandelijkse huur van 851.200 frank. Die huurovereenkomst nam een
aanvang op 1 december 1976. Ze bepaalt dat de basishuurprijs gekoppeld
zal zijn aan de wijzigingen van de index der kleinhandelsprijzen en dus in
overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zal kunnen vermeerderd worden. Ingevolge artikel2, § 1, vijfde lid van de wet van 10 april
1975 met betrekking tot de huur van woonhuizen, waarnaar artikel 38, § 1
van de wet van 30 maart 1976 verwijst is de toepasselijke aanvangsindex die
van de maand voorafgaandelijk aan de maand waarin de huurovereenkomst
gesloten werd. De vermelde bepalingen raken aan de essentiele belangen van
de Staat en leggen in bet privaatrecht de juridische grondslagen vast waarop
de economische orde van de maatschappij berust; ze zijn bijgevolg van
openbare orde. Na vastgesteld te hebben dat de huur tussen de verhuurster
en de huurder, die voorafgaandelijk het goed bezette, een einde genomen
had door bet sluiten van een overeenkomst die tot bet geding aanleiding gaf,
kon bet bestreden vonnis als aanvangsindex niet de index der kleinhandelsprijzen in aanmerking nemen van de maand juni 1973 (Cass., 10 mei 1984,
J.T., 1985, 111).
194. INDEXA TIE VAN DE HUURPRIJS - Het arrest van bet Hof van Beroep
te Gent stelt vast dat de partijen op 5 februari 1964 een erfpacht hebben
gesloten waarvoor de jaarlijkse canon aanvankelijk op 240.000 frank werd
bepaald, doch tevens een aanpassingsclausule hebben bedongen ingevolge
dewelke de canon vanaf 1 januari 1970 op 340.000 frank en vanaf 1 januari
1973 op 706.000 frank zou gebracht worden. Artikel2, § 1, vijfde lid, van
de wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen van woningen, waarnaar artikel 38, § 1, van de wet van 30 maart 1976 verwijst, bepaalt bet
aanvangsindexcijfer als ,bet indexcijfer van de consumptieprijzen van de
maand die voorafgaat aan de maand van welke de aanpassing bedongen
werd". In bet zesde lid, wordt nog gepreciseerd, voor bet geval dat bet
aanvangsindexcijfer op de indexschaal 1953 of 1966 gebaseerd is, dat bet
omgezet wordt in de indexschaal 1971, zoals het voorkomt op de bij wet
van 10 april1975 gevoegde tabel. Het arrest heeft de aangehaalde wetsbepalingen geschonden, door te oordelen dat bet in aanmerking te nemen
aanvangsindexcijfer dat van de maand december 1972 is, hetzij de maand
v66r die vanaf welke de canon conventioneel op 706.000 frank werd
gebracht, en niet het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand
die voorafgaat aan de maand vanaf welke de aanpassing bedongen werd.
Aan de regel dat voor de berekening van de door artikel2, § 1, van de wet
van 27 december 1977, zoals aangevuld bij de wet van 13 november 1978
en de wet van 24 december 1979, toegelaten en jaarlijks opeenvolgende
huurprijsverhoging rekening wordt gehouden met de vorige wettelijk toege-
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Iaten verhogingen, wordt geen afbreuk gedaan door de contractuele bepalingen betreffende het tijdstip waarop de huurprijs aan de schommelingen
van het indexcijfer wordt aangepast (Cass., 23 november 1984, Pas., 1985,
I, 26).
Artikel 2 van de opeenvolgende wetten van 23 december 1980, van 24
december 1981 en van 30 december 1982 Iaten de vrederechter toe in
billijkheid te oordelen en een verhoging toe te staan van de huurprijs indien
de respectievelijke situatie van de partijen dit rechtvaardigt. Deze bepaling
is toepasselijk op handelshuur, behalve het geval van hernieuwing dat
beheerst wordt door een bijzondere wet. Het hoorde de vrederechter van
Namen toe voor de periode van 1981 tot aan de hernieuwing van maart 1983
zo'n vordering in beschouwing te nemen. Hij stelt dat het begrip billijkheid
in die wettelijke tekst niet dezelfde betekenis heeft als in artikel 18 van de
Handelshuurwet. In laatstgenoemde tekst laat de billijkheid aan de rechter
slechts toe zich aan objectieve criteria te inspireren. De beslissing kan niet
beinvloed worden door de belabberde of integendeel de begoede financiele
toestand van de een of de andere partij. Integendeel in de geest van de
tijdelijke wetgeving is het een sociale geestestoestand die men van de rechter
vergt door hem uit te nodigen rekening te houden met zuiver subjectieve
criteria en om in zekere zin de weldadigheid te beoefenen. , ,II nous semble
evident que le juge ne doit s'aventurer sur un terrain aussi mouvant qu'avec
circonspection, en d'autres termes ne s'apitoyer que sur des situations
vraiment dignes d'interets pour corriger ce que Ia politique de moderation
des revenus peut avoir de penibles pour des petits bailleurs confronte a une
hausse rapide du cout de Ia vie''. De vrederechter oordeelt dat dit in casu
niet het geval is vermits het gaat om een hogere huursom 75.000 frank dat
over de drie eigenaars verdeeld hun een inkomen geeft van 25.000 frank en
dat ze daarenboven weddetrekkende of pensioengerechtigde zijn (Vred.
Namen, 8 november 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 61).
195. HUURPRIJSVERHOGING BIJ NIEUWE OVEREENKOMST -De wet van 23
december 1980 heeft een einde gesteld aan de betwisting te weten of de
huurprijsverhoging al dan niet mogelijk was bij het sluiten van een nieuwe
huurovereenkomst. Er bestaat vanaf dan geen beperking meer van de
huurprijs van nieuwe overeenkomsten. Het lijkt ook redelijk deze oplossing
toe te passen v66r de periode die de wet van 23 december 1980 voorafgaat
(Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 18 maart 1986, T. Vred., 1987, 208).
196. PROCEDURE. VERJARING- W anneer de vordering van een verhuurder
ertoe strekt de huurder te veroordelen tot de betaling van achterstallige
huurgelden en bijgevolg slechts op het gemeen recht gegrond is, brengt de
enige mogelijkheid dat gedurende de procedure een geding zou ontstaan met
betrekking tot de toepassing van de wet van 27 december 1977 niet de
noodzaak met zich van een oproep in voorafgaandelijke verzoening (Cass.,
6 mei 1983, Pas., 1983, I, 1007).

1204

-,--]_

_____ _

~-------

Hetgeen sedert 1975 tot heden als huur teveel werd betaald kan naargelang
het tijdstip van betaling nu eens worden teruggevorderd gedurende dertig
jaar, maar dan weer slechts gedurende eenjaar. De diverse wetten betreffende deze materie, nl. deze van 10 april 1975, 30 maart 1976, 24 december
1976, 27 december 1977, enz. hebben een complete verwarring op dat stuk
geschapen en onbillijke toestanden in het Ieven geroepen. Verder is de
vordering in terugbetaling vrijwel van jaar tot jaar verschillend en zijn de
diverse wetten aileen in de tijd opgeheven maar niet afgeschaft geworden
(Vred. Diest, 2 december 1985, T. Vred., 1986, 207). Men begrijpt al te best
de verzuchtingen van de vrederechter. Die tijdelijke wetten waren wetstechnisch gesproken een ware ramp.
Elke vordering tot betaling van achterstallige indexaanpassingen verjaart na
verloop van een jaar na de feiten die er aanleiding toe gaven (Vred.
Anderlecht, 5 december 1985, T. Vred., 1987, 239).
AFDELING

8

SOCIALE HUUR

Het betreft hier de woningen die toebehoren aan de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting of aan de door haar erkende vennootschappen.
197. KOSTEN EN LASTEN- In het gemeenrecht zijn de kosten en de lasten
van de diensten of voordelen waarvan een huurder geniet bijkomstig tot de
bezetting van de gehuurde goederen. Zij moeten overeenstemmen met de
werkelijke uitgaven die de verhuurder moet rechtvaardigen, behalve indien
de overeenkomst een forfait voorziet (artikel1728ter B.W.).
Vier partijen hadden voor de vrederechter een betwisting gebracht m.b.t.
de methode die de cooperatieve vennootschap van publiek recht La Maison
Liegeoise gebruikte om de kosten en lasten te bepalen die zij van haar
huurders vordert. In de motiverhig van het vonnis komen er hooggestemde
passages voor over /e droit au logement, objet de service publique.
Oorspronkelijk verdeelde de Maison Liegeoise op klassieke, ge1ndividualiseerde wijze de lasten onder de huurders, maar vanaf 1985 gaat zij de lasten
globaliseren en gewoon verdelen door het aantal huurders. Vanuit een
privatistische bril bekeken schendt deze verdeling met fiscale allures de
individuele natuur van de contractuele ban den tussen de verhuurster en elke
afzonderlijke huurder. Terecht heeft de eerste rechter beslist dat dit systeem
artikel1728ter van het Burgerlijk Wetboek schond. De verhouding tussen
de erkende woningmaatschappij en de sociale huurder ~ehoort tegelijkertijd
tot het gemeen recht en tot de administratieve reglementen m.b.t. de sociale
huren. De vragen die niet opgelost worden door de reglementering worden
het door het gemeen recht van de huur. Artikel1728ter B.W. legt aan de
verhuurder drie verplichtingen op: 1° de lasten moeten overeenstemmen met
de werkelijke uitgaven; 2° zij moeten vermeld worden in een onderscheiden
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rekening; 3° de rekeningen moeten gedetailleerd zijn. De erkende logementsmaatschappij moet een gedetailleerde rekening opstellen van de kosten en lasten voor elk onroerend goed afzonderlijk (Vred. Luik, 16 januari
1987, Rev. Liege, 1987, 232, noot). Die uitspraak werd in beroep bevestigd.
Het forfaitair systeem is onverenigbaar met de regels van de functionering
van de openbare dienst van de waning. De Code du Logement heeft de
gemeenrechtelijke begrippen niet gedenatureerd. De lasten moeten dus
gei:ndividualiseerd worden (Rb. Luik, 29 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1266).
198.

HUUR VANEEN VOLKSWONING. VERPLICHTING OM HET GOED EFFEC-

-De Huisvestingscode bepaalt de taak van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting en van de erkende maatschappijen. Die
maatschappijen hebben o.m. tot doel aan de meest misdeelde groepen van
de bevolking bescheiden woningen te verhuren, waarvan de huurprijzen niet
hager zijn dan hetgeen de begunstigden kunnen betalen. Uit het opzet van
de Huisvestingscode en uit de algemene regels van artikel 31 ervan blijkt
dat de huur van een volkswoning voor de huurder de verplichting inhoudt
de hem krachtens die wetgeving toegekende waning effectief te bewonen.
De huurder van een volkswoning is onder meer als tegenprestatie voor de
voordelen die hij geniet, verplicht persoonlijk en effectief de hem toegekende waning te bewonen (Cass., 10 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 751,
J.T., 1983, 540, Pas., 1983, I, 661, R. W., 1983-84,2233, noot Hubeau, B.,
T. Vred., 1983, 230, noot Jadot, B.). Het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen, waarbij de vordering tot ontbinding van de huur
van de volkswoning werd afgewezen, werd gecasseerd.
TIEF TE BEWONEN

199. DUUR EN OPZEGGINGSTERMIJN- Aangezien de reglementaire bepalingen die gelden voor de huur van woningen van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of de door haar erkende vennootschappen geen
regeling bevatten omtrent de duur en de opzeggingstermijnen, zijn de
bepalingen daaromtrent van de wet van 29 december 1983 betreffende de
huur van onroerende goederen van toepassing (Rb. Antwerpen, 28 januari
1985, T. Vred., 1986, 303, noot Hubeau B.). Redelijkerwijze moet men
inderdaad aanvaarden dat wanneer de specifieke reglementering inzake
sociale huurwoningen niet dwingend bepaalde aspecten van de relatie huurder en verhurende vennootschap heeft geregeld, het gemeenrecht van toepassing kan worden geacht, voor zover dit verzoenbaar is met en eventueel
gemoduleerd naar de doelstellingen van de sociale huisvesting (Cass., 10
februari 1983, hoger geciteerd; Stad Zelzate, 9 juni 1983, R. W., 1983-84,
2185, noot Hubeau B.; Hubeau, B., ,Het nieuwe sociaal huurstelsel voor
het Vlaamse Gewest", R. W., 1984-85; Jadot, B., ,La resiliation du bail
des logements sociaux'', J. T., 1983, 709; Vande Lanotte, J., ,,Publiekrechtelijke vraagtekens over de toepasselijkheid van de nieuwe Huurwet op
sociale woningen", R. W., 1984-85, 825).
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200.

DE OMVANG VAN DE MEDEDELINGSVERPLICHTING IN VERBAND MET

De betwisting betreft een
tussentijdse verhoging van de basishuurprijs voor een zogenaamde ,sociale
woning'', alsook de aanrekeningsprincipes voor de diensten die aan de
huurder worden geleverd. Op 14 maart 1984 velde de vrederechter van het
eerste kanton Antwerpen hierover een tussenvonnis. In het bijzonder werd
aan de erkende vennootschap opgelegd ,nadere inlichtingen te verstrekken" over de ,juiste becijfering van de aangerekende basishuurprijs"
enerzijds (waarbij verduidelijking van de geactualiseerde kostprijs noodzakelijk is) en over de kostprijs van de geleverde diensten, waaronder de
verwarming anderzijds. Wat de basishuurprijs betreft baseerde de vrederechter zijn uitspraak op artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 18
december 1979 (B.S., 22 december 1979); voor de diensten steunde hij op
artikel 8 van datzelfde besluit. De heropening der debatten werd bevolen.
De vennootschap heeft intussen een aantal inlichtingen verstrekt, doch de
vrederechter acht ze onvoldoende. Met name wordt de geactualiseerde
kostprijs van het gehele woningencomplex meegedeeld, maar niet de geactualiseerde kostprijs van het door de huurder bewoonde appartement. De
vennootschap wordt verplicht deze kostprijs per appartement ,om te slagen", omdat dan pas ,de omvang van de verbintenis" de huurder kan
worden bepaald. Om die reden beveelt de vrederechter een onderzoeksmaatregel: een deskundige wordt aangesteld om de vereiste gegevens in een
verslag neer te schrijven. Dit tussenvonnis is van belang omdat de verplichting van de vennootschap om de verschillende elementen voor de kostprijsen basishuurprijsberekening mede te delen rui1n wordt toegepast: de vrederechter stelt zich niet tevreden met enkele algemene gegevens, die gelden
voor een geheel van woningen (een complex) of het globale patrimonium,
maar wenst aile gegevens te kennen die een gei:ndividualiseerde berekening
mogelijk maken. De konsekwentie is dat hierdoor zowel een individuele als
collectieve controle op de huurprijsaanrekeningen mogelijk wordt, met
name zowel voor de individuele huurder als voor de globale berekeningen
over het ganse woningpatrimonium van de vennootschap (Vred. Antwerpen, 19 juni 1985, T. Vred., 1986, 24, noot Hubeau, B.).
DE SAMENSTELLING VAN DE BASISHUURPRIJS -

201.

VASTHEID VAN DE BASISHUURPRIJS GEDURENDE TWEE JAAR. VERANT-

Uit de samenlezing van de artikelen 9, § 2, 12 en
18 K.B. 18 december 1979 houdende reglementering voor het Vlaamse
Gewest, van het huurstelsel betreffende de woningen die aan de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting of aan door haar erkende vennootschappen toebehoren, blijkt dat het opzet van de wetgever is dat in de loop van
de periode, gelegen tussen de tweejaarlijkse controles van het gezinsinkomen van de huurder en de tweejaarlijkse berekeningen van de geactualiseerde kostprijs van de woning, de huurprijs in geen geval wordt verhoogd.
De regels inzake de bewijsvoering en de bewijslast worden geschonden door
de rechter die, met betrekking tot de toepassing van artikel 8, § 2, K.B. 18
WOORDINGSSTUKKEN-
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december 1979, oordeelt dat een erkende vennootschap niet ertoe gehouden
is ter staving van de aangerekende bedragen verantwoordingsstukken aan
haar huurders voor te leggen, op grond dat zij enkel de onderrichtingen van
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting dient te volgen en die
overlegging haar door deze Iaatste niet is opgelegd (Cass., 25 januari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 697, Pas., 1985, I, 517, R. W., 1985-86, 1155, noot
Hubeau, B.).
202. MOTIVERING VAN DE OPZEGGING- De rechtsband tussen de huurder
van een sociale woning en de verhurende vennootschap valt tegelijkertijd
onder het burgerlijk recht en onder de administratieve reglementering, in
casu het Koninklijk Besluit van 30 juni 1981 voor het Brusselse Gewest.
Terecht past het vonnis het Burgerlijk Wetboek toe op de materies met
betrekking tot de opzeggingstermijn en tot de bescherming van de familiale
woning. Inzake vooropzeg heeft de wet van 22 januari 1985 de plaatselijke
gebruiken gedeeltelijk buiten toepassing verklaard. In casu had de vennootschap zich beroepen op het plaatselijk gebruik en had een vooropzeggingstermijn gegeven. Terecht past de vrederechter artikel1758bis B.W. toe. De
opzeggingstermijn wordt verlengd tot zes maanden. Onderstreept moet
worden dat de formele motivering van de opzegging vereist is door het
Koninklijk Besluit van 30 juni 1981. Het gebrek hieraan maakt de huuropzegging door de vennootschap nietig (Vred. Brussel, 31 januari 1986, T.
Vred., 1986, 310, noot Taverne, M.).
203.

TIJDELIJKE HUURWETGEVING NIET TOEPASSELIJK. OPZEGGING ZON-

Ben gezin huurt vanaf 1 oktober
1979 een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Een opzegging
wordt betekend tegen 30 september 1981, verjaardag van de huurovereenkomst: er wordt geen motief in de opzeggingsbrief vermeld. De eis van de
maatschappij strekt tot bevestiging van de opzegging. De maatschappij stelt
dat in de tijdelijke huurwetgeving sinds 1975 de ,sociale huur" steeds
uitgesloten is geweest: een opzegging volgens de bepalingen van het Burgerlijk W etboek, met name zonder motivering is dus rechtsgeldig. De huurder
werpt op dat het niet de bedoeling kan zijn de sociale huurder minder
bescherming te bieden dan de huurder uit de prive-sector en verder dat de
verhurende maatschappij zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik, daar de
opzegging duidelijk gegeven is ten gevolge van activiteiten in een huurderscomite, dat o.m. trachtte brandveiligheidsmaatregelen af te dwingen. De
vrederechter betwist geenszins dat de tijdelijke huurwetgeving niet van
toepassing is op sociale woningen; toch is een opzegging zonder motivering
niet per se geldig. De huurder van een sociale woning mag er op vertrouwen
dat de huur voor een redelijke tijd zal worden verleend voor zover hij aan
de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Ben opzegging, door de verhurende
vennootschap, na een korte bewoningsduur komt weinig verantwoord voor,
des te meer daar de vennootschap het algemeen en maatschappelijk belang
DER MOTIVERING. RECHTSMISBRUIK-
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van minder begunstigde burgers dient te behartigen. Daarom dient te
worden onderzocht of de vennootschap een redelijk belang had bij de
opzegging en of dit belang, afgemeten aan het nadeel dat aan de huurder
wordt berokkend, groot genoeg is, waarbij eventueel rekening moet worden
gehouden met foutieve gedragingen van de huurder. In een tussenvonnis
beveelt de vrederechter dat de vennootschap de motieven zal kenbaar maken
waarop de opzegging steunt (Vred. Gent, 4 februari 1982, R. W., 1982-83,
946, noot Hubeau, B.).
204. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE- Het komt de gewone
rechtbanken toe zich uit te spreken over de geldigheid van de door een
erkende maatschappij voor huisvestiging aan een van haar huurders aangezegde huuropzegging. Die bevoegdheid sluit die van de Raad van State uit
(R.v.St., 16 januari 1981, nr. 20877, Arr. R.v.St., 1981, 80).

HOOFDSTUK II

DE HANDELSHUUR
AFDELING 1
TOEPASSINGSGEBIED

ONTEIGENDE GOEDEREN. BEZETTING TER BEDE- De Handelshuurwet is niet van toepassing op onteigende goederen. Een terras zou deel
uitmaken van de infrastructuur van een openbare dienst beheerd door een
vennootschap van stedelijk gemeenschappelijk vervoer, maar kreeg tot hier
toe geen definitieve openbare bestemming. Tussen die openbare vervoermaatschappij en een herbergier was een contract gesloten waarbij Iaatstgenoemde de precaire bezetting verkreeg van een terrein waarop hij een
cafe-terras kon aanbrengen tegen betaling van een vergoeding van 5.000
frank per maand. De rechtbank te Luik beslist dat het goed tot het privaat
domein van de Staat hoort, en dat het contract van privaatrechtelijke aard
is. In afwachting van de werken die uitgevoerd zullen worden op het
onteigende terrein, mag een bezetting ter bede gesloten worden. Tot het
openbaar domein behoren de goederen die eigendom zijn van publiekrechtelijke overheden en noodzakelijk ten dienste staan van het publiek of
rechtstreeks bestemd zijn voor publiek gebruik. Behalve wanneer zij uiteraard bestemd zijn voor het gebruik door allen, worden ze slechts na de
effectieve uitvoering van de affectatiebeslissing deel van het openbaar
domein.
De eigenaar van een goed kan geldig een goed ter beschikking stellen van
een ander en voorzien dat het aldus toegekende genotsrecht geen huur, maar
een precaire bezetting zal zijn, voor zover die overeenkomst geen werkelijke
huur verbergt die men zou willen onttrekken aan een wettelijk statuut dat
de bezetter beschermt (Rb. Luik, 10 oktober 1986, Jur. Liege, 1986, 651).

205.
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Oak in bet volgende geval wordt de figuur van de bezetting ter bede
gebruikt. Eiseres, die titularis is van een handelszaak in een pand dat zij
huurt, sloot in 1981 met de verweerders een ,contract van vrij zaakvoerderschap", waarbij zij bet beheer en bet bestuur van de handelszaak toevertrouwde aan de verweerders voor een duur van een jaar; de verweerders
kregen de lokalen waarin de handelszaak gevestigd was ter beschikking,
zouden maandelijks 75.000 frank als vergoeding betalen en een waarborg
van 150.000 frank storten; zij kregen tevens tot 31 december 1981 een optie
op de aankoop van de handelszaak; bij de betaling van de afgesproken prijs
zou een overeenkomst van onderhuur tot stand komen, waarvan de voorwaarden reeds bepaald werden. Daar de verweerders geen gebruik maakten
van hun optierecht, maar na 31 maart 1982 bet pand tach bleven bezetten,
dagvaardde eiseres tot uitdrijving. De verweerders beroepen zich op de
Handelshuurwet. De vrederechter onderstreept dat eiseres de Handelshuurwet niet wilde omzeilen. Het is duidelijk dat zij niet wou overgaan tot
onderverhuring van bet onroerend goed waarvan zij hoofdhuurster is,
zonder dat dit gepaard ging met de overname van de handelszaak. Dit is
haar volste recht. Voor de verweerders was bet trouwens een onbetwistbaar voordeel, alvorens een onderverhuring met overname van de handelszaak aan te gaan, de waarde en het rendement van de handelszaak te
kennen. Daartoe diende precies bet contract dat partijen een contract
van vrij zaakvoerderschap noemde. Terecht ziet de vrederechter hierin
een bezetting ter bede. Dit contract kwam van rechtswege ten einde op
31 maart 1982, zodat verweerders vanaf 1 april 1982 bet goed betrekken
zonder recht of titel en bet moeten ontruimen (Vred. Brugge, 28 mei 1982,
R. W., 1985-1986, 469; betreffende de bezetting ter bede, zie oak: Cass.,
27 juni 1975, R. W., 1975-76, 605; Cass., 26 maart 1976, R. W., 1975-76,
2642).
206. HANDELSHUURWET VAN TOEPASSING KRACHTENS BEN BEDING IN DE
OVEREENKOMST Oak bij het sluiten van een huur van een goed dat

bestemd is voor bewoning of voor een niet-commercieel gebruik, kunnen
partijen bedingen dat de Handelshuurwet van toepassing zal zijn. Indien
daarna de aanvraag tot hernieuwing door de huurder aan de verhuurder
aangetekend werd verzonden, overeenkomstig artikel 14 van de Handelshuurwet, is de vermelding om ,op dezelfde wijze" te antwoorden, geldig
(Vred. Etterbeek, 12 oktober 1982, T. Vred., 1982, 294). Het betrof de huur
van een gelijkvloers om er een medisch kabinet te openen. De verhuurder
beweerde dat de hernieuwingsaanvraag nietig was, omdat in de brief slechts
vermeld stand dat er met een aangetekende brief moest geantwoord worden
binnen de drie maanden; de mogelijkheid om voor bet antwoord beroep te
doen op een deurwaarder moest vermeld worden. Volgens de vrederechter
is bet zonder belang dat de huurder schrijft ,par les memes voies" of ,par
la meme voie'', des te meer daar de Nederlandse tekst van de Handelshuurwet slechts bet enkelvoud gebruikt: ,langs dezelfde weg".
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207. KAMPEERTERREIN - De Handelshuurwet is niet toepasselijk op de
verhuring van een kampeerterrein, wanneer de diensten en leveringen aan
de kampeerders slechts een bijzaak zijn van de verhuring (Cass., 16 juni
1983, Res Jur. Imm., 1985, 523, Arr. Cass., 1982-83, 1276, Pas., 1983, I,
1163, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 20).
208. RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN - De huurovereenkomsten met betrekking tot rusthuizen voor bejaarde personen vallen onder toepassing van
de Handelshuurwet, tenzij het logement en het voedsel slechts bijkomstig
zijn vergeleken met de medische zorgen (Vred. Fosse-La-Ville, 23 maart
1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 221, Rev. Not. B., 1987, 593, noot D.S.).
209. GELEGENHEIDSHUUR - De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
had de verhuring van een frituur die achtereenvolgens in 1977, 1978, 1979
en 1980, telkens voor een jaar werd verhuurd, niet als een handelshuur
beschouwd, omdat het domein waarop de frituur gelegen is tijdens de
wintermaanden gesloten is. De frituur wordt enkel van het voorjaar tot het
einde van de herfst uitgebaat. Het werd niet betwist dat de huurder in het
gehuurde goed belangrijke investeringen had gedaan. Het sluiten van achtereenvolgende huurovereenkomsten, het doen van investeringen door de
huurder en het exploiteren van een handelszaak in het goed zijn niet
beslissend om artikel2, 1°, niet van toepassing te maken. Naar luid van die
bepaling is de Handelshuurwet niet van toepassing op de huur die, wegens
de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal
wordt toegestaan voor minder dan een jaar. Ook wanneer een huur van een
jaar of meer wordt bedongen, belet dit niet dat artikel2, 1° toepassing vindt,
indien de huur volgens de normale gang van zaken in een dergelijk geval,
wegens de aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken,
wordt toegestaan voor minder dan een jaar. Niet de bedongen huurtijd maar
de door de wet bepaalde objectieve criteria zijn beslissend (Cass., 25 maart
1983, Arr. Cass., 1982~83, 913, Pas., 1983, I, 812). De eiser in cassatie had
gesteld dat niet de periode van de daadwerkelijke uitbating, maar wei de
periode waarvoor de huur wordt toegestaan, beslissend is voor de vraag of
de verhuring al dan niet voor minder dan een jaar wordt toegestaan.
210. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST DOOR PARTIJEN- Zowel de
Recht bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, als de vrederechter stelde vast
dat bij notariele overeenkomst van 21 december 1970 de eiseressen bepaalde
delen van het in oprichting zijnde onroerend complex Antwerp-Tower aan
de Frankrijklei en de Keizerlei te Antwerpen, van verweerder in huur
namen, namelijk het cafetaria in het commercieel centrum waarin winkel
2 werd ingelijfd en twee bergingsruimten in de kelder. Deze overeenkomst
werd gesloten voor een termijn van 32 opeenvolgende jaren en nam een
aanvang op 1 juli 1970 om te eindigen op 31 december 2002, met dien
verstande dat geen van de partijen voor deze laatste datum een einde aan
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de overeenkomst kan maken. Deze overeenkomst werd in de aanhef door
partijen als ,handelshuurovereenkomst" betiteld. De rechtbank besliste
dat de , ,handelshuurovereenkomst'' niet aan de bepalingen van de Handelshuurwet, met name artikel3, derde lid, onderworpen is en dat bijgevolg de
opzegging door de huurders tegen 30 juni 1979 gedaan nietig is aangezien
de overeenkomst elke opzegging voor het jaar 2002 verbiedt. De eiser in
cassatie stelde dat de partijen aan de overeenkomst gegeven kwalificatie
door de feitenrechter niet mag worden vervangen door een andere, wanneer
zij niet wordt tegengesproken door enig beding van het contract. Maar het
Hof van Cassatie antwoordde hierop, en het is constante rechtspraak, dat
de feitenrechter niet gebonden is door de kwalificatie die de partijen gaven
aan een tussen hen gesloten overeenkomst. Hij kan de juridische aard ervan
bepalen op grand van de hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en
buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht van de overeenkomst niet
miskent en geen bewijs aanneemt buiten en boven de inhoud van de akte
in de gevallen waarin de wet zulks niet toelaat (Cass., 22 oktober 1982,
R. W., 1984-85, 611, noot).
211. BROUWERIJCONTRACT - Het Hof van Beroep te Gent stelt dat de
verhuring van onroerende goederen door een brouwerij of een bieruitzetter
als infrastructuur voor brouwerijverplichtingen, de zogeheten brouwerijovereenkomst, een overeenkomst sui generis is. Dit blijkt o.m. uit de
aarzelingen van de wetgever om deze soort overeenkomsten te onderwerpen
aan de Handelshuurwet en uit de speciale reglementering van de brouwerijverplichtingen door het K.B. nr. 62 van 13 januari 1935 (zie A.P.R.,
,,Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur en brouwerijovereenkomsten", nrs. 1291 e.v.). Dit soort verhuringen maakt, samen met een politiek
van lening van geldsommen of meubelen en/ of van borgstelling ten bate van
de herbergier, deel uit van een in de horecasector gevoerd beleid. Het spreekt
vanzelf dat in de brouwerij-overeenkomsten het opzet van de verhuurder
verschilt van dit van de gewone verhuurder. Niet het opstrijken van huurgelden wordt beoogd, of althans niet in hoofdzaak, maar wei de verkoop van
bier. De eigen kenmerken van de brouwerij-overeenkomst en het door het
sluiten van deze overeenkomst beoogde doel kunnen niet wegcijferen dat
de aan de herbergier opgelegde brouwerij-overeenkomsten steunen op een
contract dat de wetgever, weliswaar na enige aarzeling, onder de toepassing
gelaten heeft van de Handelshuurwet (Gent, 18 mei 1983, Alg. Fisc. T.,
1983, 292). Het dient onderstreept te worden dat alhoewel het hier een
ingewikkelde fiscale zaak betreft, het arrest zeer Ieesbaar en duidelijk
geredigeerd is. Une fois n 'est pas coutume.
212. LEASING - Ben overeenkomst die ,Compromis de location" genoemd wordt, en krachtens welke een der partijen er zich toe verbindt een
bepaald terrein te verwerven en een benzinestation erop te bouwen volgens
de plannen en het door de andere partij goedgekeurde Iastencohier en onder
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toezicht van laatstgenoemde, die zich er harerzijds toe verbindt gedurende
27 jaar een jaarlijkse vergoeding te betalen die overeenstemt met de interest
van het gei:nvesteerde kapitaal, is een overeenkomst die vergelijkbaar is met
een onroerende leasing. Een complexe overeenkomst dus. Deze complexe
overeenkomst bestaat enerzijds in een verbintenis van een financier om een
onroerend goed hetzij te kopen, hetzij in te richten of te bouwen volgens
de plannen en bestekken die voorgesteld zijn door de gebruiker van het goed
en om aan laatstgenoemde het gebruik van het goed te geven voor een
afgesproken termijn; anderzijds door de verbintenis van de gebruiker om
een bepaalde vergoeding te betalen in functie van het door de financier
gei:nvesteerde kapitaal.
De omstandigheid dat de partijen in de redactie van hun overeenkomst
bepaalde termen en bepaalde modaliteiten die ontleend zijn aan de huurovereenkomst gebruikt hebben, brengt geenszins de toepassing van de
Handelshuurwet met zich mee (Brussel, 25 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not.,
1984, 267, noot).
In een gelijkaardige zaak waarin de N. V. Chevron eveneens betrokken was
besliste het Hof te Brussel in dezelfde zin dat het ging om een financieringshuur. Chevron wou een einde stellen aan de overeenkomst. Chevron is
niet de lessor, maar wei de huurder. De ,lessor" kan in een dergelijk geval de bepalingen van de Handelshuurwet niet inroepen om een einde te
maken aan de huur, vermits partijen de toepassing van die wet uitschakelde. Zij hebben een contract van een andere aard gesloten dat met de huur
slechts een gelijkenis vertoont door een bijkomstige verwijzing naar bepaalde technieken van de huur. Duidelijk wordt gesteld dat de rechter de
overeenkomst kwalificeren moet in functie van de bedoeling van de partijen.
213. VRIJSTELLING ONROERENDE VOORHEFFING - De huur van onroerende goederen of delen ervan die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing,
vallen niet onder toepassing van de Handelshuurwet. Het ging om een
ruimte in de abdij van Floreffe. Een pottenbakker had er een atelier
ingericht en nam aldus deel aan de culturele en artistieke animatie in de
abdij. Op een bepaald ogenblik krijgt hij een opzegging om het goed dat
hij ten precaire titel bezet binnen de acht dagen te verlaten. Hij houdt voor
dat dit gedeelte van de abdij van Floreffe essentieel gewijd is aan een
commerciele activiteit. De vrederechter stelt dat de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet zich aan de rechter opdringt. Het hoort
hem niet toe te apprecieren of de fiscale vrijstelling al dan niet aan het door
de wetgever nagestreefde doel beantwoordt. Het bestuur van het kadaster
moet op geregelde tijdstippen nagaan of de voorwaarden voor de vrijstelling
nog altijd bestaan. Indien het bestuur vaststelt dat de bestemming van het
goed gewijzigd werd en dat dit van aard is om het voordeel van de vrijstelling
te doen verliezen, dan moet het de ontvanger van de belastingen verwittigen
(Vred. Fosse-La-Ville, 15 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 158).
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AFDELING

2

DUUR VAN DE HANDELSHUUR

214. NEGEN JAAR IN BEGINSEL - Het enige geval van een handelshuur met
een onbepaalde duur vindt men in artikel14, derde lid van de Handelshuurwet (Vred. Fosse-La-Ville, 23 maart 1983, Rev. Not. B., 1983, 593, noot
D.S.). Het betrof in dit geval een mondeling gesloten huurovereenkomst
met betrekking tot een bejaardentehuis. Die mondelinge huur wordt dus
beschouwd als zijnde gesloten voor negen jaren.
De regel dat de duur van de handelshuur niet korter mag zijn dan negen
jaar wordt niet geschonden door de rechter die beslist dat de huurder die
reeds aanspraak heeft gemaakt op uitvoering bij equivalent voor een ·
huurperiode, de uitvoering in natura nog enkel van het resterende deel van
de negenjarige periode kan vorderen (Cass., 15 oktober 1982, Arr. Cass.,
1982-83, 246, Credoc, 1983, Afl. 9, 6, Pas., 1983, I, 223). De Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft de door N.Y. Rubenspaleis op 16
februari 1968 aangevraagde hernieuwing van de huur betreffende het pand
waarin de bioscoop Capitol wordt uitgebaat laattijdig verklaard. De duur
van minstens negen jaar die door de Handelshuurwet opgelegd wordt en na
welke hernieuwing kan bekomen worden, moet worden berekend vanaf het
begin van de ingenottreding. Hieronder moet verstaan worden het ingaan
van het recht op genot, doch niet de materiele inbezitneming. Door een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 5 mei 1964 is komen vast te staan
dat de huurrechten van de rechtsvoorganger van het Rubenspaleis zijn
ingegaan op 1 juni 1956, en niet, zoals de verhuurders voorhouden, op 15
juli 1960, datum van de materiele inbezitneming, die voordien door de
handelswijze van verweerster was verhinderd. Voor de periode van 1 juni
1956 tot 15 juli 1960 hebben de verhuurders ten aanzien van de huurster
niet meer de keuze tussen de uitvoering in natura van de huurrechten van
hun voorganger of de vervanging van deze uitvoering door middel van een
schadevergoeding, omdat de voorganger reeds deze keuze gemaakt heeft
door jegens de huurster een vordering in schadevergoeding wegens genotsderving in te stellen die bij vonnis van 5 mei 1964 als ongegrond werd
afgewezen. De overnemer kan niet meer recht Iaten gelden dan degene die
de overdrager bezat en nog niet uitgeput heeft. Het Hof van Cassatie heeft
geen kritiek op dit vonnis.
Een brouwerij had een pand gehuurd van jaar tot jaar. Na een tiental jaren
van opeenvolgende huurcontracten wenste de eigenaar, een juridisch niet
onderlegd arbeider, een einde te stellen aan de overeenkomst. Daarop
antwoordt de brouwerij dat op grond van artikel 3 van de Handelshuurwet
de duur van een dergelijke overeenkomst niet minder kan zijn dan negen
jaren. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik is de mening toegedaan
dat de brouwerij niet zeer fair gespeeld heeft door een clausule in te lassen
in het contract waarvan zij weten moet dat die nietig is. De brouwerij heeft
de verhuurder eigenlijk willen in dwaling brengen met betrekking tot de
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door hem onderschreven verbintenissen. Dit noemt de rechtbank dolus, en
op die grond wordt de overeenkomst nietig verklaard (Rb. Doornik, 3
februari 1987, Rev. Liege, 1987, 590).
215.

WEDERZIJDS AKKOORD OM EEN EINDE TE STELLEN AAN DE HANDELS-

De N.V. Immobilien Alfa heeft een goed verhuurd aan eiseres,
op 1 maart 1975. Het goed werd verkocht en de koper kwam in de plaats
van de N.V. Immobilien Alfa als hoofdverhuurster. De koper stelt dat de
hoofdverhuring van 1 maart 1975 door onderlinge toestemming werd beeindigd, wat eiseres, hoofdhuurster betwist.

HUUR-

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen beslist dat de hoofdverhuurster het bewijs heeft geleverd dat de partijen een einde hebben gemaakt aan
de tussen hen bestaande huurovereenkomst door een getuigenverhoor. Dit
werd bevolen m.b.t. het feit dat op 4 september 1976 tussen partijen een
akkoord tot stand kwam waarbij de beeindiging van de huurovereenkomst
werd vastgesteld. In de redenen van de eerste rechter is er wei sprake van
bepaalde uitvoeringhandelingen van een overeenkomst tot beeindiging van
de huur, maar die handelingen worden door de rechter klaarblijkelijk niet
beschouwd als een voldoende bewijsmiddel van de uitvoering van een
overeenkomst tot het beeindigen van de huur, vermits hij daarenboven een
getuigenverhoor beval.
lngevolge artikel 3 van de Handelshuurwet kunnen partijen bij een handelshuurovereenkomst te allen tijde de lopende huur beeindigen, op voorwaarde
dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een
verklaring voor de rechter afgelegd. Zulks sluit het bewijs uit de uitvoering
van de beeindigingsovereenkomst niet uit.
Het bestreden vonnis wordt gecasseerd omdat de bedoelde overeenkomst
bewezen verklaard werd op grond van een door de wet niet toegelaten
bewijsmiddel (Cass., 27 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1183, Pas., 1983,
I, 1078).
De huurder is er niet toe gehouden toegekende respijttermijnen te voleindigen. Wei moet hij aan zijn verhuurder een redelijke opzeggingstermijn geven (Vred. Brussel, 29 september 1983, Res fur. Imm., 1984,
25).
216. STILZWIJGENDE HUURHERNIEUWING - Volgende zaak is eigenaardig
op het stuk van de gevolgde procedure. Op 4 juli 1966 werd een handelshuur
gesloten die verviel op 30 juni 1975. Bij aangetekend schrijven van 28 maart
1974 verzoekt de huurster om hernieuwing van de huurovereenkomst. Bij
aangetekend schrijven van 10 juni 1974 geven verhuurders hun akkoord met
de huurhernieuwing maar onder andere voorwaarden. Op 3 juli 1974
dagvaardt de huurster op basis van artikel18 Handelshuurwet. Bij vonnis
van 24 september 1974 wordt o.m. een deskundige aangesteld en wordt de
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zaak verzonden naar de zitting van 4 februari 1975. Op deze datum besliste
de vrederechter, bij verstek van beide partijen, dat de zaak wordt doorgehaald. Op 16 maart 1976 stellen huurders hoger beroep in tegen dit vonnis.
Op 26 november 1976 wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. Op 17
mei 1977 dagvaarden de verhuurders de huurster voor de vrederechter van
het kanton Kontich tot betaling van achterstallige huur en kosten, verbreking van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde goed en
verbrekingsvergoeding. Bij vonnis van 28 juni 1977 wordt de vordering
ongegrond verklaard en worden de verhuurders veroordeeld tot de kosten.
Op 22 augustus 1977 stellen de verhuurders hoger beroep in tegen dit vonnis.
Op 26 augustus 1977 herdaagt huurster de verhuurders voor de vrederechter
van het kanton Kontich ten einde uitspraak te horen doen over de vordering
die ingeleid werd op 3 juli 1974. Bij vonnis van 4 oktober 1977 wordt de
vordering ontvankelijk verklaard en wordt de huurhernieuwing toegestaan
onder bepaalde voorwaarden. Op 31 oktober 1977 stellen verhuurders hoger
beroep in tegen dit vonnis. Bij vonnis van 19 juni 1978 worden door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen beide zaken samen gevoegd,
worden de beide beroepen ontvankelijk doch ongegrond verklaard en
worden de verhuurders veroordeeld in de kosten. Tegen dit vonnis wordt
door de verhuurders cassatieberoep ingesteld en bij arrest van 2 mei 1980
wordt voornoemd vonnis vernietigd en wordt de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen verwezen (Cass., 2 mei 1980, R. W., 1980-81,
1063, met noot).
De rechtbank te Mechelen stelt dat partijen zich bevinden in de juridische
toestand die bepaald wordt in artikel 14, vierde lid, Handelshuurwet. De
stelling van de verhuurders dat een nieuwe huur tot stand is gekomen onder
de voorwaarden die door hen waren vastgesteld is niet steekhoudend. De
verhuurders hebben de huur niet tenminste 18 maanden vooraf opgezegd.
De huurprijs werd niet herzien. De vordering van de verhuurders van 17 mei
1977 wordt dan ook als ongegrond afgewezen (Rb. Mechelen, 5 januari
1982, R. W., 1982-83, 2281).
Door het vonnis van 4 februari 1975 waarbij de zaak op de algemene rol
werd doorgehaald is het geding dat ingeleid werd door de dagvaarding van
3 juli 1974, vervallen. Die dagvaarding moet dus voor onbestaande worden
gehouden. De huurster, die zich dus niet binnen dertig dagen na het
antwoord van de verhuurders heeft gewend tot de rechter, is van het recht
op huurhernieuwing vervallen. Vermits ze na het eindigen van de huur in
het bezit van het verhuurde goed gelaten werd is er een nieuwe huur van
onbepaalde duur tot stand gekomen, die de verhuurder kon beeindigen mits
tenminste 18 maanden vooraf op te zeggen.
Artikel 14 in fine Handelshuurwet bepaalt dat de oorspronkelijke huur
vervangen wordt door een nieuwe huur van onbepaalde duur die beheerst
wordt door de bepalingen van het oorspronkelijk contract. Partijen kunnen
niet de uitsluiting van de stilzwijgende huurverlenging bedingen. Wel staat
het de partijen vrij om op dat ogenblik een nieuwe huurovereenkomst te
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sluiten, maar die is o.a. met betrekking tot de duur en tot de herziening van
de huurprijs onderworpen aan de Handelshuurwet. Ook moet het bestaan
van dat nieuwe contract bewezen worden. De passiviteit van de verhuurder
wordt niet aanvaard als een bewijs van zijn akkoord met het nieuwe
contract. (Rb. Luik, 27 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 84).

AFDELING

3

DE HUURPRIJS

217. Het Hof van Cassatie herinnert eraan dat in een handelshuurovereenkomst de huurprijs niet moet worden bepaald; het is voldoende dat hij aan
de hand van die overeenkomst bepaald kan worden (Cass., 15 februari 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 822, Pas., 1985, I, 737, T. Not., 1986, 75).
218. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS- Aan een huurster werd huurhernieuwing toegezegd met ingang van 1 februari 1982. Verhuurster beroept
zich op artikel 6 van de Handelshuurwet om een herziening van de huurprijs te bekomen. Zij stelt dat dergelijk verzoek kan gedaan worden tijdens de laatste drie maanden van elke driejarige periode voorzover zij
het bewijs levert van nieuwe omstandigheden die zij niet kende bij het
behandelen of het beantwoorden van het verzoek tot huurhernieuwing.
Deze drie maanden situeren zich tussen 1 november 1981 en 31 januari 1982,
vandaar haar dagvaarding d.d. 30 december 1981. Deze drie maanden
vallen samen met de laatste drie maanden van de huurceel die eindigt op
31 januari 1982 doch hernieuwd wordt met ingang van 1 februari 1982. De
vrederechter stelt dat de herziening niet mogelijk is tijdens de laatste drie
maanden van de laatste driejarige periode die tevens het einde van de
lopende huurceel betekent, ook niet in het geval waarin de huur hernieuwd
werd aan de voorgestelde voorwaarden. De eerste periode van drie jaar der
hernieuwde huur is een nieuwe huur en geen periode die volgt op een vorige
peri ode van drie jaar (Vred. Sint-Truiden, 23 september 1982, T. Vred.,
1983, 9).
Een huurder deed gelden dat de ontwikkeling van de huurprijzen van de
naburige eigendommen tussen 1968 en 1974, waarop de deskundige zich
steunt, niet kan worden beschouwd als een nieuwe omstandigheid in de zin
van artikel 6 Handelshuurwet, omdat zij door de partijen bij het sluiten van
de overeenkomst of bij de laatste herziening kon worden voorzien. Het
bestreden vonnis stelt echter vast dat de vergelijkingspunten eerst een groei
met niet minder dan 65 OJo en vervolgens een groei met 36 % aantonen. Op
grond hiervan beslist het dat de ontwikkeling van de huurprijzen van de
naburige eigendommen terzake wei degelijk kan worden beschouwd als een
nieuwe omstandigheid, die een herziening van de huurprijs rechtvaardigt.
Het Hof van Cassatie stelt dat de rechtbank aldus impliciet maar zeker
aanneemt dat in het concrete geval die groei zo belangrijk was dat zij bij
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het sluiten van de overeenkomst of bij de laatste herziening niet kon worden
voorzien(Cass., 15 maart 1985,Arr. Cass., 1984-85,964, Pas., 1986, I, 871,
R. W., 1986-87, 517).
In een handelshuurovereenkomst werd geen indexatieclausule opgenomen.
Dit doet er niet toe, volgens de vrederechter van Edingen. De verhoging van
de index kan een nieuwe omstandigheid uitmaken in de zin van artikel 6
Handelshuurwet, dat geen onvoorzienbare omstandigheid eist (Vred. Edingen, 6 juni 1984, T. Vred., 1986, 199). Ook de vrederechter van Vilvoorde
huldigt die betwistbare zienswijze. De evolutie van de levensduurte is een
nieuwe omstandigheid in de zin van artikel 6 Handelshuurwet (Vred.
Vilvoorde, 3 mei 1984, T. Vred., 1986, 198). Deze rechtspraak kan niet
goedgekeurd worden.
De procedure tot de herziening van de huurprijs op grond van artikel 6
Handelshuurwet vergt de tussenkomst van een deskundige in het belang van
alle partijen. De kosten moeten bij helften ten laste van elke partij gelegd
worden (Rb. Brussel, 18 maart 1983, Res Jur. Imm., 1983, 13). Op onrechtstreekse wijze komt ook in dit vonnis de problematiek van de kosten van
levensonderhoud aan bod, maar de vrederechter spreekt zich niet principieel
over deze vraag uit: ,Attendu que manifestement d'apres I' etude faite par
I' expert le marche locatif de l'endroit a evolue, en dehors de !'incidence de
l'index, dans le sens d'une augmentation sensible entre 1972 et 1978 justifiant amplement !'application de I' article 6 de la loi du 30 avril1951". Vanaf
de dag waarop de herziene huurprijs eisbaar is moet de wettelijke interest
toegekend worden.
De herziene prijs wordt in billijkheid vastgesteld. Deze uitzonderlijke bevoegdheid impliceert dat de magistraat vrij de aanwezige belangen waardeert en daarbij alle elementen van de zaak die zijn beslissing kunnen
bei:nvloeden in ogenschouw neemt. De rechter is er niet toe gehouden
de nieuwe huurprijs vast te leggen op basis van de actuele locatieve
waarde, noch van de oorspronkelijke waarde die met een bepaald coefficient vermeerderd zou worden, noch zelfs volgens de overeengekomen
huurprijs, voor zover hij het principe van de beschikkende macht van
de partijen eerbiedigt en het door de partijen vastgestelde contractuele
kader. De normale locatieve waarde van het verhuurde onroerend goed
is een belangrijk appreciatie-element zonder meer. De normale huurwaarde wordt bepaald in verhouding tot de andere vergelijkbare goederen,
maar is eigen aan het gehuurde goed. In casu werd de hele wijk getransformeerd door de inrichting van talrijke prestige- en luxe-handelszaken
en door de esthetische renovatie van de gebouwen. Dit wordt beschouwd
als een nieuwe omstandigheid. De herziene prijs is verschuldigd vanaf de
datum van de nieuwe driejaarlijkse huurperiode. Moratoire gerechtelijke
interesten zijn verschuldigd op het verschil tussen de betaalde huurprijs
en de herziene huurprijs (Rb. Luik, 3 oktober 1986, Rev. Liege, 1987,
1130).
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AFDELING

4

VERBOUWINGSWERKEN

219. De door de handelshuurder geplande werken mogen de veiligheid, de
salubriteit of de esthetische waarde van het gehuurde gebouw niet in het
gedrang brengen. In een geval waarin de verhuurster zich op sentimmntele
overwegingen steunde om zich tegen verbouwingswerken te verzetten wees
de vrederechter van Menen dit verzet als volgt van de hand: ,Het pand,
ons voldoende bekend, is een winkelhuis met twee verdiepingen en gelijkvloers, twee etalages met winkeldeur in het midden, en op de zijkanten een
private ingangsdeur. De voorgevel is opgetrokken in klassieke stijl en is
bezet met een gele gevelsteen, met uitzondering van de uitstalramen en de
winkeldeur, die omrand zijn met donkerbruine tegelstenen. Over de hele
breedte van de voorgevel loopt een uitspringende luifel. In de huidige
uitvoering contrasteren stijl en bouwmaterialen der uitstalramen en winkeldeur met de rest van de voorgevel. De huidige uitvoering komt ons onesthetisch over. Bovendien zijn winkelramen en winkeldeur ouderwets en commercieel niet Ianger attractief. De nieuwe uitstalramen en de winkeldeur
zullen verwerkt worden in een glasoppervlak, dat zich volgens ons esthetisch
zeer goed zal integreren in de bestaande gevel. De geplande vernieuwing ligt
in de lijn van vele gelijkaardige vernieuwde handelspanden. In de nabijheid
liggen gelijkaardige vernieuwde handelspanden, zoals de Brugsestraat 12 en
13. Ter staving van de uitleg bij de plaatsopneming over de geplande
bouwwerken voegden de huurders bij hun dossier een brief van de Rijksdienst voor Monumentenzorg die geen bezwaar had tegen de geplande
werken, alsmede de bouwtoelating van de stad Menen na gunstig advies van
Stedebouw (Vred. Menen, 15 juni 1983, R. W., 1986-87, 1282).
AFDELING

5

ONDERHUUR EN OVERDRACHT VAN HUUR

220. FORMALITEITEN- In 1977 werd een handelshuurovereenkomst gesloten met betrekking tot een logementshuis. De overeenkomst bevat een
verbod van afstand van huurceel en onderhuur. Op 31 augustus 1984 sluit
de huurster echter met een derde een overeenkomst waarbij zij hem haar
handelszaak, samen met haar huurceel overdraagt. Zij beweert in een
aangetekende brief van 3 september dat zij de verhuurders hiervan op de
hoogte stelde en een antwerp van de overeenkomst overmaakte. Laatstgenoemden Iaten per deurwaardersexploot van 28 september een gemotiveerd
verzet betekenen tegen deze overdracht, waarna zij op 4 oktober dagvaarden. Reeds op 1 september echter had de derde in het pand zijn intrek
genomen. De verhuurders worden aldus voor een voldongen feit geplaatst.
Dit gaat te ver. De vrederechter en de Rechtbank van Eerste Aanleg stellen
dat het niet-naleven van artikel 10 Handelshuurwet de nietigheid van de
overdracht met zich meebrengt. Het is een zware fout die een verbreking
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van de huurovereenkomst kan wettigen (Rb. Gent, 10 september 1986,
T.G.R., 1987, 110).
221. RECHTSPLEGING - De nietigverklaring van een overdracht van huur,
op grand van de artikelen 10 en 11 van de Handelshuurwet, heeft tot gevolg
dat de huurder het goed bezet zonder recht of titel. Uitdrijving is mogelijk,
oak zonder formule van uitvoerbaarverklaring van het vonnis en niettegenstaande beroep (Beslagr. Luik, 4 december 1985, ResJur. Imm., 1986, 273).
Aile vonnissen inzake handelshuur zijn inderdaad uitvoerbaar bij voorraad,
niettegenstaande elk rechtsmiddel. Hier worden alle vonnissen bedoeld,
eindvonnissen en vonnissen alvorens recht te doen. De uitvoerbaarheid bij
voorraad is verplicht, de rechter is krachtens de wet gehouden ze uit te
spreken. Uitzondering is gemaakt voor de vonnissen die de hernieuwing van
de huurovereenkomst weigeren of het bedrag van de vergoeding wegens
uitzetting vaststellen. Hier is uitvoerbaarheid bij voorraad niet verplicht.
Het staat de rechter vrij ze volgens de regels van het gemeenrecht al dan
niet uit te spreken (Pauwels, A., Handelshuur, A.P.R., nr. 507).
222. UITZETTINGSVERGOEDING - Een brouwerij maakt aanspraak op
uitzettingsvergoeding op grond van artikel 16, IV Handelshuurwet. Wanneer de onderhuurder aan wie de handelszaak toebehoort, het goed blijft
bezetten ondanks de uitzetting van de hoofdhuurster, is geen vergoeding
wegens uitzetting aan de hoofdhuurster verschuldigd (Cass., 14 november
1986, Arr. Cass., 1986-87, 357, J.T., 1987, 351, Pas., 1987, I, 331). Het
hoedje in de Pasinomie en in de arresten van het Hof van Cassatie lijkt niet
te kloppen met de motivering van het cassatie-arrest. Als obiter dictum staat
in het aangevochten vonnis dat eigendom van de in het goed geexploiteerde
handelszaak in principe geen vereiste is tot aanspraak op een vergoeding
wegens uitzetting. Maar het blijkt dat de hoofdhuurster dan tach eigenares
is van de handelszaak. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
oordeelt op 11 juni 1985 dat vermits de onderhuurder in het goed blijft de
handelszaak niet verloren gaat. In de huurovereenkomst tussen huurster en
onderhuurder van 1 juni 1964 ,erkenden" de verhuurders dat de hoofdhuurster, de brouwerij eigenares is van de handelszaak. Het bestreden
vonnis besliste dat die ,erkenning" voor waarachtig moet worden gehouden zolang het tegendeel niet vaststaat en dat de brouwerij derhalve gerechtigd is op de uitzettingsvergoeding. Volgens het Hof van Cassatie past het
zodoende de regel toe dat derden, terzake de verhuurders (eisers in cassatie),
verplicht zijn het bestaan van overeenkomsten te erkennen en er oak
rekening mede te houden.
223.

RECHT VAN DE ONDERHUURDER OP DE UITZETTINGSVERGOEDING -

Een onderhuurder, de N.V. Sparta, heeft huurhernieuwing gevraagd aan
de hoofdhuurster, een brouwerij. Laatstgenoemde heeft de huurhernieuwing niet geweigerd. Artikel25, derde lid, van de Handelshuurwet bepaalt:
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, ,Ingeval van handelsonderhuur kan de rechter de vergoeding verdelen
tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder". De N. V. Sparta kan geen
vergoeding vorderen wegens uitzetting, tenzij op grand van artikel25, derde
lid. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, dat aan
de N.V. Sparta ruimere rechten heeft toegekend dan de verdeling van de
vergoeding als bedoeld in artikel 25, derde lid van de Handelshuurwet en
dat aan een deskundige opdracht heeft gegeven in de verhouding tussen
hoofdhuurster en onderhuurder de eventuele schade te berekenen die de
N.V. Sparta heeft geleden tengevolge van de uitzetting uit voormeld cafe,
rekening houdend met aile elementen van de zaak, a.m. met de inkomstenderving van de N.V. Sparta wordt teniet gedaan (Cass., 11 oktober 1985,
Arr. Cass., 1985-86, 168, Pas., 1986, I, 146, Res Jur. Imm., 1986, 261).
224.

VERWERPING VAN DE VRAAG NAAR HUURHERNIEUWING VAN DE

HOOFDHUURDER OM REDENEN DIE HEM ZELF BETREFFEN- Een

brouwerij,
die een huis had gehuurd en het in onderhuur had gegeven aan eiser, vroeg
hernieuwing van de huur en stuitte op een weigering van de eigenaar die
beweerde het pand zelf te willen bewonen. Zij antwoordde negatief op de
vraag naar hernieuwing van de onderhuurder, omdat zijzelf geen hernieuwing kreeg. Eisers vordering, waarbij hij vroeg dat hem een huurhernieuwing zou worden toegestaan ten opzichte van de eigenaar en waarbij hij
opwierp dat de door de eigenaar opgegeven reden weinig ernstig was, wordt
door het vonnis van de rechtbank van Hasselt afgewezen. De onderhuurder
beweert dat hij recht heeft op hernieuwing als de hoofdhuurster berust in
de weigering van de hoofdverhuurder, en de weigeringsgrond niet ernstig
is. Met deze zienswijze kan het Hof van Cassatie het niet eens zijn. Het
stilzitten van de hoofdhuurster na de gegronde weigering van huurhernieuwing door de verhuurder is geen reden van weigering van huurhernieuwing
die de hoofdhuurster aileen betreft (Cass., 8 november 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 355, R. W., 1984-85, 2976, Pas., 1985, I, 315).
225. WERKELIJKE UITVOERING VAN DE OVERDRACHT VAN HUUR - De
artikelen 1717 B. W. en de artikelen 10 en 11 van de Handelshuurwet stellen
de rechtsgevolgen van de overdracht van huur ten aanzien van de betrokken
partijen, nl. hoofdverhuurder, huurder en overnemer, niet afhankelijk van
de reele uitvoering van de overdracht. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent had aan de overdracht van de huur geen rechtsgevolgen willen toekennen op de enkele grand dat de reele uitvoering ervan niet bewezen was
(Cass., 27 mei 1983, Pas., 1983, I, 1084, Arr. Cass., 1982-83, 1190).
226. OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE OVERDRACHT VAN HUUR Sedert 1975 huurde eiser (de schoonvader) een garage voor de verkoop van
tweedehandswagens. In werkelijkheid was de handelszaak eigendom van
zijn schoonzoon. Einde 1977 betekende eiser aan de verhuurder een overeenkomst waarbij de handelshuur en de handelszaak werden overgedragen
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aan verweerder, die de prijs van de handelszaak betaalde aan eisers"
schoonzoon. Maar de verhuurder verzette zich tegen de overdracht van de
handelshuur, en een vonnis van de rechtbank te Brussel oordeelde dit verzet
geldig. Met betrekking tot de handelszaak oordeelt het vonnis dat ze werd
overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de verhuurder zich
niet tegen de overdracht van de huur zou verzetten of dat zijn verzet door
de rechter zou worden afgewezen. Het vonnis veroordeelt eiser en zijn
schoonzoon hoofdelijk tot terugbetaling van de prijs van de overdracht van
de handelszaak. Dit vonnis wordt op vordering van de schoonvader vernietigd. Uit de overeenkomst tot overdracht van de huur en van de handelszaak
volgt dat de gevolgen ervan afhangen van de voorwaarde dat de verhuurders
akkoord zouden gaan of dat een rechterlijke beslissing de overdracht zou
bekrachtigen. De voorwaarde is niet vervuld. De overnemer heeft het recht
de door hem betaalde prijs terug te krijgen van schoonvader en schoonzoon
als hoofdelijke schuldenaars van eenzelfde contractuele verbintenis. De
uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis,
als de betaling is gedaan v66r dat de voorwaarde is vervuld en als deze niet
in vervulling gaat, is inderdaad een onverschuldigde betaling waaruit krachtens de artikelen 1235, 1376 en 1377 B.W. een wettelijke verplichting tot
teruggave voortvloeit. Het vonnis is derhalve tegenstrijdig door te beslissen
enerzijds dat de overdracht haar gevolgen niet heeft kunnen hebben, daar
de opschortende voorwaarde waaronder ze was aangegaan niet was vervuld,
en, anderzijds, dat eiser contractueel verplicht was om verweerder de prijs
van de overdracht terug te betalen (Cass., 7 oktober 1982, Arr. Cass.,
1982-83, 215, Pas., 1983, I, 193, R. W., 1984-85, 1603). De gelaakte juridische fout is dus de volgende. Schoonvader en schoonzoon zijn niet contractueel gehouden tot terugbetaling van de prijs van de handelszaak. De
verplichting om het onverschuldigd betaalde terug te geven is een buitencontractuele verplichting.
In een arrest van een jaar vroeger besliste het Hof dat wanneer een
verbintenis wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde het contract
(en dus de contractuele aansprakelijkheid) bestaat, zolang de voorwaarde
hangende is. Gaat de voorwaarde niet in vervulling, dan verdwijnt het
contract. De verbintenis die in kiem bestond komt niet tot een juridisch
bestaan (Cass., 5 juni 1981, R. W., 1981-1982, 245, R.C.J.B., 1983, 199,
noot J. Herbots). In dit arrest betrof het een fout die gebeurt was hangende
de voorwaarde. De hierdoor opgelopen aansprakelijkheid is contractueel.
In het arrest van 1982 betreft de vraag de aard van de verbintenis tot
terugbetaling van de - hangende de voorwaarde reeds betaalde - prijs,
die onverschuldigd blijkt wanneer de voorwaarde niet in vervulling gaat.
Het is een quasi-contractuele verbintenis.
227.

DE OORZAAK VAN DE VERBINTENIS VAN DE OVERDRAGER VAN DE

HANDELSZAAK TOT ZEKERHEID VAN DE VERBINTENISSEN ALS HUURDER
vAN DE OVERNEMER -
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Op 24 augustus 1981 huurt ene Figaro een handel-

spand waarin hij een coifuresalon uitbaat tot 31 augustus 1982. Dan draagt
hij zijn handelszaak over. Op 27 augustus 1982 wordt een driepartijen-overeenkomst gesloten. De eigenaars verhuren het gelijkvloers voor handelsdoeleinden; de nieuwe huurder aanvaardt; onze Figaro stelt zich borg ten
opzichte van de verhuurders voor de regelmatige betaling van de huurprijs
en de eerbiediging van de contractuele clausules tot op 31 augustus 1984,
beeindigingsdatum van de eerste driejarige periode van de huur die hijzelf
had ondertekend. Op grond van die borgstelling wordt hij door de verhuurders gedagvaard. Zijn verweer is dan dat vermits er geen overdracht van
huur is geweest in de zin van de Handelshuurwet, maar wei een nieuwe
overeenkomst, de verbintenissen die hijzelf heeft op zich genomen door die
nieuwe huur te tekenen, geen oorzaak heeft. De vrederechter te Luik stelt
dat de geldigheid van een rechtshandeling afhangt van het bestaan van een
oorzaak, tenzij de rechtshandeling op zichzelf volstaat en geabstraheerd kan
worden van zijn oorzaak. De partijen kunnen hun bedoeling uiten om een
abstracte verbintenis te creeeren. Het lijkt de vrederechter ,que le defendeur ne s'est pas oblige pour le plaisir de s'obliger". De vordering tegen
hem wordt dan ook gegrond verklaard (Vred. Luik, 8 juni 1984, Jur. Liege,
1984, 422).
228.

ZUIVER POTESTATIEVE VOORWAARDE: INDIEN DE ONDERHUURDER

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant onderzoekt een
beding in een handelshuurovereenkomst, dat de huurster, een brouwerij,
vrijstelt van betaling van de huurprijs als de onderhuurder in gebreke blijft
of als een geen onderhuurder gevonden wordt. Zij stelt vast dat de brouwerij, nadat zij door een verhuurder was verwittigd dat bet pand leeg en
verlaten stond, niets heeft gedaan om haar verplichting tot onderverhuring
en exploitatie na te komen; dat zij tegen de onderhuurders geen enkele
procedure heeft ingesteld en dat het dus enkel aan haar te wijten is dat het
verhuurde pand leeg bleef. Impliciet leidt bet vonnis uit die feitelijke
vaststellingen af dat de vervulling van de voorwaarde bij de verbintenis om
de huurprijs op de bepaalde tijden te betalen, uitsluitend afhing van de wil
van de partij die zich verbond. De rechtbank besliste dat dit beding zonder
gevolg moest blijven. Hierop heeft bet Hof van Cassatie geen kritiek. De
potestatieve voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan en die deze
nietig maakt, is de zuiver potestatieve voorwaarde, dat wil zeggen de
voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afhangt van degene die zich
verbindt (Cass., 13 oktober 1983,Arr. Cass., 1983-84, 163, J.T., 1984,266,
Pas., 1984, I, 151).
BETAALT-

229.

TEKORTKOMINGEN VAN ONDERHUURDERS MAAKT GEEN OVERMACHT

De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel stelt vast dat de hoofdhuurster, een brouwerij, haar contractuele
verplichtingen niet is nagekomen door een blijvende onderbreking van de
handelsexploitatie die tot gevolg had dat bet gehuurde goed niet werd
UIT VOOR DE HOOFDHUURDER -
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onderhouden. Het vonnis stelt dat zij zich, bij gebrek aan overmacht, ten
aanzien van haar verhuurster niet kan beroepen op de tekortkomingen van
haar eigen huurders. Het vonnis beslist eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat
de hoofdhuurster zich ten aanzien van de hoofdverhuurster niet kan beroepen op de tekortkomingen van de onderhuurders. Het beslist ten tweede dat
de hoofdhuurster niet te maken heeft gehad met een geval van overmacht,
dit wil zeggen met een onoverkomelijk beletsel ter verdere uitvoering van
haar verplichting om het gehuurde goed te exploiteren en te onderhouden.
Volgens het Hof van Cassatie rniskent dit vonnis noch het wettelijk begrip
overmacht, noch de gevolgen van het bestaan van het contract van onderverhuring (Cass., 8 januari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 499, Pas., 1981, I,
492, noot).
Rechtssociologisch is het, terloops gezegd, nog eens het noteren waard dat
in zovele betwistingen inzake handelshuur brouwerijen partij zijn.
230.

AANKOOP VAN HET ONROEREND GOED DOOR DE ONDERHUURDER,

Wanneer een onderhuurder eigenaar wordt van het gehuurde goed, betekent de cumul van de twee hoedanigheden niet dat deze
hoedanigheden in elkaar vloeien, noch dat de verbintenissen van de onderhuurder jegens zijn verhuurder (die ook de hoofdhuurder is) verdwijnen.
Het voortbestaan van de huurovereenkomsten vertoont een duidelijk belang
om reden van het behoud van de brouwerijverplichtingen die de onderhuurder heeft (Vred. Grace-Hollogne, 27 januari 1921, Rev. Not. B., 1983, 33,
noot D.S.).
CAFEHOUDER -
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OVERDRACHT VAN HET VERHUURDE GOED

231.

UITZETTING DOOR DE KOPER DIE EEN NIET SOORTGELIJKE HANDEL

Een verhuurd handelspand werd in de loop van de huur
verkocht. De nieuwe eigenaar zegde de bestaande huur op teneinde in het
huis een niet soortgelijke handel te drijven. Voor de eerste rechter vorderden
de huurders, op grand van de artikelen 1744 en 1745 B.W. een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs voor de nog niet verstreken maanden. De
vrederechter past artikel 1744 en artikel1745 B.W. toe en veroordeelt de
eigenares-verkoopster tot een schadevergoeding gelijk aan een jaar huurprijs of 193.344 frank. De rechtbank te Mechelen citeert het Hof van
Cassatie: ,De artikelen 1745 tot 1747 B.W., die een vergoeding aan de uit
het gehuurde goed gezette huurder toekennen, zijn aanvullende wetsbepalingen, en zijn zoals artikel1744 nader aanduidt slechts toepasselijk, indien
in een huurovereenkomst geen beding is gemaakt omtrent de schadevergoeding''. In het huurcontract wordt echter uitdrukkelijk verwezen naar artikel
12 Handelshuurwet. Hieruit volgt dat de partijen naar deze wet verwezen
hebben om de modaliteiten van de eventueel verschuldigde vergoeding te
GAAT VOEREN-
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regelen. Zo'n beding is geldig, zelfs indien er uit volgt dat in sommige
gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zal zijn. In casu is een van deze
mogelijke gevallen voorhanden, nl. dat de verkrijger opzegt om een niet
soortgelijke handel uit te baten, waardoor het huurcontract uitdrukkelijk
na samenlezing van artikel21 van het huurcontract en artikelen 12, 16, 25
en 26 van de Handelshuurwet enige vergoeding uitsluit vermits het de
modaliteiten van de vooropzeg beschrijft zonder enig schadevergoedend
beding eraan te koppelen. Het vonnis a quo wordt vernietigd en de oorspronkelijke vordering wordt ongegrond verklaard (Rb. Mechelen, 21 februari 1984, Pas., 1984, III, 59, R. W., 1985-86, 616).
In een analoog geval huurden eisers een huis waarin zij een hotel met
herberg uitbaatten. In de loop van de huur werd het huis verkocht aan een
bank die op grand van artikel 12 en artikel 16, I, 1° Handelshuurwet de
handelshuur opzegde. Na de stelling van de eisers dat de opzegging ongeldig
waste hebben verworpen, onderzoekt de rechter hun vordering tot vergoeding wegens uitzetting.
Het gemeen recht kan terzake niet worden ingeroepen. De Handelshuurwet
heeft immers de betrekkingen tussen de contracterende partijen specifiek
geregeld. Een artikel uit de huurovereenkomst verwijst uitdrukkelijk naar
artikel 12 Handelshuurwet en dit sluit het gemeen recht uit. De Handelshuurwet voorziet geen vergoeding voor het geval de koper die uitzet niet een
soortgelijke handel voeren zal in het pand. Het beding en de huurovereenkomst leidt er dus toe dat geen enkele vergoeding verschuldigd is wegens
uitzetting (Vred. Leuven, 6 september 1982, R. W., 1985-86, 618).
232.

KENNIS DOOR DE KOPER VAN HET BESTAAN VAN BEN HUUR VAN
LANGER DAN NEGEN JAAR De vermelding van het bestaan van een

huurovereenkomst en van de identiteit van de huurders in de koopakte van
een onroerend goed, laat niet toe hieruit af te leiden dat de koper er zich
toe verbindt die huur verder te zetten (Vred. Aarlen, 12 februari 1982, Rev.
Reg. Dr., 1983, 145). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik zegt het
tegenovergestelde, althans volgens het hoedje: ,Aan de koper van een
onroerend goed, die krachtens een onderhandse akte v66r de ondertekening
van de authentieke akte het bestaan kent van een overeenkomst die een
bestaande huur verlengt, is deze overeenkomst tegenwerpelijk" (Rb. Luik,
23 april1985, Jur. Liege, 1985, 356). Zoals verder zal blijken is dit hoedje
slecht geredigeerd. Waarover ging het? In december 1981 dagvaardt een
brouwerij om een overeenkomst van huurhernieuwing die op 18 mei 1973
gesloten werd tussen haar en de eigenaar, te horen tegenwerpelijk verklaren
aan de koopster van bet goed. Het betrof een huur waarvan de eerste
periode eindigde op 31 maart 1965. In februari 1963 wordt die huur voor
de eerste keer hernieuwd tot 31 maart 1974. In 1972 wordt voor de tweede
keer een hernieuwingsovereenkomst gesloten die geregistreerd werd in november 1972. Deze tweede periode zal eindigen op 31 maart 1983. Maar in
een overeenkomst van 18 mei 1973 die geregistreerd wordt, komen partijen
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overeen dat de overeenkomst van 1972 zou verlengd worden voor een duur
van nag eens negen jaar en pas zou eindigen op 31 maart 1992. Op 6
september 1979 wordt een koopcompromis gesloten tussen de eigenaar en
een koopster. In oktober wordt de authentieke koopakte verleden.
De eerste rechter besliste dat de overeenkomst van 18 mei 1973 niet tegenwerpelijk was aan de koopster en dat bijgevolg de handelshuur een einde
nam op 31 maart 1983, zoals bepaald in de hernieuwingsovereenkomst van
1972. De brouwerij tekent beroep aan omdat de koopster op de hoogte was
van het bestaan van de huurovereenkomst en van de verlenging ervan.
Volgens de brouwerij moet de koopster de huur eerbiedigen tot 31 maart
1992. De Rechtbank van Eerste Aanleg aanvaardt als bewezen dat de
koopster op 6 september 1979 - datum van het koopcompromis - geen
kennis had van de verlengingsovereenkomst van 18 mei 1973. Maar de
verlengingsovereenkomst van 18 mei 1973 werd haar medegedeeld v66r de
ondertekening van de authentieke akte. Zij wist dus dat het contract
eindigde op 31 maart 1992.
De overeenkomst van 18 mei 1973 heeft tot voorwerp de einddatum van de
,huur van 6 oktober 1972 te verlengen en zij vormt die overeenkomst dus
om in een huur voor meer dan negen jaren. Die huurovereenkomst heeft
weliswaar vaste datum, maar werd niet overgeschreven in de registers van
de Hypotheekbewaarder. Volgens de rechtbank moet onderzocht worden
of de koopster een derde is die ,zonder bedrog gecontracteerd heeft" in
de zin van artikel 1, tweede lid van de Hypotheekwet.
Bij het sluiten van de onderhandse verkoopakte van 6 september 1979 had
de koopster geen kennis van de overeenkomst tot verlenging van de huur
van 18 mei 1973. Die onderhandse akte bevat geen clausule die haar dwingt
een mogelijke huur te eerbiedigen. V66r de datum van het verlijden van de
authentieke koopakte werd haar de overeenkomst van verlenging van
verhuur van 1973 meegedeeld. De authentieke koopovereenkomst bevat een
clausule luidens welke de koopster elke huurovereenkomst, zelfs een mondelinge, moet eerbiedigen. Ze wist dus dat de huurovereenkomst pas op 31
maart 1992 zou eindigen na de tweede hernieuwing. Het standpunt van de
koopster is dat zij wei de lopende negen jaar wil eerbiedigen maar dat zij
niet verder de overeenkomst van huur moet eerbiedigen krachtens artikel
1 van de Hypotheekwet. De rechter beschouwt haar echter niet als een derde
die zonder bedrog heeft gecontracteerd, vermits zij op de hoogte was van
het bestaande huurcontract van Ianger dan negen jaar (Zie J. Dabin, noot
onder Cass., 8 april 1957, R.C.J.B., 1958, 108 e.v.). De uiterst slechte
redactie van het hoedje werkt verwarrend. Dit had als volgt geredigeerd
moeten zijn: wanneer de koper van een onroerend goed, voordat de authentieke koopakte verleden wordt (koopakte waarbij krachtens de wil der
partijen de eigendom overgaat) kennis krijgt van het bestaan van een
huurovereenkomst van Ianger dan negen jaar, en wanneer in de authentieke
koopakte een clausule opgenomen wordt krachtens dewelke hij de bestaande huurovereenkomst moet eerbiedigen, dan kan hij de niet-overschrijving
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van de huurovereenkomst niet opwerpen. Hij is geen derde die zonder
bedrog gehandeld heeft.
AFDELING

7

AANSPRAAK OP HUURHERNIEUWING

§ 1. Het recbt op buurhernieuwing

233. BEWIJS - De huurder die aanspraak maakt op hernieuwing van een
handelshuur draagt de bewijslast dat er een huurovereenkomst bestaat, die
een recht op hernieuwing impliceert. Artikel1715, tweede lid, B.W. is niet
toepasselijk wanneer een ongeschreven huurovereenkomst uitgevoerd werd.
Het bewijs van de hernieuwing van een handelshuurovereenkomst mag
worden geleverd door een begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door
vermoedens (Cass., 14 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 168, Pas., 1984,
I, 156, R. W., 1984-85, 885).
Het betrof de in 1938 gesloten huur van een cafe-restaurant Van Eyck. Die
overeenkomst had op 1 maart 1980 reeds meer dan 41 jaar geduurd. Toen
de wet van 13 april 1951 in werking trad, was er dus een lopende huurovereenkomst, waarvoor de mogelijkheid dus bestaat tot het bekomen
van (sinds 1970) drie opeenvolgende huurhernieuwingen die zich allen
moeten situeren na 20 mei 1951. Dit gebeurt, met name in 1953, 1962 en
1971.
Door partijen wordt niet betwist dat de eerste handelshuurovereenkomst
tussen hen werd gesloten op 4 oktober 1938 voor de duur van vijf jaar. Een
volgende voorgelegde overeenkomst dateert van 28 februari 1962. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent vindt in de schriftelijke overeenkomst van
1962 een begin van schriftelijk bewijs van een huurhernieuwing in 1953. Dit
begin van schriftelijk bewijs wordt aangevuld door een reeks vermoedens,
te weten: dat het bestaan van een wijziging van de oorspronkelijke overeenkomt v66r 1962 moet worden aangenomen, dat de wijziging van de prijs
in elk geval niet kan worden ontkend, dat eiseres in het bezit moet zijn van
de contracten, maar ze niet voorbrengt, wat erop wijst dat ze haar stelling
niet staven, terwijl bepaalde feiten aannemelijk maken dat de stukken bij
verweerster niet zijn teruggevonden. Het vonnis verantwoordt aldus wettelijk de beslissing dat de huurhernieuwing in 1953 is bewezen.
234. DEZELFDE HANDEL - De verhuurders hebben voor de rechtbank te
Namen aangevoerd dat artikel 13 van de Handelshuurwet zegt dat de
hernieuwing van de huurovereenkomt enkel kan worden verkregen om
dezelfde handel voort te zetten, en dat de door de huurders geexploiteerde
handel, in de loop van het geding en na het verstrijken van de oorspronkelijke huurovereenkomst, van wassalon was omgevormd tot antiquariaat. Dit
nieuwe feit zou de hernieuwing in de weg staan. Het vonnis beslist dat de
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huurder, alhoewel hij ingevolge voornoemd artikel 13, in beginsel enkel
recht heeft op hernieuwing van de huurovereenkomst om dezelfde handel
voort te zetten, toch, zo de plaatsen krachtens de overeenkomst in ruime
zin bestemd zijn voor ,handelsdoeleinden", elke fatsoenlijke handel mag
uitoefenen en dus de aard van zijn exploitatie mag wijzigen zonder de in
het contract bepaalde bestemming van zijn exploitatie te miskennen. Ten
deze kan, volgens bet vonnis, aan de huurders hoegenaamd niet worden
verweten dat zij de aard van de gedreven handel hebben gewijzigd, aangezien de bewoordingen zelf van de huurovereenkomst die zij hebben ondertekend, zeer vaag zijn. Er wordt inderdaad zonder verdere precisering gesproken van een handel op een gelijkvloers. Dit vonnis wordt door bet Hof van
Cassatie vernietigd. Voor de vaststelling van het recht van de huurder op
hernieuwing van de huurovereenkomst is terzake niet dienend dat in de
oorspronkelijke huurovereenkomst de bestemming van de verhuurde plaatsen enkel wordt aangegeven door de vermelding dat zij ,voor handelsdoeleinden bestemd zijn". Wat telt is dat de huurder de handel heeft stopgezet
die hij er tijdens de verlopen huurovereenkomst had geexploiteerd. Artikel
13 Handelshuurwet bepaalt dat de huurder bet recht heeft, bij voorkeur
boven aile andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te
verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Die wetsbepaling beoogt de
bescherming van de handelszaak en bet recht op hernieuwing verdwijnt
wanneer de huurder zonder toestemming van de verhuurder een andere dan
de gedreven handel wil drijven (Cass., 6 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83,
583, J. T., 1983, 575, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 377, noot, Rev. Not. B.,
1983, 305, noot Sterckx, D., Rev. Reg. Dr., 1983, 127).
235.

DE ONDERHUURDER KOOPT HET GOED EN WORDT HOOFDVERHUUR-

Een brouwerij stelt een vordering in om hernieuwing te bekomen
van een huurovereenkomst. Zij is hoofdhuurster. De eigenaars tegen wie
de vordering gericht is cumuleren tevens de hoedanigheid van onderhuurders. M.a.w. de onderhuurders hebben intussen bet goed gekocht. De
aankoop door de onderhuurder van bet onroerend goed volstaat als dusdanig niet om de hoofdhuurder uit te winnen. De verbintenissen van de
onderhuurders tegenover de hoofdhuurster verdwijnen niet, door bet feit
dat de eerstgenoemden eigenaar zijn geworden van bet goed. Ret voortbestaan van bet bestaande huurcontract vertoont een groot belang voor de
brouwerij die aldus de brouwerijverbintenissen ten laste van de onderhuurders kan handhaven. De vrederechter hernieuwt aan de bestaande voorwaarden zowel de hoofdhuurovereenkomst als de onderhuurovereenkomst
(Vred. Gdice-Hollogne, 27 januari 1981, Rev. Not. B., 1983, 33).
DER -

236.

MINIMUMDUUR. RELATIEVE NIETIGHEID. RECHT OP DRIB HERNIEU-

De nietigheid van een huurovereenkomst die voor minder dan
negen jaar gesloten werd, kan slechts ingeroepen worden door de huurder.
Indien laatstgenoemde bij gelegenheid van opeenvolgende hernieuwingen
WINGEN -
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eraan verzaakt heeft deze nietigheid in te roepen, is hij vervallen van het
recht om dat later nag te doen.
De bepalingen die aan de huurder het recht geven op drie hernieuwingen
zijn dwingend. De verkeerde vermelding ,le present bail constitue un
troisieme renouvellement", ingelast in de akte die de tweede hernieuwing
vaststelt, wordt voor niet geschreven gehouden (Rb. Bergen, 17 oktober
1986, Rev. Liege, 1987, 1135, noot P.H.).
Een
P.V.B.A. had huurhernieuwing verkregen ingevolge het gebrek aan een
gemotiveerde weigering of het voorleggen van andersluidende voorwaarden
in antwoord op haar aanvraag van 14 oktober 1980. De betwisting hierover
werd beslecht door een vonnis van 16 juni 1981 waarbij de huurhernieuwing
werd toegezegd met ingang van 1 februari 1982. Dan beroept verhuurster
zich op artikel 6 Handelshuurwet om een herziening van de huurprijs te
vorderen. De vrederechter stelt dat dit artikel geen toepassing kan vinden,
daar bij huurhernieuwing niet een volgende driejarige periode, maar een
nieuwe overeenkomst ingaat (Vred. Sint-Truiden, 23 september 1982,
R. W., 1984-85, 2575, noot).
237. HUURHERNIEUWING. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS -

Wanneer een huurder, Op bet
einde van de huur waarvan hij geen hernieuwing vroeg, in het goed blijft,
ontstaat er een nieuwe huur van onbepaalde duur. Daaraan kan een einde
gesteld worden mits een opzegging van 18 maanden. De huurder heeft dan
het recht om de huurhernieuwing aan te vragen. De eigenaar die deze
aanvraag tot hernieuwing heeft aanvaard mits bepaalde wijzigingen, kan
zich in een latere procedure niet meer beroepen op de nietigheid van die
aanvraag (Vred. Andenne, 17 januari 1985, T. Vred., 1985, 209).
Wanneer ingevolge artikel 14; 3de lid, Handelshuurwet een huur van
onbepaalde duur tot stand is gekomen, de verhuurder hieraan een einde wil
maken door ze tenminste 18 maanden vooraf op te zeggen en de huurder
gebruik wil maken van zijn recht op hernieuwing, moet de huurder de
aanvraag doen in de vorm van het eerste lid van artikel 14. De termijn om
van dit recht gebruik te maken vangt aan op de dag van de betekening van
de opzegging (Vred. Merksem, 17 maart 1983, R. W., 1983-84, 44, noot De
Meyer, C.).

238. HUUR VOOR ONBEPAALDE DUUR -

§ 2. De huurhernieuwingsaanvraag
239. MEERDERE HUURDERS - Wanneer een handelshuurovereenkomst
door meerdere huurders ondertekend werd, is het recht op hernieuwing
deelbaar. De aanvraag ertoe kan door een enkele huurder worden ingediend
in het belang van de stabiliteit van de handelszaak. Een handelshuur wordt
niet intuitu personae afgesloten, zodat de verhuurder de aanvraag tot
hernieuwing niet kan weigeren om reden dat de huur afgesloten was omwille
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van de persoon van een der oorspronkelijke huurders, die de handelszaak
verliet alvorens de aanvraag werd geformuleerd (Rb. Brussel, 22 mei 1987,
T. Vred., 1987, 277). De vrederechter daarentegen had de tegenovergestelde
mening gehuldigd (mening die men ook vindt in Pauwels en Raes, a. w.,
287). De rechtbank te Brussel volgt daarentegen de stelling van De Page (IV,
792 B) ~n Lahaye en Vankerckhove (Novelles, Droit Civil, VI, Deel II, nr.
1757).
Wanneer er meerdere huurders zijn, moet de huurhernieuwingsaanvraag
door elk van hen ingediend worden. Indien een ervan ontbreekt, om 't even
om welke reden, is het verzoek uitgaand van de anderen ongeldig (Vred.
Brussel, 2 juni 1987, T. Vred., 1986, 218). De vrederechter houdt het dus
bij de stelling van Raes en Pauwels (biz. 160). De eiseres steunde zich op
de leer van Vankerckhove en De Page, volgens welke de huurder recht heeft
op hernieuwing, zelfs indien hij zijn rechten met anderen deelt en deze de
huur niet willen voortzetten.
240. MEERDERE VERHUURDERS - Indien er meerdere verhuurders zijn,
moet de huurhernieuwingsaanvraag in de wettelijke vorm aan elke verhuurder toegezonden worden. Het is echter mogelijk dat een van de verhuurders
mandaat heeft gekregen van de anderen. Het mandaat om een onroerend
goed te beheren mag stilzwijgend zijn. Wordt als beheerder van de onverdeeldheid beschouwd diegene die de huurgelden int en een gerechtelijke
procedure inleidt (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 10 december 1985, T. Vred.,
198, 213).
241. HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG DOOR BEN ADVOKAAT- Het verzoek tot hernieuwing van een handelshuur valt niet onder het mandaat ad
litem van de advokaat, en dient het voorwerp uit te maken van een bijzonder
mandaat. Dit bijzonder mandaat mag stilzwijgend zijn. Het kan door de
eigenaar tijdens de procedure niet betwist worden (Vred. Brussel, 2 juni
1986, T. Vred., 1986, 218).
242.

TERMIJN W AARIN DE AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING MOET GE-

De verhuurder die het stilzwijgen bewaart na
ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing die te vroeg is betekend, handelt
in strijd met het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten
worden uitgevoerd, volgens de vrederechter van Merksem. De verhuurder
had een opzeggingstermijn van meer dan 18 maanden gegeven. De huurder
reageerde prompt met de aanvraag tot huurhernieuwing, dit meer dan 18
maanden voor het einde van de huur (Vred. Merksem, 17 maart 1983, R. W.,
1983-84, 44, noot De Meyer, C.; gewijzigd door: Rb. Antwerpen, 27 juni
1983, R. W., 1985-86, 1728). Volgens de rechtbank te Antwerpen moet een
strikte toepassing van de voorwaarden die zijn voorgeschreven in artikel14,
eerste lid, leiden tot het besluit dat de aanvraag vroegtijdig en betrekkelijk
nietig is. Zoals de meerderheid in de rechtspraak en de rechtsleer ziet de
BEUREN. GOEDE TROUW-
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rechtbank te Antwerpen geen graten in de afwachtende houding van de
verhuurder die niet reageert op een ongeldige aanvraag tot huurhernieuwing. De verhuurder is niet verplicht de huurder te wijzen op zijn fouten.
243. VERMELDINGEN IN DE HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG - Een huurder had zijn aanvraag tot hernieuwing aan de verhuurder aangetekend
verzonden. De brief vermeldde dat de verhuurder binnen de drie maanden
per aangetekende brief moest antwoorden. ·De verhuurder wierp later de
nietigheid van de aanvraag op omdat de twee manieren van beantwoording
vermeld in artikel 14 Handelshuurwet moesten vermeld worden, te weten
de aangetekende brief en het deurwaardersexploot. Spijkers op laag water
dus. De vrederechter meent dat het zonder belang is of de huurder nu
schrijft ,par les memes voies" of ,par la meme voie", te meer daar de
Nederlandse versie van de wet bepaalt: ,langs dezelfde weg", dit wil zeggen
in het enkelvoud (Vred. Etterbeek, 12 oktober 1982, T. Vred., 1982, 294).
Een huurder vraagt als volgt de huurhernieuwing aan:"Geachte Heer,
gelieve te willen noteren dat ik wens het recht op vernieuwing van de
huurovereenkomst uit te oefenen zoals voorzien onder artikel14 van de wet
van 20 apri11951. Mag ik U vragen om uw opmerkingen te mogen kennen?
Dank bij voorbaat. Met aile hoogachting".
Op straf van nietigheid moet echter de aanvraag de vermelding bevatten dat
de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de
gestelde voorwaarden in te stemmen indien hij niet op dezelfde wijze binnen
drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden, ofwel van het aanbod van
een derde. De voornoemde nietigheid is enkel relatief en de verhuurder kan
dus aan deze nietigheid verzaken. Het antwoord van de verhuurder luidde
inderdaad: ,Geachte Heer, Uw aangetekend schrijven met aanvraag tot
huurhernieuwing heb ik in goede orde ontvangen. Ik ben bereid U de
eigendom verder te verhuren, ondanks het feit dat uw aanvraag tot hernieuwing volgens de wet nietig is.".
Volgens de vrederechter is het bewijs niet aangebracht dat de verhuurder ·
zou verzaakt hebben aan het inroepen van de relatieve nietigheid. Dienvolgens is de aanvraag tot huurhernieuwing nietig. De vrederechter stelt dat
de verzaking door de verhuurder zeker en vaststaand moet zijn, en gedaan
in het voile bewustzijn van de daaraan verbonden gevolgen. Terzake blijkt
dat de verhuurder integendeel de nietigheid heeft vermeld en geenszins aan
deze nietigheid verzaakt heeft (Vred. Brugge, 11 maart 1985, T. V.B.R.,
1986, 101, noot). Dit vonnis wordt in beroep echter terecht vernietigd door
de rechtbank te Brugge. Volgens de rechtbank moet de afstand niet noodzakelijk uitdrukkelijk zijn. Ze moet echter omstandig zijn en mag bewezen
worden door aile rechtsmiddelen. In casu blijkt uit een nauwgezette lezing
van het schrijven van de verhuurders dat ze afstand hebben gedaan van hun
recht alsnog de nietigheid van de aanvraag in te roepen. Hoe kan anders
de uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 18 Handelshuurwet verklaard
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worden, in samenhang met de expliciete vermelding dat ze bereid zijn,
ondanks de nietigheid, verder te verhuren, zij het tegen een hogere huurprijs? Het is duidelijk dat eens de verhuurders op een vraag tot huurhernieuwing hebben geantwoord met het voorstellen van andersluidende voorwaarden en het principieel toestaan van de vernieuwing, zij niet meer op hun
standpunt kunnen terugkomen en de hernieuwing weigeren als de huurders
zich tot de rechter hebben gewend (Rb. Brugge, 3 december 1985, T. V.B.R.,
1986, 75).
ANTWOORD VAN DE VERHUURDER- Ben aanvraag tot huurhernieuwing werd gedaan via aangetekende brief. De verhuurder antwoordde met
een gewone brief, die evenwel ,voor ontvangst" werd afgetekend door de
bestemmeling, de huurder. Er was dus geen betwisting mogelijk: de huurder
had kennis gekregen van het antwoord van de verhuurder. Door de aftekening , ,voor ontvangst'' door de huurder deed deze impliciet afstand van zijn
recht om zich te beroepen op de in artikel 14 Handelshuurwet vervatte
relatieve nietigheid. Ten onrechte kende de vrederechter te Genk geen
rechtsgevolgen toe aan de door de verhuurder opgestelde brief. Hij stelt dat
het deurwaardersexploot en de aangetekende brief vereist zijn op straf van
verval. De niet-nakoming van die vorm kan niet worden goedgemaakt door
het tekenen van een ontvangstbewij s bij overhandiging van een gewone brief
(Vred. Genk, 8 januari 1985, Limb. Rechtsl., 1985, 237, noot T.). De ratio
legis van het voorzien van een streng formeel mechanisme van vraag en
antwoord in verband met de huurhernieuwing is dat er zekerheid moet
bestaan omtrent het ter kennis brengen aan de betrokken tegenpartij van
de vraag, respectievelijk van het antwoord.

244.

245.

DE ADVOKAAT ANTWOORDT OP DE HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG

- De huurder kan het bewijs van een door een verhuurder aan zijn
advokaat verleende lastgeving wettig afleiden uit de bewoordingen van een
brief die deze advokaat aan de huurder heeft gericht en uit het vertrouwen
van de verhuurder dat de advokaat nadien is blijven genieten. Het vonnis
leidt het bestaan van de lastgeving niet af uit de hoedanigheid van advokaat
van raadsman van de verhuurster, maar uit het vertrouwen dat hij ook na
de brief van 6 maart 1980 is blijven genieten, en uit de bewoordingen zelf
van de brief. Het vonnis breidt aldus de regel volgens welke de advokaat,
voor de gerechten, als gevolmachtigde van de partij verschijnt zonder dat
hij van enige volmacht moet doen blijken, geenszins uit (Cass., 5 apri11984,
Arr. Cass., 1983-84, 1040, Pas., 1984, I, 983, R. W., 1984-85, 1580).
§ 3. Hernieuwing ondergeschikt aan andersluidende voorwaarden
246.

HET VERTREKPUNT VAN DE VERVALTERMIJN VAN DERTIG DAGEN-

Artikel 18 Handelshuurwet doet de termijn van dertig dagen, die voor de
huurder het verval van het recht om de huurhernieuwing te vragen mee-
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brengt, ingaan vanaf het ogenblik waarop de verhuurder andere dan de door
de huurder voorgestelde voorwaarden bij deurwaardersexploot of bij ter
post aangetekende brief heeft doen kennen. Die bepaling wordt geschonden
door het vonnis dat beslist dat die termijn van dertig dagen niet is ingegaan
vanaf het ogenblik waarop de verhuurder de voorwaarden had doen kennen
waarvan hij de huurhernieuwing afhankelijk stelde, maar wei vanaf de dag
waarop hij aan de huurder heeft verklaard dat hij die voorwaarden zou
handhaven (Cass., 19 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 73, Pas., 1986,
I, 60, Rev. Not. B., 1985, 607, R. W., 1986-87, 2872). Op 23 januari 1980
wordt de vordering ingesteld, meer dan dertig dagen na het antwoord van
11 december 1979 waarbij de hernieuwing van de huurovereenkomst vanaf
1 januari 1981 wordt aangenomen onder twee voorwaarden: J 0 dat de
maandelijkse huur met 4.550 frank wordt vermeerderd, en 2° dat de
verhuurders de huurders mogen uitzetten ingeval van vervreemding van het
pand onder bezwarende titel. De rechtbank te Brussel verklaart de vordering
ontvankelijk. Het antwoord van 11 december 1979 maakt een aanvaarding
uit van de hernieuwing onder twee nieuwe voorwaarden; op 23 december
1979 aanvaarden de huurders de eerste maar wijzen de tweede voorwaarde
af; het antwoord van 28 december 1979 van de verhuurders is derhalve de
definitieve weigering van de hernieuwing (door vast te houden aan de twee
voorgestelde voorwaarden), en het vertrekpunt van de termijn van dertig
dagen. Dat is echter een verkeerde rekenmethode.
247. VERVAL. STILZWIJGENDE HUURHERNIEUWING- lngevolge artikel18

van de Handelshuurwet moet de huurder, indien er onenigheid blijft bestaan betreffende de voorwaarden van de hernieuwing, de zaak binnen de
dertig dagen vanaf het antwoord van de verhuurder voor de bevoegde
vrederechter brengen op straffe van verval. Indien de huurder, ondanks dat
verval, na het einde van de huurovereenkomst tach de Iokalen mag blijven
bezetten, bekomt hij een huurovereenkomst van onbepaalde duur, en dit
aan de vroegere voorwaarden en overeenkomstig artikel 14, 3de lid Handelshuurwet (Vred. Elsene, 1 juli 1983, T. Vred., 1984, 158).
In 1966 werd een handelshuurovereenkomst gesloten welke verviel op 30
juni 1975. Bij aangetekend schrijven van 28 maart 1974 verzocht de huurster
een hernieuwing. Bij aangetekend schrijven van 10 juni 1974 gaven de
verhuurders hun akkoord met de huurhernieuwing op andere voorwaarden.
Bij exploot van 3 juli 1974 dagvaardde de huurster op basis van artikel18
Handelshuurwet. Maar geen van de partijen daagde op ter zitting. De
vrederechter besliste later bij verstek van beide partijen dat de zaak werd
doorgehaald. De huurster heeft zich niet binnen de dertig dagen na het
antwoord van de verhuurders gewend tot de rechter. De huurster is dus
ingevolge artikel 18 Handelshuurwet vervallen van het recht op huurhernieuwing. Verrnits de van het recht op huurhernieuwing vervallen huurster
na het eindigen van de huur in het bezit van het verhuurde goed gelaten werd
is er nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand gekomen. De verhuurders
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konden die slechts beeindigen mits ze tenminste 18 maanden vooraf opzeggen. Dit hebben ze niet gedaan. De Stelling van de verhuurders dat de nieuwe
huur tot stand is gekomen onder de voorwaarden door hen vastgesteld is
geenszins juridisch steekhoudend. (Rb. Mechelen, 5 januari 1982, R. W.,
1982-83, 2281, noot).
248. VERZAKING VAN HET VERVAL - Wanneer de huurder, met toepassing
van artikel 18 Handelshuurwet, vervallen is van het recht op huurhernieuwing, kunnen de partijen van dat verval afzien en overeenkomen dat zij de
huur hernieuwen (Cass., 5 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1040, Pas., 1984,
I, 983, R. W., 1984-85, 1580).
249. TE VOORZICHTIGE HOUDING VAN DE VERHUURDER - Voor de vrederechter beweert verhuurster dat ze de aanvraag om huurhernieuwing van de
.huurster op 12 januari 1984 geweigerd heeft teneinde zelf het pand te
betrekken, terwijl de huurster staande houdt dat het antwoord een voorbehoud inhield bij die weigering waarbij de hernieuwing zou kunnen worden
toegestaan mits bepaalde voorwaarden. Op 27 maart 1984 had huurster het
volgende antwoord ontvangen: ,En reponse a votre lettre du 12 janvier
1984, je tiens a vous signaler que Ia S.P .R.L. doit refuser le nouvellement
du bail, voulant occuper elle-meme les meubles". In haar antwoord van 27
maart behoudt na haar weigering de verhuurster zich voor ervan af te zien
indien huurster bijzondere voorwaarden zou aanvaarden, nl. een bepaalde
huurprijs met indexatie, de uitvoering van zekere werken en de aanpassing
van de huurwaarborg. Dit voorstel wordt met bijzondere voorzichtigheid
uitgedrukt (,Toutefois, sous reserve de tout mon droit et sans aucune
reconnaissance prejudiciable, un renouvellement de bail pourrait etre envisage a condition que vous acceptez que le bail soit fixe a partir du ... etc.".
En wat verder: ,Dans le cas oil vous pourriez envisager d'accepter !'augmentation de Ioyer tel que dit ci-dessus, nous serions d'accord pour ouvrir
des pourparlers en vue d'executer certains travaux dans ce cas"). Deze
mededeling zou geen zin hebben, indien verhuurster zich aan haar gemotiveerde weigering wou houden. De vrederechter kent de huurster bijgevolg
het recht op huurhernieuwing toe (Vred. Etterbeek, 13 november 1984, T.
Vred., 1985, 92).
250. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT OP HUURHERNIEUWING.

Wanneer er, met betrekking
tot de hernieuwing van een handelshuur, tussen de partijen onderhandelingen worden gevoerd betreffende de nieuwe voorwaarden, moet de advokaat
van de huurster, wanneer hij vaststelt dater niet tijdig een akkoord tot stand
komt, ofwel, indien hij opdracht heeft gekregen om het nodige te doen,
onmiddellijk de bij de wet op straffe van verval voorgeschreven formaliteiten vervullen, ofwel, indien hij slechts geconsulteerd wordt, de client op het
gevaar van verval wijzen en, teneinde zijn eigen verantwoordelijkheid te

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOKAAT-
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dekken, er nogmaals per brief op wijzen (Rb. Dendermonde, 27 januari
1982, R. W., 1985-86, 2847).
TIJDELIJKE HUURWETGEVING. WET VAN 27 DECEMBER 1977- Wanneer een handelshuurovereenkomst ingevolge artikel 20 Handelshuurwet is
hernieuwd en de rechter de huur op een hoger bedrag heeft vastgesteld dan
het bedrag zoals het voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 24
december 1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht
en concurrentievermogen van de economie, komt enkel dat Iaatste bedrag
in aanmerking voor de toepassing van de huurprijsverhoging waarin voor
de periode van 1 januari tot 31 december 1978 is voorzien bij artikel2, § 1,
eerste lid, wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van de huur- en
de andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen;
artikel 8 van vermelde wet van 24 december 1976 is niet toepasselijk op de
hernieuwing van de handelshuur. Hetzelfde geldt voor de toepassing van
de huurprijsverhoging voor de periode van 1 januari tot 31 december 1979
(Cass., 20 november 1981, Arr. Cass., 1981-82, 389, Pas., 1982, I, 389).
De wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, heeft, wat
de handelshuurovereenkomsten betreft, van 1 januari 1981 af, een wijziging
gebracht in de regels waarvan toepassing is gemaakt in het geannoteerde
arrest en waarop de rechtsleer kritiek oefende. Artikel 1, § 3, van die wet
bepaalt immers dat zij ,niet van toepassing is op de handelshuurovereenkomsten in de mate waarin hiervoor bijzonder wettelijke bepalingen gelden" (zie in dat verband: Jos Vankerckhove, ,Loyers et revenus immobiIiers en 1981", J.T., 1981, 145 e.v., inzonderheid nrs. 42 e.v.; A. Van
Oevelen, ,De Nieuwe Tijdelijke Huurwet van 23 december 1980: meer dan
een coordinatie", T.P.R., 1981, 81, nr. 13, en 105, nr. 34; zie Cass., 28
september 1979, Arr. Cass., 1979-80, nr. 66: de bepalingen van de wet van
27 december 1977 raken de openbare orde).

251.

Het betrof terzake een geval van huurhernieuwing met toepassing van
artikel 20 van de wet van 30 apri11951 betreffende de handelshuurovereenkomsten. Ben vonnis van 24 apri11978 legde de jaarlijkse huurprijs vast op
192.000 frank, zegge 16.000 frank per maand vanaf 1 juni 1977 onder
voorbehoud van de beschikkingen van artikel 6, § 1, 1° en 2° van de wet
van 24 december 1976 en artikel2, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van
24 december 1977. Het blijkt dat het bedrag van 16.000 frank per maand
hoger was dan het bedrag van de maandelijkse huurprijs zoals het op 30
november 1977 voortvloeide uit de bepalingen van de wet van 24 december
1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling. Het vonnis stelt vast dat
artikel 6, § 1, 1° van de wet van 24 december 1976 de opeisbaarheid van
deze nieuwe huurprijs tot einde 1977 heeft uitgesteld. Wat betreft de
huurprijs voor het jaar 1978, mocht krachtens artikel 2, § 1, eerste lid van
de wet van 27 december 1977, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13
november 1978, het bedrag van de huurprijs voor de periode van 1 januari
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tot 31 december 1978 niet hoger zijn dan het bedrag zoals het op 30
november 1977 voortvloeide uit de bepalingen van de wet van 24 november
1976, verhoogd met 50Jo niettegenstaande alle wettelijke reglementaire of
contractuele strijdige bepalingen, doch onder voorbehoud van artikel 8 van
de wet van 24 december 1976. In casu gaat het om een geval van huurhernieuwing als bedoeld in artikel 20 van de Handelshuurwet. Artikel 8 van
de wet van 24 december 1976 krachtens welke elke tussen 1 april 1976 en
31 december 1977 aangevraagde huurprijsverhoging ingevolge de toepassing van artikel 6 van de Handelshuurwet slechts met 1 januari 1978 kon
ingaan, vindt ten deze geen toepassing. In strijd met voormelde wetsbepalingen beslist het vonnis dat de verschuldigde huurprijs per 1 januari 1978
16.800 frank per maand beliep, en per 1 januari 1979, 17.482 frank per
maand. Het vonnis wordt vernietigd.

§ 4. Weigering van huurherniewing
252. WEIGERINGSGROND: AFWEZIGHEID VAN WETTIG BELANG- Artikel
16, I, 6° Handelshuurwet dient restrictief toegepast: zodra de huurder door
weigering van huurhernieuwing enig verlies lijdt is er een belang in de zin
van artikel16, I, 6° Handelshuurwet. De in elkaars onmiddellijke nabijheid
gelegen handelszaken X en Y zijn gelijksoortig. De huurder kan een wettig
belang hebben zijn handel uit te baten in meerdere, niet ver van elkaar
gelegen exploitatiepunten. Het feit dat de huurder in de omgeving nog een
uitbatingspunt heeft impliceert derhalve op zichzelfniet dat hij geen wettig
belang heeft bij de hernieuwing van een handelshuur. Maar de afwezigheid
van het wettig belang van de huurder blijkt uit het overname-aanbod dat
hij in een plaatselijk advertentieblad liet publiceren. Zijn enig doel bestaat
erin een overnamevergoeding op te strijken. In de gegeven omstandigheden
is het duidelijk dat de huurder met zijn vraag tot huurhernieuwing niet de
verdere exploitatie van de bestaande handelszaak beoogde; evenmin beoogde hij de realisatie van de handelszaak (als geheel van materiele en immateriele elementen) vermits hij - zoals blijkt uit de inhoud van zijn advertenties
tot overname - !outer een vergoeding voor zijn recht op de huurceel op
het oog had. Zulks strookt niet met de geest van de Handelshuurwet en de
wettelijke bescherming van de handelszaak. Het te gelde maken van het
recht op de huurceel, in plaats van de handelszaak, is vreemd aan het wettig
belang bedoeld in artikel 16, I, 6°. De huurhernieuwingsaanvraag werd
geweigerd zowel door de vrederechter als door de Rechtbank van Eerste
Aanleg (Rb. Gent, 19 november 1985, T.G.R., 1986, 33).
253. WEIGERINGSGROND: PERSOONLIJK GEBRUIK- Wanneer de verhuurder de huurhernieuwing weigert omdat hij het goed voor eigen doeleinden
nodig heeft, beslist de rechter niet wettig dat de verhuurder zijn voornemen
ten uitvoer heeft gebracht, als hij vaststelt dat de verhuurder het goed slechts
voor een gering gedeelte voor eigen doeleinden heeft aangewend (Cass., 15
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februari 1985, Pas., 1985, I, 737, Arr. Cass., 1984-85, 825). De huurhernieuwing werd geweigerd op grond van bet feit dat verhuurster bet verhuurde gebouw nodig had om er de diensten van de vakbond in onder te brengen.
De huurders lieten gelden dat bet gebouw 348 m2 ruimte bood, waarvan
112 m2 door verhuurster aangewend werd om een nabij gelegen feestzaal
uit te breiden, en maar 56 m 2 om er de diensten van de vakbond te vestigen,
zodat volgens de huurders amper 16 OJo van de beschikbare oppervlakte is
aangewend om bet voornemen te verwezenlijken, uitgedrukt in de weigeringsbrief. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is niet
zeer duidelijk. Mogelijks bedoelt de rechtbank dat de huurders enkel
aanvoerden dat verhuurster van de gelegenheid, geboden door de noodzakelijke veranderingswerken van het pand, gebruik heeft gemaakt om belangrijke werken uit te voeren aan een er achter gelegen feestzaal, in welk geval
de rechtbank de bewijskracht van de conclusie zou miskennen. De rechtbank kan ook bedoelen dat verhuurster bet voornemen op grond waarvan
zij de. huurders uit bet goed heeft kunnen zetten, ten uitvoer brengt hoe
gering het voor mutualistische diensten aangewende gedeelte van bet goed
ook zij. De rechtbank zou dan artikel 25, 3° Handelshuurwet schenden. Het
vonnis werd derhalve vernietigd.
Onder persoonlijk betrekken in de zin van artikel 16, I, 1°, Handelshuurwet
dient verstaan bet feit dat de eigenaar bet goed betrekt, zelfs al gebeurt dit
maar voorlopig en op onregelmatige wijze. Bedoeld wordt vooral de mogeIijkheid om naar goeddunken in bet goed te kunnen verblijven. De ratio van
de wet is de bescherming van de handelszaak: men wil beletten dat de
eigenaar zelf aanzienlijke baten zou kunnen halen uit de handelszaak die
door de huurder werd opgebouwd. Het persoonlijk betrekken is niet afhankelijk van bepaalde modaliteiten of frekwenties, wat een onwettige beperking van bet eigendomsrecht zou betekenen in strijd met artikel 544 B. W.
(Rb. Turnhout, 8 maart 1984, Turnh. Rechtsl., 1983, 139). Volgens de
rechtbank kunnen de huurders geen argument putten uit het feit dat bet
goed te koop werd gesteld. De verhuurders geven hiervan als uitleg - en
die komt aanvaardbaar voor - dat ze zich een gedachte wilde vormen van
de actuele waarde van bet pand, o.a. in verband met de gebeurlijke Iatere
erfrechtelijke aspecten.
HUURHERNIEUWINGSWEIGERING ZONDER REDEN- Het bij artikel 16,
IV, Handelshuurwet aan de verhuurder toegekend recht om zonder reden
de hernieuwing van de huur te weigeren gaat niet gepaard met enige
voorwaarde of verplichting jegens de huurder, behalve die om de maximumvergoeding wegens uitzetting te betalen, eventueel verhoogd met een bedrag
om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden (Cass., 29 september 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 83, Pas., 1984, I, 82, R. W., 1984-85, 750, Rec. Gen.
Enr. Not., 1986, 203).

254.

255.

HOGER AANBOD VAN EEN DERDE. VOORKEUR VAN DE HUURDER-

De
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verhuurder die gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 16, IV,
Handelshuurwet, zonder zich te beroepen op het eventuele aanbod van een
derde, is niet verplicht om dat aanbod ter kennis te brengen van de huurder;
in dat geval kan de huurder zijn recht van voorkeur niet uitoefenen.
Uit de artikelen 16, I, 5° en 21 Handelshuurwet volgt dat de verplichting
van de verhuurder om het aanbod van een derde ter kennis te brengen van
de huurder, evenals het voorkeurrecht van de huurder, slechts bestaan
voorzover de verhuurder zich op het aanbod van de derde heeft beroepen
(Cass., 29 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,83, Pas., 1984, I, 82, R. W.,
1984-85, 750, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 203).
De Rechtbank van Berste Aanleg te Luik stelde vast dat de eigenaar op
grand van artikel16, IV, Handelshuurwet de hernieuwing van de met een
derde gesloten handelshuurovereenkomst heeft geweigerd en met eiseres, de
brouwerij Artois, een nieuwe huurovereenkomst heeft aangegaan. Het
vonnis besliste dat de huurder recht had om kennis te krijgen van het
aanbod. Het vonnis sprak van wetsontduiking. Het wordt vernietigd.
256. MEERDERE VERHUURDERS. WEI GERING VAN HERNIEUWING DOOR DE
ENE, INSTEMMING DOOR DE ANDERE- Biser vordert huurhernieuwing voor
een pand dat hij van zijn ouders in huur had en waarvan hij, sedert het
overlijden van zijn ouders, medeeigenaar is met de gedaagden, zijn broer
en zuster. Bij conclusie heeft hij echter berust in de weigering die zijn zuster
hem heeft betekend en vordert hij, op grand van artikel16, I, een vergoeding van 300.000 frank wegens uitzetting. De zuster betwist deze vordering
niet, maar meent dat hij als medeeigenaar zijn deel in de vergoeding moet
dragen. De broer betwist de vordering tot vergoeding wei, op grand dat hij
met de huurhernieuwing heeft ingestemd. Volgens de vrederechter kan de
huur slechts hernieuwd worden met de instemming van aile medeeigenaarsverhuurders en hij citeert hierbij Lahaye en Van Kerckhove, Baux commerciaux, nr. 1783. De aangevraagde huurhernieuwing moetdus worden geacht
te zijn geweigerd. Biser kan aanspraak maken op de uitzettingsvergoeding
bepaald in artikel 16, IV. Maar eiser is nooit huurder geweest van de
gedaagden persoonlijk. Hij heeft het handelspand oorspronkelijk in huur
verkregen van de ouders van partijen, die aileen eigenaars waren. Het is
meteen duidelijk dat gedaagden niet persoonlijk gehouden kunnen zijn tot
betaling van enige uitzettingsvergoeding. Biser zou zijn aanspraak daarop
aileen kunnen doen gelden ten laste van de nalatenschap (Vred. Brugge, 15
oktober 1982, R. W., 1985-86, 546).
257. REDENEN DIE DE HOOFDHUURDER ALLEEN BETREFFEN - Artikel 11,
II, tweede lid van de Handelshuurwet handelt o.m. over de aanvraag tot
huurhernieuwing gedaan door de hoofdhuurder en verworpen door de
hoofdverhuurder om redenen die de hoofdhuurder aileen betreffen. Het
stilzitten van de hoofdhuurder na de weigering door de verhuurder van
huurhernieuwing, gegrond op een wettige reden, is geen reden van weigering

1238

-===--=--=-=------=--==--------=-------=-===-:::r_- T-----=-----==------======

-======--::_r:__

'----===----_ --=---=-===--- _L_

van huurhernieuwing die de hoofdhuurder aileen betreft (Cass., 8 november
1984, Arr. Cass., 1984-85, 355, Pas., 1985, I, 315, R. W., 1984-85, 2976).
De eigenaar weigerde de hernieuwing van de hoofdhuur, omdat hij van plan
beweerde te zijn het verhuurde pand zelf te bewonen. De onderhuurder
beweerde dat de reden die de verhuurder inroept om de weigering te staven
weinig ernstig was en moest aangevochten worden.
258. VASTE DATUM VAN EEN AKTE MET EEN COMMERCIELE VERPLICHTING
- Om te beslissen dat de brouwerij Artois bevoegd was om aan brouwerij
Raacht kennis te geven van de weigering van huurhernieuwing, verklaart
het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers dat men om te
verhuren ,niet noodzakelijk eigenaar behoeft te zijn, maar een recht van
vruchtgebruik of gebruik op de verhuurde zaak moet bezitten"; het stelt
vast dat ,dit recht van de brouwerij Artois blijkt uit het proces-verbaal van
de vergadering van 21 januari 1977 van de Raad van Bestuur van de
Brasserie de la Chasse Royale, volgens hetwelk de Raad van Bestuur van
de brouwerij Artois haar verzocht, als vastgoedmakelaar, het bewuste pand
aan te kopen, met dien verstande dat de brouwerij Artois in eigen naam zal
instaan voor het beheer van het pand, het regelen van het genot ervan en
de vaststelling daarvan ten aanzien van alle bewoners". Ret Rof van
Cassatie vindt terecht dat uit die vermelding niet volgt dat het vonnis
oordeelt dat het gebruiksrecht van de brouwerij Artois een zakelijk recht
is; onder aanhaling van uittreksels uit het proces-verbaal van voornoemde
Raad van Bestuur verduidelijkt het vonnis waaruit dat gebruiksrecht voortvloeit en waarin het in dit geval bestaat.

Ret bestreden vonnis zegt voor recht dat brouwerij Raacht het pand ter
beschikking moet stellen van brouwerij Artois. Ret beschikt afwijzend op
de hoofdvordering van brouwerij Raacht die ertoe strekte voor recht te
doen zeggen dat zij de hernieuwing heeft bekomen van de hoofdhuurovereenkomst. De brouwerij Raacht voerde aan dat het proces-verbaal van de
Raad van Bestuur van 21 januari 1977 een eenzijdige akte was zonder vaste
datum, en dat die akte niet kon tegengeworpen worden aan derden, inzonderheid aan haar die een vroegere huurovereenkomst bezit ingevolge een
geregistreerde akte. Ret Rof van Cassatie stelt dat de datum van een akte
waarin een commerciele verplichting voorkomt, jegens derden door alle
middelen van recht kan worden bewezen; dat de rechter zijn overtuiging
mag laten steunen op vermoedens en onder meer mag aannemen dat de akte
bewijs oplevert van de daarin voorkomende datum. Ret vonnis dat zegt dat
de rechten en verplichtingen van de brouwerij Artois met betrekking tot het
genot van het pand voortvloeien uit het proces-verbaal van 21 januari 1977
van de Raad van Bestuur van de Brasserie de la Chasse Royale en beslist
dat artikel 1328 B.W. niet toepasselijk is, aangezien het geschil handelszaken betreft en de vaste datum uit de handelsboeken blijkt, schendt de
wet niet (Cass., 25 november 1982, Arr. Cass., 1982-83, 421, Pas., 1983,
I, 387).
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VERGOEDING WEGENS UITZETTING

259.

AANVANGSPUNT VAN DE TERMIJN W AARBINNEN DE UITZETTINGSVER-

Zo, in het bij artikel 16, IV van
de Handelshuurwet bepaalde geval, het recht van de verhuurder op uitzettingsvergoeding ontstaat bij de weigering van huurhernieuwing en de huurder derhalve vanaf die weigering een geding kan voeren over het recht op
en het bedrag van die vergoeding, wordt zij nochtans pas eisbaar bij het
verstrijken van de huurovereenkomst. Hieruit volgt dat de termijn van een
jaar waarbinnen, krachtens artikel28 van de Handelshuurwet, de rechtsvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding moet worden ingesteld,
geen aanvang neemt v66r de uitzetting (Cass., 17 december 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 526, Pas., 1983, I, 480, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 337,
R. W., 1984-85, 1607, Res Jur. Imm., 1984, 99).
Wanneer de verhuurder een handelshuurovereenkomst weigert te hernieuwen vangt de bij artikel 28 gestelde termijn van een jaar waarbinnen de
huurder de rechtsvordering tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting
kan instellen, niet aan v66r de uitzetting (Cass., 11 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 168, Pas., 1986, I, 146, Res Jur. Imm., 1986, 261).
GOEDING MOET GEVORDERD WORDEN -

260.

TERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN DE VORDERING TOT BETALING

De rechtsvordering tot betaling van
de uitwinningsvergoeding waarvan sprake is in artikel 25, eerste lid, 2°,
Handelshuurwet, moet worden ingesteld binnen een jaar te rekenen van het
feit waarop de vordering is gegrond, te weten het einde van de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder. De Rechtbank van Eerste Aanleg
te Turnhout die in het vonnis vaststelt dat de huurovereenkomst eindigde
op 1 mei 1979 heeft niet zonder schending van artikel 28, Handelshuurwet
kunnen beslissen dat de rechtsvordering van de eisers, ingesteld bij dagvaarding van 14 mei 1979 en strekkende tot het verkrijgen van de uitzettingsvergoeding vervallen was (Cass., 14 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 654,
Pas., 1983, I, 575, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 340, Res Jur. Imm., 1984,
91).
VAN DE UITZETTINGSVERGOEDING -

261.

UITZETTINGSVERGOEDING VOOR NIET-UITVOERING VAN DE OPGEGE-

De verhuurder die de huurhernieuwing heeft
geweigerd op grand van artikel16, I, 1°, Handelshuurwet, en zonder wettige
reden zijn voornemen op grand waarvan hij de huurder uit het goed heeft
kunnen zetten, niet ten uitvoer heeft gebracht binnen zes maanden, maar
aan het goed een bestemming heeft gegeven die elke handelsonderneming
uitsluit, is niettemin de bij artikel25, ten derde, eerste zin, Handelshuurwet
bepaalde uitzettingsvergoeding verschuldigd aan de huurder (Cass., 27 juni
1986, Arr. Cass., 1985-86, 1475, J. T., 1987, 351, Pas., 1986, I, 1329). Het
Hof stelt echter dat het beschikkend gedeelte van het bestreden vonnis
VEN WEIGERINGSGROND -
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wettelijk verantwoord is. Oak al was het middel gegrond, het kan niet tot
cassatie leiden en is derhalve niet ontvankelijk.
De verhuurders hadden de huurhernieuwing geweigerd omdat hun dochter
het goed zou betrekken. Uit het proces-verbaal van vaststelling blijkt dat
de dochter hoogstens een kamer van het pand betrok. De verhuurders
worden veroordeeld tot het betalen van een uitzettingsvergoeding van
164.052 frank. In cassatie voeren ze aan dat ze aan het goed een bestemming
hebben gegeven die het hun mogelijk zou hebben gemaakt de hernieuwing
van de huur te weigeren op grand van artikel 16, I, 2°, meer bepaald de
wil van de verhuurder om het goed een bestemming te geven die elke
handelsonderneming uitsluit. Volgens artikel 25, 1° is de vergoeding dan
gelijk aan een jaar huur. Dit is in elk geval meer dan wat verschuldigd was
voor het ingeraepen motief, met name geen vergoeding. Indien het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing gegrand is op een foutieve (door
de voorziening gekritiseerde) redenen, kan het Hof deze vervangen door een
rechtsgrond die het beschikkend gedeelte verantwoordt (zie Cass., 27 juni
1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 680).
262. RETENTIERECHT VAN DE HUURDER - De afgaande huurder kan Op
het bij artikel 27 Handelshuurwet bepaalde retentierecht geen aanspraak
maken indien zijn recht op vergoeding wegens uitzetting ernstig wordt
betwist, en zolang over die betwisting geen uitspraak is gedaan (Cass., 18
april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1127, Pas., 1986, I, 1018, J. T., 1987, 351).
263. UITZETTINGSVERGOEDING. EIGENDOM VAN DE HANDELSZAAK- Om
aanspraak te kunnen maken op een uitwinningsvergoeding op grand van
artikel 16, IV, Handelshuurwet, moet de huurder eigenaar zijn van de
handelszaak (Rb. Brugge, 3 maart 1986, T. V.B.R., 1986, 18). Bij het sluiten
van de huur hadden de partijen bij geschrift uitdrukkelijk gespecifieerd dat
,het Cafe R." zou in huur gegeven worden en dat o.a. voor overname (d.i.
eigendomsverwerving) van meubilair de sam van 120.000 frank zou betaald
worden. Dit meubilair werd dan in een bijgevoegde inventaris omschreven
en omvat voornamelijk de toonbank, tafels en stoelen, biljart, cafestoof,
lusters, terrastafels en -stoelen, luidspreker, enz. Er werd dus duidelijk een
onderscheid werd gemaakt tussen het meubilair en de naam ,Cafe R.".
Partijen hebben precies voor ogen gehad dat het clienteel, verbonden aan
dit onroerend goed en aan de naam die de verhuurders destijds eraan had den
gegeven, niet zou overgelaten worden en eigendom bleef van de verhuurders. Meer dan meubilair is er niet overgelaten. De huurder is dus geen
titularis van de handelszaak en heeft geen recht op een uitzettingsvergoeding.
264. GEWICHTIGE REDEN- Een eigenaar had de huurhernieuwing geweigerd om reden dat zijn kleinzoon het gehuurde goed zou betrekken. Dit
gebeurde echter niet. De huurder, een brouwerij, maakt aanspraak op een
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vergoeding van drie jaar huur. De eigenaar voert aan dat zijn kleinzoon
tengevolge van de economische toestand het risico van het opstarten van
een handelszaak niet meer kon nemen. De rechtbank te Hasselt stelt dat de
economische crisis reeds een vaststaand feit was wanneer de eigenaar bij
brief van 9 mei 1979 de huurhernieuwing weigerde en dat het vooruitzicht
tot spoedige verandering niet bestond. Een in de periode van 1 september
1980 tot 1 maart 1981 voortwoekerende economische crisis kan derhalve
niet worden aanvaard als gewichtige reden om het voornemen niet ten
uitvoer te brengen (Rb. Hasselt, 7 november 1983, R. W., 1986-87, 599).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel stelt vast dat het voornemen
van de eigenares, waardoor zij haar weigering de huurovereenkomst te
hernieuwen verantwoordt, de wederopbouw was van het goed met de
bedoeling het uitsluitend als kantoorruimte te gebruiken. Dit voornemen
kon niet ten uitvoer gebracht worden wegens een overheidsmaatregel vervat
in een Ministerieel Besluit van 29 maart 1976 en in een Koninklijk Besluit
van 28 november 1979 waarbij verbindende kracht wordt verleend aan het
gewestplan voor Brussel, dat bepaalt dat op de plaats van het litigieuze goed
woonhuizen zullen worden gebouwd, en geen kantoorruimte. Kantoorgebouwen opzetten mocht vroeger wei. Het vonnis neemt evenwel niet aan dat
dit feit de gewichtige reden vormt waarop de verhuurder zich kan beroepen
ingevolge artikel 25, 3° van de Handelshuurwet om te ontkomen aan de
betaling van de uitzettingsvergoeding. Het vonnis wordt vernietigd (zie
R.C.J.B., 1977, Les contrats speciaux, biz. 288).
Hoewel de feitenrechter in feite het bestaan en de gewichtigheid beoordeelt
van de reden die door de verhuurder wordt aangevoerd ter verantwoording
van het niet ten uitvoer brengen van het voornemen waarop de weigering
om de huur te hernieuwen, was gegrond, kan zijn beslissing enkel naar recht
uit de omstandigheden van de zaak worden afgeleid indien zij, met toepassing van artikel25, 3°, Handelshuurwet, rekening houdt met het voornemen
dat de verhuurder, op het ogenblik van de weigering de huur te hernieuwen,
in staat heeft gesteld de huurder uit te zetten. De rechter die vaststelt dat
de verhuurder op het ogenblik van de weigering de huur te hernieuwen
werkelijk het voornemen had het goed zelf weder op te bouwen als kantoorruimte, kan de gewichtige reden die de verhuurder aanvoerde om het niet
ten uitvoer brengen van zijn voornemen te verantwoorden ten deze de
goedkeuring van een gewestplan dat bepaalt dat op de plaats van het
litigieuze pand woonhuizen zullen worden gebouwd, niet verwerpen op
grond dat de weigering de huur te hernieuwen enkel het voornemen vermelde het goed weder op te bouwen zonder te verduidelijken dat het om een
kantoorruimte ging, en evenmin op grond van omstandigheden die met de
weigering de huur te hernieuwen, niets te maken hebben, zoals de latere
weigering het verder precair gebruik van het goed door de huurder toe te
staan (Cass., 28 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 1061, Pas., 1983, I, 968,
Rev. Not. B., 1983, 477, Res fur. Imm., 1983, 287).
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265. VERLATEN OF VERVALLEN TOESTAND- De verhuurder kan zich op

de verlaten of vervallen toestand van de handel als bedoeld in artikel 25,
elfde lid, Handelshuurwet, beroepen voor alle gevallen waarin aan de
huurder een vergoeding wordt toegekend met toepassing van artikel 25.
De in die bepaling bedoelde toestand moet worden beoordeeld op het
ogenblik van de terugneming. In casu had de huurster, een brouwerij, de
herberg sedert 17 maanden niet meer geexploiteerd. De weigering van
huurhernieuwing veroorzaakt de huurster geen schade, aangezien ze bij de
heropening de handelszaak volledig opnieuw zou moeten opbouwen, wat
zij ook in een ander pand kan doen. De brouwerij, die het onderste uit de
kan wil, krijgt het deksel op de neus, en geen uitzettingsvergoeding (Rb.
Hasselt, 7 november 1983, R. W., 1986-87, 599).
266. OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK DOOR DE VERHUURDER AAN

Bij overdracht van een handelszaak moet de bedoeling waarvan sprake is in artikel16, ten derde, Handelshuurwet persoonlijk
door de verhuurder gerealiseerd worden. Er wordt geen uitzondering gemaakt op de regel voor het geval waarin de verhuurder het gehuurde goed
verkoopt en zich aldus in de onmogelijkheid plaatst om zelf de bedoeling
te verwerkelijken die hij uitgedrukt had, en de derde verkrijger opdraagt
die intentie uit te voeren, zelfs indien dit binnen de wettelijke termijn
gebeurt. Indien de verhuurder niet persoonlijk de bedoeling die hij uitgedrukt had verwerkelijkt moet hij aan de huurder een uitzettingsvergoeding
betalen (Rb. Nijvel, 19 oktober 1983, Pas., 1984, III, 27).
De handelszaak werd door de verhuurder overgedragen aan de onderhuurder. In de overeenkomst wordt bepaald dat de verkrijgers de nodige
regelingen zullen treffen met de huurder; overeengekomen werd dat de
verkoper tot geen enkele vergoeding zou gehouden zijn in het kader van de
huurhernieuwing. Die clausule moet gelnterpreteerd worden als een last van
de koop (Rb. Nijvel, 19 oktober 1983, Pas., 1984, III, 27).

DE ONDERHUURDER -

267. GEEN UITZETTINGSVERGOEDING INDIEN DE HUURDER DE HANDELSZAAK NIET VERDER ZAL ZETTEN - Ben huurder had ten gepaste tijde een
hernieuwing van zijn handelshuur gevraagd. Die werd geweigerd. De verhuurder riep zijn bedoeling in om persoonlijk het goed te bezetten om er
een andere handel in uit te baten en in ondergeschikte orde zijn bedoeling
om werken te Iaten uitvoeren. De huurder dagvaardt de verhuurder in
betaling van een uitzettingsvergoeding van drie jaar omdat de verhuurder
niet binnen de wettelijke termijn zijn voornemen verwerkelijkte. Dit betwist
de verhuurder uiteraard. De discussie had zich normalerwijze moeten
beperken tot een betwisting van het motief dat ingeroepen werd ter ondersteuning van de huurhernieuwingsweigering, maar de vrederechter stelt vast
dat het geding zich op een ander plan situeert. Uit de brief van de huurder
wordt afgeleid dat hij de huur niet verder wou zetten. Eigenlijk was het niet
de stopzetting van zijn handelszaak die hij vergoed wou zien, maar wei het

1243

verlies van het sleutelgeld dat verbonden was aan een duidelijk bevoorrechte
standplaats. Vermits vaststaat dat die huurder de uitbating van de handelszaak niet verder zou gezet hebben, is hij niet een handelshuurder die uit zijn
handelszaak gezet is in de zin van de wet. Het is dan ook zonder belang om
te onderzoeken of de klachten die de huurder formuleert ten opzichte van
de verhuurder aldan niet gegrond zijn (Vred. Elsene, 22 augustus 1983, T.
Vred., 1985, 104, noot Matthijs, M.).
AFDELING
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RECHTSPLEGING

De vordering strekt ertoe een beding in de handelshuurovereenkomst nietig te doen verklaren dat als volgt luidt: ,Bij verkoop
van het huis geeft de verhuurder de eerste keus aan de huurder aan de prijs
die een aangestelde schatter zal aanduiden. Dit recht van voorkeur geldt
eveneens voor de heer en mevrouw De Grote''.
De vrederechter is bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van een
beding in een handelshuurovereenkomst waarbij een recht van voorkeur bij
verkoop van het pand aan derden wordt toegekend, wanneer het beding een
bijkomende bescherming uitmaakt van de huurder en zijn handelshuur (Rb.
Brugge, 10 januari 1983, R. W., 1983-84, 2119).
268. BEVOEGDHEID -

269. NIET -EERBIEDIGING VAN EEN VOORKOOPRECHT- De vordering strekt
tot een vergoeding wegens de niet-eerbiediging van een voorkooprecht. Dit
behoort niet tot de essentie van een handelshuurovereenkomst. Mede gelet
op artikel 591, 1° en artikel 529, 1° Ger.Wb. is de Rechtbank van Eerste
Aanleg bevoegd om kennis te nemen van zulke vordering (Rb. Gent, 12
september 1985, T.G.R., 1985, 115).
270. UITVOERBAARHEID BIJ VOORRAAD - De uitdrijving die het gevolg is
van een bezetting zonder recht noch titel resulterend uit de nietigverklaring
van de overdracht van huur, berust op een vonnis dat geveld is in toepassing
van de Handelshuurwet. Artikel 31 Handelshuurwet is dus op dit geval van
toepassing. De twee daarin bepaalde uitzonderingen tonen aan dat de
,definitieve" vonnissen uitvoerbaar zijn bij voorraad zonder dat de rechter
hierover uitspraak moet doen. De uitdrukking in de loop van het geding
(,en cours d'instance") is zeker niet ideaal te noemen, maar zij is niet
strijdig met het feit dat aile beslissingen bedoeld zijn (de twee uitzonderingen niet te na gelaten) die geveld zijn in de loop van het geding met
betrekking tot de procedure in beroep. De uitdrukking ,in eerste aanleg"
ware beter geweest (Beslagr. Luik, 4 november 1985, Jur. Liege, 1986, 320).

Het verzoekschrift tot oproeping tot minnelijke schikking heeft dezelfde gevolgen, wat de door de wet gestelde

271. MINNELIJKE SCHIKKING -
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termijnen betreft, als de dagvaarding. Dit evenwel op voorwaarde dat ze
wordt uitgebracht binnen dertig dagen na dagtekening van het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat geen minnelijke schikking tot stand
gekomen is. Het is zonder belang te weten aan welke der partijen het te
wijten is dat geen minnelijke schikking mogelijk was. Door als voorwaarde
te stellen dat de verzoekende partij op de terechtzitting tot minnelijke
schikking verschijnt, voegt de rechter aan de wet een vereiste toe (Rb.
Kortrijk, 23 oktober 1984, R. W., 1986-87, 2044).

HOOFDSTUK

III

DE PACHT
AFDELING

1

BEGRIP EN TOEPASSINGSGEBIED

De overvloed aan rechtspraak op het gebied van de Pachtwet lijkt aan te
tonen dat er op dit vlak heel wat sociologische en economische spanningen
aanwezig zijn. Misschien brengt de nieuwe Pachtwet van 7 november 1988,
B.S., 6 december 1988, hierin soelaas (zie Gotzen, R. en Herbots, J., ed.,
De nieuwe Pachtwet, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989).
272. BEZETTING TER BEDE - Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat
een bepaalde overeenkomst geen pacht was, maar een bezetting ter bede.
Het was volgens het Hof het opzet van de contractanten de onroerende
goederen, die immers niet benut en onbebouwd konden blijven, te Iaten
gebruiken door eiser tegen een passende vergoeding, maar slechts voor een
wachttijd tot de toen reeds onder ogen genomen verdeling na de dood van
vader Mus. Waar de uitgedrukte en onverdachte doelstelling voorop zat
aldus te voorkomen dat de gelijkheid tussen de erfgenamen zou verbroken
worden, wat het geval zou geweest zijn bij het sluiten van een pacht, kan
de overeenkomst zeker niet beschouwd worden als een ontduiking van de
wettelijke beschermingsmaatregelen inzake pacht. Maar de eiser in cassatie,
de bezetter van het goed, stelt dat de door de partijen gesloten overeenkomst
van 1 oktober 1966 uitdrukkelijk bepaalt dat de eigendommen van wijlen
Mus Camille aan hem verpacht werden voor een periode van negen jaar
tegen een jaarlijkse pachtprijs van 50.000 frank en de verplichting om wijlen
Mus Camille kosteloos inwoon en levensonderhoud te verschaffen. Dit is
een pachtovereenkomst. Door deze overeenkomst te interpreteren als een
contract van precaire bezetting, schendt het arrest de bewijskracht van deze
akte. Het Hof van Cassatie gaat hiermede akkoord. De litigieuze overeenkomst bedingt een eerste gebruiksperiode van negen jaar; in de overeenkomst wordt gehandeld over , ,verpachten'', , ,pachter'', , ,verpachter'',
,huidige pachtovereenkomst", ,pachtverlenging", ,pachtperiode",
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,pachtsom", ,gepachte goederen". Verder verdient nog aandacht dat de
voor landpacht gebruikelijke vervaldag van 1 oktober wordt in acht genomen, dat een opzeggingstermijn van twee jaar wordt bedongen, dat de
gewone pachtverlenging is bedongen, behoudens voor het geval dat de vader
zou komen te overlijden, en dat de opzegging door de pachter wordt
geregeld. Het arrest miskent de bewijskracht van de overeenkomst door te
beslissen dat het ,geen eigenlijke pachtovereenkomst" is ,doch enkel een
tijdelijke bezetting tegen vergoeding" (Cass., 3 januari 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 661). Wanneer de bewoordingen van een overeenkomst zeer duidelijk maken dat het een pachtovereenkomst is, mag men die niet interpreteren
in de zin dat partijen eigenlijk geen pacht maar een bezetting ter bede
bedoelden. Een bezetting ter bede kan wel geldig bedongen worden, indien
er redenen voor zijn en partijen de wet niet willen omzeilen. De bewoordingen van de overeenkomst moeten echter duidelijk maken dat partijen
inderdaad een bezetting ter bede bedoelden.
273. ER MOET BEN PRIJS BEDONGEN ZIJN - Opdat er pacht ZOU zijn, moet
er een pachtprijs overeengekomen zijn. Dit is uiteraard juist, maar het
vonnis gaat verder en beweert dat indien er geen huurprijs overeengekomen
werd, de bezetter moet beschouwd worden als bezetter zonder recht noch
titel (Vred. Nijvel, 6 februari 1985, T. Agr. R., 1985, 53). Het is onjuist
te stellen dat indien er geen prijs afgesproken werd, de bezetter van het goed
geen rechten erop kan hebben. Er kan immers een bruikleen gesloten
geweest zijn.
274.

WERKELIJKE EN HOOFDZAKELIJKE AANWENDING VOOR BEN LANDBOUWBEDRIJF- Volgens de Recht bank van Eerste Aanleg te Verviers volgt

uit de getuigenverhoren dat eiser op de percelen van verweerder, de eigenaar
ervan, op bepaalde tijdstippen van het jaar en gedurende een aantal jaren,
zijn vee heeft laten grazen, dat tijdens die ingebruikneming voor bepaalde
perioden, ook de paarden van verweerder in de weide werden gestuurd, dat
bovendien nu eens alle litigieuze percelen, dan weer een gedeelte ervan in
gebruik zouden genomen zijn, dat allerlei onderhoudswerken van de percelen door verweerder zelf zijn uitgevoerd ook gedurende de ingebruikneming
door de eiser: bemesting, onderhoud van de afsluitingen en van de hagen,
snoeiingen, uitroeien van distels; dat eiser ten hoogste af en toe de weiden
heeft geegd en gier heeft gestrooid, vooral op het einde van de ingebruikneming en een haag heeft laten snoeien om zich brandhout te verschaffen. Het
vonnis beslist dat eiser ten deze enkel een ingebruikneming van het goed
heeft bewezen door de aanwezigheid van zijn grazend vee, terwijl de enkele
door hem verrichte onderhoudswerken zeer gering waren en in elk geval
onvoldoende om tot de overtuiging te komen dat de percelen werkelijk
werden geexploiteerd. Hierop heeft het hoogste gerechtshof geen kritiek.
De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dater geen pachtovereenkomst is gesloten, als hij vaststelt dat het onroerend goed niet hoofdzakelijk
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voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt (Cass., 23 september 1982, Arr.
Cass., 1982-83, 126, Pas., 1983, I, 117, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 342).
Wanneer de pachter de conventionele bestemming niet of niet meer in acht
neemt, kan art. 29 van de Pachtwet leiden tot ontbinding. Luidens art. 52
van de Pachtwet heeft de pachter geen recht van voorkoop indien het goed
niet geexploiteerd wordt. Uit een vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge blijkt echter dat de goederen van bij het begin van de
huurovereenkomst door de contracterende partijen bestemd waren voor een
landbouwbedrijf en dat deze bestemming op het ogenblik van het gerechtelijk plaatsbezoek van de eerste rechter nog gehandhaafd bleef. De feitenrechter stelt onaantastbaar, in feite, vast of de goederen die het voorwerp
zijn geweest van een pacht, vanaf die overeenkomst gebruikt worden voor
een landbouwbedrijf en of dat gebruik achteraf gehandhaafd bleef. De
verpachters hadden aangeboden met getuigen te bewijzen dat het goed
grotendeels werd onderverpacht. Het Hof van Cassatie stelt dat de feitenrechter op onaantastbare wijze, in feite, oordeelt of de feiten die een partij
aanbiedt te bewijzen, nauwkeurig genoeg zijn om een getuigenverhoor toe
te staan. Dit weliswaar op voorwaarde dat hij de bewijskracht niet miskent
van de akte waarin dit bewijs wordt aangeboden (Cass., 23 oktober 1981,
Arr. Cass., 1981-82, 285, Pas., 1982, I, 275).
Appelante verklaarde aan de gerechtsdeurwaarder dat zij de hoeve niet meer
uitbaatte en sedert meer dan twee jaar geen kunstmest had aangebracht. Zij
woonde in de hoeve in opvolging van haar overleden ouders. Aan de
vrederechter verklaarde zij dat haar enige activiteit erin bestond paarden te
kopen en te verkopen. Uit de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder blijkt
dater geen landbouwactiviteit meer plaatsgreep, aangezien de landbouwtuigen verroest in de schuur stonden. Uit deze feiten en uit de verklaringen van
appelante zelf blijkt dat zij met de bebouwing is opgehouden en er geen
sprake is van een bedrijfsmatige landbouwactiviteit. Het louter kopen en
verkopen van paarden is geen landbouwactiviteit. De Pachtwet is slechts
toepasselijk op een onroerend goed dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor
een landbouwbedrijf. Er moet een verband bestaan tussen het erf en de
Iandbouwbedrijvigheid van de pachter. De landbouwactiviteit moet bedrijfsmatig worden uitgevoerd (Rb. Mechelen, 24 mei 1983, Pas., 1984, III,
3).
Maria beweert dat zij, alhoewel gepensioneerd, nog landbouwster is (ten
bewijze waarvan zij zich beroept op haar jaarlijkse aangifte voor de
landbouwtelling), en dat zij, samen met haar kinderen, het land bewerkt
voor de opbrengst van de vruchten, die dienen voor eigen gebruik, dit van
de kinderen en het voederen van kleinvee, nl. kippen, ganzen en konijnen,
en slechts voor de rest voor verkoop aan particulieren en landbouwers. Het
perceel wordt aldus niet hoofdzakelijk gebruikt voor een landbouwbedrijf.
Er wordt thans vrij algemeen aanvaard dat een landbouwbedrijf impliceert
dat de pachter de gewassen en vruchten aan derden of op de markt
verkoopt. De Pachtwet is niet van toepassing en de huurster kan dus geen
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schadevergoeding vorderen wegens miskenning van haar recht van voorkoop (Vred. Brugge, 10 december 1982, T. Not., 1983, 130, noot F.B.). Een
stier en enkele leghennen houden, kan niet als een bedrijfsmatige activiteit
met een economisch oogmerk aangezien worden, daar de vruchten ervan
uitsluitend of bijna uitsluitend voor het eigen gezinsgebruik bestemd zijn.
Bovendien worden geen boekhoudkundige stukken of fiscale bescheiden
(nummer van inschrijving bij de B.T.W.-diensten) overgelegd waaruit een
bedrijfsactiviteit als tuinbouwer zou kunnen blijken (Rb. Gent, 8 februari
1984, T. Agr. R., 1984, 138).
De eigenaar van een weide, ingenieur van beroep, zorgt voor de biologische
bemesting ervan en laat hiertoe de nodige grondontledingen doen bij de
bodemkundige dienst in functie waarvan hij de nodige bemesting aankoopt,
zoals zeewieren, natuurfosfaat, beendermeel, enz. Hij laat aan een landbouwer toe runderen te Iaten grazen in deze weide, tegen terugbetaling van de
kostprijs van de meststoffen. De vrederechter vindt dat de landbouwer
eenzijdig deze overeenkomst verbreekt door zelf kunstmeststoffen uit te
strooien op deze weide. De eigenaar ontzegt dan de landbouwer de toegang
tot het grasland. De vordering van de landbouwer om terug in het bezit te
worden gesteld van de weide wordt ongegrond verklaard (Vred. Brugge, 6
maart 1987, T. Not., 1987, 186).
De uitbating van een manege is geen landbouwbedrijf. De huur van die
gronden valt niet onder de Pachtwet (Vred. Vise, 4 januari 1982, T. Agr.
R., 1987, 142).
Onder landbouwuitbating moet worden verstaan een ,beroepsactiviteit dat
de productie van landbouwprodukten beoogt waarvan de opbrengst voor
de markt en de verdere verkoop bestemd is". De zogenaamde pachter had
vanaf 1974 een paar percelen hooiland van het O.C.M.W. van Gent in
gebruik gekregen voor het houden en kweken van paarden. Het blijkt dat
de paarden hoofdzakelijk gevoederd werden met aangekochte voeders. De
pachtwetgeving is niet van toepassing (Rb. Gent, 8 mei 1987, T. Agr. R.,
1987, 219).
Er is geen minimumoppervlakte wettelijk vereist. De landbouwbestemming
is het determinerend element om uit te maken of men met een pacht te doen
heeft. Dat de landbouwproduktie klein is heeft geen belang (Vred. Leuze,
23 november 1981, T. Agr. R., 1986, 44). In een tegenvordering vroegterloops gezegd- de pachter de terugbetaling van alle grondbelastingen die
hij op onverschuldigde wijze betaald had sinds 1970. Hier wordt hij door
de vrederechter wandelen gestuurd, omdat hij als zestigjarige ervaren landbouwer die steeds sinds meer dan dertig jaar zonder enig voorbehoud te
formuleren vrijwillig en regelmatig de grondbelasting betaald heeft, gezien
de publiciteit in alle dagbladen en in de landbouwkundige beroepsorganisaties niet kon onwetend zijn van het feit dat sinds 1951 de grondbelasting
wettelijk moest gedragen worden door de eigenaar. Indien hij tach betaalde
heeft hij afgezien van de wettelijke bescherrning. Hij beriep zich op de
onverschuldigde betaling maar zijn vordering werd ongegrond bevonden.
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In een elegant geschreven vonnis van de vrederechter van Bergen, waarin
het probleem de vergoeding betreft die verschuldigd is door de Staat die
gronden onteigent, wordt impliciet aangenomen dat een huurder van weiden
die paarden fokt (Centre d'elevage de chevaux trotteurs) een pachter is. De
beslissing is overigens sympatiek en beslist dat de vergoeding van de huurder
volledig moet zijn, zonder onderscheid te maken tussen de strikt landbouwkundige verliezen en de andere, alles op grond van de artt. 45 en 46 van
de Pachtwet. Indien de Staat in der minne gehuurde gronden koopt, moet
op de vordering in inbezitstelling de Pachtwet toegepast worden en niet de
regels die op de onteigening van toepassing zijn. De vergoedingen die
verschuldigd zijn aan de huurder worden niet beperkt tot zijn landbouwkundige activiteiten, maar strekken zich uit tot zijn andere activiteiten en
met name de uitbating van een centrum voor opleiding en dressuur van
paarden (Vred. Bergen, 16 januari 1979, Rev. Not. B., 1983, 140).
PROFESSIONELE ACTIVITEIT- Om van de bescherming van de Pachtwet te genieten volstaat het niet om occasioneel een winstgevende daad te
stellen met een landbouwkarakter; daartoe is een professionele activiteit
nodig, die beantwoordt aan aile wettelijke vereisten gesteld aan het beroep
van landbouwer. De Pachtwet is niet gemaakt om hobby-isten of om
zwartwerkers te beschermen. Dit betekent dat een landbouwer als zelfstandige moet ingeschreven zijn bij een mutualiteit, bij een pensioenkas, bij een
onderlinge kas; dat hij een B.T.W.-nummer moet hebben; dat hij aangifte
moet doen van bedrijfsinkomsten bij de diensten der Directe Belastingen
en dergelijke meer. Wie werkelijk het beroep uitoefent, beschikt daarenboven over veel bijkomende bewijsmogelijkheden, zoals de inschrijving in het
bevolkingsregister, de landbouwtelling, de inschrijving bij een fruitveiling,
een landbouwersyndicaat of een gewone landbouwersgroepering, het abonnement op landbouwbladen, het veestapelboek en zeker allerlei soorten van
facturen van aankoop van dieren, landbouwmachines, meststoffen, granen,
materialen en goederen. Om een veertienjarige zogenaamde professionele
landbouwactiviteit te bewijzen, leggen de verweerders drie verkoopsdocumenten over van een rund in 1977, een in 1979 en twee in 1983. Dit is
volstrekt onvoldoende. Het bewijst ten hoogste een lucratieve hobby of
occasioneel zwartwerk in de landbouwsector (Vred. Bilzen, 20 maart 1985,
T. Vred., 1985, 252).

275.

276.

TWEE OVEREENKOMSTEN, EEN VOOR DE HOEVE EN EEN VOOR DE

In een pachtovereenkomst was bepaald dat het hoevegebouw
uitgesloten was van de huur, omdat de verhuurder zich het recht voorbehield het persoonlijk te bewonen of aan een derde te verhuren. In een
afzonderlijke huurovereenkomst van dezelfde datum als de pacht werd het
hoevegebouw nochtans aan de pachters verhuurd voor negen jaar. De
vrederechter komt tot het besluit dat het sluiten van twee afzonderlijke
huurovereenkomsten met betrekking tot het onroerend goed een fictie was,
GRONDEN -
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en dat het, in weerwil van de schijn, de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen was om slechts een huurovereenkomst te sluiten. De Pachtwet
is bijgevolg op het geheel van toepassing.
277. VERKOOP VAN GRAS- Tussen dezelfde partijen was er een verkoop
van gras gesloten. Later beweerde de koper dat hierop de Pachtwet van
toepassing was. De vrederechter ziet hierin op grand van artikel 2, 2° van
de Pachtwet een seizoenpacht die buiten het toepassingsgebied valt van de
wet. Die contracten konden hernieuwd worden zelfs tussen dezelfde partijen
op voorwaarde dat de bezetter niet de last had van de gebruikelijke cultuuren onderhoudswerken (Renier, Le bail aferme et le droit de preemption,
Chronique de Jurisprudence, 1970-1981, nr. 13). Het is irrelevant dat de
grand afgegraasd werd door het vee, en het gras niet gemaaid werd (Vred.
Messancy, 3 september 1986, T. Agr. R., 1987, 229).
278.

SEIZOENPACHT. OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN. NIET DEZELF-

Krachtens artikel 2, 2°, Pachtwet zijn de bepalingen van
die wet niet van toepassing op de overeenkomsten waarvan het voorwerp
een duur van minder dan een jaar gebruik in zich sluit. Evenwel kunnen
niet als zodanig worden beschouwd achtereenvolgende overeenkomsten
waarbij eenzelfde gebruiker zich jegens eenzelfde eigenaar verbindt om op
eenzelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor het gewone teelten onderhoudswerk te zorgen. Artikel 2, 2° Pachtwet wordt derhalve niet
geschonden door de rechtbank die, na te hebben vastgesteld dat met
betrekking tot eenzelfde perceel een gebruiker een overeenkomst voor een
duur van minder dan een jaar gebruik had gesloten met de oorspronkelijke
eigenaar, en dat het daarop volgende jaar diezelfde gebruiker een nieuwe
zodanige overeenkomst had gesloten met de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, beslist dat de Pachtwet op die overeenkomsten niet toepasselijk is (Cass., 6 januari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 509, Pas., 1984, I, 482,
Rev. Not. B., 1984, 529, T. Not., 1984, 83). Artikel2, 2° is ingegeven door
het vermoeden dat partijen van meetaf de bedoeling hebben gehad een
gewone doorlopende pacht te sluiten, maar de overeenkomst anders hebben
voorgesteld om de bepalingen van de Pachtwet te omzeilen. Die ratio legis
welke steunt op de vermoede bedoeling van de partijen, is niet aanwezig in
het geval waarin de achtereenvolgende overeenkomsten niet tussen dezelfde
personen worden gesloten. De omstandigheid dat in de opvolgende overeenkomst de eigenaar-verhuurder de erfgenaam is van de eigenaar die in een
eerste overeenkomst als verhuurder optrad, zelfs wanneer de nalatenschap
van laatstbedoelde zuiver en eenvoudig is aanvaard, is niet noodzakelijk een
aanwijzing voor de bedoeling die bij de oorspronkelijke eigenaar ten tijde
van het sluiten van de eerste overeenkomst aanwezig was.
In het volgende vonnis wordt met uittreksels naar dit cassatie-arrest van 6
januari 1984 verwezen. Uit de feiten van het geding blijkt dat verweerster
slechts voor een deel van een der percelen de valle eigendom heeft en voor
DE PERSONEN-
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de rest slechts het vruchtgebruik. Er is niet voldaan aan de bepaling van
artikel2, 2° van de Pachtwet (Vred. Herne, 6 mei 1987, T. Agr. R., 1987,
297). De feiten waren als volgt. Op 15 april 1983 werd tussen Desmet, de
sedertdien overleden echtgenoot van verweerster, en een zekere Marcel een
seizoenpacht ondertekend met betrekking tot vooreerst een perceel weide
van ongeveer 1 ha 20 a, vervolgens een perceel land met een oppervlakte
van 1 ha 20 a met mai:s en een perceel hooiweide met een oppervlakte van
30 are; voor de beide weiden werd een gebruikstermijn voorzien van 15 april
1983 tot 30 november 1983 en betaling van een vergoeding; voor het
mai:sland werd een termijn voorzien van 15 april tot het einde van de oogst.
Op 15 april1984 wordt opnieuw een seizoenpacht gesloten tussen enerzijds
wijlen Desmet en anderzijds een andere persoon, de eiser; opnieuw werd
de termijn voorzien vanaf 15 april tot 30 november 1984, behalve voor het
mai:sland waar de termijn zou eindigen op het einde van de oogst. Op 1
augustus 1984 overlijdt de heer Desmet; hij laat als erfgenamen na zijn
echtgenote (verweerster) en een dochter. Op 3 april 1985 wordt weer een
seizoenpacht ondertekend tussen verweerster en eiser; het contract zal een
duur hebben van 15 april tot 30 november 1985. Op 29 april 1986 richten
verweerster en haar dochter een aangetekend schrijven aan eiser waarin
wordt gevraagd de machines en de goederen weg te ruimen die zich in de
stal en de hangar bevinden. De bewuste lokalen worden inderdaad door
eiser ontruimd maar deze deelt mede dat deze ontruiming geen afbreuk doet
aan zijn pachtrechten. Later dagvaardt hij om te doen erkennen dat die
gronden het voorwerp zijn van een pacht.
279. INDUSTRIELE VETMESTERIJ OF FOKKERIJ - De vordering strekt tot
geldigverklaring van een pachtopzegging van 19 april1984 tegen 1 mei 1987,
betreffende een perceel weideland, met machtiging tot uitdrijving. De
pachtopzegging werd gegeven om aan eiseres toe te laten voornoemde weide
in exploitatie over te dragen aan haar kleinzoon, spekslager-veekoopman,
aldus ingeschreven in het handelsregister, die zinnens is op de weide vee te
kweken, wat hij thans reeds doet op andere gronden, teneinde het dan op
de veemarkt te verkopen. De veekoopman die uitsluitend runderen en
paarden kweekt met het oog op de rechtstreekse verkoop op de markt,
oefent een niet door de Pachtwet beschermde activiteit uit. Het gaat in
werkelijkheid om een industriele fokkerij en vetmesterij (Vred. Gent, 16
september 1985, T. Vred., 1986, 203, noot Heyerick, M.). Het vonnis
onderstreept - terloops gezegd - de draagwijdte van art. 56 van de
Pachtwet, waardoor voor niet bestaande worden gehouden alle overeenkomsten waarbij de pachter uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk afstand doet van de rechten die hem verleend worden, o.m. door de
artikelen van de wet betreffende de opzegging. De akkoordverklaring van
de pachter met een opzegging die, zoals in casu het geval was met een eerste
opzegging van 9 februari 1984 gegeven tegen Kerstmis 1988, ongeldig was
omdat de opzeggingstermijn meer dan vier jaar bedroeg, heeft zoals het
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vonnis stelt geen rechtsgevolgen, zodat de pachter steeds op deze akkoordverklaring kan terugkomen. Daar de verpachtster op 19 april 1984 een
nieuwe opzegging had gegeven tegen 1 mei 1987, dus ditmaal met inachtneming van de juiste opzeggingstermijn (art. 11, 3 van de wet), wierp de
pachter art. 12, 6 van de wet in. De sanctie van art. 12, 6 is echter aileen
van toepassing wanneer de opzegging vervallen is omdat de verpachter niet
binnen drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft
verzocht, of omdat de opzegging niet geldig werd verklaard. In voorliggend
geval was de opzegging niet vervallen, noch werd zij ongeldig verklaard,
maar was er een akkoord tussen pachter en verpachtster tot stand gekomen.
Uit art. 12, 4 volgt a contrario dat de opzegging waarin de pachter wei
schriftelijk heeft berust, niet dient gevalideerd te worden voor de vrederechter. Terecht stelt het vonnis dan oak dat de sanctie van art. 12, 6 hier niet
kan ingeroepen worden.
Het begrip industriele vetmesterij en fokkerij uit artikel 2, 1° van de
Pachtwet moet eng gei:nterpreteerd worden. Het behelst geenszins het
kweken van gevogelte voor het leggen van eieren. De oppervlakte van het
gehuurde goed is anderzijds irrelevant (Vred. Limbourg, 25 november 1983,
T. Vred., 1985, 132). De opzegging voor eigen gebruik die gegeven wordt
zonder inachtneming van de vermeldingen voorzien in art. 12.1 is ongeldig.
280. DE ECHTGENOTE VAN DE PACHTER- Wanneer een pacht aileen door
de echtgenoot, na zijn huwelijk, is gesloten, verlenen noch de huwelijksbanden, noch de bepalingen van artikel1421 B.W. v66r de wijziging ervan bij
de wet van 14 juli 1976, aan de echtgenote van de pachter de hoedanigheid
van pachter waardoor haar een voorkooprecht zou toekomen (Cass., 18 juli
1981,Arr. Cass., 1980-81, 1218, J. T., 1981,684, Rec. Gen. Enr. Not., 1982,
58, noot). De echtgenoten waren gehuwd onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap. Aileen de pachter en niet zijn vrouw heeft het recht van
voorkoop. Aileen de echtgenoot beheerde de goederen van de gemeenschap
krachtens het ten tijde van het instellen van de vordering van kracht zijnde
artikel1421 B.W., zodat een vordering door de vrouw ingesteld op grand
van een pachtovereenkomst waarbij ze geen partij was, niet ontvankelijk
is. Dezelfde redenering kan gemaakt worden voor andere medehelpers dan
de echtgenote.
Aldus wordt in 1966 tussen de eisers en een zekere Bolya Janos een
pachtovereenkomst gesloten. Gedurende de pacht gaf de pachter onderdak
aan een Hongaars koppel. In september 1985 overleed Janos Bolya zonder
wettelijke ergenamen. Het Hongaars koppel bleef in de hoeve en in oktober
1985 ontvingen zij een aangetekend schrijven waarbij de eigenaars ze
inlichtten dat de huur een eind had genomen door het overlijden van de heer
Bolya. Het schrijven bleef zonder antwoord. Ze werden dan gedagvaard.
Slechts in de loop van de procedure wordt een testament ter kennis gebracht
van de eisers volgens welke zij algemeen legataris zijn. De vrederechter stelt
dat de hoedanigheid van pachter niet kan afgeleid worden uit het feit dat
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men onderdak kreeg van de pachter, deze hielp met de werkzaamheden op
de hoeve gedurende vele jaren en zelfs de pachtprijs betaalde, wanneer de
pachtovereenkomst hen niet als partij vermeldt, wanneer het feit van de
samenwoning slechts lange tijd na het sluiten van de pacht plaats had en
dat de andere ingeroepen feiten kunnen uitgelegd worden op een manier die
de hoedanigheid van pachter niet impliceert. Wanneer dan de hoedanigheid
van pachter resulteert uit een testament dat niet gekend was door de
verhuurder en waarvan de legatarissen het bestaan verzwegen hadden
voordat de procedure ingesteld werd, is de verhuurder er niet toe gehouden
een voorafgaande oproeping in verzoening te eerbiedigen. Die nalatigheid
van verweerders rechtvaardigt de veroordeling tot de helft van de kosten
(Vred. Herve, 24 juni 1986, Rev. Not. B., 1987, 141).
AFDELING 2

BEWIJS EN TEGENWERPELIJKHEID
HET BESTAAN VAN DE PACHT MOET BEWEZEN WORDEN- De pachtovereenkomst moet krachtens art. 3 Pachtwet schriftelijk worden vastgesteld, onverminderd het recht van degene die in het bezit is van een
landeigendom, door aile middelen rechtens het bewijs te leveren van het
bestaan van de pachtovereenkomst en van de pachtvoorwaarden, en het
recht van de wederpartij door dezelfde middelen het tegenbewijs te leveren.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers stelde vast dat de eiser de
litigieuze percelen in gebruik had, maar dat noch uit de getuigenverhoren,
noch uit de overgelegde stukken bleek dat de eigenaar ingestemd had met
een pachtovereenkomst. Zij besliste dat al evenmin was bewezen dat een
pachtprijs betaald werd en dat de enige overgelegde stukken betrekking
hadden op zogenaamde pachtgelden die na het overlijden betaald en door
verweerders teruggestort werden. Een voorziening tegen dit vonnis wordt
verworpen. Art. 3 Pachtwet stelt degene die in het bezit is van een landeigendom niet vrij van de verplichting om het bewijs te leveren van het bestaan
van de pacht, maar staat hem toe dat bewijs te leveren door aile middelen
rechtens, getuigen en vermoedens inbegrepen (Cass., 26 december 1985,
Arr. Cass., 1985-86, 602). De bewijslast ligt op diegene die zich pachter
noemt.
Pachtoverdracht vergt de schriftelijke instemming van de eigenaar-verpachter. Wie gewoonweg een perceel in bezit neemt en op eigen initiatief overigens op ongebruikelijke tijdstippen - betalingen doet, die trouwens
werden teruggestort, kan zich niet op een pacht beroepen. Wie zich op art.
3 Pachtwet beroept moet het bewijs leveren van het bestaan van een
overeenkomst die naar aard en vorm onder toepassing zou vallen van de
Pachtwet en waarbij de modaliteiten van prijs, aanvangsdatum en bijzondere schikkingen bij overeenkomst zijn bepaald (Vred. Wolvertem, 19 januari
1984, R. W., 1984-85, 942, noot Kokelenberg, J.). In casu ging het om een
grond waarvan de pachter om gezondheidsredenen de bebouwing wou
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stopzetten. De eigenaars, die trouwens in erfrechtelijke onverdeeldheid
verkeerden, stemden in met deze beeindiging. De uittredende pachter sloot
dan met een buurman een zogenaamde pachtoverdracht buiten weten van
de eigenaars die ze nooit ondertekenden, terwijl dit nochtans door art. 30
Pachtwet wordt vereist. De eigenaars kregen slechts kennis van dit stuk
doordat het hen een aantal maanden later door een Rijkslandbouwconsulent van het Ministerie van Landbouw werd toegezonden. Toen de buurman
zag dat de poging tot pachtoverdracht mislukt was, bleef hij gewoon het
terrein verder hewer ken en stortte, ongevraagd, een bedrag op de bankrekening van de grondeigenaars. De praktische problemen verbonden aan elke
vereffening van een nalatenschap hadden tot gevolg dat deze storting slechts
enige tijd later werd opgemerkt. Toen het bedrag hem werd teruggestort
beriep de buurman van de vroegere pachter zich op art. 3 Pachtwet en
beweerde dat hij een mondeling pachtcontract had, waarvan hij als aanvangsdatum dan nog de dag van de zogenaamde pachtoverdracht opgaf. Op
geen enkel moment had hij enig contact gehad met de grondeigenaars, die
allen hun woonplaats in andere steden of gemeenten hadden dan die waar
de grond gelegen was. De vrederechter stelt vast dat hier evident geen sprake
van wilsovereenstemming kan zijn.
Tot de wetswijziging van 4 november 1969 werd een bewijsregeling gehanteerd die de gemeenrechtelijke bewijsregels toepaste. Art. 3 Pachtwet moest
dan ook een ,oud zeer" bij de landbouworganisaties verhelpen: de onwil
van de grondeigenaar om de pachter een geschreven bewijs van hun overeenkomst te leveren moest beteugeld worden. Zo werd dus de regel ingeschreven dat bij afwezigheid van geschrift degene die in het bezit was van de
grond, door aile middelen van recht het bestaan van de pacht en de
pachtvoorwaarden mocht leveren. De zwenking van de wetgever werd
prompt en strikt gevolgd door de rechtspraak. Dat men in de bewijsvoering
de startpositie van de pachter merkelijk verbeterd heeft, heeft blijkbaar
sommige minder scrupuleuse landbouwers er toe aangezet te pogen een
situatie waar zij om een of andere reden hetgebruik van een grond kregen
(of soms namen) het voorkomen van een mondelinge pacht te geven (vb.
de eigenaar van een bouwgrond die voorlopig niet wenst te bouwen, laat
een landbouwer het gebruik met de bedoeling het stuk vrij van distels te
houden tot hij zijn bouwplannen kan realiseren). De handigheid bestaat er
dan in de grondeigenaar spontaan of zogenaamd uit erkentelijkheid een
vergoeding aan te bieden in de vorm van een deel van de opbrengst of een
overschrijving op zijn rekening. Op het moment dat de eigenaar zelf de
beschikking over zijn grond wil hebben wordt dan door deze gebruiker art.
3 Pachtwet ingeroepen. Het aangehaalde vonnis geeft een gelukkig antwoord op de vraag of de grondeigenaar in een dergelijk geval automatisch
willens nillens met het statuut van verpachter moet worden opgezadeld.
Diegene die het bezit heeft van de grond en zich op het bestaan van een pacht
beroept, draagt de bewijslast overeenkomstig de artikelen 1315 B.W. en 870
Ger. W. Hij zal moeten bewijzen dat er een overeenkomst was en vooral
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wat daarbij de gemeenschappelijke bedoeling was. De grondeigenaar moet
immers hetzelfde beoogd hebben als diegene die beweert dat hij pachter is.
Dat is de meest elementaire toepassing van het consensualisme. Het bewijs
zal dus moeten geleverd worden dat de grondeigenaar de goederen in huur
wou geven. De grondeigenaar zal in zijn verweer door dezelfde middelen
als diegene die aanspraak maakt op een pachtrecht, het tegendeel mogen
bewijzen.
Ben vordering voor de vrederechter heeft tot doel te doen zeggen dat de
verweerders een aantal weidelanden zonder recht en titel bezetten. Meer dan
dertig jaar geleden hadden de eigenaars, krachtens een geschreven overeenkomst waarvan zij geen enkel exemplaar meer zouden bezitten, de goederen
aan ene Louis verpacht. Laatstgenoemde Louis huurde de goederen tot in
1952. Vanaf die datum was het zijn zoon Julien die de pacht voortzette tot
in 1973, wanneer, volgens getuigenis van zijn echtgenote, zij elke landbouwactiviteit staakten. Julien stierf in 1980. De verweerders bezetten de
goederen sinds 1973, maar de hoedanigheid krachtens welke zij die goederen
bezetten maakt het voorwerp uit van het geding. De verweerders beweren
sinds 1973 pachtgelden te betalen in handen van de eiser, maar deze heeft
steeds geweigerd een kwijtschrift op te steilen. Sinds 1981 hebben de
verweerders het raadzamer geacht de pachtgelden te storten op rekening van
de eiser, maar deze heeft ze teruggestort op rekening van de verweerster met
als reden , Vous n' etes pas mon locataire". De vrederechter laat de verweerders toe om met getuigen te bewijzen dat zij het goed persoonlijk uitbaten
sinds 1973, dat sinds den beginne de eisers op de hoogte waren van die
toestand en dat zij steeds in contant geld hun pachtgelden betaald hebben
(Vred. Hannut, 24 april 1984, Jur. Liege, 1984, 324).
Krachtens art. 3 Pachtwet kan degene die in het bezit is van een landeigendom, van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden, waaronder het tijdstip van ingebruikneming, het bewijs leveren door aile middelen
rechtens, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens (Cass., 10 oktober
1986, Arr. Cass., 1986-87, 169, Pas., 1987, I, 157). De Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel stelt vast enerzijds dat het bewijs is geleverd dat
op 30 januari 1981 met schriftelijke toestemming van de eigenaar een
rechtsgeldige pachtoverdracht heeft plaats gehad ten voordele van de verweerders (de huidige bezitters) en dat die overeenkomst derhalve tot stand
is gekomen v66r de pachtovereenkomst die op 6 maart 1981 onder opschortende voorwaarde tussen de eigenaar en de eisers werd gesloten, en, anderzijds, dat de verweerders in het bezit waren van het hun overgedragen
pachtgoed en dat dit door hen reeds was bewerkt toen de eisers wederrechtelijk bezit ervan namen. De voorziening is cassatie wordt verworpen.
Het bezit van een landeigendom op grond waarvan de bezitter, bij ontstentenis van geschrift, het bestaan van de pacht en de pachtvoorwaarden kan
bewijzen met aile middelen rechtens, is het inbezit zijn of de Iouter materiele
detetitie van dat goed (Cass., 22 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 863,
Pas., 1985, I, 773). Ten onrechte legde de Rechtbank van Eerste Aanleg te
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Kortrijk aan de eiser op het bewijs te leveren dat hij voor eigen rekening
in het bezit was van de weide. Het vonnis oordeelt dat geen bezitsdaden
worden gepreciseerd waaruit werkelijk kan worden afgeleid dat eiser voor
eigen rekening in bezit was van de weide. Het is niet zeker dat de rechtbank
de feiten waarvan het bewijs werd aangeboden door eiser, onvoldoende
gepreciseerd in tijd en omstandigheden zou geacht hebben, hadden de
rechters enkel het bewijs van de detentie op het oog gehad.
W anneer een partij beweert pachter te zijn en aanspraak maakt op schadevergoeding wegens miskenning van haar recht van voorkoop, terwijl de
tegenpartij het bestaan van de pacht betwist, dient degene die beweert
pachter te zijn het bewijs te leveren dat alle bestanddelen van een pachtovereenkomst verenigd zijn, o.m. dat het goed door hem bedrijfsmatig wordt
geexploiteerd (Cass., 1 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 727, Pas., 1985,
I, 651). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven besliste dat de verpachters niet bewijzen dat de vruchten louter bestemd waren voor het eigen
gebruik van de pachter en niet voor voortver koop, zodat niet bewezen wordt
dater geen eigenlijke landbouwexploitatie was. Het vonnis laat aldus de last
van het bewijs dater een landbouwexploitatie was op de verweerders rusten.
De eigenaars van verscheidene percelen weideland, die sinds verschillende
jaren bezet zijn door verweerder, wensen aan die bezetting een einde te
stellen. De verweerder beweert die percelen als pachter uit te baten. De
eigenaars betwisten dit. De vrederechter beslist dat de verweerder moet
bewijzen dat hij landbouwuitbater is. Dit bewijs wordt niet alleen geleverd
door de eenvoudige bezetting van hetland, zelfs indien dit gepaard gaat met
enkele onderhoudswerken. De heropening van de debatten wordt bevolen
(Vred. Jodoigne, 24 maart 1978, T. Agr. R., 1983, 102).
282. TEGENBEWIJS MOGELIJK - Uit het verslag namens de Commissie voor
de Landbouw, uitgebracht door de heren Cooreman en Lerouge (Kamer van
volksvertegenwoordigers, 95 (1965-1966)- nr. 6 - Zitting 1966-196722 maart 1967) over het wetsontwerp tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen, blijkt dat de Commissie een afwijking van
de gemeenrechtelijke regelen heeft ingevoerd, meer bepaald van het beginsel
der gelijkheid van de partijen tegenover het bewijs. Zulks wordt als ,een
ware straf ten opzichte van de eigenaar" beschouwd. Wat betreft de vraag
of het tegenbewijs van de door de pachter aangevoerde feiten aan de
eigenaar mocht worden overgelaten, was de Commissie van oordeel dat de
gemeenrechtelijke regelen moeten in acht genomen worden en men de
eigenaar het tegenbewijs betreffende de aangevoerde feiten moet laten
leveren (Cass., 11 maart 1983, hieronder geciteerd).
283. BEGIN VAN SCHRIFTELIJK BEWIJS. PLAATSELIJK GEBRUIK- Wanneer
een pachtovereenkomst zonder geschrift is aangegaan, mag het bewijs van
de aanvangsdatum van de pacht, waarvan het bestaan niet ontkend wordt
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en die reeds ten uitvoer is gebracht, door de verpachter geleverd worden met
toepassing van het gemene recht, hetzij door een geschrift, hetzij door een
begin van schriftelijk bewijs, aangevuld door getuigen of vermoedens
(Cass., 11 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 858, Pas., 1983, I, 766, Rec.
Gen. Enr. Not., 1986, 194).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout vond het bewijs van de
overeengekomen aanvangsdatum van de pacht in de door verpachters
overgelegde betalingsstroken uitgaande van de pachters, en in de vaststelling
dat de pachten volgens het gebruik van de streek een aanvang namen met
Kerstmis. Het vonnis beschouwt aldus de betalingsstroken als geschriften
uitgaande van de verweerders, welke de te bewijzen aanvangsdatum waarschijnlijk maken, en vindt de tot zekerheid leidende aanvulling van die
waarschijnlijkheid in het plaatselijk gebruik van de streek van Hoogstraten.
Het vonnis bevestigt de beslissing van de vrederechter om de gedane
opzegging geldig te verklaren.
Een algemeen gekend gebruik behoort tot de ambtelijke kennis van de
rechter en behoeft dienvolgens geen bewijs (Cass., 11 maart 1983, reeds
aangehaald; zie Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, I, 217; 19 februari 1953,
Pas., 1953, I, 476 en 24 februari 1966, Pas., 1966, I, 820). Onderstreept
moet worden dat in het arrest een plaatselijk gebruik beschouwd wordt als
een algemeen bekend gebruik.
Schendt het recht van verdediging van een der eisers niet, de appelrechter
die zijn beslissing laat steunen op een algemeen gekend gebruik dat reeds
door het beroepen vonnis was aangenomen en impliciet door verweerster
werd aangevoerd.
ERKENNING VAN HET BESTAAN VAN EEN PACHT- In een zeer lang
vonnis van de rechtbank te Brugge staan volgende partijen tegenover elkaar:
de eigenaars, de echtgenote van de pachter en de curator. Ben boerderij
maakte vroeger deel uit van een grate hofstede in haar geheel gepacht door
de vader van W., welke die pacht van zijn vader overnam. W. huwde met
appelante met wie hij de hofstede uitbaatte. Naderhand began hij een
aannemingsbedrijf van grand-, graaf- en afbraakwerken, doch hij werd bij
vonnis van 19 december 1978 in faling verklaard. Gelntimeerde, naast de
eigenaars, is de curator die met de verpachters onderhandelingen aanging
om de pacht stop te zetten en tot een ontwerpakkoord kwam, waarbij na
verrekening van de verschuldigde prijzij, ook nog een belangrijke som door
de verpachters aan de curator zou uitbetaald worden. Bij de homologatieprocedure voor de rechter-commissaris van de faling bleek dat W., de
gefailleerde, niet wilde akkoord gaan en dat appelante, zijn echtgenote,
beweerde eigen pachtrechten te bezitten, zodat ook zij niet akkoord ging.
Er kwam dus geen akkoord tot stand. De eigenaars stelden daarop een
vordering in tot ontbinding van de pachtovereenkomst ten laste van deze
Iaatste, op grand van grove verwaarlozing van het pachtgoed en voor het
feit dat het door een derde uitgebaat werd. Volgens de rechtbank heeft de
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wetgever de pachtovereenkomst als een overeenkomst intuitu personae
beschouwd en laat niet toe dat het pachtrecht overgaat in handen van
personen met wie de verpachter niet rechtstreeks de pachtovereenkomst
heeft gesloten. V66r het faillissement waren beide echtgenoten, nl. appelante en W. medeuitbaters. Het feit echter van samen te exploiteren of samen
gehuwd te zijn brengt nog niet mee dat beide echtgenoten pachters worden.
Het is echter mogelijk dat na het huwelijk van de medecontractant, de
verpachters de echtgenote ook als medepachtster zouden aanvaard en
erkend hebben. Deze medepacht van de echtgenote zou alsdan door een
nieuwe overeenkomst tussen verpachters en deze echtgenote ontstaan zijn
en niet door het louter feit van het huwelijk. Ben opzegging gericht aan de
man en de vrouw geldt als erkenning van het bestaan van pacht in hoofde
van beide echtgenoten. Dit is in casu het geval.
De beide echtgenoten betwisten niet dat zij beiden buitenshuis werken sedert
het faillissement van W. De grote hofstede van meer dan 15 hectaren met
een normale teelt en een normale bezetting met dieren vraagt de volledige
inzet van minstens een persoon, en kan niet zo maar aan haar lot worden
overgelaten gedurende de tijd dat beide echtgenoten uit werken zijn. Dit
buitenshuis werken van beide echtgenoten houdt meteen met zekerheid in
dat de dagelijkse leiding van de hofstede niet door deze echtgenoten kan
worden uitgeoefend. De leiding van de exploitatie mag niet aan derden
overgelaten worden. Br dient een persoonlijke inzet te zijn, die in casu in
hoofde van beide echtgenoten duidelijk ontbreekt. Opdat de pacht echter
zou kunnen ontbonden worden moet er daarnaast ook schade voorhanden
zijn. Zelfs indien de schade actueel nog niet zo groot is, mag de ontbinding
worden uitgesproken indien vaststaat dat de schade zal aangroeien (Rb.
Brugge, 6 september 1982, Res Jur. Imm., 1983, 295, T. V.B.R., 1983, afl.
2, 14).
285. BEWIJS VAN DE PACHT T .A. V. DERDEN- Ben gemeente heeft op grond
van artikel 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw een jaarlijkse
belasting geheven op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling. Ben belastingplichtige heeft bezwaar ingediend om reden dat de
belasting niet mag worden geheven op percelen die ingevolge de bepalingen
van de pachtwet niet voor bouwen in aanmerking komen. De bestendige
deputatie van de provincieraad van Brabant besliste dat het bewijs van de
pachtovereenkomst, bij gebrek aan een geschrift, diende geleverd te worden
aan de hand van een verklaring van de pachter (een begin van geschreven
bewijs) zeggende dat de percelen in kwestie reeds door hemzelf werden
bewerkt v66r 22 december 1970 en dit onafgebroken bleven tijdens de
kwestieuze dienstjaren, aangevuld met een ander bewijsmiddel (getuigenissen, bewijzen van betaling, enz.) en stelde vast dat dit bewijs niet geleverd
werd. Die beslissing wordt gecasseerd omdat ten op zichte van de gemeente
Sint-Genesius-Rode de eiser het bestaan van de landpacht mag bewijzen
door aile bewijsmiddelen, ook door getuigen of vermoedens; de eiser moet
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worden belast naar de werkelijke toestand en de privaatrechtelijke bewijsregeling vindt in deze geen toepassing (Cass., 22 november 1985, Arr. Cass.,
1985-86, 416, F.J.F., 1986, 180).
286. VEINZING. BEWIJS MET VERMOEDENS- Ernoux sloot VOOr 18 jaar een
pachtovereenkomst met betrekking tot 10 hectare weideland met Vaisiere
en diens broer op 22 februari 1973. Partijen kenden elkaar niet van vroeger
en namen contact als gevolg van een aankondiging die in het landbouwerstijdschrift Le Sillon Beige verscheen. In de onderhandse akte wordt melding
gemaakt van een pachtsom van 2.000 frank per hectare. Maar in een ander
eenzijdig document getekend door Ernoux erkent deze ten titel van
vriendschapslening van Vaisiere 540.000 frank ontvangen te hebben, terug
te betalen gedurende 15 jaar zonder interesten maar gei:ndexeerd. Dit
document wordt geregistreerd op 23 februari 1973, daags na de ondertekening van de pacht. Daarna beweert Ernoux dat achter de zogezegde lening
een verbintenis schuil gaat om een onwettelijke pachtsom of een , ,chapeau''
te betalen. Het Hof te Bergen is het met die zienswijze eens. Het Hof stelt
dat het bewijs van een veinzing om een dwingende wetsbepaling te ontlopen
mag geleverd worden met vermoedens. Het Hof van Cassatie heeft inderdaad meermaals gesteld dat zelfs tussen partijen een veinzing om een
bepaling van openbare orde te ontlopen bewezen mag worden met aile
middelen van recht. Maar het Hof te Bergen beslist dat dit ook kan voor
een dwingende wetsbepaling. Hiermede kan men het niet eens zijn. De
openbare orde raakt aan de grondvesten van de juridische orde, terwijl de
dwingende wetten slechts de bescherming van private belangen op het oog
hebben. In het ene geval is de sanctie een absolute nietigheid, in het andere
slechts een relatieve nietigheid die gedekt kan wordendoor de beschermde
partij. De redenen die de vrijheid van bewijs rechtvaardigen, wanneer de
veinzing tot doel heeft de openbare orde te ontwijken, kunnen niet uitgebreid worden tot het geval waarin de overeenkomst slechts een dwingende
wetsbepaling zou schenden (Bergen, 10 januari 1983, Pas., 1983, II, 16,
Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 279). Het Hof stelt anderzijds terecht dat het
adagium nemo auditur propriam turpitudinem allegans niet verbiedt om
zich te bevrijden van een overeenkomst die strijdig is met de goede zeden.
287. PAULIAANSE VORDERING- De Pauliaanse vordering (art. 1167 B. W .)
vereist:

1. een rechtshandeling waardoor de schuldenaar zich doelbewust verarmde;
2. dat de derde waarmede de schuldenaar heeft gehandeld consciusjraudis
zou zijn opgetreden.
Een huurovereenkomst aangegaan door een inmiddels failliet verklaarde
schuldenaar voor een duur van 9 jaar, en enkele maanden vooraleer de
hypothecaire schuldeiser het verhuurde pand zou doen verkopen, kan het
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voorwerp uitmaken van een actio pauliana. Dergelijke huurovereenkomst
is voor de schuldenaar en de schuldeiser nadelig, gelet op de matige prijs
en de duur van de overeenkomst. De huurder die op de hoogte is van de
belabberde financiele toestand van de verhuurder en die ook zelf handelaar
is, was op de hoogte van het bedrieglijke karakter van de rechtshandeling.
Derhalve is de huu.rovereenkomst nietig (Rb. leper 10 april1985, T. Not.
1987, 25)
De Pauliaanse vordering moet aan volgende voorwaarden beantwoorden:
1. de schuldeiser moet benadeeld zijn geworden. Het volstaat ten deze dat
de benadeling is ingetreden op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. Doordat langdurige verpachting van landbouwgoederen de verkoop
op beslag bemoeilijkt, wordt de hypothecaire schuldeiser benadeeld;
2. de schuldenaar moet bedrieglijk hebben gehandeld. Bedrog is aanwezig
wanneer de schuldenaar wist dat hij de rechten van de schuldeiser inkortte.
Bij de beoordeling van de rechtshandeling moet nagegaan worden of ze
omringd werd door verdachte omstandigheden ter uitsluiting van wettelijke
beweegredenen. Ben landpacht toegekend door een schuldenaar op een in
hypotheek gegeven goed, aan een door hemzelf opgerichte landbouwvennootschap op het ogenblik dat de kredietverstrekker zijn kredietlijn heeft
opgezegd, wekt het vermoeden van kwade trouw;
3. de derde medeplichtigheid: deze wordt gemakkelijker aanvaard tussen
verwanten dan tussen vreemden. Medeplichtigheid van derden wordt bewezen geacht zo blijkt dat de schuldenaar zelf een landbouwvennootschap met
zijn kinderen heeft opgericht, en de landbouwvennootschap de goederen in
pacht heeft genomen (Rb. Brugge, 10 november 1986, T. Not. 1987, 13).
AFDELING

3

DE P ACHTPRIJS
ER MOET BEN PACHTPRIJS BEPAALD ZIJN- Overeenkomstig art. 1709
B. W. is voor het bestaan van de pachtovereenkomst vereist dat door de
partijen een pachtprijs is bepaald. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven oordeelt dat het inzicht van partijen erin bestond, naast het rooien
van de bomen, nog een pachtsom in geld te bedingen en dat zulks niet is
gebeurd. De Recht bank beslist niet, zoals beweerd wordt door de pachter,
dat het rooien van bomen niet de gehele of een deel van de tegenprestatie
van de pachter kan uitmaken. Art. 3 Pachtwet regelt het geval dat de
pachtovereenkomst werd gesloten, met andere woorden dat alle bestanddelen, o.m. depachtsom, werden ,overeengekomen", maar dat de overeengekomen pachtsom, doorgaans het bedrag, niet is bewezen, en laat het, in dat
geval, aan de vrederechter over de overeengekomen pachtsom te bepalen.
Het Hof van Cassatie vindt dat het vonnis terecht oordeelt dat art. 3
Pachtwet ten deze niet kan toegepast worden, omdat de partijen de pacht-
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som niet hadden bedongen en derhalve overeenkomstig art. 1709 B.W. geen
pachtovereenkomst tot stand was gekomen (Cass., 6 december 1984, Arr.
Cass.,1984-85, 485, Pas., 1985, I, 433).
289. BLOEMISTERIJEN - De feitenrechter die vaststelt dat de verpachte
gronden voorzien zijn van een belangrijke infrastructuur voor ondermeer
irrigatie en besproeiing, dat de gronden in een bloemisterij niet gelijk te
stellen zijn met de gewone landbouwgronden en dat er aan die gronden veel
meer zorg en behandeling dient te worden besteed, kan uit die vaststellingen
wettig afleiden dat de gronden van die bloemisterij geen landbouwgronden
zijn als bedoeld bij het K.B. 13 maart 1970, waarvoor de provinciale
pachtprijzen commissie een coefficient heeft vastgesteld en dat, bij ontstentenis van een vastgestelde coefficient, geen beperking van de pachtprijs op
die gronden kan worden toegepast. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent sloot ook voor de gebouwen de pachtprijsbeperking uit. Ret vonnis
stelt vast dat partijen een pachtovereenkomst hebben gesloten betreffende
,een bloemisterij met afhankelijkheden", dat ,beglazing, irrigatie en besproeiing en niet het minst verwarming op het bedrijf aanwezig zijn" en
oordeelt ,dat het woonhuls slechts een accessorium is", dat ,de gebouwen
van een bloemisterij, in zonderheid de serren, niet gelijk te stellen zijn met
een gewoon landbouwbedrijf", ,in een bloemisterij grand en gebouwen
trouwens als een geheel te beschouwen zijn, waarbij de uitrusting grotendeels (irrigatie- en besproeiingsinstallatie) voor beide dienstig is" en het
woonhuis tot de uitbating behoort (Cass., 27 januari 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 633, Pas., 1984, I, 589, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 196, noot,
R. W., 1984-85, 2051).
290. INDEXATIE. BEWIJS- Een mondelinge pacht began op 1 november
1978. Volgens de plaatselijke gebruiken was hij gesloten voor de duur van
1 jaar. Op grand van de tijdelijke wetten werd de pacht sinds 1 november
1979 verlengd. Een indexeringsclausule moet niet noodzakelijk schriftelijk
overeengekomen zijn maar mag het voorwerp zijn van een mondeling
akkoord, hetzij op het ogenblik van het sluiten van de huur, hetzij gedurende de huurtijd. Ret bewijs van een dergelijke mondelinge clausule kan
voortvloeien uit een constante uitvoering ervan. Indien de pachter aanvaard
heeft de wettelijke verhoging te betalen kan hij er later de teruggave niet
van vorderen. (Vred. Gdice-Rollogne, 4 januari 1982, Res Jur. Imm., 1983,
175).
291. ONVERSCHULDIGDE BETALING - Indien de onverschuldigd betalende
pachter in beginsel gerechtigd is terugbetaling te vorderen van de onroerende voorheffing en de brandverzekeringspremies, bij toepassing van art. 20
Pachtwet, dan hoort het aan de verpachter te bewijzen dat aan de relatieve
nietigheid van het beding tot betaling van de lasten werd verzaakt. De
verpachter dient te bewijzen dat vrijwillig werd betaald met kennis van de
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nietigheid van het beding tot betaling van de lasten, of dat na de betaling
verzaakt werd aan het inroepen van de nietigheid van het beding. Dit bewijs
kan geleverd worden door verklaringen van partijen bij de persoonlijke
verschijning (Rb. Brugge, 29 juni 1981, T. V.B.R., 1983, 35). Van de
persoonlijke verschijning werd proces-verbaal opgesteld. De pachter volgde
landbouwschool. Hij was geabonneerd op het tijdschrift Landbouwleven.
Hij volgde regelmatig vergaderingen over landbouwproblemen. Bewezen
moet worden dat hij op het ogenblik van de betalingen wist dat de bijkomende lasten door de pachters niet dienden betaald te worden. Toch heeft hij
betaald om geen moeilijkheden met de verpachters te krijgen. De regels voor
de terugvordering van de teveel betaalde pachtprijs zijn anders dan die voor
de door de pachter betaalde of aan de eigenaar terugbetaalde eigenaarslasten. Teveel betaalde pachtprijzen kunnen altijd worden teruggevorderd,
ook al gebeurde de betaling vrijwillig en ook al wist de pachter dat hij teveel
betaalde. De wet beperkt nochtans de terugbetalingsperiode tot 5 jaar.
Door de pachter betaalde lasten kunnen niet altijd teruggevorderd worden,
en namelijk niet wanneer die betalingen vrijwillig gebeurd zijn en in de
wetenschap dat het eigenlijk niet moest. Anderzijds is de pachter gerechtigd
alle niet door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn getroffen onverschuldigde betalingen terug te vorderen, zonder dat de beperking tot vijf jaar
geldt. Alhoewel de bedingen bedoeld door art. 20 Pachtwet nietig zijn,
kunnen zij nochtans door de vrijwillige uitvoering ervan met kennis van
zake door de pachter bevestigd worden, zoals art. 1338 B.W. uitdrukkelijk
stelt. (Rb. Brugge, 16 september 1985, T. V.B.R., 1986, 11).
Naar aanleiding van de verkoop van enkele verpachte gronden beweren de
pachters juridisch consult te hebben ingewonnen en toen voor het eerst
vernomen te hebben dat zij in het verleden ten voordele van de eigenaars,
bepaalde lasten rechtstreeks hebben vereffend die ze eigenlijk niet moesten
vereffenen. Zij werden telken jare uitgenodigd ten kantore van een notaris
om er ,de pacht" te betalen, waarvan een kwijting werd verleend, zoals art.
23 Pachtwet oplegt te doen. Daarna stuurde de notaris in de loop van het
jaar de aanslagbiljetten voor polderbelasting en onroerende voorheffing,
met verzoek deze rechtstreeks aan de administratie te betalen. Het staat vast
dat er een afspraak bestond tussen de partijen om, benevens de zeer matige
pachtprijs, ook de litigeuze lasten te betalen. Die afspraak was in strijd met
art. 20 Pachtwet en derhalve vernietigbaar. In het vonnis wordt het artikel
,Rechtsverwerking en afstand van recht" van P. Van Ommeslaghe aangehaald (T.P.R., 1980, 762).
De vervallen en betaalde pachtprijzen van de vijf jaren die aan het verzoek
voorafgaan moeten, voor zover zij het wettelijk bedrag overschrijden, aan
de pachter, op zijn verzoek, worden terugbetaald. De eis van de pachter tot
teruggave van deze geldsommen verjaart na een jaar te rekenen van de dag
waarop hij het gehuurde goed heeft verlaten. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de pachter de eis tot teruggave mag instellen
tot ,op het ogenblik dat hij niet langer door de pachtovereenkomst is
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gebonden, met andere woorden tot wanneer hij het gepachte goed heeft
In geval van gehele overdracht van de pacht door de pachter aan
zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenote,
treedt de overnemer in al zijn rechten en verplichtingen die uit de pacht
voortvloeien, krachtens art. 34 van de Pachtwet, maar de overdrager blijft
met hem hoofdelijk gebonden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn
ontstaan. Hieruit volgt dat in zo'n geval, de overdrager moet worden geacht
het goed te hebben verlaten in de zin van art. 5, vierde lid, van de wet tot
beperking van de pachtprijzen, op de datum dat de pacht overgaat, wat
betreft de eis tot teruggave van de geldsommen die het wettelijk bedrag van
de door hem voor eigen rekening betaalde pachtprijs overschrijden. Zulks
geldt evenwel niet voor de geldsommen die hij nadien, met de overnemer
solidair tot betaling gehouden zijnde, heeft voldaan (Cass., 27 januari 1984,
Arr. Cass. 1983-84, 636, J.T., 1985, 113, Pas.,1984, I, 593).

v~rlaten''.

292. DE VERGOEDING DIE ,PRIJZIJ" GENAAMD WORDT- ArtikeJ 2, § 1,
vervat in artikel III Pachtwet, verbiedt aan de pachter die een pacht
overneemt, niet een vergoeding te betalen aan de overdragende pachter.
Ingevolge het genoemde artikel stemmen de maximaal toegelaten pachtprijzen overeen met het kadastraal inkomen van de gronden, waarop een
coefficient wordt toegepast die in elke provincie door de provinciale commissie voor de pachtprijzen wordt vastgesteld. De verpachter kan bijgevolg,
zonder de vermelde wetsbepaling te schenden, hoven de maximaal toegelaten pachtprijs geen zogenaamde prijzijvergoeding vragen aan de pachter,
om eerder met hem dan met een andere de pachtovereenkomst te sluiten.
De opbrengst uit het verhuren van zijn gronden mag immers niet meer
bedragen dan de maximaal toegelaten pachtprijs. Maar uit die wetsbepaling, die afbreuk doet aan de wilsautonomie en derhalve strikt moet worden
toegepast, volgt niet dat de pachter die zijn pacht overdraagt met de
overnemer, de nieuwe exploitant, niet zou mogen overeenkomen dat laatstgenoemde hem in ruil voor zijn werk aan de geexploiteerde gronden een
prijzij zal betalen die volgens het gebruik in bepaalde streken aan de
uittredende pachter wordt betaald. Een dergelijke prijzij maakt klaarblijkelijk dee! uit van de prijs van de pachtoverdracht. Het arrest van het Hof
van Beroep te Bergen met betrekking tot gepachte gronden die worden
onteigend, zegt dat zij enkel andere gronden kunnen vinden als zij dat soort
vergoeding (prijzij) aan de uittredende pachter betalen. Het bestreden arrest
heeft derhalve kunnen beslissen dat bij de berekening van de onteigeningsvergoeding rekening moest worden gehouden met de prijzij die de pachter
aan de uittredende pachter zou moeten betalen om nieuwe gronden te
kunnen pachten (Cass., 31 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 293, R. W.,
1985-86, 2857). In de ene streek bedroeg de prijzij 198.440 frank; voor een
andere streek was het 22.500 frank per hectare. De gerechtelijke deskundige, die als gewezen ambtenaar van de registratie op een ruime ervaring kan
bogen en die de streek goed kent, heeft 27.500 frank per hectare voorgesteld.
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Het Hof van Beroep zag geen geldige reden om zijn beoordeling door een
andere te vervangen.
Zoals in de voorgaande overzichten van rechtspraak gezegd (T.P.R., 1975,
nr. 16, p. 1058-1059, T.P.R., 1980, nr. 194, p. 628, T.P.R., 1985 nr. 374,
p. 1204) staan we hier voor een sociologisch interessante materie. Het gaat
om een gewoonte die reeds bestond lang voor er sprake was van beperkingen
van pachtprijzen. Het betreft een diep ingewortelde gewoonte van de streek
van Doornik, Ath, en het Noorden van Frankrijk (kortom Picardie). Bij
schending van de gewoonte kan brandstichting, vergiftiging van dieren,
sabotage en zelfs doodslag plaats grijpen, - echter steeds na voorafgaande
verwittiging (haine de cense, mauvais gre). In de middeleeuwen werd hier
tegen gereageerd door de kerk, en later door een edict van Maria-Theresia.
De pachter meent rechten te hebben op de grand, en kon zich in de 19de
eeuw niet neerleggen bij de eigendomsopvatting van het Burgerlijk Wethoek. Bij ,maugre" neemt de pachter het recht in eigen handen, daarin
gesteund door zijn dorpsgemeenschap, die solidair is met de ,onteigende".
De gewoonte zou nu nag levendig blijven. Terwijl vroeger de ,chapeau"
door de nieuwe pachter moest betaald worden aan de afgaande pachter, zou
heden ten dage de eigenaar een deel van de chapeau opeisen. De vraag kon
gesteld worden of dit geen consuetudo maligna was. Malus usus abolendus
est? (zie Herbots, J., Afrikaans Gewoonterecht en Cassatie, Koninklijke
Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1970, 462 e.v.). Tussen afgaande pachter en nieuwe pachter heeft het Hof van Cassatie aan die gewoonte
nu zijn zegen gegeven.
AFDELING
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ONTBINDING EN CONVENTIONELE BEEINDIGING VAN DE PACHT

293. GEEN ONTBINDING ZONDER SCHADE - De pachter had met miskenning van art. 30 van de Pachtwet het gepachte goed gedeeltelijk in onderpacht gegeven zonder schriftelijke toestemming van de verpachter. Hij
komt aldus te kart aan een bepaling van de pachtovereenkomst en valt onder
de toepassing van art. 29 Pachtwet. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge besliste dat de verpachter geen enkele schade heeft ondergaan. Het
Hof van Cassatie was het daarmee niet eens. De feitenrechter voor wie een
vordering tot ontbinding van een pachtovereenkomst wegens schuldige
niet-nakoming door de huurder aanhangig werd gemaakt, beoordeelt valgens het al dan niet bestaan van schade aan de zijde van de verpachter of
de niet-nakoming van het contract voldoende ernstig is om de ontbinding
ervan uit te spreken. Art. 29 Pachtwet doet geen afbreuk aan de bij art.
1184 B.W. bepaalde beginselen van het gemeen recht betreffende de nietuitvoering van de overeenkomsten (Cass., 5 maart 1982, Arr. Cass., 198182, 84, J.T., 1983,87, Pas., 1982, I, 800, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 209,
noot, R. W., 1981-82, 2882, T. Not., 1982, 295, noot). Dit principe wordt
oak door het volgend cassatiearrest van 27 januari 1984 bevestigd.
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Art. 702 Ger. W. legt aan de eisende partij de verplichting op om in de
dagvaarding een korte samenvatting van de middelen van de vordering te
vermelden, maar verbiedt de rechter niet andere middelen die in de loop van
het geding zijn aangevoerd in aam:nerking te nemen. Krachtens art. 807 Ger.
W. kan een eis die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd
worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op
een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd. In casu stelt de
rechtbank vast dat in de dagvaarding de ontbinding van de pachtovereenkomst en de uitdrijving van de pachters gevorderd werden, omdat de
pachter op ongeoorloofde wijze de pacht gedeeltelijk overgedragen had aan
zijn schoonzoon. In de dagvaarding werd dus verklaard dat het recht om
de ontbinding en de uitdrijving te vorderen geput werd uit de pachtovereenkomst die een gedeeltelijke pachtoverdracht verbiedt; als middel tot staving
van de vordering werd de niet-naleving van de contractuele verplichtingen
op dat stuk aangevoerd. Voorts stelt de rechtbank vast dat in nieuwe
conclusies, subsidiair de ontbinding van de pachtovereenkomst en de uitdrijving gevorderd werd omdat een van de pachters ondertussen failliet
werd verklaard en dientengevolge in de onmogelijkheid verkeert het pachtgoed persoonlijk te exploiteren en bovendien oorzaak ervan is dat de
verpachters hun voorrecht op de onroerende goederen die de hoeve stoffeerden, hebben verloren ingevolge de tegeldenmaking van de hoevebekleding
door de curator. In die nieuwe conclusies werd het recht om de pachtovereenkomst te doen ontbinden en de pachters te doen uitdrijven nog steeds
geput uit de pachtovereenkomst, die de pachter tot persoonlijke exploitatie
en tot stoffering van de hoeve verplicht, en ditmaal als middelen tot staving
van hun vordering dat de overnemer van de pacht aan die verplichtingen
te kort kwam; hieruit blijkt dat de nieuwe conclusie niet steunde op het
faillissement als zodanig, maar dat aileen nieuwe tekortkomingen aan de
contractuele verplichtingen van de verpachter waren aangevoerd. Derhalve
rustten de conclusies op een rechtshandeling in de dagvaarding aangevoerd,
als bedoeld in art. 807 Ger. W. (Cass., 27 januari 1984, Arr. Cass., 1983-84,
636, J.T., 1985, 113, Pas., 1984, I, 593).
Art. 1749 B.W. en art. 1184 B.W. zijn van toepassing op de pachtovereenkomsten. Een geschil kan dan ook geen andere oplossing krijgen naar
gelang een eiser zich steunt op art. 29 Pachtwet of op art. 1749 B.W., die
immers aan mekaar geen afbreuk doen. In aile huurzaken moet de zwaarte
van de tekortkoming getoetst worden aan de schade die de verhuurder heeft
geleden (Rb. Leuven, 21 november 1986, T.B.B.R., 1987, 81). In dit
voortreffelijk geschreven en theoretisch gefundeerd vonnis wordt verwezen
naar het arrest van 5 maart 1982 dat uitvoerig geciteerd wordt.
294. ECHTGENOTEN DIE BUITENSHUIS WERKEN - Het pachtrecht van een
van de echtgenoten wordt niet gemeen aan de andere in geval van huwelijk
of van samen exploitatie. Die andere partner moet door de eigenaar als
pachter erkend en aanvaard worden. Dit mag bewezen worden met aile
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middelen, en blijkt onder meer wanneer de eigenaar aan beiden een opzegging betekent. Maar door het feit dat beide pachters buitenshuis werken,
moet aangenomen worden dat ze niet meer daadwerkelijk de hoeve uitbaten. Dit is een essentieel niet-nakomen van een pachtersverplichting. De
ontbinding op grond van art. 29 Pachtwet kan gevorderd worden zodra het
zeker is dat in de toekomst de schade zal toenemen. (Rb. Brugge, 6
september 1982, Res. Jur. Imm., 1983, 295).
295. NIET-TOEGELATEN ONDERVERHURING- De eisers kochten in 1985
een reeks goederen gelegen onder Kerkom die verpacht waren aan de
verweerders, aan wie trouwens het recht van voorkoop werd aangeboden.
De pachters gingen er niet op in wegens hun investeringen in Canada. Er
blijkt dat die percelen geexploiteerd worden door een derde. De eigenaars
zien daarin een niet toegestane onderverpachting en duiden er tevens op dat
de pachters, wegens hun verblijf in Canada, onmogelijk persoonlijk kunnen
instaan voor de exploitatie van de in pacht gehouden goederen. Uit de
verklaring van de burgerlijke stand blijkt dat zij sedert februari 1981 hun
woonplaats lieten overbrengen naar Canada. De rechtbank beschouwt het
als uitgesloten dat zij zich nog daadwerkelijk met de exploitatie der goederen in Belgie inlaten. Het gaat om een bedrijf van meer dan 6 hectaren. Art.
29 Pachtwet sanctioneert de pachter die te kort komt aan de specifieke
verplichtingen opgelegd aan de exploitant van het landbouwbedrijf, in
tegenstelling tot art. 1741 B.W. dat de pachter sanctioneert die tekort komt
aan zijn algemene huurdersverplichtingen. De voorwaarde dat er schade
moet zijn is niet vereist ingeval de pachtontbinding gevorderd wordt op
grond van art. 1741 B.W. De verboden onderverpachting of pachtoverdracht wordt gesanctioneerd door art. 17 41 B. W. De vordering tot ontbinding wordt gegrond verklaard. Aan de verpachters wordt een vergoeding
·ex aequo et bono van 300.000 frank toegekend (Vred. Sint-Truiden, 29 mei
1986, T. Agr. R., 1986, 173).
De verpachtster toont aan dat de pachter uitgedreven werd uit zijn woning
en dat de opbrengst van de gerechtelijke verkoop van zijn goederen niet
genoeg opbracht om de bevoorrechte schuldeisers te betalen. Art. 29, eerste
lid verplicht de pachter het goed met voor de uitbating noodzakelijke
gereedschappen te stofferen. Volgens de vrederechter is art. 29 trouw
gebleven aan de optiek van een hoeve, een geheel van produktiefaktoren,
en niet van een grondstuk (J. Delnoy, ,Politique agricole des structures et
regimes juridiques d'exploitation du facteur terre", Collection scientifique
de Ia Faculte de Droit de l'Universite de Liege, 1975, 114). De solvabiliteitswaarborgen zijn in casu dus wei degelijk verdwenen en het middel van de
verpachtster moet aangenomen worden. Het tweede middel betrof de onderverpachting van 13 hectare met betrekking tot een vlascultuur. De contractuele bestemming van het gepachte goed werd aldus niet geeerbiedigd. De
pacht wordt ontbonden, een wederverhuringsvergoeding van een jaar pacht
wordt toegekend en de pachter mag binnen de maand na de betekenis van
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het vonnis uitgedreven worden (Vred. Andenne, 15 december 1983, T. Agr.
R., 1984, 94).

Een zogenaamd ,contrat de culture", dat gesloten werd tussen een pachter
en een derde is onverenigbaar met de verplichting van de pachter om zelf
het goed uit te baten. Die derde was een naburige landbouwer, en uit die
overeenkomst vloeide voort dat hij de grond bewerkte en bebouwde,
oogstte, de belastingen met betrekking tot dat goed betaalde, en aan de
pachter de meststoffen terugbetaalde door hem een som van 10.000 frank
per hectare terug te storten. Op grond hiervan wordt de pachtovereenkomst
ontbonden (Vred. Namen, 3 november 1983, T. Agr. R., 1984, 87).
OVERLIJDEN VAN DE PACHTER Boer Oscar overleed en liet als
erfgenamen zijn echtgenote Yvonne en acht kinderen na. Het jaar erv66r
had hij voor notaris het vruchtgebruik van al zijn goederen aan zijn
echtgenote geschonken en voor dezelfde notaris hadden een zestal maanden
later de kinderen van wijlen Oscar de schenking bevestigd. In het vruchtgebruik van de echtgenote bevindt zich het recht op de huur van de hoeve van
Atrive. Zowel tijdens het leven van zijn vader als na zijn overlijden had zoon
Willy zich actief met de vaderlijke hoeve bemoeit en hij was de enige van
de kinderen om dit te doen. Na het overlijden van de vader vroegen twee
zonen de verdeling van de nalatenschap. Ondertussen heeft Willy op basis
van artikel 41, derde lid, c van de Pachtwet een vordering ingeleid voor de
vrederechter om zijn recht te doen erkennen om de pacht voort te zetten
met uitsluiting van de andere mede-erfgenamen. Zijn vordering wordt door
de vrederechter ongegrond verklaard. De vrederechter besliste dat, gezien
haar rechten op de helft van de gemeenschap, de weduwe de enige beneficiaris was van het recht op de huur van de hoeve van Atrive en dat zij niet
verklaard had af te zien noch van haar vruchtgebruik, noch van de voorrang
die art. 41 van de Pachtwet haar verleende (Vred. Hoei, 26 maart 1970, T.
Agr. R., 1985, 30). Willy wint echter het pleit voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg. De rechtbank beslist dat de uitoefening van zijn recht niet strijdig
is met de uitoefening van het vruchtgebruik van zijn moeder. Het recht van
overname van een van de erfgenamen is inderdaad ondergeschikt gemaakt
aan de betaling door die erfgenaam van een vergoeding aan de andere
mede-erfgenamen. Door de uitoefening van het recht van overname van een
van de erfgenamen wordt de vruchtgebruikster helemaal niet van haar
vruchtgebruik ontdaan; ze zal het vruchtgebruik aileen maar op een andere
manier uitoefenen en met name op de vergoeding die voorzien is als
tegenprestatie voor het recht van overname. De situatie is dezelfde als
diegene die voorzien is door de wet van 16 mei 1900 op de kleine nalatenschappen, zoals de wetgever het uitdrukkelijk verklaarde in de parlementaire voorbereiding van de Pachtwet (Rb. Hoei, 22 december 1971, T. Agr.
R., 1984, 194).
.

296.

297.

OVEREENKOMST TOT BEEINDIGING VAN DE PACHT. PRECAIR GEBRUIK
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- Ben pachter sloot in 1967 en 1969 een overeenkomst met de stad
Antwerpen krachtens welke hij zijn pachtrecht betreffende weilanden aan
de stad Antwerpen overdroeg voor de totale prijs van 258.000 frank. Die
overeenkomsten bepalen dat alle vergoedingen waarop de pachtoverdrager
aanspraak zou kunnen maken in deze som begrepen zijn en dat de geheel
ontruimde grond ter beschikking van de stad gesteld werd. Uit die tekst mag
worden afgeleid dat de pachter geen aanspraak meer kan maken op een
aparte vergoeding wegens het verwijderen van de afsluiting. Na 1968 bleven
een vijftiental dieren op bedoelde weiden grazen. Later beweert de pachter
dat de verweerders een fout begingen door hem dat gebruik na de pachtbeeindiging onverwachts zonder enige kennisgeving te ontnemen. Dit vindt de
rechtbank ongegrond. Hij wist dat hij na 1968 op eigen risico zijn dieren
op bedoelde weiden liet grazen (Rb. Antwerpen, 13 maart 1984, T. Agr. R.,
1985, 127).
298. DE PACHTER BLIJFT NA DE OPZEGGING IN HET BEZIT VAN HET GOED
- De vrederechter van Soignies verklaarde tegen 30 november 1976 de
opzegging aan de pachters van een hoeve met vijf hectaren gronden en
weilanden van 5 hectaren, geldig. Niettegenstaande dit vonnis dat betekend
werd, bleven de pachters de genoemde goederen uitbaten. De eigenaars
waren verplicht tot gedwongen uitvoering over te gaan. Op 25 november
1979 wordt een bevel tot uitdrijving betekend. De pachters tekenen hiertegen verzet aan en roepen in dat vermits ze in het bezit gelaten werden van
het verhuurde goed, de geldig verklaarde opzegging voor onbestaande
moest gehouden worden bij toepassing van art. 12 van de Pachtwet.
Laatstgenoemde bepaling impliceert echter dat de pachter in het bezit
gelaten wordt van het goed met uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord van
de verpachters. Dit akkoord werd in casu niet bewezen. De verschillende
initiatieven die de eigenaars namen sinds het vonnis in geldigverklaring
tonen hun zeer duidelijke wil aan om het vonnis te doen uitvoeren. Het
geduld en het begrip waarvan zij blijk gaven alvorens de gedwongen
uitdrijving te vorderen, tonen alleen hun bekommernis aan om op een
humane manier tot de uitvoering over te gaan, maar kunnen niet beschouwd
worden als een verzaking hieraan (Bergen 13 april1978, T. Agr. R., 1989,
159).
AFDELING

5

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER

§ 1. Opzeggingsprocedure

299. WACHTTERMIJN- Wanneer twee opeenvolgende opzeggingen vervallen zijn bij gebreke aan een procedure tot geldigverklaring kan een derde
opzegging slechts gegeven worden met inachtneming van een wachttermijn
van een jaar die moet worden berekend vanaf de datum van de tweede

1268

opzegging (Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 26 september 1983, R. W., 198384, 2044).
Marthe Carton en Lucienne Cansier geven opzegging aan de pachter voor
oktober 1977. De verhuursters verzuimen nochtans de geldigverklaring van
de opzegging te vragen. Op 26 juli 1981 zendt Marthe Carton ditmaal aileen
een nieuwe opzegging. Ook hiervan werd de geldigverklaring niet gevraagd.
Op 30 september 1981 geven Marthe Carton, Denise Cansier en Lucienne
Cansier die zich mede-eigenaars en vruchtgebruiksters noemen, bij deurwaardersexploot opzegging aan de pachter voor 1 oktober 1983 op grond
van hun voornemen om het goed persoonlijk te exploiteren. Het gaat hier
om een moeder en haar twee dochters. Het pachtgoed was eigendom van
de overleden echtgenoot en vader. De weduwe kreeg een vierde in voile
eigendom en een vierde in vruchtgebruik; de dochters kregen drie vierden
in voile eigendom en drie vierde in blote eigendom. Om de geldigheid van
de opzegging te beoordelen aanvaardt de vrederechter niet als bewezen dat
Marthe Carton lasthebber was. Marthe Carton heeft dus in eigen naam
gehandeld bij de eerste opzegging, die bijgevolg niet in beschouwing genomen moet worden. Zij kon op haar eentje geen opzegging geven. De
opzegging van 26 juli 1981 moet beschouwd worden als een ongeldige
opzegging waarvan de geldigverklaring niet gevraagd werd maar die in elk
geval uitging van een van de partijen. De opzegging gegeven door een enkele
van de mede-eigenaars zonder uitdrukkelijke vermelding dat hij zowel in
eigen naam als in naam van de medeeigenaars handelt, is ongeldig. Het
betreft dus geenszins een onbestaande opzegging of een opzegging gegeven
door een onbevoegd persoon. Wanneer die opzegging vervallen is, kan een
nieuwe opzegging om het even om welke reden, slechts gegeven worden ten
vroegste een jaar na de kennisgeving van de vervallen opzegging (Vred. Ath,
20 december 1982, T. Vred., 1985, 60, T. Agr. R., 1984, 33).
De termijn van drie jaar waarin de verhuurder geen nieuwe opzegging mag
doen, wanneer de rechter de geldigverklaring van een eerste opzegging heeft
geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was, is niet van toepassing
wanneer de eerste opzegging niet geldig is verklaard omdat de persoon die
de opzegging heeft gedaan daartoe niet de vereiste hoedanigheid bezat
(Cass., 11 januari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 636, Pas., 1985, I, 560).
300.

BEREKENING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN. AANVANGSDATUM VAN

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik stelt vast dat de
eigenaar van een weide aan zijn pachter opzegging heeft gedaan op 23
december 1976 voor 1 apri11979 om zelf het goed te exploiteren. De pachter
voert aan dat de pacht op 1 april1969 is ingegaan en dat de eerste periode
van 9 jaar derhalve op 31 maart 1978 is geeindigd; dat de opzegging derhalve
uiterlijk op 31 maart 1976 moest worden gegeven; dat zij nietig is aangezien
zij pas op 23 december 1976 gebeurde. De verpachter integendeel beweert
dat de pacht op 1 april 1970 is ingegaan; dat de eerste periode van 9 jaar
aldus op 31 maart 1979 is geeindigd; dat de opzegging derhalve uiterlijk op
DE PACHT -
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31 maart 1979 moest worden gegeven; dat zij geldig is aangezien ze op 23
december 1976 is gebeurd. De rechtbank zegt voor recht dat de opzegging
van 23 december 1976 binnen de wettelijke termijn plaats vond en derhalve
geldig is, omdat uit de overgelegde gegevens blijkt dat de pacht van de weide
in ieder geval op 1 januari 1970 (datum die voorkomt in het getuigschrift
van de belastingcontroleur) is ingegaan. Het vonnis wordt gecasseerd.
Dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis waarin
wordt beslist dat de litigieuze huurovereenkomst ,in ieder geval" op een
wel bepaalde dag is ingegaan, wanneer uit die beschikking niet kan worden
opgemaakt of de rechter heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst zeker
op die dag is ingegaan dan wel of hij heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst op die datum, hoe dan ook, reeds liep (Cass., 12 april 1984, Arr.
Cass., 1983-84, 1074, Pas., 1984, I, 1014).
De oorspronkelijke vordering strekt ertoe de pachtopzegging van 29 september 1975 van waarde te doen verklaren. Bij vonnis van 7 maart 1979 wees
de eerste rechter de vordering af. De verpachters tekenden hoger beroep aan
voorhoudende dat in weerwil van wat de eerste rechter aanvaardde, de
pachtovereenkomst niet werd aangegaan op 2 april1966 doch op 1 januari
1952, derwijze dat de verpachters, zich bevindend in de derde pachtperiode,
gerechtigd waren opzeg te betekenen mits inachtname van een opzegtermijn
van minimum 2 jaar en hoogstens 4 jaar. De Rechtbank van Eerste Aanleg
te Oudenaarde verklaarde het hoger beroep gegrond in 1980. In 1981 werd
het vonnis vernietigd wegens gebrek aan motivering. De Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent waarnaar de zaak verwezen werd, wijst het hoger
beroep af als ongegrond. Alhoewel een voorziening in cassatie ingesteld
was, lieten de verpachters de pachter in 1980 uitdrijven uit de pachthoeve
en de gronden. De schadevergoeding waarop hij uit dien hoofde nu aanspraak maakt becijfert hij op bijna 2.000.000 frank. De verpachters van hun
kant concluderen tot de gegrondheid van het hoger beroep. Zij houden voor
dat de opzeg werd gegeven in de derde wachtperiode, gezien de pacht een
aanvang nam op 1 januari 1952; sinds deze datum immers is de pachter
zelfstandig landbouwer. Dat hij het goed in pacht had op het ogenblik van
de eigendomsverwerving door de huidige verpachters blijkt uit de akte afstand van het recht van voorkoop van 14 februari 1966. De geldigheid van
de pachtopzegging is afhankelijk van het feit of de opzeg van 29 september
1975 tegen 25 december 1978 aldan niet plaats vond in de derde pachtperiode (art. 8 Pachtwet). Volgens de pachter werd de opzegging onbetwistbaar
ontijdig betekend, gezien de bekentenis van de verpachters vervat in hun
conclusies van 1976: vanaf 2 april1966 begint tussen de partijen een eerste
negenjarige pachtperiode te lopen die eindigt op 1 april 1975. Het gegeven
dat een ,nieuwe" pacht werd aangegaan begin april 1966 vindt trouwens
steun in de elementen voorgebracht door de pachter, te weten dat hij een
eerste maal- begin 1965- het goed huurde van de rechtsvoorganger van
de verpachters. Uit de akte van eigendomsoverdracht aan de rechtsvoorganger van de verpachters blijkt immers dat deze het genot bekwam vanaf de
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datum van aankoop op 4 januari 1965 zonder dat gewag werd gemaakt van
een pacht die op het goed zou wegen of van een afstand van pacht. De
bewering dat deze pacht beeindigd werd met bet oog op stopzetting van de
landbouwexploitatie einde 1965 om reden dat de verpachter de pachtprijs
drastisch verhoogde en de exploitatie verouderd was, vindt steun in de
verklaring van de koper van de veestapel in februari 1966, welke op haar
waarachtigheid door de verpachters niet is aangevochten en in bet bewijs
van investeringen door de pachter in 1966 verricht. Ret feit dat de laatstgenoemde afstand deed van het recht van voorkoop bij akte van 2 april1966
doet aan het voorgaande evenmin afbreuk; deze handelswijze kadert in de
notariele praktijk van voorzichtigheid enerzijds en de welwillendheid van
de pachter anderzijds, die ingevolge de eigendomsoverdracht en geplaatst
tegenover de verkrijgers van het pacbtgoed verhoopte zijn exploitatie te
kunnen herbeginnen en een nieuwe pacht aan te gaan. De zienswijze van
de eerste rechter dient derbalve te worden onderschreven, met name bet
ontijdig karakter van de opzegging van 29 september 1975, vermits de eerste
pacbtperiode een aanvang nam op 2 april 1966. Nu vaststaat dat de pachter
titularis was van het pacbtrecht tot 1 april 1984 en hij werd uitgedreven op
grand van een vernietigde beslissing, is hij gerechtigd op vergoeding van de
schade die voortvloeit uit de vroegtijdige beeindiging van de pacht (Rb.
Gent, 25 maart 1986, T. Agr. R., 1986, 91).
301.

DE EERSTE INGEBRUIKNEMING. HET OGENBLIK VAN DE OPZEGGING.

Ret volgende geding leidde tot cassatie van
een vonnis van de recbtbank te Brussel en verwijzing naar de recbtbank te
Mecbelen. De huidige eigenaar, appelant, kreeg bij akte van ascendentenverdeling de blote eigendom van o.m. de twee kwestieuze percelen. De
ouders behielden het vruchtgebruik van deze gronden. Op 1 september 1953
lieten de ouders hun bedrijf over aan de huidige pachter en bij dezelfde akte
werden o.m. kwestieuze percelen verpacbt voor een periode van negen jaar.
Gedurende deze periode overleed de vader en werd de moeder vruchtgebruikster. Bij akte van 2 januari 1964 sloot de moeder met de buidige
pacbter een nieuwe pachtovereenkomst af voor een periode van negen jaar,
aanvang nemend op 1 september 1963. Bij akte van 18 november 1969 werd
een nieuwe pachtovereenkomst afgesloten, aanvang nemend op 1 september
1972. Op 25 oktober 1979 overleed de moeder en verkreeg appelant dientengevolge de kwestieuze percelen in valle eigendom. Bij aangetekend schrijven
van 22 november 1971 zegde appelant de pacht op ,binnen de wettelijke
termijn van drie jaar, zoals voorgeschreven door artikel 8 van de Pachtwet,
dus tegen 30 november 1974" met als reden: ,Ik ga al deze percelen zelf
uitbaten''. De Recht bank van Eerste Aanleg te Mechelen stelt bet volgende.
De eerste ingebruikneming betekent de eerste inbezitneming van de grand
door de pachter, ofwel de eerste vestiging van een bepaalde pachter op het
verpacbte goed. Ret later nogmaals sluiten van een pachtcontract beeft niet
tot gevolg dat een eerste ingebruikneming begint vanaf de datum van het
OEDEELTELIJKE OPZEGGING -
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tweede pachtcontract. De huidige pachter begon dus vanaf 1 september
1963 zijn tweede pachtperiode. De opzegging werd gegeven op basis van art.
8 Pachtwet. Dit artikel bepaalt dat gedurende elk van de opeenvolgende
pachtperiodes, met uitsluiting van de eerste en de tweede, de verpachter een
einde kan maken aan de pacht. Dit artikei·maakt geen gewag van opzegging,
doch enkel van einde maken aan de pacht. Derhalve kan op basis van art.
8 de pacht niet beeindigd worden gedurende de tweede pachtperiode. Op
basis van art. 8 kan nochtans gedurende de tweede pachtperiode de pacht
rechtsgeldig opgezegd worden ingaande in de derde pachtperiode. De tweede pachtperiode nam een einde op 31 augustus 1972. De pacht werd
opgezegd op 22 november 1971 tegen 30 november 1974. Deze opzegging
is derhalve qua termijn en tijdstip conform met de bepalingen van de artt.
8 en 11, 3° van de Pachtwet. Ben gedeeltelijke opzegging is onder het regime
van artikel 8 mogelijk. De opzegging voor eigen gebruik door de appelant
wordt als geldig beschouwd. De pachter wordt veroordeeld de percelen te
zijner beschikking te stellen binnen de 15 dagen van het vonnis; de appelant
wordt gemachtigd de pachter en al diegenen die er zich uit zijnen hoofde
zouden bevinden te doen uitdrijven door de eerste hiertoe aangezochte
gerechtsdeurwaarder en de onroerende voorwerpen welke er zich op zouden
bevinden op de openbare weg te doen plaatsen desnoods met hulp van de
open bare macht. Ben deskundige wordt aangesteld om de schadevergoeding
wegens genotsderving door de appelant te ramen (Rb. Mechelen, 10 maart
1981, Pas., 1982, III, 52, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 227, noot).
302.

DE GELDIGVERKLARING VAN BEN OPZEGGING VERONDERSTELT UITER-

In een eigenaardige zaak
stelde de rechtbank van Kortrijk dat wanneer de partij tegen wie ontruirning
van een perceel grond wordt gevorderd geen pachtrecht op dat perceel bezit,
of enig ander recht, de voorschriften van de Pachtwet niet toepasselijk zijn.
De vordering tot geldigverklaring van zo'n nutteloze opzegging is zonder
voorwerp. De zogenaamde pachters stellen, voor het eerst in hoger beroep,
dat eiser wei eigenaar is van het betwiste perceel, maar dat hij tegenover
hen niet de verpachter is van dat perceel. De rechtbank beslist dat de eis
tot geldigverklaring van de pachtopzegging zonder voorwerp is. Zij verklaart evenwel de eis tot ontruiming van het bedoelde perceel gegrond.
AARD DATER BEN PACHTOVEREENKOMST I S -

Kan een opzegging gegeven worden door een lasthebber en meer bepaald
door een advocaat? Natuurlijk, de lastgeving om een pacht op te zeggen kan
zowel stilzwijgend als mondeling worden gegeven. Maar de advocaat kan
zich niet beroepen op het mandaat ad litem voor akten die zoals de
opzegging van een pacht buiten de gerechtelijke procedure vallen. lets
anders is het bewijs van de lastgeving. Wanneer het gaat om het bewijs van
de lastgeving tegenover derden, in casu de bestemmeling van een opzeggingsbrief, kan het bewijs afgeleid worden uit het feit dat de lasthebber zich
tegenover de derde, zonder betwisting van hunnentwege, als dusdanig
gedraagt (Rb. Kortrijk, 29 juli 1982, T. Not., 1983, 18, noot).
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303. UITVOERING VAN HET VOORNEMEN OP GROND WAARVAN OPZEGGING
GEGEVEN WERD - De pachter die het pachtgoed ontruimd heeft ingevolge

een opzegging gegrond op het voornemen te bouwen, heeft recht op zijn
terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding, indien het voornemen
dat de verpachter als reden van opzegging heeft opgegeven, meer dan 6
maanden na de opruiming van het goed, zonder gewichtige reden, geen
normale uitvoering heeft gekregen rekening houdend met alle feitelijke
omstandigheden. In casu is de verpachter onmiddellijk na het vertrek van
de pachter met de bouwwerken begonnen. De vrederechter die persoonlijk
en op tegenspraak de plaats is komen bezoeken en heeft vastgesteld dat op
het terrein een ruwbouw aanwezig was van gelijkvloers en een verdieping
waaraan de verpachter nog steeds verder zou werken terwijl hij terzelfder
tijd een ander gebouw ergens anders bouwt. De vordering van de pachter
wordt gegrond bevonden. Het bewijs van de uitvoering van de reden
waarvoor de opzegging werd gegeven ligt op de verpachter. Een begin van
uitvoering is op zichzelf geen voldoende bewijs (Vred. Messancy, 21 maart
1984, Jur. Liege, 1985, 151, Rev. Reg. Dr., 1985, 62).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen oordeelde dat de vereisten voor
de terugkeer van de pachter niet vervuld waren bij gebreke van listige
kunstgrepen van de verpachter en van kwade trouw van de nieuwe pachter.
Het vonnis wordt vernietigd. Het recht van de pachter om zijn terugkeer
te vorderen kent geen enkele andere beperking dan het bestaan van een
gewichtige reden voor de verpachter (Cass., 9 februari 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 708, Pas., 1984, I, 633, R. W., 1984-85, 2842, T. Not., 1985, 239,
T. Vred., 1984, 111).
Een pachter werd opgezegd door de verpachters die de bedoeling hadden
het goed zelf uit te baten. Die opzegging werd geldig verklaard. Achteraf
moesten de verpachters het goed verkopen om uit onverdeeldheid te treden.
Doch bij de verkoop werd bedongen dat zij gedurende 9 jaar het goed als
pachters zouden blijven betrekken. De pachter beweert dat nu zijn vroegere
verpachters geen eigenaar meer zijn, zij zich niet mogen beroepen op eigen
uitbating, omdat eigen uitbating noodzakelijkerwijze op een eigendomsrecht moet stoelen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verwierp
die stelling en de voorziening tegen dit vonnis werd verworpen. Artikel 7,
eerste en tweede lid, 1° en artikel 9 Pachtwet beperken het recht een einde
te maken aan de pacht om zelf het gepachte goed te exploiteren niet tot de
eigenaar en verbinden dat recht niet aan het eigendomsrecht; de verkoop
na beeindiging van de pachtovereenkomst ingevolge opzegging door de
verpachter met het oog op eigen exploitatie ontslaat deze niet van zijn
verplichting die exploitatie gedurende 9 jaar persoonlijk en wettelijk voort
te zetten; hij kan daartoe van de koper bedingen dat deze de uitvoering van
de verplichting zal moeten dulden (Cass., 16 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86,
1261, Concl. Proc. Gen. Krings, E., J.T., 1987, 352, Rev. Not. B., 1987,
138, noot).
Opzegging wordt gegeven op grond van de voorgenomen eigen exploitatie.
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Na 2 jaar wordt de eigenaar ernstig ziek en volledig werkonbekwaam. Hij
stelt een vordering in om te horen zeggen dat hij ontheven is van de
verplichting tot exploitatie gedurende tenminste 9 jaar vanaf de ontruiming
door de pachter. De vrederechter gaat hierop in. Hij zegt dat ingevolge de
in hoofde van de eiser bewezen gewichtige reden, pachters geen recht hebben
op terugkeer met schadevergoeding, zoals voorzien in art. 13 Pachtwet
(Vred. Herne, 8 juli 1987, T. Agr. R., 1987, 308). De verweerders hadden
besloten tot niet-toelaatbaarheid van de vordering wegens afwezigheid van
een reeds verkregen en dadelijk belang. Aan de rechter zou volgens hen
aileen advies gevraagd worden over een toekomstige mogelijke betwisting.
Volgens de vrederechter kan die stelling niet gevolgd worden. De pachters
hadden oak beweerd dat de eigenaar fundamenteel te kwader trouw was en
dat zijn ziek worden deel uitmaakte van een scenario waarin opgezegd werd
voor eigen gebruik zonder dat ooit de wil bestaan had om zelf te exploiteren.
De vrederechter vindt deze cynische benadering van het probleem niet
verantwoord en de kwade trouw geenszins bewezen.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te leper beveelt de terugkeer van de
pachter die het goed heeft ontruimd ingevolge een opzegging voor persoonlijke exploitatie, omdat het goed niet binnen de voorgeschreven termijn
wordt geexploiteerd en de redenen die worden aangevoerd door de persoon
die als aanstaande exploitant is aangewezen om aan de wettelijke sanctie
te ontkomen, geen geval van overmacht vormen. De rechtbank stelt de
gewichtige redenen bedoeld in art. 13.1 van de Pachtwet niet enkel met een
zogenaamde ,quasi noodzakelijkheid" gelijk, maar identificeert het zelfs
met ,overmacht". Aldus beslist het vonnis dat nu in de door de rechtbank
nader omschreven financiele toestand van de eisers van overmacht geen
sprake is, deze toestand aldus geen gewichtige reden uitmaakt als bedoeld
in artikel13.1. Die beslissing schendt artikel13.1 van de Pachtwet (Cass.,
15 april1983, Arr. Cass., 1982-83, 976, Pas., 1983, I, 905, R. W., 1983-84,.
858, T. Not., 1984, 66).
OPZEGGING TEN BEHOEVE VAN DE ZOON. BEWIJS- Ontvankelijk is
de vordering tot schadevergoeding die tegen de verpachter alleen is ingesteld
door de pachter die een landbouwexploitatie heeft ontruimd na opzegging,
met het oog op exploitatie van het pachtgoed door de zoon van de verpachter, en die de werkelijkheid van die exploitatie betwist. Art. 13.1, 2de lid
van de Pachtwet bepaalt dat in geval van betwisting het bewijs moet worden
geleverd door diegene of diegenen in wier voordeel de opzegging is gedaan.
Dit artikel heeft tot gevolg dat de pachter, in afwijking van artikel 1315
B.W., de gegrondheid niet hoeft te bewijzen van de rechtsvordering waarover hij krachtens het eerste lid van die bepaling beschikt en dat die bewijslast, in geval van betwisting, op diegene in wiens voordeel de opzegging is
gedaan wordt gelegd. Die bepaling wijzigt hoegenaamd niet de rechten en
verplichtingen die voor de verpachter uit de wet en uit de pachtovereenkomst volgen. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant
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schendt dat artikel niet door te beslissen dat de vordering tot terugkeer en/ of
schadevergoeding tegen de verpachter ontvankelijk is (Cass., 26 juni 1986,
Arr. Cass., 1985-86, 1473, Pas., 1986, I, 1327, Res fur. Imm., 1986, 167,
J. T., 1987, 352).
305. BEEINDIGING VAN DE PACHT DOOR BEN DADING- Om een einde te
stellen aan de betwisting die tussen de partijen was ontstaan naar aanleiding
van de aan de pachter betekende opzegging, werd na een plaatsbezoek van
de vrederechter een dading gesloten in de volgende termen: ,De Beer C.
aanvaardt de pachtopzeg voor aile percelen vermeld in de dagvaarding, en
in ruil daarvoor ontvangt hij voor een periode van 5 jaar, ingaande op 25
december 1978, de percelen vermeld op het plan, gehecht aan het P.V. van
de openbare verkoping van 1980. De Beer C. zal de grond waarop thans
kolen groeien omploegen en aanleggen, derwijze dat er gras kan op gezaaid
worden. De Beer C. zal het perceel zelf zaaien met graszaad geleverd door
de Beer D. Partijen hebben tegenover elkaar geen enkele vergoeding noch
prijzij te vorderen. De aldus in ruil ontvangen percelen zullen zonder enige
pachtopzegging en van rechtswege vrijgegeven worden op 25 december
1983. De pachtprijs ervan zal3.500 frank per hectare bedragen". Vast staat
dat er tussen de partijen rechtgeldig een dading is tot stand gekomen. In
die overeenkomst is niets bedongen nopens de wijze waarop de eigenaars
de gronden verworven ingevolge de dading, dienden te exploiteren vanaf 25
december 1983. De pachter stelt dat bier toepassing moet gemaakt worden
van artikel 13 van de Pachtwet. De vrederechter stelt dat deze wetsbepaling
vreemd is aan de verwerving of ontruiming van landbouwgronden op grond
van een dading (Rb. Gent, 2 januari 1987, T. Agr. R., 1987, 54).
306. VERZUIM VAN GELDIGVERKLARING- De pachters baatten sinds 1950
vier hectaren Iandbouwgrond uit. Op 29 maart 1978 betekenden de verpachters een opzegging voor 1 maart 1980 op grond van persoonlijke exploitatie.
De pachters hebben niet schriftelijk berust en de geldigverklaring werd door
de verpachters niet binnen de drie maanden aangevraagd. Maar de raadsman van de pachters heeft in zijn brief van 12 december 1979 de verpachters
ervan op de hoogte gesteld dat de pachters de opzegging zouden naleven.
In maart 1980 staakten de pachters de uitbating van het landbouwbedrijf.
De opzegging waarin de pachter niet schriftelijk heeft berust, vervalt, indien
de verpachter niet binnen drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft verzocht. Dit is een dwingende wetsbepaling die essentieel
tot doel heeft private belangen te beschermen. De schending ervan heeft
slechts een relatieve nietigheid tot gevolg. In casu vordert de pachter die het
pachtgoed ontruimd heeft ingevolge een opzegging voor persoonlijke exploitatie schadevergoeding. De verpachters beroepen zich nu op de nietigheid van de opzegging. De vrederechter gaat hierop in en stelt dat vermits
de opzegging vervallen is, hij geen enkel gevolg kan gehad hebben en dat
de pachters die hun uitbating sinds 1980 hebben stopgezet zich nu niet op
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die nietige opzegging kunnen steunen om schadevergoeding te vragen op
grond van het feit dat de verpachters niet persoonlijk de gronden geexploiteerd hebben (Vred. Eghezee, 13 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 202).
Men kan het met deze zienswijze niet eens zijn. De verpachter kan zich niet
op de relatieve nietigheid van de opzegging beroepen om alzo te ontsnappen
aan de verplichting tot persoonlijke exploitatie.
307. DE BIJKOMENDE VERGOEDING DIE VERSCHULDIGD IS AAN DE UITTRE-

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk stelt vast
daLbij toepassing van art. 7, 9° van de Pachtwet bij het verstrijken van de
lopertde pachtperiode een einde aan de pacht werd gemaakt. Art. 7, 9°,
vermeldt,als ernstige reden van opzegging: ,de aanwending van percelen
voor doeleinden van algemeen belang door een openbaar bestuur of een
publiekrechtelijke rechtspersoon". De artikelen 25 en 26 van de Pachtwet
bepalen de vergoeding die de pachter, die de kosten van gebouwen en
werken heeft gedragen, ontvangt bij het verstrijken van de pacht. Art. 46,
eerste lid, luidt: naast de in het artikel 45 bepaalde vergoeding bij het
verlaten van het gepachte goed is een bijkomende vergoeding tot beloop van
de gel eden schade verschuldigd aan de pachter van landeigendommen wiens
pacht een einde heeft genomen ten gevolge van opzegging, met toepassing
van het bepaalde in artikel 6, 2° en 4°, en 7, 9°, 10° en 11°. Het tweede
lid van artikel 46 somt een reeks schadeposten op, doch niet beperkend.
Zowel de tekst van art. 46 als de parlementaire voorbereiding van de
Pachtwet tonen aan dat de wetgever met , ,een bijkomende vergoeding tot
beloop van de geleden schade" bedoelt een vergoeding die te vergelijken is
met die welke een onteigenend bestuur aan een pachter verschuldigd is bij
onteigening voor openbaar nut. Met name voor het geval van art. 6, 4°,
waarnaar art. 46 eveneens verwijst, is uitdrukkelijk gezegd dat de vergoeding gelijk zou zijn aan de vergoeding bij onteigening. Het vonnis schendt
art. 46, eerste lid, door de beslissing te gronden op de overweging dat art.
46, eerste lid, van de Pachtwet niet afwijkt van de bepalingen van de
artikelen 25 en 26 van de Pachtwet betreffende de vereisten tot vergoeding
en de wijze van vergoeding wegens de oprichting van gebouwen en het
uitvoeren van werken (Cass., 4 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 451,
R. W., 1986-87, 2221). De vordering was gericht tegen de Westvlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie.
DENDE PACHTER-

308. GELDIGHEID VAN DE OPZEGGING DOOR EEN MEDE-EIGENAAR GEDAAN
TIJDENS DE ONVERDEELDHEID. AANWIJZENDE WERKING VAN DE VERDELING Voorwaardelijk geldig is de opzegging door de mede-eigenaar

tijdens de onverdeeldheid gedaan op een van de in art. 7 Pachtwet bedoelde
gronden. Die opzegging heeft evenwel pas gevolgen vanaf het tijdstip
waarop aan de mede-eigenaar bij de verdeling het goed wordt toegewezen
waarop de opzegging betrekking had. lngevolge de aanwijzende werking
van de verdeling wordt ieder mede-erfgenaam, in wiens kavel een v66r het
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ontstaan van de onverdeeldheid in huur gegeven goed is begrepen, geacht
daarvan uitsluitend de eigendom te hebben gehad sedert het begin van de
onverdeeldheid. Als gevolg daarvan bezit hij alle rechten van een enige
verpachter (Cass., 22 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1279, Res. Jur. Imm.,
1986, 173, J. T., 1987, 352). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant had
de opzegging niet geldig verklaard. Het vonnis wordt vernietigd.
Op het ogenblik van de dagvaarding behoorden de betwiste pachtpercelen
in onverdeelde medeeigendom toe aan zes medeeigenaars, nl. de vier eiseressen, de verweerder en een zesde, die niet partij is in deze zaak en ook geen
opzegging gegeven heeft. De vrederechter stelt, in navolging van Eeckloo,
R. (Pacht en voorkoop, nr. 212), dat indien een der medeeigenaars zelf
pachter is, de opzegging tenminste moet gegeven worden door alle andere
medeeigenaars om geldig te zijn. Deze ongeldigheid wordt niet uitgewist
door de verdeling die twee jaar later plaats had (Vred. Bilzen, 26 januari
1987, Limb. Rechtsl., 1987, noot Luyckx, J.). Wanneer een goed in onverdeeldheid aan verschillende medeeigenaars toebehoort moeten inderdaad
aile medeeigenaars opzegging geven. De opzegging van een huur is inderdaad een daad van beheer die om geldig te zijn de medewerking van alle
medeeigenaars vereist. Dit is een toepassing van artikel577bis, § 6 :B.W. In
de noot laat de annotator opmerken dat dit slechts het geval beoogt van de
medeeigenaar die zich het recht aanmatigt opzeg van pacht te geven voor
de gehele eigendom. Daartoe is hij klaarblijkelijk niet rechtsbekwaam.
Maar een opzeg gegeven door de eigenaar enkel wat zijn aandeel betreft in
het ganse onverdeeld goed, terwijl hij de rechten van de medeeigenaars
ongeroerd laat, is volkomen gewettigd. De medeeigenaar kan voor zover hij
zich beperkt tot zijn eigen aandeel in de onverdeeldheid wettig en geldig
opzeg geven. Aileen zal zijn opzeg !outer theoretisch blijven. Bij onmogelijkheid om zijn onverdeeld aandeel reeel aan te wijzen zal hij immers de
pachter niet kunnen uitdrijven. Maar bij de verdeling zal zijn ideeel en
abstract aandeel reeel aanwijsbaar worden. De stelling van de geldigheid
van de opzeg gegeven door de onverdeelde medeeigenaar wordt bevestigd
door artikel 883 B.W. dat aan de vereffening-verdeling een declaratief
karakter toekent zodat de medeeigenaar vanaf het ontstaan der onverdeeldheid geacht wordt alleen en uitsluitend eigenaar te zijn geweest van de
goederen die in zijn kavel werden toebedeeld.
Wanneer geen bewijs is geleverd dat een medeeigenaar (de vader) als
zaakwaarnemer of als lasthebber is opgetreden voor de andere medeeigenaar (de zoon), is de door de medeeigenaar verleende verlenging van pacht
nietig tegenover de andere medeeigenaar (Rb. Turnhout, 10 maart 1983,
R. W., 1984-85, 896, noot). De vrederechter daarentegen had gesteld dat de
medeeigenaar die aileen de pacht met dertig jaar verlengt een daad van
beschikking stelt waarvoor hij niet bevoegd is. Maar dat de verlenging met
negen jaar geldig is, nu ten deze de medeeigenaar door de pachter en de
andere medeeigenaar beschouwd werd ais zaakwaarnemer, belast met het
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beheer van bet verpachte goed (Vred. Herentals, 9 februari 1982, R. W.,
1984-85, 899).
309. OPZEGGING AAN ECHTGENOTEN DIE HET GOED GEMEENSCHAPPELIJK
PACHTEN - Krachtens de artikelen 12.3 en 57 van de Pachtwet, moet,
indien verscheidene pachters bet goed gemeenschappelijk pachten, van de
opzegging kennis worden gegeven aan al diegenen die bet goed exploiteren
en dit bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Uit de
regel dat, wanneer pachters bet goed gemeenschappelijk pachten, van de
opzegging door de verpachter individueel kennis moet gegeven worden aan
al diegenen die bet goed exploiteren, zelfs indien bet gaat om echtgenoten,
volgt niet dat de opzeggingsbrief afzonderlijk aan elke echtgenoot moet
worden gericht: bet is voldoende dat wordt bewezen dat iedere echtgenoot
door de kennisgeving de brief tot opzegging heeft ontvangen. De beslissing
dat de kennisgeving van de opzegging regelmatig was, is dus naar recht
verantwoord wanneer bet vonnis vaststelt dat de opzeggingsbrief aan beide
echtgenoten pachters is gericht en dat zij allebei bet register van bet
postbestuur hebben ondertekend (Cass., 12 november 1981, Arr. Cass.,
1981-82, 364, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 277, La Basoche, 1983, afl. 1,

5).
310. OPZEGGING AAN MEDEPACHTERS OP VERSCHILLENDE DATA- De

opzegging betekend aan medepachters op 29 december 1980 werd geldig
betekend aan de medepachter Danneels; die opzegging is geldig te zijnen
opzichte vermits de opzegging hem afzonderlijk mocht betekend worden.
De opzegging die gericht is aan de medepachtster Ghesquiere werd haar
geldig betekend op 9 mei 1981. De termijn van een jaar die voorgeschreven
is door artikel12.6 van de Pachtwet is slechts opgelegd ingeval de opzegging
onregelmatig verklaard werd. Die termijn drong zich dus geenszins op voor
de opzegging die betekend werd op 29 december 1980 zolang er niet over
de geldigverklaring ervan gevonnist werd. Ze kon gerectifieerd worden op
9 mei 1981. In tegenstelling tot de vrederechter verklaart de Rechtbank van
Eerste Aanleg de vordering in geldigverklaring van de opzegging van 9 mei
1981 gegrond (Rb. Charleroi, 28 april 1983, T. Agr. R., 1984, 132).
311. BOUWVERGUNNING - De verpachter die de pacht opzegt met bet oog
op de aanwending van de percelen als bouwgrond of als grond voor
industriele doeleinden, moet in de regel op bet tijdstip waarop hij opzegging
doet, in bet bezit zijn van de bouwvergunning. Het bewijs van de afgifte
van die vergunning behoeft evenwel pas tijdens de rechtspleging tot geldigverklaring van de opzegging te worden overgelegd (Cass., 22 maart 1984,
Arr. Cass., 1983-84, 938, J.T., 1984, 514, Res. Jur. Imm., 1985,29, Rev.
Not. B., 1984, 471, noot Wolfcarius H., R. W., 1985-86, 311, T. Agr. R.,
1984, 81).
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312. OVERGANGSRECHT - De opzegging die berust op een der redenen
bepaald in de artikelen 6, 1° en 2°, en 7, 11° Pachtwet kan slechts gel dig
worden verklaard op overlegging van een op het tijdstip van de opzegging
en dat van het verzoek tot geldigverklaring geldige bouwvergunning. De
pachter had aangevoerd dat de wet impliceert dat de bouwvergunning nog
geldig zou zijn op het ogenblik van de van waarde verklaring van de
opzegging. Die opvatting is dus niet juist (Cass., 3 januari 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 625, J.T., 1987, 353).
De Pachtwet is van toepassing op aile pachten die bij haar inwerkingtreding
lopen of verlengd zijn, onder voorbehoud van de bij die wet bepaalde
uitzonderingen. Daaruit volgt dat, alhoewel artikel 6, 2° van de Pachtwet
niet bestond bij de aanvang van de pachtovereenkomst, dat artikel niettemin diende te worden toegepast bij de beoordeling van de geldigheid van
de opzegging door de verpachter. De appelrechters hebben derhalve zonder
schending van de wet kunnen beslissen dat de verpachte gronden op 24
december 1969, dag waarop de derde pachtperiode is ingegaan, bouwgronden waren in de zin van artikel 6, 2°, van de Pachtwet en dat de verpachter
op 16 december 1968, dit is meer dan 3 maanden voor het einde van die
pachtperiode, hiervan kennis heeft gegeven aan de pachter.
Ongeldigverklaring door de rechter van de opzegging door de verpachter
v66r de inwerkingtreding van de Pachtwet maakt die opzegging krachteloos, zodat deze geen effect kan sorteren, zelfs niet op een andere datum
dan die waartegen zij is gedaan (Cass., 20 november 1980, Arr. Cass.,
1980-81, 317, Pas., 1981, I, 337, noot). De opzegging was gegeven op grond
van een clausule van vervroegde beeindiging overeenkomstig artikel 1774,
§ 2, II B.W. voor 1 mei 1969. Vanaf die datum was ze niet geldig, wegens
nietigheid van die clausule, krachtens de bepalingen van diezelfde artikelen
1774, § 1, 1774, § 2, I, 1775 inzonderheid 1° B.W. en IV, 1° van de wet van
4 november 1969. Het Hof van Cassatie stelt dat de geldigheid en de
gevolgen van de opzegging beoordeeld worden op grond van de wettelijke
bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van de opzegging (zie ook
Cass., 23 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 610). De eiser in cassatie stelde
dat niettegenstaande de bepalingen van art. 1776 B.W. die opzegging geldig
kon worden verklaard tegen 1 mei 1972. De ongeldige opzegging heeft geen
gevolg (zie ook Cass., 10 september 1959, Arr. Cass., 1960, 20; 5 september
1974, Arr. Cass., 1975, 16).
Quid wanneer op de dag van de inwerkingtreding van de Pachtwet voor
lopende pachtovereenkomsten op die datum niet kan vastgesteld worden in
welke pachtperiode men zich bevindt? Artikel IV, 4° Pachtwet stelt hiervoor
regels vast. Die regels zijn echter niet toepasselijk op een pacht waarvan de
eerste periode van 9 jaar, volgens het akkoord tussen partijen, op 30
september 1959 is geeindigd en volgende periodes derhalve gekend zijn
(Cass., 2 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 171, Res. Jur. Imm., 1982,
261). De Pachtwet van 1951 bepaalde dat op de eerste wettelijke verlenging
van de pacht een onbepaalde wettelijke verlenging volgde. Artikel4, tweede
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lid van de Pachtwet bepaalt sinds 1969 dat na een eerste periode van ten
minste 9 jaar telkens weer perioden van 9 jaar volgen. De vordering van
de verpachters strekte tot geldigverklaring van de door hen aan de pachters
op grand van art. 7, 11° Pachtwet gedane opzegging. Het vonnis willigt die
vordering slechts in zoverre in dat het de opzegging eerst tegen 1 oktober
1986 geldig en van waarde verklaart en dat het ook de ontruiming van het
goed eerst tegen die datum toestaat. Het vonnis stelt vast: 1. dat de pacht
van 5 februari 1959 werd gesloten voor een termijn van 9 jaar, ingaande
op 1 oktober 1959 en verstrijkend op 30 september 1968, zulks onder
uitdrukkelijke erkenning van de pachters dat die pacht geen titel vormt voor
een eerste bezitting, daar zij en hun rechtsvoorgangers de goederen thans
reeds sinds meer dan 9 jaar in pacht hebben; 2. dat de verpachters bij
aangetekende brief van 12 september 1977 aan de pachters, uiterlijk tegen
31 december 1977 opzegging betekende met toepassing van art. 7, 11° en
daartoe als reden inriepen de aanwending als bouwgrond van het door hen
aangekochte perceel. De hager geciteerde overgangsregeling bepaald dat de
op de dag van de inwerkingtreding van deze wet lopende pachtovereenkomsten waarvan het tijdstip van ingebruikneming als pachter niet kan vastgesteld worden, worden beschouwd als pachtovereenkomsten die een derde
pachtperiode ingaan op de door het plaatselijke gebruik vastgestelde datum
voor het vertrek, volgend op de inwerkingtreding van de wet. De eigenaars
voeren aan dat de begindatum van de eerste ingebruikneming onbekend is,
dat de in aanmerking te nemen datum van vertrek 1 oktober is, dat de eerste
vervaldag van 1 oktober die volgde op de inwerkingtreding van de wet van
4 november 1969, de vervaldag van 1 oktober 1970 was, dat derhalve ten
deze de lopende periode van 9 jaar eindigde op 30 september 1979 en dat
de opzegging van 12 september 1977 uitwerking moest krijgen op 30
september 1979. Het Hof van Cassatie is het met deze zienswijze niet eens.
De bedoeling van de wetgever met artikel IV, 4° is regels te geven voor het
geval dat de partijen niet weten wanneer de eerste periode is geeindigd, zodat
ze evenmin het begin en het einde van de verdere negenjarige perioden
kunnen bepalen. De partijen zijn overeengekomen de eerste periode, die
tenminste 9 jaar heeft geduurd, te laten eindigen op 30 september 1959.
Aldus is het begin van de tweede periode en derhalve van de verdere
perioden gekend. Terecht beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper
dat de richtlijnen verschaft door de overgangsbepaling van artikel IV, 4 van
de wet van 4 november 1969 ten deze geen toepassing vinden. De bij de
opzegging vigerende periode van 9 jaar liep van 1 oktober 1968 tot 30
september 1977 en werd gevolgd door een periode lopend van 1 oktober
1977 tot 30 september 1986. De opzegging gebeurde geen 3 maand voor 1
oktober 1977. Mitsdien verklaart de rechtbank de opzegging terecht geldig
voor 1 oktober 1986.
313. VERGOEDINGEN TOEKOMENDE AAN DE AFGAANDE PACHTER - De
vergoedingen waarvan sprake in de artikelen 45 en 46 van de Pachtwet zijn
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niet automatisch verschuldigd. De pachter moet in concreto het bewijs
leveren dat hij persoonlijk verschillende bedrijfsverliezen heeft geleden. De
vrederechter is bevoegd om de werkelijkheid en de grootte van het bedrijfsverlies te schatten. Met betrekking tot de omvang van de winstderving, moet
de schatting binnen de per ken van het forfait gebeuren (minimum twee jaar
- maximum 4 jaar). De vrederechter is per~oonlijk het pachtgoed gaan
bezoeken, in tegenwoordigheid van een landbouwkundig expert. De verpachter steunt zich op H. Clason (Le bail ajerme, biz. 263, nr. 130, § 5
en 6) om te weigeren een vergoeding voor de navette te betalen. Die
zienswijze wordt door de vrederechter verworpen. Bovenop de gewone
uittredingsvergoeding is een aanvullende vergoeding verschuldigd aan de
verpachter wanneer een einde wordt gemaakt aan de pacht door een
opzegging op grand van artikel6, 2°. Gezien het gebrek aan landbouwgronden in Haspengouw weerhoudt de vrederechter vier jaren aan inkomensverlies, omdat ze overeenstemmen met de tijd die nodig is om pachtgronden
van dezelfde kwaliteit te vinden. Verder staat het vonnis vergoedingen toe
voor het verlies wegens afschrijving van het materiaal, voor het bedrijfsverlies voor levend vee, voor het bedrijfsverlies inzake afschrijving van de
gebouwen, en voor de kosten wegens herzaaiing van een weide. Alles bijeen
bedraagt dit 67.776 frank. Het vonnis beslaat negen bladzijden (Vred.
Fexhe-Slins, 21 september 1983, T. Agr. R., 1984, 37).
§ 2. Opzeggingsgronden

In een
solied vonnis van de rechtbank te Brugge wordt het begrip persoonlijke
exploitatie grondig onderzocht. De feiten waren de volgende. De eigenaars
baten een drukke handelszaak uit. Ze hebben uitdrukkelijk bevestigd dat
ze inderdaad een dubbele handel hebben in diepvriesprodukten en zuivelprodukten. Uit de door de pachter voorgelegde bescheiden, waaronder de
verklaringen van bepaalde clienten van verpachters, moet blijken dat deze
laatsten tot 's avonds laat, soms nag tot 21 uur, hun diepvriesprodukten
bij hun klanten aan huis gaan aanbieden en bestellen. Wanneer aan de
verpachters de vraag gesteld wordt of zij ondanks deze drukke handelsactiviteiten nag over voldoende tijd zullen beschikken om aan landbouwexploitatie te doen, beperken zij er zich hoofdzakelijk toe te verklaren dat zijzelf
bepalen wanneer zij met de melkprodukten rand gaan en dat zij hierbij
bepaalde dagen kunnen uitschakelen. Meer precieze gegevens worden terzake geenszins verstrekt. Uit het proces-verbaal van persoonlijke verschijning
blijkt dat de verpachter verklaarde dat aile bewerkingen door derden, en
meer bepaald door loonwerkers zullen gebeuren. Hij beschikt niet over
landbouwalaam en is niet zinnens er zich aan te schaffen. Omtrent het
precieze plan van de voorgenomen teelten liggen hie et nunc nog geen
concrete en vaststaande gegevens voor. Het is zijn bedoeling toezicht te
houden op dieren van derden die op de weide zouden mogen lopen, mits

314. OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITA TIE. ALGEMEEN -

1281

betaling van een vergoeding. Uit de uitleg van de verpachter blijkt dat hun
opzet niet uitvoerbaar is op een bedrijfsmatige wijze, zoals vereist door de
Pachtwet. In tegenstelling tot de vrederechter verklaart de rechtbank de
vordering tot geldigverklaring van de opzegging ongegrond (Rb. Brugge,
30 mei 1983, T. Agr. R., 1984, 134).
De verpachters geven opzegging voor 2 ha 70 ca weideland, met een stal en
een schuur, met het oog op.een voorgenomen exploitatie door hun dochter,
die echter reeds verbonden is aan een familiale handelsonderneming. In een
levendig geschreven en sociologisch interessant vonnis, waarin langs verpachters, zijde drie generaties aan bod komen die samen leven en werken,
wordt de geldigverklaring van de opzegging geweigerd omdat de omstandigheden van het geding een gebrek aan oprechtheid en ernst openbaren van
het ingeroepen motief (Rb. Luik, 18 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 1127). Een
voorbeeldig geschreven vonnis.
Inzake geldigverklaring van de opzegging die door de verpachter aan de
pachter werd gegeven om het gepachte goed zelf te exploiteren, oordeelt de
rechter soeverein over het ernstig en oprecht karakter van dit voornemen.
Onder een exploitie voorzien in art. 7, 1 Pachtwet dient verstaan een
bedrijfsmatige activiteit uitgeoefend met een economisch oogmerk. Het is
echter geenszins noodzakelijk dat de verpachter een landbouwer van beroep
zou zijn, noch dat landbouwactiviteit zijn hoofdbedrijvigheid zou zijn. De
verpachter is 43 jaar oud en gemeentewerkman; hij is voornemens het
perceel (1 ha 26 a 55 ca) deels als weiland, deels als akkerland te gebruiken.
Het akkerland is bestemd voor de teelt van aardappelen en graan, grotendeels bestemd als voeder voor kalveren. Het weiland is bestemd voor twee
kalveren. Hij is in het bezit van twee kalveren, een tractor, een ploeg, een
verkruimelaar, een cirkelmaaier, een hooikeerder. Wanneer de kalveren
voldoende gewicht zullen hebben is er een bestemd voor zijn eigen gebruik
en het ander voor verkoop. Zijn ouders waren landbouwers en vanaf 14 jaar
bewerkte hij het land. Uit bescheiden van veeziektebestrijding blijkt dat hij
sedert 1975 twee a drie runderen op zijn ,bedrijf" heeft. Het vonnis van
de vrederechter van Willebroek wordt vernietigd en de opzegging wordt
geldig verklaard (Rb. Mechelen, 4 maart 1986, Pas., 1986, III, 50).
De verpachter die zijn goed wil terugnemen moet geen beroepslandbouwer
zijn. Het toezicht op de landbouwexploitatie vereist geen verblijfplaats in
de onmiddellijke nabijheid van de uitgebate goederen, op voorwaarde dat
de afstand niet dermate is dat ze praktisch het toezicht en het bestuur
onmogelijk maakt. De verpachter preciseert dat het zijn bedoeling is de
produkten van zijn bedrijf te bestemmen voor verkoop op de markt. Hij
moet niet bewijzen dat de landbouwexploitatie a priori winstgevend zal zijn;
de rentabiliteit is niet noodzakelijkerwijze functie van de oppervlakte. De
geldigverklaring wordt zonder meer toegestaan (Vred. Fexhe-Slins, 15 februari 1984, T. Agr. R., 1984, 150).
De persoonlijke verschijning van partijen wordt bevolen. De eigenares
beweert dat de villa die zij thans bewoont vanaf 1 oktober 1983 ter
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beschikking zal gesteld worden van haar enige dochter en haar gezin om er
de week-ends te gaan doorbrengen. Zij zal de hofstede gaan bewonen en
zal zelf de exploitatie waarnemen. Ze zou de hofstede verkopen, indien haar
een voldoende prijs ervoor zou geboden worden. Met de opbrengst ervan
zou zij een andere hofstede kopen om er mestdieren te houden. De verpachtster die tot 1980 landbouwster was en in oktober 1983 de Ieeftijd van zestig
jaar zal hebben bereikt, heeft alle kwaliteiten en kennis om dagelijks de
Ieiding van het landbouwbedrijf op zich te nemen en de bedrijfsrisico's
ervan te dragen, doch het kweken van mestdieren is op zichzelf onvoldoende
en niet bedrijfsmatig genoeg voor een hofstede van ongeveer 8 hectare 25
are. Daarenboven is het kweken van mestdieren buiten iedere andere
landbouwactiviteit, de beste weg om de wet te omzeilen. Het Ieent zich
trouwens tot vrij beperkte kosten, toezicht, arbeid en kennis. Dit stemt tot
argwaan. Des te meer daar de verpachtster niet ontkent dat zij in de maand
april van het jaar 1981 via notariele aankondigingen de kwestieuze hofstede
te koop heeft aangeboden. Het hager beroep is gegrond. De rechtbank
oordeelt dat het bewijs niet geleverd wordt dat het voornemen van de
verpachtster om het goed persoonlijk werkelijk en voortgezet te exploiteren
geleverd is (Rb. Kortrijk, 20 september 1983, T. Agr. R., 1984, 198).
Aile landbouwkundigen zijn het erover eens dat een rendabele landbouwuitbating van om 't even welk bedrijf heden ten dage slechts mogelijk is mits
een ver doorgedreven beroepskennis vanwege de uitbater. De omstandigheden dat de verpachtster een jaar landelijke huishoudschool gevolgd heeft
en dat zij tot haar 26ste jaar op een hofstede heeft gewerkt, laat geenszins
toe te besluiten dat zij thans, op haar 54ste levensjaar - na bijna 30 jaar
uit de landbouw verwijderd te zijn gebleven - nag op de hoogte is en de
nodige kennis bezit om een behoorlijke exploitatie van nagenoeg 5 hectare
Iandbouwgrond te verzekeren. Zij heeft geenszins aangetoond dat zij zelfs
maar enig benul heeft van een doordacht teeltplan voor haar grand. Zij bezit
niet het minste landbouwalaam, zelfs niet een tractor. Zij bezit geen
bergplaats noch voor materiaal, noch voor de oogsten. Zij is in alle geval
er niet in geslaagd voldoende te preciseren hoe zij de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie van de percelen zal uitvoeren en zij heeft
evenmin het bewijs geleverd dat zij daartoe in staat is. Het hager beroep
is gegrond (Rb. Kortrijk, 20 maart 1984, T. Agr. R., 1985, 22).
De ene rechter Iijkt dus wei strenger te zijn dan de andere in het doorgronden
van hart en nieren van de verpachter die het voornemen uit om het gepachte
goed voortaan zelf uit te baten.
De verpachters beschikken ongetwijfeld over de nodige technische, fysische
en financiele middelen om een landbouwbedrijf van ongeveer 15 hectare zelf
uit te baten, onder hun persoonlijke Ieiding en op hun risico. Noch het feit
dat zij geen landbouwers van beroep zijn, noch het feit dat het landbouwbedrijf van de tweede op circa 100 kilometer van kwestieuze percelen is
gelegen, noch het feit dat zij aanvankelijk voor bedoelde percelen een
verkavelingsvergunning hebben bekomen waarvan zij echter geen gebruik
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kunnen maken, zijn voldoende redenen om de oprechtheid van de opzeggingsreden in twijfel te trekken. Het beroep wordt gegrond verklaard (Rb.
Brussel, 18 december 1984, T. Agr. R., 1985, 27).
De eigenaar, Graaf de Lichtervelde, verschijnt persoonlijk en legt uit hoe
hij een landbouwkundig bedrijf van meer dan 71 hectare elders beheert en
leidt. En hoe hij progressief de oppervlakte van de uitgebate gronden
uitbreidt. Hij werkt met aannemers van werken en met firma's zoals
Marie-Thumas. De graaf verblijft in Brussel waar hij bedrijvig is in een
handelsvennootschap, maar dit lijkt de vrederechter geen bezwaar. Op een
half uur rijden is hij ter plaatse. Hij is ook burgemeester van Gages en
voorzitter van een jachtmaatschappij. De pachter beweert precies dat men
hem nooit op het terrein ziet anders dan tijdens een jacht. Tevergeefs, de
opzegging wordt geldig verklaard (Vred. Lens, 15 juli 1976, T. Agr. R.,
1985, 32).
De verpachters zijn industrielen, tussen 54 en 62 jaar oud. De diepe
depressie in de bouw zou hen ruim de tijd laten om een landbouwexploitatie
op te starten. Aanvankelijk zouden zij op die gronden mars telen (ook al
omdat mars geen problemen van wisselbouw stelt) doch later wellicht ook
andere vruchten. Weliswaar zouden zij, o.m. bij de marsculturen, beroep
doen op loonwerkers, doch aile werkzaamheden zouden wei steeds onder
hun dagelijkse Ieiding en toezicht gebeuren. Zij nemen voorts de opmerking
van de pachters niet, luidens welke zij geen kennis van zaken zouden
hebben, noch alaam, noch bergruimte. Voor bedoelde culturen is volgens
hen slechts een beperkte kennis of ervaring vereist; zij zullen later desnoods
wei de passende stalling en enz. oprichten en zich bet nodige alaam aanschaffen. Voor de rest is bet beschikken over bergruimten, minstens voor de
voorziene teelten, minder noodzakelijk, alhoewel zij zeker de mogelijkheid
niet uitsluiten naderhand en ten gepaste tijde nadere accomodatie te voorzien. Hun beweringen luidens welke de land- en speciaal ook de akkerbouw
de laatste jaren heel erg geevolueerd zijn is onbetwistbaar juist. Beroepslandbouwers doen thans inderdaad geregeld beroep op de hulp van loonwerkers, en meerdere teelten worden niet meer op de hoeve binnen gehaald
of geborgen en vereisen aldus geen speciale bergruimten, noch, gelet op de
tussenkomst van gespecialiseerde aannemers, het bezit van veel aangepast
materiaal. Dit belet echter niet dat de wet vereist dat de voor eigen gebruik
opzeggende verpachter moet kunnen aantonen dat hij werkelijk zelf zal
uitbaten, en moet kunnen precizeren dat hij de exploitatie van de gronden
persoonlijk, werkelijk en doorlopend zal uitvoeren respectievelijk moet
kunnen aantonen dat hij daartoe in staat is. In casu wijst alles erop dat de
persoonlijke inzet van de verpachters uiterst relatief, zo niet onbestaande
zal zijn, terwijl ook niet blijkt dat zij tot persoonlijke exploitatie in staat
zouden zijn in de zin dat zij enig verstand van boeren zouden hebben. De
vrederechter verwijst dan naar het boger aangehaalde vonnis van de rechtbank te Kortrijk van 20 maart 1984. De geldigverklaring wordt geweigerd
(Vred. Harelbeke, 19 apri11984, T. Agr. R., 1985, 43).
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In een ander geval sluit de vrederechter niet uit dat de eigenaars, vader en
zoon, de ene een zestiger die afgevaardigde-beheerder is in een handelsvennootschap en de andere een tandarts die zegt verplicht te zijn zich te
recycleren, het ernstige voornemen hebben om de hoeve en de landbouwgronden persoonlijk uit te baten. Ze hebben nog geen materiaal, maar de
vrederechter vindt dat zolang zij niet zeker zijn van de toelating om het goed
uit te baten, het aannemelijk is dat ze het nog niet hebben willen aankopen.
Het gaat om een geclasseerd hoevegebouw en om 33 hectare. Vader en
moeder zouden de hoeve zelf gaan bewonen. De opzegging op grond van
persoonlijke exploitatie wordt geldig verklaard (Vred. Namen, 27 november
1984, T. Agr. R., 1985, 50).
De vrederechter te Herentals oordeelde dat uit de gegevens bleek dat de
verpachter over voldoende technische bekwaamheid beschikte om het goed
zelf te bewinnen, doch dat hij anderzijds een voltijdse betrekking had bij
de Europese Gemeenschap en bovendien woonachtig was te Genvalle,
hetgeen hem niet in staat zou stellen om op behoorlijke wijze het goed zelf
te exploiteren, zij het maar door enkel toezicht te houden op het werk van
geschoold of ander personeel waardoor hij zich zou kunnen laten bijstaan.
De verpachter betwist deze besluitvorming van de eerste rechter en voert aan
dat hij landbouwingenieur is, dat de afstand van zijn huidige woonplaats
tot de gronden overbrugbaar is, dat zich laten bijstaan door geschoold
personeel of loonarbeiders toegelaten is in het kader van de eigen exploitatie, en dater dientengevolge geen enkele aanwijzing is om te vermoeden dat
de door hem gedane opzegging onoprecht zou zijn. Hij beweert nu reeds
een tractor te hebben en nog over een jaar te beschikken om zich op de
exploitatie voor te bereiden. Na onderzoek van de concrete gegevens verklaart de rechtbank de opzegging geldig (Rb. Turnhout, 10 maart 1983,
R. W., 1984-85, 896, noot).
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de ernst en de oprechtheid van de opzegging door de verpachter ten einde het gepachte goed zelf
te exploiteren. Aldus dient in concreto onderzocht te worden of de mogelijkheid bestaat dat het gaat om een persoonlijke, werkelijke exploitatie met
landbouwkarakter, waarvan de door deze bedrijfsmatige activiteit verkregen produktie economisch gericht is, de behoeften van het gezin van de
verpachter overtreft en bestemd is om verder verkocht te worden. In casu
is de eigenaar die op 58-jarige leeftijd opzegt een handelaar die zich
terugtrekt uit een bloeiend bedrijf. Hij beweert door zijn beroep als houthandelaar de nodige kennis van grondbewerking verkregen te hebben,
omdat hieruit ook zijn grondstoffen ontstaan zijn. De vrederechter vindt
dit maar niets. De omstandigheid in een agrarische streek te won en verschaft evenmin de noodzakelijke kennis. Zijn kennis blijkt niet zo groot te
zijn vermits hij nog bijscholing verwacht van familie en kennissen in de twee
jaar dat de opzegging nog loopt. Wel zou hij beroep kunnen doen op
loonarbeiders, gehuurde machines, personeel en gespecialiseerde arbeidskrachten om het bedrijf op gang te brengen en te houden. Maar hij beroept
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er zich op hoofdzakelijk aan veeteelt te zullen doen. Het komt allemaal
ongeloofwaardig over. (Vred. Sint-Truiden, 26 februari 1985, T. Agr. R.,
1986, 221).
De verpachters dienen geen hoofdberoep als landbouwer te hebben om op
te zeggen op grand van voorgenomen persoonlijke exploitatie, en kunnen
zich voor het materiele werk door een derde laten bijstaan. Maar het lijkt
onaannemelijk dat aile medeeigenaars zich met de persoonlijke en werkelijke uitbating bestendig zullen gelasten. Het lijkt twijfelachtig dat zij op een
leeftijd tussen 68 en 75 jaar nog daadwerkelijk een landbouwexploitatie
zullen beginnen met noodzakelijke investeringen, administratieve, fiscale en
andere wettelijke verplichtingen. De vordering tot geldigverklaring van de
opzegging wordt ongegrond verklaard (Vred. Heist-op-den-Berg, 24 november 1983, T. Agr. R., 1984, 89).
315. LANDBOUWVENNOOTSCHAP - De eigenaars vragen de geldigverklariBg van een aan een pachter gegeven opzegging. Ben van die medeeigenaars
beschikt geenszins over de geschiktheid tot persoonlijke exploitatie. Het feit
dat zij thans een versnelde cursus in het Vormingsinstituut van Roeselare
volgt, hetzij meer dan twee jaar na de opzegging, brengt evenmin enig bewijs
van geschiktheid mede. Maar de eisers hebben een landbouwvennootschap
opgericht. De opzegging werd gegeven om het pachtgoed te laten uitbaten
door die landbouwvennootschap. De opzegging voor eigen gebruik door de
eigenaars-verpachters om het pachtgoed te laten uitbaten door een mede
door hen opgerichte landbouwvennootschap, waarin zij geen inbreng gedaan hebben van de verpachte eigendommen, is niet voorzien in de Pachtwet en is derhalve ongeldig. De landbouwvennootschap is niet in de rechten
en verplichtingen getreden van de eigenaars (Vred. Brugge, 17 januari 1983,
T. V.B.R., 198).
EXPLOITATIE DOOR BEMIDDELING VAN EEN VENNOOTSCHAP- Artikel 9 van de Pachtwet waarin bepaald wordt, voor het geval van landbouwkundige uitbating door een rechtspersoon, dat deze gebeuren moet door de
verantwoordelijke organen of bestuurders, bedoelt slechts de hypothese van
een opzegging gegeven door een rechtspersoon voor een persoonlijke exploitatie door de vennootschap zelf, en niet een latere inbreng van de pachtgronden in een vennootschap door degene die opzegging gegeven heeft. Aldus
baat de verpachter die opzegging gegeven heeft het goed niet persoonlijk
uit in de zin van artikel 9 van de Pachtwet, indien hij het verpachte goed
ter beschikking stelt van een naamloze vennootschap die tot doel heeft de
aankoop, de verkoop, het vetmesten, het opfokken van runderen, de
bebouwing van gronden en de landbouwkundige uitbating in het algemeen,
- vennootschap waarvan hij afgevaardigd bestuurder en minderheidsaandeelhouder is. De pachters die het pachtgoed ontruimd hebben ingevolge
de opzegging voor persoonlijke exploitatie hebben recht op hun terugkeer
op het pachtgoed met schadevergoeding voor de gederfde netto-winst. Het
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betrof een geheel van percelen van alles samen meer dan 56 hectare (Rb.
Hoei, 22 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 501).
KERSTBOOMAANPLANTINGEN - De aanplanting met kerstbomen kan
als persoonlijke exploitatie beschouwd worden op voorwaarde dat de bomen niet een hoogte van 3 meter bereiken (Rb. Neufchateau, 17 juni 1984,
Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 211). Artikel 10, tweede lid van de nieuwe
Pachtwet van 7 november 1988 bepaalt in dit verband dat de aanplanting
met kerstbomen binnen negen jaar na het vertrek van de pachter geen
persoonlijke exploitatie is, tenzij de genothebber van de terugneming reeds
een tuinbouwbedrijf exploiteert en de vrederechter vrijstelling van dit
verbod verleent na het advies te hebben ingewonnen van de rijkslandbouwkundige ingenieur van de streek.

317.

RIJPAARDEN- Wordt niet als persoonlijke exploitatie beschouwd die
een opzegging kan gronden, het houden van rijpaarden, zelfs als men het
voornemen heeft enkele koeien aan te schaffen om mede op de wei de te Iaten
grazen. De eigenaars, een rijkswachter en een sociale assistente, kunnen niet
als landbouwkundige uitbaters beschouwd worden (Vred. Marche-enFamenne, 17 juli 1984, fur. Liege, 1984, 647).

318.

319.

GERINGE OPPERVLAKTE. DE LANDBOUWUITBATING MOET WINSTGE-

-De landbouwuitbating mag accessoir zijn en dus ook
beperkt qua oppervlakte. Niettemin moet zij noodzakelijkerwijze aan een
criterium van rentabiliteit beantwoorden, in deze zin dat het niet voldoende
is dat de produktie eenvoudigweg bestemd is voor de voldoening van de
persoonlijke behoeften, zij moet haar weg vinden naar de markt om een
inkomen op te leveren. Welke ook de bedoelingen zijn van de would
be-uitbater, verhindert de zeer beperkte oppervlakte (3.419 m2 waarvan
2.600 m2 boomgaard en een tuin van 430m2 ) de werkelijkheid te erkennen
van de voorgenomen landbouwkundige uitbating (Vred. Herve, 20 april
1983, fur. Liege, 1983, 507, noot de Leval, G.). Het begrip exploitatie wordt
dus op dezelfde manier opgevat in hoofde van de pachter en in hoofde van
de verpachter. Dit vonnis werd bevestigd door een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Verviers van 22 juni 1983.
Onder exploitatie van het pachtgoed, in de zin van Art. 7, 1°, Pachtwet,
wordt verstaan een landbouwonderneming waarvan de produkten niet
uitsluitend of hoofdzakelijk worden aangewend voor het huishouden van
de verpachter, maar bestemd zijn voor de verkoop (Cass., 17 maart 1983,
Arr. Cass., 1982-83, 888, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 443, Rev. Not. B.,
1983, 308, noot P.C.). Het verpachte perceellag in casu achter de tuin van
het woonhuis van de verpachters. Zij hebben aan de pachters opzegging
gegeven ten einde dat stuk grond zelf te gebruiken. Als reden hebben ze
opgegeven dat ze hun goed dat als woning diende, wensten uit te breiden
en het perceel ten dele als moestuin, ten dele als boomgaard voor eigen
VEND KUNNEN ZIJN
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gebruik wilden aanwenden. In dezelfde zin: Vred. Stavelot, 15 januari
1979, Jur. Liege, 1979, 262, noot P. Henri; Vred. Hamoir, 5 oktober 1979,
Jur. Liege, 1979, 206; contra: Vred. Namen, 28 april1978, Jur. Liege, 1979,
261.
De vrederechter te Herve stelt ook dat het ernstig en gegrond karakter van
de persoonlijke exploitatie die door verpachter ingeroepen wordt als opzeggingsgrond door de rechter moet geapprecieerd worden, al bestaat er in art.
13 van de Pachtwet de sanctie van de rei:ntegratie.
In hetzelfde vonnis wordt nogmaals gesteld dater pacht is en geen industriele fokkerij, wanneer het voedsel van het vee in hoofdzaak voortkomt van
melk en hooi van de hoeve, zonder evenwel een complement uit te sluiten
van vitaminen in meelstoffen.
320. VETMESTERIJ - Anderhalve hectare landbouwgrond, eigendom van
veekooplieden, is verpacht. Er wordt opzegging gegeven op grond van het
voornemen het goed persoonlijk te exploiteren. De verpachters beschikken
over een tiental runderen. Die zullen ze vetmesten op hun grond. Ze vragen
de geldigverklaring van de opzegging. In een lang vonnis verklaart de
vrederechter van Hoei de opzegging geldig. Het doet er niet toe dat de
eigenaars om hun vee te voeden beroep doen op industriele methodes
(aankoop van pulp). Men mag er zich aan verwachten dat het vetmesten van
het vee hoofdzakelijk zal gebeuren aan de hand van de produkten van de
uitbating die de eigenaars willen overnemen. Het doet er niet toe dat zij
beroepshalve kooplieden zijn. Dit belet niet dat zeals nevenberoep landbouwer kunnen zijn. (Vred. Hoei, 15 februari 1985, T. Agr. R., 1986, 120).

Het bewerken van een stuk grond van 519m2 maakt geen bedrijfsmatige
exploitatie met economische oogmerken mogelijk. Het vonnis van de vrederechter wordt nietig verklaard en de geldigverklaring van de opzegging
wordt ongegrond verklaard (Rb. Mechelen, 4 oktober 1983, Pas., 1984, III,
24). Verondersteld wordt natuurlijk dat de pachter andere percelen heeft
dan het perceellandbouwgrond waarvoor opzegging werd gegeven.
321. GERINGE OPPERVLAKTE. VERKOOP VAN GRAS- Wanneer de verpachter een opzegging betekent met betrekking tot een weide met een geringe
oppervlakte van 31 are op grond van zijn voornemen om het goed persoonlijk te exploiteren, dan realiseert hij die exploitatie door het gras te verkopen
aan een derde (Vred. Hoei, 8 januari 1987, Rev. Not. B., 1987, 467).
Persoonlijke exploitatie, stelt de vrederechter, doelt op een economisch
rendabele onderneming. Dit begrip is echter relatief en moet aangepast
worden aan de oppervlakte van de teruggenomen gronden. Door het gras
te verkopen aan een derde realiseert de verpachter die exploitatie; men ziet
inderdaad niet in wat hij anders zou kunnen doen om een weide van zo'n
kleine oppervlakte te exploiteren. Opgemerkt kan hier worden dat de
nieuwe Pachtwet in artikel10, laatste lid, bepaalt dat de verkoop van gras
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geen persoonlijke exploitatie is ingeval de genothebbers van de terugneming
gedurende negen jaar na het vertrek van de pachter niet voor het gewone
teelt- en onderhoudswerk zorgen.
322.

MEDEEIGENAAR DIE SLECHTS BEN DEEL VAN HET GOED DOOR ERFOPVOLGING OF LEGAAT HEEFT VERKREGEN- Wettig is de opzegging aan de

pachter op grond van de voorgenomen persoonlijke exploitatie ten behoeve
van een medeeigenaar, als die medeeigenaar een deel van het goed door
legaat en een ander dee! op een andere wijze dan door erfopvolging of
legaat, meer bepaald door een schenking onder de levenden, heeft ver kregen
(artikel 7, 1°, tweede lid, Pachtwet). Het volstaat dus dat de medeeigenaar
een dee! van zijn deel door erfopvolging of legaat heeft verkregen. Hij
voldoet aldus aan het vereiste van artikel 7, 1°, tweede lid van de Pachtwet,
nu hij zijn eerste dee! door legaat heeft verkregen; daaraan doet niets af het
feit dat hij nog een ander dee! heeft bekomen op een andere wijze dan door
erfopvolging of legaat, meer bepaald door een schenking onder de !evenden (Cass., 2 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 679, Pas., 1984, I, 627,
Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 195, Rev. Not. B., 1984, 353, R. W., 1983-84,
1919).
323. MEDEEIGENAAR DIE ZIJN DEEL VERGROOT HEEFT DOOR RUIL- De
medeeigenaar, die niet tenminste de onverdeelde helft van het pachtgoed
bezit of zijn dee! heeft verkregen door erfopvolging of legaat en die
naderhand door ruil zijn dee! vergroot of zelfs volledig eigenaar wordt van
het goed, blijft, wat het recht om de pachter op te zeggen betreft, ondermeer
om de exploitatie over te dragen aan zijn afstammelingen, onderworpen aan
de bepalingen van art. 11bis Pachtwet. Art. 11bis van de Pachtwet bepaalt
dat diegene die door ruil eigenaar-verpachter is geworden geen opzegging
kan doen; o.m. om de exploitatie over te dragen aan zijn afstammelingen,
tijdens de pachtperiode die loopt op het ogenblik van het verlijden van de
authentieke akte; in de daarop volgende periode kan slechts opzegging
gedaan worden met een opzeggingstermijn van tenminste 6 jaar. Art. 7, 1°,
tweede lid van de Pachtwet bepaalt dat, in geval het pachtgoed medeeigendom is of wordt van verscheidene personen, aan de pachtovereenkomst
slechts een einde kan gemaakt worden voor persoonlijke exploitatie ten
behoeve van, ondermeer, zijn kinderen, voor zover die mede-eigenaar
tenminste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit of zijn dee! heeft
verkregen door erfopvolging of legaat. De medeeigenaar die aan de vereisten van art. 7, 1°, tweede lid, beantwoordt, verbeurt zijn recht om op te
zeggen niet doordat hij naderhand een ander of het resterende dee! van het
goed in ruil ontvangt. Maar een medeeigenaar die niet kan voldoen aan de
vereisten van art. 7, 1°, tweede lid, en naderhand door ruil zijn deel vergroot
of zelfs volledig eigenaar wordt van het goed, is wei aan art. 11bis onderworpen (Cass., 29 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1434, J.T., 1985, 122, Pas.,
1984, I, 1326, R. W., 1985-86, 526).
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324. LEEFTIJD- Wanneer de rechter weigert de opzegging door de verpachter om een goed zelf te exploiteren geldig te verklaren, verantwoordt
hij wettig die beslissing als hij zijn weigering hierop doet steunen dat de
verpachter, wegens zijn Ieeftijd op de datum van de opzegging, het goed
niet meer persoonlijk, werkelijk en gedurende ten minste 9 jaar zal kunnen
exploiteren (Cass., 7 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 151, Pas., 1984,
I, 140, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 202, noot).
325. ALGEMEEN BELANG. HERBEBOSSING - De gemeente Ronquieres wil
een pachter opzeggen omdat ze de gronden wil gebruiken om het toerisme
te promoten en om bepaalde gedeelten van haar grondgebied te herbossen.
Die gronden liggen in het sectorplan in de landbouwzone. Het gaat om meer
dan 98 aren weideland. De bosbouw is uitgesloten uit de Pachtwet. Er was
ook een tweede opzeggingsgrond, gesteund op artikel 7, 9° van de Pachtwet,
met name de aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen
belang door een openbaar bestuur. De vrederechter stelt dat het hem
toehoort te oordelen over de gegrondheid van het ingeroepen motief van
algemeen belang. Het betreft hier inderdaad niet een onteigening. De
bedoeling bestaat erin de weiden met jonge eiken te beplanten. De vrederechter weigert de opzegging geldig te verklaren (Vred. Aubelle, 27 maart
1985, T. Agr. R., 131).
326.

BOUWGRONDEN OF VOOR

INDUSTRIELE

DOELEINDEN BESTEMDE

De Pachtwet laat de verpachter toe opzegging te geven met
een beperkte vooropzeggingstermijn van drie maanden om aan de verhuurde goederen een bestemming te geven die overeenstemt met hun bestemming
van bouwgrond. Dergelijke affectatie veronderstelt het bouwen van een
onroerend goed dat als waning dient of geschikt is voor een industriele
bedrijvigheid. Secundaire of accessoire bouwwerken kunnen die voorwaarden niet vervullen indien zij niet op objectieve wijze onontbeerlijk zijn of
minstens essentieel nuttig voor een waning of voor een industrieel gebouw.
Een tuinbergplaats beantwoordt niet aan die vereiste van complementariteit. De opzegging wordt niet geldig verklaard (Vred. Herve, 18 juli 1983,
Jur. Liege, 1985, 604). In het vonnis komen hoogstaande passages voor over
het verschil tussen het individueel belang en het algemeen belang dat de
Pachtwet nastreeft.
GRONDEN -

Een pachtovereenkomst bevat bet volgende beding: ,De verpachter beboudt zich het recht voor om 28 aren naast de straat van dit goed terug te
nemen om er een of meer woningen op te ricbten mits de pachter daarvan
zes maanden voor de jaarlijkse vervaldag te verwittigen bij aangetekende
brief of bij deurwaardersexploot". Het beding kan echter geen uitwerking
bebben, omdat op het ogenblik van de pachtovereenkomst de gronden bet
karakter niet hadden van bouwgrond. Ze waren gelegen aan een niet
verharde losweg, en niet voorzien van enige nutsvoorziening. Dat de grand
geen bouwgrond was, werd bevestigd door de weigering in 1973 van het
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Bestuur van Stedebouw om een bouwvergunning aan de vorige eigenaar af
te leveren. Oak moesten de betrokken gronden in de schriftelijke pachtovereenkomst uitdrukkelijk als bouw- of nijverheidsgronden gekwalificeerd
worden, wat hier niet het geval was. Maar in de loop van de eerste
pachtperiode heeft een gedeelte van de grand het karakter van voor industriele doeleinden bestemde gronden verkregen. Dit wordt bewezen door de
bouwvergunning, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Gooik op 17 oktober 1983. De verpachter heeft hiervan
aan de pachter kennis gegeven bij aangetekend schrijven van 27 oktober
1983, waarbij reeds een fotocopie van de bouwvergunning werd gevoegd,
tenminste drie maanden voor het einde van de lopende pachtperiode,
vermits die eindigt op 31 december 1984. De verpachter kan dus op ieder
ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om de verpachte goederen
te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming. De minimum opzegging
van drie maanden werd in acht genomen. Het contractuele beding dat een
opzeggingstermijn van zes maanden bepaalt heeft geen uitwerking daar het
slechts het geval van bouwgrond betreft. De rechtbank moet vaststeilen dat
er een regelmatige bouwvergunning is afgeleverd. Voor een eventuele nietigverklaring van deze vergunning moesten de pachters zich tot de Raad van
State wenden. Het ligt inderdaad niet binnen de taak en de bevoegdheid van
de vrederechter om nate gaan of ,er bedrog werd gepleegd bij het bepalen
van de maximimaal toegelaten uitbreiding''; oak niet om na te gaan of de
afgeleverde vergunning de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28
december 1972 respecteert. De opzegging kan aileen worden gedaan voor
de gronden die het karakter van nijverheidsgrond bezitten, nl. voor de
gronden waarvoor een bouwvergunning is toegestaan. Indien een verpacht
goed een grotere oppervlakte heeft dan de oppervlakte begrepen in een
bouwvergunning, kan enkel voor deze laatste oppervlakte een geldige
opzegging betekend worden. Uit het bij de bouwtoelating gevoegde plan
blijkt dat er een vergunning is afgeleverd, niet aileen voor de uitbreiding
van de loads, maar oak voor de toegang tot de loads, de verharding, het
aanleggen van een betonverharding en parkeerplaatsen (Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 9 april 1984, R. W., 1984-85, 1240).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde verklaart een door een
verpachter gegeven opzegging geldig op grand van zijn voornemen om te
bouwen en, veroordeelt de pachter de percelen grand te verlaten tegen een
bepaalde datum. Het betreft echter een mondeling pachtcontract. Het
vonnis wordt gecasseerd omdat het niet vaststelt dat de gronden als bouwgronden of als voor industriele doeleinden bestemde gronden in de pachtovereenkomst werden opgegeven. Luidens artikel 6, 1° van de Pachtwet kan
de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om
de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming
indien de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden, die wegens hun
ligging ten tijde van de overeenkomst moesten worden beschouwd als
bouwgronden of als voor industriele doeleinden bestemde gronden, mits zij

1291

als zodanig in de pachtovereenkomst zijn opgegeven (Cass., 11 juni 1981,
Arr. Cass., 1980-81, 1176, Pas., 1981, I, 1167, R. W., 1981-82, 2154).
Hoewel artikel 6 van de Pachtwet nog niet bestond bij de aanvang van de
pachtovereenkomst diende het niettemin te worden toegepast. De derde
pachtperiode was op 24 december 1969 ingegaan. Maar volgens de overgangsbepalingen vervat in artikel IV van de wet van 4 november 1969 is in
beginsel de wet van toepassing op aile pachten die bij haar inwerkingtreding
!open of verlengd zijn.

AFDELING

6

VERBOUWINGSWERKEN

327. VOORAFGAANDELIJK AD VIES - Ben pachter wenst aan het gepachte
goed werken uit te voeren, die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid,
o.a. dichtingswerken tegen opstijgend vocht, uitbreiding van de keuken,
inrichten van een badkamer. De vrederechter heeft de verplichting voorafgaandelijk advies in te winnen bij de bevoegde ambtenaar van het Ministerie
van Landbouw. Het mandaat dat aan laatstgenoemde gegeven wordt is dat
van een gerechtelijk deskundige (Vred. Menen, 10 juli 1985, T. Vred., 1987,
265).
328. VERGOEDING VOOR GEBOUWEN EN WERKEN - Bij het verstrijken van
de pacht heeft de pachter recht op een vergoeding die gelijk is aan de
waardevermeerdering welke het gepachte goed verkregen heeft door nieuwe
gebouwen en werken die door de pachter betaald werden. lngeval van
openbare verkoop en toewijzing aan de pachter, die van zijn recht van
voorkoop gebruik maakte, eindigt de pachtovereenkomst en is de vergoeding voor gebouwen en werken eisbaar ten laste van de verkoper- vroegere
verpachter (Vred. Brasschaat, 19 november 1986, T. Not., 1987, 190).
Hiermee kan men het niet eens zijn. Correcter is de volgende uitspraak. Bij
toepassing van artikel55 is de verkrijgende pachter tegelijkertijd schuldeiser
en schuldenaar van de verbintenissen van de vroegere verpachter. Er is
derhalve schuldvermenging (Vred. Marche-en-Famenne, 1 februari 1983, T.
Vred., 1983, 264, Rev. Reg. Dr., 1983, 142). Het vonnis stelt ook dat de
afgaande pachter slechts recht heeft op de vergoeding voorzien in de
artikelen 26 en 45 van de Pachtwet indien er een einde komt aan zijn
bezetting van de gebouwen en gronden. Het !outer eindigen van de pachtovereenkomst volstaat niet. Het vonnis vermeldt de mening van Y. MoreauMargreve volgens welke de verbintenis tot vergoeding ten laste van de
eigenaar ontstaat op het ogenblik zelf van de verwerkelijking van de werken
die door de pachter uitgevoerd worden. Die mening steunt op het beginsel
van de onmiddellijke natrekking.
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AFDELING

7

ONDERPACHT EN PACHTOVERDRACHT

329. OPENBARE AANBESTEDING - Frans huurde sinds 1 januari 1956
enkele percelen Iandbouwgrond van het O.C.M.W. van Gent. Op 28
september 1979 vroeg hij om redenen van ouderdom deze pacht vanaf 1
januari 1980 te mogen overdragen aan Camille. Op 7 november 1979 besloot
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de bedoelde pacht over te schrijven
op naam van Camille. Deze beslissing werd, na gunstig advies van het
College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent, door de provinciegouverneur op 25 januari 1980 voor uitvoering overgezonden aan het
O.C.M.W. Volgens de eiser moest de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van Gent voor de pachtoverdracht tot openbare aanbesteding overgaan. De
Raad van State volgt hemhierbij niet. Artikel18, 1° van de Pachtwet betreft
de nieuwe verpachting van eigendom en geldt niet voor de overdracht van
een bestaande of lopende pacht (Raad van State, 22 november 1984, R. W.,
1984-85, 1847).
330. BEEINDIGING VAN DE ONDERPACHT- Een pachtoverdracht maakt
geen einde aan een bestaande onderpacht. De onderpacht kan enkel beeindigd worden door de hoofdpachter, mits inachtname van de door de
Pachtwet voorgeschreven regels (Rb. Gent, 9 mei 1984, Res Jur.Imm.,
1986, 21, T.G.R., 1985, 52). Het vonnis maakt een duidelijk onderscheid
tussen de twee juridische begrippen onderpacht en pachtoverdracht. Als
onderpacht dient te worden beschouwd de overeenkomst tussen de oorspronkelijke pachter en een derde, waarbij eerstgenoemde (de hoofdpachter) het gehele pachtgoed of een gedeelte ervan in pacht geeft aan de tweede
genoemde (de onderpachter) tegen voorwaarden die door de hoofdpachter
worden bepaald en die op zichzelf niets te maken hebben met de voorwaarden waaronder hetzelfde goed door de hoofdpachter wordt gepacht van de
eigenlijke verpachter. Dient als pachtoverdracht te worden beschouwd de
overeenkomst tussen de oorspronkelijke pachter en een derde waarbij
eerstgenoemde de pachtrechten die hij heeft ten overstaan van de oorspronkelijke verpachter overdraagt aan tweede genoemde en dit met betrekking
tot alle gepachte goederen of tot een gedeelte ervan. Bij pachtoverdracht
gaat het dus om een overdracht van schuldvordering waarbij de oorspronkelijke pachter zijn genotsrecht, met andere woorden zijn eigen rechten
ingevolge de tussen hem en de verpachter bestaande pachtovereenkomst,
overdraagt aan de overnemer. Om te bepalen of men met een pachtoverdracht of een onderpacht te maken heeft, dient de werkelijke bedoeling van
de partijen te worden nagegaan.
331.

BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT. VERZET VANWEGE DE KOPERS

Eerwaarde Heer Tuytens was eigenaar
van een perceel zaailand te Passendale aan de Goudbergstraat. Het perceel
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was sinds meer dan 18 jaar verpacht aan het echtpaar Vandermeulen,
wanneer de pachters, bij aangetekend schrijven, aan de verpachters lieten
weten, overeenkomstig art. 35 van de Pachtwet, dat zij de pacht hadden
overgedragen aan hun zoon Johan. De aangetekende brief werd verstuurd
op 23 maart 1983. Intussen besloot de eigenaar het goed te verkopen. Op
20 mei 1983 werd het toegewezen aan de echtgenoten Vandecandelaere. Bij
verzoekschrift van 3 juni 1983 werden de pachters Vandermeulen en hun
zoon Johan opgeroepen ten verzoeke van de kopers in validering van het
verzet tegen de voorgenomen pachtoverdracht. Proces-verbaal van niet-verzoening werd opgesteld ter zitting van 17 juni. Uiteindelijk werd na dagvaardingsexploot van 5 juli het verzet tegen de bevoorrechte pachtoverdracht
gegrond verklaard bij vonnis van 15 september 1983. De Rechtbank van
Eerste Aanleg echter verklaart het verzet ongegrond.
Door toepassing van art. 55 van de Pachtwet worden de kopers gesubrogeerd in de rechten van de verkoper. Met andere woorden de kopers worden
verpachters in de plaats van de verpachter. Daaruit volgt dat ten opzichte
van de kopers de mogelijkheden en termijnen gelden om zich te verzetten
tegen een bevoorrechte pachtoverdracht. De pachters stellen dat het verzet
onregelmatig is omdat de echtgenote van Johan, vrijwillig tussenkomende
partij, niet in de validatieprocedure werd betrokken. De vrederechter stelt
dat de schoondochter niet in aanmerking komt voor een bevoorrechte
pachtoverdracht, pachtvernieuwing in de zin van art. 35 van de Pachtwet.
Het begrip afstammelingen omvat immers enkel zij die afstammen van een
bepaald persoon, derhalve niet de aanverwanten. (Onderstreept moet worden dat de nieuwe Pachtwet hierin verandering brengt).
Wat de rechtsgeldigheid van het verzet betreft, is het voldoende dat het
verzoek tot oproeping in verzoening werd ingediend binnen de termijn van
drie maanden bepaald in art. 36 Pachtwet, mits gedagvaard werd binnen
de maand na het proces-verbaal van niet-verzoening. De niet-vermelding
van het motief van verzet tegen de pachtvernieuwing in de oproeping in
verzoening tast de regelmatigheid van de verzetsprocedure niet aan.
Het verzet vanwege de kopers-verpachters tegen de pachtvernieuwing op
grond van het motief dat zij het voornemen hebben het verpachte goed zelf
binnen een termijn van minder dan vijf jaar te exploiteren, wordt in casu
ongegrond verklaard, omdat blijkt dat de echtgenote van Johan, de bevoorrechte pachtovernemer eigen (zeer recente) pachtersrechten heeft (vermoedelijk ontstaan in 1983), ingevolge waarvan wettelijk de verpachters geen
opzegging voor eigen gebruik zullen kunnen doen binnen deze termijn van
vijf jaar (art. 37, § 1, 2° Pachtwet). De vrouw van Johan kan haar pachtrechten zeker niet stoelen op het enkel feit van het huwelijk met Johan.
Het enkel huwelijk verleent geen hoedanigheid van pachtster (cfr. Cass., 5
september 1975, R. W., 1975-76, 791). Maar zij bewijst, naast het feit van
een exploitatie samen met haar echtgenoot, wanneer en hoe zij haar pachtrechten heeft verkregen. Zij stoelt haar pachtrechten op het feit dat zij, niet
alleen de grond mede exploiteert, maar werd erkend als pachtster, door het
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feit dat haar het recht van voorkoop werd aangeboden bij de openbare
verkoop van het betrokken perceel. De opzegging voor eigen exploitatie is
dus uitgesloten, nu blijkt dat de vrouw van Johan ook pachtersrechten kan
Iaten gelden (Rb. leper, 20 juni 1984, T. Not., 1984, 385).
332. BEWIJS VAN DE PACHTOVERDRACHT. POTESTATIEVE VOORWAARDEDe clausule van een pachtoverdracht die een voorwaarde inhoudt die
volledig afhangt van de wil van de overdrager is nietig (Rb. Mechelen, 22
mei 1984, Pas., 1985, III, 23). Ben artikel uit de overeenkomst stipuleerde:
,Br wordt speciaal bedongen dat dit contract slechts geldt voor zover de
overnemers een regelmatige pacht en pachtbrief bekomen". De rechtbank
vindt dat dit artikel klaarblijkelijk het contract doet afhangen van een
gebeurtenis welke volledig afhankelijk is van een der partijen. De rechtbank
besluit dat de clausule nietig is, maar lijkt het er integendeel niet op dat de
partijen helemaal nog niet tot een wilsovereenstemming gekomen zijn? Er
is met andere woorden nog geen overeenkomst. Maar anderzijds blijkt dan
weer dat de partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd.
De wil van de partijen om een pachtoverdracht te sluiten kan o.a. aangetoond worden door het begin van uitvoering die de partijen zelf aan hun
overeenkomst hebben gegeven. Geen andere pleegvorm dient nageleefd te
worden om de pachtoverdracht te sluiten.
333.

ONDERPACHT ZONDER TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER IS HEM

Volgens artikel 30 van de Pachtwet mag de
pachter van landeigendommen het gepachte goed niet in onderpacht geven
zonder toestemming van de verpachter. Deze toestemming moet schriftelijk
worden gegeven. Dit artikel regelt de verhouding tussen verpachter en
pachter. Ben dergelijke onderpacht mag gel dig gesloten worden zonder
geschreven toelating van de verpachter, maar in dat geval is die overeenkomst aan laatstgenoemde niet tegenwerpelijk (Cass., 3 september 1982,
Arr. Cass., 1982-83, 9, Pas., 1983, I, 7, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 339).
NIET TEGENWERPELIJK -
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ONDERVERPACHTING ZONDER TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER.

Sinds 1960
werd een bouwland en weide van 1 ha 30 a verpacht. In 1977 dagvaardden
de verpachters in pachtontbinding, op grond van onderverpachting door de
pachters zonder schriftelijke toestemming van de verpachters. Drie getuigen
werden gehoord door de vrederechter. Zo komt aan het Iicht dat de pachters
het perceel lieten bewerken door een derde, die er in feite het volledig
gebruik van had. Gezien deze onderpacht was geschied zonder schriftelijke
toestemming van de verpachters oordeelt de vrederechter de pachtontbinding lastens de pachters gewettigd. In beroep wordt verwezen naar het boger
besproken cassatie-arrest van 5 maart 1982, luidens welk het aan de feitenrechter overgelaten wordt te apprecieren of de niet-uitvoering van het
contract voldoende ernstig is om de ontbinding ervan uit te spreken. De

BEWIJS VAN DE DOOR DE VERPACHTER GELEDEN SCHADE-
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rechtbank vindt het bewijs van die schade in de mogelijkheid die de
verpachter had om een voordelige pachtovereenkomst te sluiten met een
jongere pachter. Die landbouwkracht was bereid een hogere pachtprijs te
betalen en meer materHHe voordelen te verschaffen aan de verpachters (Rb.
Brugge, 9 april 1986, T. V.B.R., 1986, 86).
335. BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT- De verpachters van een hofstede met landerijen dagvaarden hun pachter, zijn echtgenote en zoon om
te horen zeggen voor recht dat de kennisgeving van pachtoverdracht door
de pachter aan de verpachters nietig is. Een van de redenen aangehaald in
de dagvaarding is dat de overdracht gebeurde kort na het overlijden van de
vruchtgebruikster, hun moeder, en blijkbaar tot doel had de onverdeelde
goederen voorwerp van de overgedragen pacht te deprecieren met het oog
op een toekomstige vereffening en verdeling tussen de onverdeelde medeeigenaars, waaronder de pachter. Dit wordt door de vrederechter niet als
bewezen beschouwd en de vordering wordt ongegrond verklaard. Aileen de
pachter (en niet zijn echtgenote) dient aan de verpachter kennis te geven van
een bevoorrechte pachtoverdracht van al de goederen die hij van deze laatste
in pacht heeft. Zo goederen gepacht werden van verscheidene verpachters,
eist de Pachtwet niet dat de pachtoverdracht aile verscheidene pachten dient
te omvatten. Opdat de echtgenote van de verpachter als medeexploitante
kan aanzien worden moet ze de pacht in onverdeeldheid met de pachter
verkregen hebben en moeten ze beiden effectief exploitant zijn. Dit was
in casu niet het geval en alleen de pachter diende dus van de pachtoverdracht aan de verpachter kennis te geven. De vraag te weten of de overnemer, de zoon in casu, de beroepsbekwaamheid bezit is een appreciatiekwestie voor de feitenrechter (Vred. Menen, 5 februari 1986, T. Vred., 1987,
268).
336. OPZEGGING DOOR DE HOOFDPACHTER AAN DE ONDERPACHTEREen pachter had begin 1986 al zijn landerijen, meer dan 4 ha, overgedragen
aan zijn zoon. Bij aangetekend schrijven van 27 januari 1986 deelt hij deze
overdracht mee aan de onderpachters. Hij had inderdaad een perceel van
30 aren in onderpacht gegeven. Bij aangetekend schrijven van 25 februari
1986 werden die onderpachters verzocht onmiddellijk hetland vrij te laten
ingevolge artikel 32 van de Pachtwet. Volgens de vrederechter wordt artikel
32 van de Pachtwet ten onrechte ingeroepen, vermits de pachters zelf geen
opzegging van de verpachter hebben bekomen. De opzegging door de
hoofdpachter aan de onderpachter moet de gewone bepalingen van de
Pachtwet volgen, zowel voor de redenen van de opzegging, de duur en de
vereiste formaliteiten (Vred. Herzele, 23 oktober 1986, T. Vred., 1987, 50).
337. DE OVERDRAGER IS GEEN LANDBOUWER MEER - De partijen bij een
pacht zijn broer en zuster. De zuster dagvaardt haar broer pachter om voor
recht te horen zeggen dat de pacht beeindigd is op 1 januari 1971 om reden
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dat hij op die datum gepensioneerd was. Die pensionering gebeurde v66r
de overschrijving op 26 februari 1981 van de adoptie van de overnemer van
de pacht, die sinds de pensionering van de adoptant het goed uitbaat. Aldus
zou artikel 31 niet van toepassing zijn volgens welke de pachter, zonder
toelating van de verpachter, het gehele gehuurde goed kan onderverhuren
aan zijn afstammelingen of geadopteerde kinderen. De verpachtster wist
echter dat sinds 1971 de pacht overgedragen was en kende de identiteit van
de overnemer. Tussen broer en zus werd er in die periode van goede
verstandhouding nooit een geschrift opgesteld. De overnemer was een wees
die op tweejarige leeftijd opgenomen was in het huis van de pachter waar
hij tot aan zijn huwelijk geleefd had. De overdracht van de pacht was niet
stiekem gebeurd. Bij de landbouwtelling van 1972 had oak de overnemer
inlichtingen verschaft. In die omstandigheden beveelt de vrederechter een
persoonlijke verschijning van de partijen. Bij gelegenheid van die verschijning laat de stokoude verpachtster duidelijk verstaan dat zij in werkelijkheid niet de procedure gei:nspireerd had, maar dat het werkelijke doel ervan
erin bestond de verkoop van de gronden die vrij van pacht waren mogelijk
te maken, zodanig dat er een betere prijs voor zou kunnen bekomen worden.
De vrederechter stelt de stilzwijgende maar ondubbelzinnige wil vast van de
verpachtster om afstand te doen van haar recht om te protesteren tegen de
onregelmatigheid van de overdracht. De aanvaarding van de pachtgelden
door de verpachtster die perfect wist hoe de vork in de steel zat, komt neer
op een dekken van de onregelmatigheid. De vordering wordt ongegrond
bevonden (Vred. Ciney, 30 september 1982 en 29 april 1983, T. Agr. R.,
1983, 151 en 154).
338.

PACHTOVERDRACHT AAN ZOON EN ECHTGENOTE. GEEN VASTE DAG-

De vrederechter had geweigerd om de pachtoverdracht aan
de zoon van de pachter en diens echtgenote als een bevoorrechte pachtoverdracht te beschouwen uit vrees voor wat hij een ,deviation de lignage"
noemde. In tegenstelling tot wat het hoedje van het gepubliceerde vonnis
zegt, is de Rechtbank van Eerste Aanleg niet akkoord met die zienswijze
en ziet geen reden om in de bewuste pachtoverdracht geen bevoorrechte
overdracht te zien. De onderhandse overdrachtsakte werd niet geregistreerd. De datum van 1 juli 1978 kan derhalve niet als een vaste dagtekening
beschouwd worden en is niet tegenwerpelijk aan derden. Dit is echter zonder
belang om te weten of de pachters gerechtigd waren artikel 35 van de
Pachtwet in te roepen. Die bepaling vereist geenszins dat de betekening van
de overdracht aan de verpachter binnen de drie maanden van die akte zou
gebeuren, maar wei binnen de drie maanden sinds de ingenottreding van
de overnemer. Dit laatste is een feitenkwestie die met alle middelen van recht
kan bewezen worden. Graaf de Briey roept oak de beroepsonbekwaamheid
van de overnemer in. De vrederechter aanvaardt dit niet omdat de overnemer landbouwerszoon is en beenhouwer (Rb. Nijvel, 3 maart 1982, T. Agr.
R., 1983, 60).
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339.

BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT AAN BEN MINDERJARIGE. GEEN
VASTE DATUM. NIET HET GEHELE BEDRIJF MOET OVERDRAGEN WORDEN-

De pachters hebben met de eigenaars onderhandeld omtrent een eventuele
aankoop van de gepachte gronden, met het inzicht hun zoon, na het
beeindigen van het secundair beroepsonderwijs, afdeling landbouw, een
broodwinning te kunnen bezorgen. Na het mislukken van die onderhandelingen willen ze hun zoon een zelfstandig bedrijf verschaffen door eigen
pachtgronden aan hem over te dragen en hem dieren en alaam te verschaffen. Ze geven hem oak eigen gronden in pacht. Uit de documenten blijkt
dat die zoon in 1984 met een fiduciaire contracteert, reeds melk levert aan
een naamloze vennootschap, als telplichtige in de land- en tuinbouwveiling
gekend is en vooral dat hem in april1984 door het Nationaal lnstituut voor
Landbouwkrediet een krediet van 4 miljoen frank wordt toegezegd en dat
hij als B.T.W.-plichtige ingeschreven is. Daaruit blijkt dat vanaf maartapril1984 de zoon als zelfstandig landbouwer optrad en bij de telling in mei
1984 een oppervlakte van ca 24 hectare, waarvan ongeveer 18 hectare
pachtgronden verklaarde te bewerken. Hieruit mag besloten worden dat
tussen de pachters en hun zoon wel degelijk een pacht en een pachtoverdracht werd gesloten. Men kan niet eisen dat dergelijke akte een vaste
dagtekening zou hebben. Het enige wat de verpachters kan aanbelangen is
niet de akte of haar dagtekening, maar wel de datum waarop de pachtoverdracht plaats had. Welnu, op 3 februari 1984 werd de overdracht bij
deurwaardersexploot ter kennis van de verpachters gebracht. De verpachters hebben oak niet de hoedanigheid om de nietigheid van de pachtovereenkomst in te roepen om reden dat de overnemer op de datum van het contract
minderjarig en onbekwaam was om rechtsgeldige overeenkomsten af te
sluiten (Vred. Kontich, 18 juni 1985, T. Agr. R., 1985, 181).
340.

FICTIEVE BEVOORRECHTE OVERDRACHT VAN P ACHT. VERBREKING
VAN DE PACHT TEN LASTE VAN DE PACHTER- Sinds 15 september 1952

was de Ferme du Moulin verhuurd aan Brasseur die haar overgedragen had
aan zijn schoonzoon Michel Belleflamme. Deze had zich echter gevestigd
als aannemer van openbare werken. Andere personen waren in de hoeve
gei:nstalleerd en baatten ze uit. De verpachters vroegen op 25 december 1976
om uitleg. Op 29 december 1976 betekende Belleflamme aan de verpachters
de overdracht van pacht aan zijn zoon Christian. Ondertussen werd de
uitbating van de hoeve door die andere persorten verder gezet. In februari
1977 verzochten de verpachters om een verzoening en zij vorderden de
verbreking van de pacht en vormden verzet tegen de betekening van de
bevoorrechte pachtoverdracht. De zoon was op dat ogenblik minderjarig
en bezat niet de vereiste diploma's om een hoeve uit te baten. De vrederechter besliste dat het om een fictieve pachtoverdracht ging en dat de
pachter niet persoonlijk het goed uitbaatte. De vordering in verbreking van
de pacht was gegrond (Vred. Couvin, 14 december 1978, T. Agr. R., 1985,
36).
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341. GEEN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. STILZWIJGENDE AFSTAND- De
regels van de Pachtwet zijn dwingend, maar niet van openbare orde, daar
ze slechts private belangen beschermen. De partijen kunnen dus ervan
afzien zich erop te beroepen. Een afstand van recht wordt weliswaar niet
vermoed. Indien het stilzwijgen gepaard gaat met andere elementen die het
een eigen betekenis geven, kan het zijn eigen juridische waarde hebben. Dit
is in casu het geval. Het feit dat de verpachters gedurende een tiental jaren
zonder protest of zonder voorbehoud te maken de pachtgelden ontvangen
hebben komt neer op een aanvaarding van de pachtoverdracht, zelfs indien
deze plaats had zonder schriftelijke toestemming. De verweerders zijn dus
geen bezetters zonder recht noch titel (Vred. Barvaux, 10 februari 1981, T.
Agr. R., 1984, 91).
342. VORDERING TOT UITDRIJVING VAN EEN ONDERHUURDER - De eigenaar van een landbouwgrond stelt een vordering in tegen een gebruiker die
beweert onderhuurder te zijn. Die bezetter had een ,convention culturale"
gesloten in december 1977 met de toenmalige pachter, de nu overleden
Lavend'homme. Het betrof een bezetting ter bede die began op 1 maart
1978 om te eindigen op 1 oktober 1978. Die bezetting was niet hernieuwbaar
en het contract viel dus niet onder toepassing van de Pachtwet. De vrederechter beslist echter dat aileen de erfgenamen van de heer Lavend'homme
bevoegd zijn om een vordering in te stellen om te doen zeggen dat de
bezetting van de huidige gebruiker beeindigd is, omdat zij de enige zijn die
het huurrecht van Lavend'homme hebben geerfd. De vordering van de
verpachter wordt onontvankelijk verklaard (Vred. Fontaine-l'Eveque, 8
februari 1979, T. Agr. R., 1984, 31).
343. RUIL TUSSEN PACHTERS - Ruil met het oog op het bete]en van
pachtgoederen wordt niet als onderpacht beschouwd. Om die reden wordt
een vordering tot verbreking van een mondelinge pachtovereenkomst wegens niet toegelaten onderverpachting ongegrond verklaard. Wei onderzoekt de vrederechter grondig de werkelijkheid van de ruil en de effectieve
uitbating van de goederen. Aldus komt hij tot de bevinding dat het geenszins
om een vermomde onderpacht gaat (Vred. Hoei, 4 september 1987, T. Agr.
R., 1987, 315).
344. LAATTIJDIGE BETEKENING- De eisers zijn de verpachter, Henri de
Theux de Meylandt et Monjardin, en de zoon van de oude pachter. De
verweerster is de dochter van de oude pachter. De eisers steunen op een
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg dat in kracht van gewijsde is
gegaan en volgens welk de bevoorrechte pachtoverdracht die betekend werd
door de pachter ongeldig want laattijdig was. Ze vorderen de uitzetting van
verweerster die het goed zonder recht noch titel bezet. De vrederechter
verklaart de eis ongegrond omdat volgens het derde lid van artikel 36 van
de Pachtwet de pacht weliswaar niet vernieuwd wordt wanneer het verzet

1299

wordt toegelaten, maar de overdracht van de vroegere pacht toch gevolg
heeft (Vred. Hoei, 9 juli 1987, T. Agr. R., 1987, 312).
345. VERBODEN PACHTOVERDRACHT- Ben grondvereiste VOOr de geldigheid van de pachtoverdracht is dat die slaat op het geheel der in pacht
gehouden goederen (bedoeld zijnde het geheel dat aan een en dezelfde
verpachter toebehoort) omdat de wetgever versnippering van de pachtgoederen heeft willen tegengaan. Wanneer de pachters de gronden in onverdeeldheid huren, kan een van hen nooit het geheel overdragen zoals vereist.
Normaal is bij geldigverklaring van het verzet het gevolg dat de pachtoverdracht blijft bestaan, doch geen vernieuwing intreedt. Maar terzake gaat het
om een niet toegelaten pachtoverdracht en gaan de gevolgen verder: er is
zelfs geen sprake van gewoon verderzetten van de pacht door de overnemer,
daar de overdracht zelf door nietigheid is aangetast (Vred. Sint-Truiden, 12
december 1985, T. Agr. R., 1987, 57).
346. GEEN KENNISGEVING - Bij gebreke aan kennisgeving van de bevoorrechte pachtoverdracht ontstaat er geen nieuwe pacht. De verpachter die het
goed persoonlijk wil exploiteren kan dus opzeggen op het einde van de
lopende pachtperiode mits een opzegging van minimum twee jaar en maximum vier jaar. Baron de Potesta, de verpachter, wordt in casu persoonlijk
gehoord door de vrederechter. De vordering tot geldigverklaring van de
opzegging wordt ongegrond bevonden, omdat de vrederechter twijfelt aan
de ernst van de persoonlijke exploitatie we gens gemis aan kennis en ervaring
van de verpachter (Vred. Hoei, 10 mei 1985, T. Agr. R., 1986, 226). In
vergelijking met andere reeds geciteerde uitspraken blijkt deze vrij streng
te zijn.
347. BEWIJS VAN DE PACHTOVERDRACHT - Om de pachtoverdracht te
bewijzen moet er noodzakelijkerwijze een schriftelijk bewijs geleverd worden van de toestemming van de verpachters. De derde die het goed bezet
kan echter wel met alle middelen (o.a. met het kwijtschrift voor de betaalde
pachtgelden) bewijzen dater een nieuwe pacht begonnen is. In casu ging
daarmee de omstandigheid gepaard dat de voorgaande pachter in een brief
opzegging gegeven had aan de verpachters. Hoe is dit echter te rijmen met
de stelling van de pachtoverdracht? De vordering die ertoe strekte voor recht
te doen zeggen dat de huidige bezetters gesubrogeerd werden in de rechten
en verplichtingen van de voorgaande pachters, waarvan zij als overnemers
de huur zouden voortzetten, wordt ongegrond verklaard (Vred. Hoei, 15
maart 1985, T. Agr. R., 1986, 159). De feitelijke toedracht in pachtzaken
is dikwijls, zoals hier, zeer complex. Men vraagt zich af wie die ellenlange,
moeilijk leesbare gepubliceerde vonnissen leest.
348. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE PACHTOVERDRACHT. AAN WIE. OPZEGGEN? - Ben koper koopt een goed dat verpacht wordt aan ene Antoine

1300

volgens de authentieke akte. De koper geeft nadien opzegging aan Antoine.
De vrederechter weigert die opzegging geldig te verklaren, omdat ze slechts
betekend werd aan Antoine, terwijl het goed eigenlijk twee pachters heeft,
met name Antoine en zijn broer. Hun vader had eertijds inderdaad aan zijn
beide zonen zijn pacht overgedragen. Dit vonnis wordt echter vernietigd
door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Op grond van art. 1690 B.W.
beschouwt zij dat de overdracht niet tegenwerpelijk is aan de koper bij
afwezigheid van betekening van de overdracht of aanvaarding ervan in een
authentieke akte. Wei is de pachtoverdracht op grond van art. 34 Pachtwet
geldig. De overschrijving van de pachtgelden door twee broers van Antoine,
Marcel en Robert, op de rekening van de notaris, lasthebber van de
verpachter, volstaan niet om te bewijzen dat de overnemers aanvaard
werden als nieuwe huurders. De opzegging aan Antoine wordt geldig
verklaard (Rb. Nijvel, 18 september 1985, T. Agr. R., 1986, 38).
AFDELING

8

VERVREEMDING VAN HET PACHTGOED EN RECHT VAN VOORKOOP

349. DE DATUM VAN HET AANBOD AAN DE PACHTER- De eigenaar mag
een verpacht goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand
verkopen, nadat hij aan laatstgenoemde de gelegenheid heeft gegeven om
zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de
pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop,
en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt. Deze
kennisgeving geldt als aanbod van verkoop. Na verloop van een termijn van
een jaar na het aanbod mag het goed niet uit de hand worden verkocht
zonder dat aan de pachter een nieuw aanbod wordt gedaan. De termijn van
een jaar waarvan sprake is in art. 48, § 4 van de Pachtwet begint te lopen
vanaf de kennisgeving van het aanbod van de verhuurder (Rb. Namen, 17
mei 1983, Jur. Liege, 1983, 347, Res Jur. Imm., 1984, 277). De datum van
het aanbod is de datum van verzending van de aangetekende brief van de
eigenaar, en niet de datum waarop de pachter die brief ontvangt (Cass., 12
april 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1072, Pas., 1984, I, 1012, Rev. Not. B.,
1985, 139, R. W., 1985-86, 439).
350.

VERJARING VAN DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VOORKOOP.
DERDE MEDEPLICHTIGHEID VAN DE PACHTER- De eisers kochten op 18

maart 1976 een wei deland van de twee eerste verweerders en de onderhandse
akte werd geregistreerd op 12 juli 1976. Op de prijs van 125.000 frank wordt
een voorschot van 12.500 frank gestort als handgeld. Nooit werd echter,
spijts verschillende rappels, het nodige gedaan om een authentieke akte te
Iaten verlijden. De kopers dagvaarden om de tegenpartij te verplichten mede
te werken tot het bekomen van de authentieke akte. De dagvaarding dateert
van 22 april 1977. Toch wordt het bewuste weiland een tweede maal
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verkocht op 6 mei 1977, dag waarop de authentieke akte wordt verleden.
Koper is de pachter van bet goed. Deze erkent later dat hij wist dat bet goed
dat hij kocht bet voorwerp was geweest van een onderhandse verkoop tussen
zijn verkoper en de huidige eisers. De koper kan bijgevolg niet beschouwd
worden als een derde te goeder trouw in de zin van artikel 1 van de
Hypotheekwet. Hij krijgt dus op grand van bet feit dat de authentieke akte
van 6 mei 1977 overgeschreven werd, geen voor keur. De rechtbank stelt dat
bet irrelevant is op te werpen dat de huidige koper bet recht van voorkoop
had, omdat de pachter die beweert dat zijn recht van voorkoop niet
geeerbiedigd werd aileen de keuze heeft tussen hetzij de vergoeding, hetzij
de subrogatie op grand van artikel 51 van de Pachtwet. Een miskenning
door de verkoper van de rechten van de pachter veroorzaakt niet de
nietigheid van de verkoop met een derde. De rechtbank stelt dat op 18 maart
1976 een geldige koop gesloten werd, die tegenwerpelijk is aan de tweede
koper. De verkoop die op 6 mei 1977 verleden werd is nietig, omdat de
verkopers geen eigenaars meer waren. Dit besliste de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel op 19 oktober 1978. Daarop dagvaardt de laatste koper,
die ook de pachter was, voor de vrederechter om in de plaats gesteld te
worden van de huidige eigenaars. De vordering wordt door de vrederechter
gegrond verklaard op 4 februari 1981. In beroep beslist de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel echter dat de vordering van de pachter verjaard was.
Krachtens artikel48, 1, vijfde lid moet de instrumenterende ambtenaar die
een akte van verkoop uit de hand aan iemand anders dan aan de pachter
heeft verleden, kennis geven van de prijs en de voorwaarden daarvan aan
de pachter binnen een maand na de registratie. In casu had de notaris wel
degelijk per aangetekende brief van 10 november 1976 aan de pachter de
koopvoorwaarden betekend. Ten onrechte meende de vrederechter dat de
wettelijke kennisgeving niet gebeurd was en dat de vordering in indeplaatsstelling van de pachter dus niet verjaard was. De termijn van drie maanden
waarvan sprake is in artikel 51 is een vervaltermijn. De pachters hadden dus
hun vordering om in de plaats gesteld te worden van de koper moeten
instellen v66r 10 februari 1977. Wanneer op 5 mei 1977 de authentieke akte
verleden werd, was de vordering waarvan sprake in artikel 51 van de
Pachtwet dus reeds verjaard (Rb. Nijvel, 26 december 1984, T. Agr. R.,
1986, 100).
351. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS- Een koop van een weide

moet nietig verklaard worden wanneer de verkopers beweerd hebben dat bet
goed vrij was van bezetting terwijl bet verpacht was aan een landbouwer
die van bet recht van voorkoop genoot. De instrumenterende notaris is
aansprakelijk indien hij er zich toe beperkt heeft geloof te hechten aan de
verklaringen van de partijen en wanneer hij een vlug bezoek heeft afgelegd
in bet slechte seizoen. De notaris moet inderdaad alle nodige inlichtingen
inwinnen alvorens zijn medewerking te verlenen en alvorens de akte te
redigeren. De aansprakelijkheid van de notaris is zwaarder dan die van de
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verkoper (Luik, 1 maart 1984, Jur. Liege, 1984, 349). De verkopers waren
voortgegaan op het zeggen van hun vader zaliger die verscheidene malen
verklaard had dat hij niets meer in huur gaf omdat dit slechts moeilijkheden
opleverde ingeval van verkoop. Nochtans is het zo dat de rentmeester van
de verpachter de pachtgelden opstreek voor hun rekening. Zij hadden
minstens de notaris moeten verzoeken om zich tot hun lasthebber te
wenden. Twee derde van de aansprakelijkheid wordt gelegd op de notaris.
In beginsel is de notaris aansprakelijk voor zijn dwalingen wat het recht
betreft. Elke rechtsdwaling maakt nochtans niet noodzakelijkerwijze een
fout uit. W anneer een notaris geplaatst wordt voor een complexe juridische
situatie en wanneer hij handelt als een voorzichtig notaris, kan zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang komen spijts de begane dwaling (Rb. Namen,
24 februari 1986 en 12 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 158, noot J.D.). De
feiten van het geding waren de volgende. Een belangrijk blok gronden werd
verpacht. Een aanbod van voorkoop wordt aan de pachter betekend op 26
oktober 1978. De pachter aanvaardt het aanbod niet binnen de termijn. Het
goed kan niet verkocht worden na een jaar, zelfs onder identieke voorwaarden, zonder dat een nieuw aanbod betekend wordt aan de pachter (artikel
48). De verkoop gebeurde bij authentieke akte van 29 november 1979. Is
dit een jaar na de betekening van de voorkoop van 26 oktober 1978? M.a. w.
vanaf welk ogenblik begint de termijn van een jaar te !open, vanaf het
versturen van de kennisgeving of vanaf de ontvangst ervan? Het Hof van
Cassatie heeft de knoop doorgehakt ten gunste van de datum van versturing
van de kennisgeving (Cass., 12 april 1984, hoger geciteerd). Vermits de
verkoop doorging meer dan een jaar na het versturen van de kennisgeving
aan de pachter en zonder dat een nieuw aanbod gedaan werd, vordert de
pachter de in artikel 51 van de Pachtwet voorziene vergoeding en bekomt
ze. De verkoper keert zich nu tegen de notaris aan wie hij een professionele
fout verwijt en van wie hij een vergoeding eist die gelijk is aan het bedrag
van de betaalde vergoeding. Het vonnis stelt dat het een rechtsfout betreft
die door de notaris begaan werd in de berekening van de termijn, maar die
niet foutief was en dus zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang brengt.
De rechtbank stelt zich nochtans de vraag of de notaris geen fout beging
door de akte te verlijden op de laatste nuttige dag. Indien hij de akte vroeger
verleden had zou dit elke betwisting en elke vergoeding vermeden hebben.
De mantel van Noe ... ?
De notaris moet, wanneer hij een akte verlijdt m.b.t. een goed dat verpacht
is, de aandacht van partijen trekken op de precieze betekenis van de
woorden recht van voorkoop, alsook op de praktische betekenis van de
keuze die de pachter zou kunnen uitoefenen. De notarissen hebben niet
aileen als taak het akkoord van partijen in authentieke vorm te verlijden,
maar ook hen in te lichten over de draagwijdte en de gevolgen van de
overeenkomsten die zij sluiten. Het gaat om een inspanningsverbintenis, die
geapprecieerd moet worden in vergelijking met de houding van een aandachtvolle en voorzichtige notaris. De partij die beweert dat de notaris zijn
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informatieverplichting geschonden heeft moet het bewijs van dit feit moet
aanbrengen (Rb. Namen, 18 februari 1986, Rev. Not. B., 1987, 159, Rev.
Reg. Dr., 1986, 246, noot Van Ralewijn, C.).
De notaris die belast wordt een koopakte te verlijden met betrekking tot een
verpacht goed moet de regelmatigheid nakijken van de kennisgeving die aan
de pachter gedaan werd van de koopvoorwaarden, om aan laatstgenoemde
toe te laten zijn recht van voorkoop uit te oefenen. De notaris moet de
aandacht van partijen trekken op de mogelijke gevolgen van de onregelmatigheden die hij vaststelt. Ret niet-nakomen van deze verbintenis heeft de
aansprakelijkheid van de notaris tot gevolg (Brussel, 17 februari 1987, J. T.,
1987, 648, Rev. Liege, 1987, 537). De notaris had moeten vaststellen dat
er wel een kennisgeving was gebeurd, maar met betrekking tot een verkoop
in volle eigendom, terwijl in de akte die hij belast was te verlijden het
eigendomsrecht gesplitst was in een blote eigendom en een vruchtgebruik.
Rij was de mening toegedaan dat die omstandigheid geen nieuwe kennisgeving aan de pachter rechtvaardigde. Rij had echter wel de verplichting om
de verkoper te wijzen op het gevaar dat hij liep ingeval van verkoop met
miskenning van het voorkooprecht van de pachter.
352. MISBRUIK VAN HET VOORKOOPRECHT. COMMANDVERKLARING
Wanneer de pachter gebruik maakt van zijn voorkooprecht om, in strijd
met de wet, een command aan te duiden, is niet alleen de commandverklaring nietig. De pachter die zijn voorkooprecht uitoefent op een onwettige
manier begaat een fout die hem noopt tot vergoeding van de schade die
geleden werd door de uitgewonnen verkrijger. De uitvoering in natura is de
beste methode van vergoeding, d.w.z. de nietigverklaring van de verkoop
aan de verkrijger en de toewijzing van het goed aan de uitgewonnen derde.
Maar voor zo'n geding is de vrederechter niet meer bevoegd. De uitbreiding
van de bevoegdheid van de vrederechter tot de betwistingen met betrekking
tot de uitoefening van het voorkooprecht (art. 591, 1°, Ger. W.) is gerechtvaardigd om reden van de band die bestaat tussen de pachtovereenkomst
en het recht van voorkoop, maar is beperkt tot de gedingen die uitsluitend
de pachter-voorkoper, de verpachter-verkoper en eventueel de koper die
eigenaar geworden is door de rniskenning van het voorkooprecht van de
pachter betreffen. Wanneer er een andere partij tussenkomt - zoals de
koper onder voorwaarde of de uitgewonnen verkrijger- wordt het gemeen
recht terug van toepassing (Luik, 29 mei 1986, Rev. Not. B., 1987, 91). Ret
Rof te Luik stelde dat het plaatselijk gebruik krachtens welke de laatste
opbieder op het moment van de uitdoving van de tweede kaars als verkrijger
geldt, voor zover de verkoper akkoord is met de bereikte prijs en de pachter
niet op regelmatige wijze zijn recht van voorkoop uitoefent, prevaleert op
artikel 48 van de Pachtwet, wanneer de hypothese van een herneming van
de biedingen zuiver theoretisch is. Ret Rof te Luik zetelde in deze zaak in
beroep van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dat zelf
de zaak behandeld had na cassatie. Dus niet alleen de commandverklaring
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wordt nietig verklaarq, maar ook de uitoefening van het recht van voorkoop
door de pachter. De command speelde onder eenzelfde hoedje met de
pachter. Op 7 februari 1974 waren de goederen toegewezen geworden voor
de prijs van 1.320.000 frank. Maar de pachter verhinderde de kopers het
goed te verwerven, omdat hij zijn recht van voorkoop uitoefende. De
command was op het ogenblik van de feiten geen persoon uit de limitatieve
lijst van artikel 47 van de Pachtwet. Hij weigert rekening te houden met
een wetsontwerp welke op dat ogenblik hangende was m.b.t. de overdracht
van het voorkooprecht. Men weet dat de nieuwe Pachtwet van 7 november
1988 in artikel 48bis bepaalt dat de pachter zijn recht van voorkoop voor
het gehele goed, of voor een deel ervan, indien hij het voor het overige deel
zelf uitoefent, aan een of meer derden overdragen kan tegen een aantal
voorwaarden. Bij openbare verkoping verklaart de pachter zijn recht van
voorkoop over te dragen en de derde verklaart dit recht uit te oefenen tijdens
de toewijzingszitting, overeenkomstig artikel48, 2, 2de lid of naar aanleiding van de kennisgeving van de instemming binnen de termijn van tien
dagen (zie Van Hoestenberghe, P ., in De Nieuwe Pachtwet, Gotzen, R. en
Herbots, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 96-99).
353. WAAR MOET DE KENNISGEVING AAN DE PACHTER GEBEUREN?- De
Pachtwet schrijft voor dat de kennisgevingen bepaald in art. 48 moeten
gebeuren door deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.
Niets laat echter toe als onbestaande te beschouwen een kennisgeving die
niet gebeurde op het adres van de woonplaats van de pachter, maar op de
zetel van de uitbating, voor zover de bestemmeling in staat gesteld werd om
zijn voorkooprecht uit te oefenen. In casu had de verpachter aan zijn
pachter een aangetekende brief verzonden. De vrederechter gebood de
voorlegging van het boekje van de postbode, waaruit bleek dat op de
aangeduide datum inderdaad voor ontvangst getekend werd door ene
Florent Populair. Deze beweerde echter dat hij niet zelf getekend had. Zijn
echtgenote, waarvan de persoonlijke verschijning bevolen werd, bevestigde
dat zij inderdaad getekend had en dat ze vergeten was om de brief aan haar
man af te geven (Rb. Bergen, 20 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 1138).
354.

OVEREENKOMST TUSSEN EEN KANDIDAAT OPBIEDER BIJ EEN OPENBARE VERKOOP EN DE PACHTERS- Bij een vrijwillige openbare verkoping van

landbouwgronden wordt het geheel toegewezen aan een liefhebber onder de
opschortende voorwaarde van afwezigheid van een hager bod. Laatstgenoemde had een akkoord bereikt met de pachters waarbij deze afzagen van
hun recht van voorkoop, als ze inaar de zekerheid hadden bepaalde loten
van de liefhebber te kunnen kopen. De eiser, die vreemd is aan voormelde
onderhandelingen, gaat naar de notaris met een hager bod van 25.000
frank. Vooraleer dit bod geakteerd wordt, nemen de pachters contact op
met de eiser teneinde hem te overtuigen af te zien van het hager bod, en
ze verbinden er zich toe twee loten te verkopen voor 870.000 frank onder
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de opschortende voorwaarde dat zij deze loten zelf kunnen kopen tegen een
welbepaalde datum, en dit op straffe van een schadevergoeding door de
pachters aan eiser te betalen ten belope van 870.000 frank. Ondertussen
wordt bij gebrek aan een hoger bod de verkoop definitief. De pachters
kopen echter de aan eiser beloofde loten niet. Laatstgenoemde vordert
schadevergoeding. De vordering wordt ongegrond verklaard omdat de
overeenkomst nietig is wegens ongeoorloofde oorzaak. De partijen hebben
in strijd met de openbare orde de openbaarheid van de opbiedingen willen
verhinderen. Ze hebben het normale mechanisme van de toewijzing willen
vervalsen (Rb. Brugge, 6 oktober 1986, T. V.B.R., 1986, 91).
RUIL - De eigenaar van een hoeve verkoopt die voor een totale prijs
van 3.500.000 frank. In dezelfde akte ruilt hij met de koper twee percelen
weideland. Nadien geeft de verkrijger van de weiden opzegging aan de
pachter en dagvaardt in geldigverklaring van die opzegging. De pachter laat
gelden dat de ruil bedrieglijk gesloten werd te zijnen nadele om te ontsnappen aan de uitoefening van zijn recht van voorkoop. De rechtbank stelt dat
de ruil niet kan beschouwd worden als een verkoop, omdat er geen opleg
bedongen was. Op het ogenblik van de opzegging sloot de Pachtwet het
recht van voorkoop uit ingeval van ruil. Wel is het zo dat de percelen
weiland palen aan de hoevegebouwen die gekocht werden, en dat die
percelen doorsneden worden door een toegangsweg tot de hoeve. De terreinen die in ruil verkregen werden liggen in een ander dorp op verschillende
kilometers van de hoeve. Ook is het zo dat de betwiste percelen door hun
ligging de waarde van de gebouwen vermeerderen. De rechtbank beslist dat
de eerste rechter ten onrechte aanvaardde dater rechtsmisbruik geweest is:
, ,Les appelants avaient le droit de choisir dans leurs fa<;ons de proceder celle
qu'illeur etait la plus rentable et la plus avantageuse" (Rb. Charleroi, 22
oktober 1981, T. Agr. R., 1983, 95).
Hansen pachtte een stuk grond van de kerkfabriek Sint-Hubertus te Aubel
sinds 1972. Dit perceel werd geruild door de kerkfabriek en mevrouw Peiser
in 1976. De Pachtwet is van toepassing op de pachtovereenkomsten gesloten
door openbare instellingen. Dat de regels van het administratief recht niet
geeerbiedigd werden, impliceert geenszins dat Hansen de grond zonder recht
noch titel bezette en zich niet zou kunnen beroepen op de Pachtwet. De
rechtbank hoort het niet te apprecieren of de kerkfabriek al dan niet
gemachtigd was om een pachtovereenkomst te sluiten. Op grond van artikel
55 van de Pachtwet heeft de verkrijger van het verpachte goed niet meer
rechten dan de verkoper. De verbintenissen die ontstaan zijn na de vervreemding wegen niet meer op de ex-verpachter. Mevrouw Peiser moet
de pacht eerbiedigen (Rb. Verviers, 22 november 1978, T. Agr. R., 1984,
84).

355.

356.

OM HET RECHT VAN VOORKOOP TE HEBBEN MOET MEN PERSOONLIJK

EEN LANDBOUWBEDRIJF UITBATEN
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Artikel 52, 1° van de Pachtwet

bepaalt dat de pachter geen recht van voorkoop heeft, indien hij het
pachtgoed niet persoonlijk exploiteert. Een verkoop van een hoevetje
gebeurde in 1981 onder opschortende voorwaarde van bet niet uitoefenen
door de pachter van zijn recht van voorkoop. De kopers houden voor dat
de pachters in verband met het hoevetje geen voorkooprecht hadden en
bijgevolg dit recht niet konden overdragen. Zij steunen op artikel52, 1° van
de Pachtwet. De rechtbank stelt dat het feit dat de verweerders pachters
waren niet te betwisten is: de echtgenoten pachtten eerst het goed met een
grotere oppervlakte, met name meer dan 6 hectare, en hielden na de
openbare verkoping van 1981 nog 2 hectare in pacht. De pachters hadden
op meer dan 3 hectare aan hun voorkooprecht verzaakt. Zelfs deze 3 hectare
waren maar vrij van gebruik na het oogsten der wassende vruchten. Hieruit
moet onmiskenbaar afgeleid worden dat zij in 1981, wanneer de kennisgeving van de overdracht van bet recht van voorkoop gebeurde, nog de hoeve
persoonlijk exploiteerden. Noch hun leeftijd, noch het feit dat zij al dan
niet voorkomen op de lijsten van de landbouwtelling is terzake van belang:
de enige vraag die zich stelt is of zij persoonlijk exploiteerden op het
ogenblik dat zij hun voorkooprecht overdroegen en deze vraag werd bevestigend beantwoord. De rechtbank kan niets anders dan vaststellen dat deze
overdracht geldig gebeurde. De rechtbank begrijpt uiteraard dat er in casu
van zekere ,machinaties" sprake kan zijn, doch oordeelt, zo deze er
werkelijk zijn, dat zij niet van aard zijn om bovenvermelde redenering te
ontkrachten (Rb. Kortrijk, 12 april 1984, T. Agr. R., 1984, 205).
357. FEITELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE VERKRIJGERS - De pachters
hadden voor notaris verklaard te verzaken aan hun recht van voorkoop en
ook aan de bezetting van de 3 hectaren waarvan zij pachters waren vanaf
1 mei 1983, op voorwaarde dat hen op het einde van hun bezetting een
vergoeding van 7.000 frank per hectare voor navetten en mest zou betaald
worden. De verkrijgers van het goed dringen, zonder hen verwittigd te
hebben, op 2 november 1982 op de grond binnen en bewerken die met hun
landbouwmachines. De pachters dagvaarden om een vergoeding van 24.500
frank te verkrijgen voor de navetten en de bemesting en 15.000 frank ten
titel van schadevergoeding voor deze feitelijkheden. De verweerders willen
niet betalen v66r het bewijs geleverd wordt dat de bemesting inderdaad
aangebracht werd ten belope van 60 OJo voor het laatste jaar en 20 % voor
bet jaar erv66r. Het vonnis stelt dat de verkrijgers de pacht moesten
eerbiedigen, alhoewel die overeenkomst mondeling gesloten was en geen
vaste dagtekening had. Zij had den voor hun ingenottreding moeten wachten
tot 1 mei 1983, en hadden de overeengekomen vergoeding moeten betalen.
Maar de verweerders roepen artikel 45, 2 in en eisen een rechtvaardiging
voor de vergoeding voor navetten en bemesting. Door zo maar, zonder
toelating, op het terrein binnen te dringen hebben ze een latere verificatie
met een tegensprekelijk karakter onmogelijk gemaakt, alsook een appreciatie door de rechter. Dit ontkracht de stelling van verweerders. De vordering
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moet gegrond verklaard worden (Vred. Andenne, 3 november 1983, T. Agr.
R., 1984, 47).
358. OVERDRACHT VAN HET RECHT VAN VOORKOOP- Uit de voorbereidende werken van de Pachtwet blijkt dat voor de pachter die zijn voorkooprecht overdraagt op grond van artikel 48bis een nieuwe huur begint en een
nieuwe periode van bezetting ten aanzien van de verkrijger aan wie hij zijn
voorkooprecht heeft overgedragen. Bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst tussen de huurder en de verkrijger is de duur van die eerste bezettingsperiode 9 jaar, terwijl de andere voorwaarden van de oude huur blijven
gelden. Deze regeling komt neer op een vermindering van de rechten van
de pachter wanneer het goed verkocht wordt in de eerste jaren van een pacht
van 18 jaar. De pachter moest echter zelf maar oordelen of de overdracht
van zijn recht van voorkoop hem een grotere bescherming bood dan de
lopende pacht (Vred. Gdl.ce-Hollogne, 10 apri11984, T. Agr. R., 1984, 98,
Jur. Liege, 1984, 591, Rev. Not. B., 1985, 503, noot D.S.).

Bertrand nam de pacht over van zijn ouders. Wanneer de verpachtster
zinnens is het goed te verkopen, draagt hij zijn recht van voorkoop over
aan een echtpaar. Ben tiental dagen later schreef zijn echtgenote naar de
notaris om te zeggen dat zij het recht van voorkoop overgedragen had aan
een ander echtpaar. Het goed wordt verkocht aan laatstgenoemd echtpaar
en er wordt hierbij toepassing gemaakt van artikel 49 van de Pachtwet dat
de onenigheid van de pachters gelijk stelt met een weigering van het recht
van voorkoop. In een langdradig vonnis stelt de vrederechter dat het enkele
feit van het huwelijk niet volstaat om aan de echtgenote de hoedanigheid
van medepachtster te geven, en evenmin het feit dat zij zich inlaat met de
exploitatie. Aileen Bertrand heeft dus het recht van voorkoop en kan dit
overdragen. Maar de echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van de
gemeenschap van goederen en in overeenstemming met artikel1417, tweede
lid B. W. moest de aanvaarding van Bertrand vergezeld gaan van de toestemming van zijn echtgenote. De aanvaarding van het aanbod om te kopen
gebeurde dus niet regelmatig. Vermits de echtgenoten geen medepachters
zijn is er geen reden om artikel49 van de Pachtwet toe te passen. De pachter
had binnen de drie maanden hetzij de indeplaatsstelling, hetzij de voorziene
schadevergoeding kunnen vorderen, maar hij heeft nagelaten dit te doen.
De vrederechter kan aileen maar zijn vordering om als enige pachter erkend
te worden gegrond verklaren (Vred. Hoei, 24 april1987, T. Agr. R., 1987,
243).
48BJS, VIJFDE LID, VAN DE PACHTBen terrein dat in vier loten verdeeld is en eigendom is van twee
echtparen, wordt openbaar verkocht. De toewijzing heeft plaats op 22
november 1978. Het vierde lot wordt uitgebaat door de pachters Noir-Falize. Deze hebben ter zitting hun recht van voorkoop overgedragen aan de
broeders en zuster Dubru, te weten Jose, Monique, Andre en Jean-Marie.
359.

DE SANCTIE VERVAT IN ARTIKEL

WET -
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De pachters Noir-Falize gaan voort met de uitbating. Op 12 december 1980
schenkt weduwe Dubru, de moeder van eerstgenoemden, haar goederen aan
haar vier kinderen. Die zijn nu onverdeelde medeeigenaars van de goederen
die voorwerp waren van de schenking en van het vierde lot dat verpacht is
aan Noir-Falize. Dezelfde dag treden de vier kinderen Dubru uit onverdeeldheid, en Monique verkrijgt het vierde lot, maar draagt een deel van
de grand met een oppervlakte van 228 m 2 over aan haar broer Jose. De
vroegere verkoper van dat vierde lot stelt nu een vordering in op grand van
artikel 48bis van de Pachtwet tegen de pachters. Inderdaad, de pachter die
zijn recht van voorkoop heeft overgedragen mag gedurende een peri ode van
negen jaar de exploitatie van het goed niet overdragen aan andere personen
dan diegenen die in artikel 48bis vermeld zijn. Bij overtreding van deze
bepaling is hij aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. De vrederechter bevindt dat er inderdaad voor 228 m 2 een einde
gesteld werd aan de exploitatie. Hij beslist de totale forfaitaire schadevergoeding van 200Jo van de koopprijs toe te kennen aan de verkoper. Jose en
Monique, die door de verklarende werking van de verdeling geacht worden
steeds eigenaar geweest te zijn van het hen op 12 december 1980 toegekende
lot moeten de veroordeelde pachters vrijwaren (Vred. Verviers, 20 februari
1987, T. Agr. R., 1987, 152).
De rechtbank te Gent stelt dat de sanctie, bepaald bij artikel 48bis, lid 5
van de Pachtwet aileen slaat op de bij lid 4 geviseerde overdracht van
exploitatie gedurende de bedongen termijn aan andere personen dan degene
die er opgesomd zijn. Een van de pachter uitgaande eenzijdige pachtbeeindiging of een contractuele pachtbeeindiging, nadat het recht van voorkoop
werd overgedragen en de overnemer eigenaar is geworden van het verkochte
goed, mag dan oak niet beschouwd worden als een bij artikel 48bis, lid 5
van de Pachtwet voorziene overtreding, tenzij bewezen wordt dat zulke
pachtbeeindiging slechts tot doel had de verboden overdracht in feite
mogelijk te maken ten gunste van een derde, die niet behoort tot de categorie
van de bij artikel 48bis, lid 4 van de Pachtwet vermelde personen; aldus zou
immers het recht van voorkoop, waardoor de rechten van de verkoper
aangetast worden en dat gericht is op de bedrijfszekerheid van de pachter
(met zelfs een wettelijke pachtvernieuwing ingeval van overdracht van het
recht van voorkoop), in deze misbruikt worden. In casu zijn er voldoende
bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens dat er wetsomzeiling is gebeurd, zodat de sanctie, bepaald bij artikel 48bis, lid 5 van de
Pachtwet dient toegepast. Het staat inderdaad vast dat het kwestieuze goed
deel uitmaakte van een goedgekeurd verkavelingsplan. De vennootschap
Algimo aan wie het recht van voorkoop werd overgedragen, is een vennootschap die zich statutair a.m. met onroerende verrichtingen bezig houdt. De
pachters hebben, nadat op de openbare verkoping van 24 april1984 de vraag
gesteld werd of zij wensten gebruik te maken van hun recht van voorkoop
of overdracht, onmiddellijk verklaard dit over te dragen aan de lasthebber
van de vennootschap, en amper acht maanden nadien hebben ze hun
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pachtrecht ,contractueel" beeindigd, waarna deze vennootschap het perceel ongeveer een jaar na de verkoop verkaveld heeft, te koop gesteld als
bouwgrond en reeds bepaalde delen ervan verkocht heeft, terwijl de pachters als enige reden van pachtbeeindiging de pensioengerechtigde leeftijd
van de eerste pachter inroepen (Rb. Gent, 6 februari 1987, T. A gr. R., 1987,
214).
Ben goed werd verkocht aan de schoonzoon van de eigenaar. De echtgenoot
van een kind komt niet voor in de beperkende opsomming van de personen
tegen wie de pachter zijn recht van voorkoop niet kan doen gelden, als
bepaald in artikel 52, 2° van de Pachtwet. Het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik betwist niet dat voormelde opsomming beperkend is, noch dat de echtgenoot van een afstammeling van de eigenaar er
niet in voorkomt. Maar het wijst erop dat het litigieuze goed niet door de
schoonzoon van de verpachter aileen is verkregen, maar door de dochter
van de eigenaar en haar echtgenoot samen, die onder het wettelijk stelsel
van gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Voor zo'n geval kan de
wetgever niet gewild hebben dat het recht van voorkoop behouden zou
worden op de enkele grond dat in de verkoopakte de naam van de schoonzoon als koper wordt vermeld, terwijl het goed hoe dan ook ingevolge het
huwelijksvermogensstelsel onverdeelde medeeigendom van de echtgenoten
wordt. Het vonnis wordt door het Hof van Cassatie bevestigd. Artikel 52,
2°, Pachtwet wordt niet geschonden door de rechter die aan de pachter een
recht van voorkoop weigert, wanneer het gepachte goed wordt verkocht
aan een afstammeling van de verpachter en aan diens echtgenoot, die
gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen
(Cass., 18 april1985, Arr. Cass., 1984-85, 1100, Rev. Not. B., 1985, 500,
noot D.S.).
360. VERJARING - lngevolge art. 51, 4de lid, Pachtwet verjaren, bij
verkoop uit de hand, de in die bepaling aangewezen vordering tot naasting
en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling, door verloop
van drie maanden te rekenen van de datum van de kennisgeving van de
verkoop aan de pachter, indien een dergelijke kennisgeving heeft plaats
gehad; met die kennisgeving wordt bedoeld de in art. 48, § 1, 5de lid, van
dezelfde wet bepaalde kennisgeving, waardoor de pachter kan weten dat een
verkoop is gebeurd, de voorwaarden ervan kan nagaan en de rechten die
art. 51 hem toekent, kan uitoefenen (Cass., 20 november 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 387, Rev. Not. B., 1987, 200). Dit cassatie-arrest vernietigde een
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel. Op 19 oktober 1978
reeds was er een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel in
een geding tussen dezelfde partijen. Dan is er een vonnis van het Vredegerecht te Nijvel van 4 februari 1981, en in beroep daartegen het vonnis van
26 december 1984, dat gecasseerd werd (Rb. Nijvel, 19 oktober 1978, T.
Agr. R., 1986, 100).
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AFDELING

9

BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING

361. De geschillen met betrekking tot de pachtovereenkomsten horen tot
de bevoegdheid van de vrederechter luidens artikel 591, 1° Gerechtelijk
Wetboek. Wanneer de rechter in beroep oordeelt over een exceptie van
onbevoegdheid, zendt hij de zaak eventueel terug voor de bevoegde rechter
van eerste aanleg op grand van artikel 643 Gerechtelijk Wetboek (Bergen,
10 januari 1983, Pas., 1983, II, 16, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 279, J. T.,
1983, 413).
Artikel 591, 1°, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek geeft aan de vrederechter bevoegdheid om aile betwistingen met betrekking tot de uitoefening
van het recht van voorkoop dat aan de pachter toegekend wordt te beslechten. Hierin is begrepen de vordering tot het verlijden van een notariele akte
dat volgt uit de uitoefening van het recht van voorkoop (Bergen, 8 september 1986, J.T., 1987, 271, Rev. Liege, 1987, 95, noot Renier, V.). De
vordering die ertoe strekt een authentieke akte te doen verlijden van een
koop die voortspruit uit de uitoefening van het recht van voorkoop hoort
tot de bevoegdheid van de vrederechter (Arrondrb. Neufchateau, 18 januari
1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 156).
De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter inzake betwistingen met
betrekking tot de uitoefening van het recht van voorkoop (artikel 591, 1°,
Ger. Wb.) is beperkt tot de gedingen die uitsluitend de voorkopende
pachter, de verkopende verpachter en eventueel de koper die eigenaar is
geworden bij rniskenning van het recht van voorkoop van de pachter in het
geding brengen; wanneer een andere partij tussenkomt, zoals een koper
onder voorwaarde of een uitgewonnen verkrijger, is het gemeen recht terug
van toepassing (Luik, 29 mei 1986, Jur. Liege, 1986, 559).
De bepaling van art. 1345 Ger. W. volgens welke inzake pacht geen enkele
rechtsvordering wordt toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter
een schriftelijk of mondeling verzoek gedaan heeft om de verweerder ter
minnelijke schikking op te roepen, is geen bepaling die de openbare orde
raakt. Inzake pacht kan de verweerder de exceptie, uit het feit dat hij niet
v66r het geding ter minnelijke schikking is opgeroepen, niet meer in hager
beroep aanvoeren indien hij die exceptie niet in limine litis heeft opgeworpen
en hij ten grande verweer heeft gevoerd (Cass., 9 maart 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 878, J.T., 1985, 113, Pas., 1984, I, 806, R. W., 1984-85, 1051,
noot). Wanneer de eiser bij een vordering tot geldigverklaring van een
opzegging niet verschijnt bij de verplichte voorafgaandelijke zitting in
verzoening staat dit gelijk met een afwezigheid van paging tot verzoening.
De vordering is derhalve onontvankelijk (Vred. Geldenaken, 31 januari
1986, T. Agr. R., 1986, 117).
Vanaf welk ogenblik moet de gerechtelijke interest worden berekend op de
bedragen die wegens tekortkomingen aan de verbintenissen als pachter
verschuldigd zijn? Ook al sluit art. 1146 B.W. in dat, om recht te hebben
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op schadevergoeding, de schuldeiser duidelijk en ondubbelzinnig zijn wil
moet te kennen hebben gegeven dat de verbintenis moet worden uitgevoerd,
het legt evenwel aan de schuldeiser niet de verplichting op dat hij de
schuldenaar ervan zou verwittigen dat hij, bij niet-nakoming van die
verbintenis, de wettelijke of contractuele gevolgen ervan zal dragen. Om
schadevergoeding te kunnen vorderen behoeft de ingebrekestelling niet
meer in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige wil van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis moet worden uitgevoerd. Door te beslissen dat
de interest op de schadevergoeding ten gevolge van de tekortkomingen aan
de pachtverbintenissen eerst verschuldigd is vanaf de dag waarop de conclusie, waarin die schadevergoeding wordt berekend is neergelegd, en niet
vanaf de dag waarop de met een ingebrekestelling gelijkstaande dagvaarding is uitgebracht schendt een arrest van het Hof van Beroep te Luik dat
artikel. Niet naar recht verantwoord is het arrest dat inzake pacht de
gerechtelijke interest doet lopen vanaf de dag van de neerlegging van de
conclusie door de schuldeiser en niet vanaf de dag van de indiening van het
verzoek tot minnelijke schikking, waarover geen betwisting bestond en dat,
krachtens art. 1345 Ger. W., de gevolgen heeft van een met ingebrekestelling gelijkstaande gerechtelijke dagvaarding (Cass., 18 december 1986, Arr.
Cass., 1986-87, 525, R. W., 1987-88, 55, noot).
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TITEL

III

DE AANNEMING

Hoofdstuk I

ALGEMEENHEDEN
362. BEGRIP - Naast de klassieke overeenkomsten met professionelen uit
de bouwsector (aannemers, architecten, schrijnwerkers, Ioodgieters ... ),
kunnen eveneens als aannemingscontracten (artt. 1787 e.v. B.W.) worden
beschouwd, de overeenkomsten met:
- een garagehouder voor herstelling of onderhoud van een voertuig (Gent,
15 april 1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 2, 30; Rb. Brugge, 29 april 1985,
T. V.B.R., 1985, 79; Kh. Brussel, 17 april 1986, T.B.H., 1987, 630; zie
Cass., 1 juni 1984, R. W., 1984-85,478, noot), zelfs wanneer de garagehouder daarbij oak wisselstukken Ievert (Luik, 29 oktober 1986, Pas., 1986,
II, 201);
- een car-wash uitbater (Brussel, 5 november 1982, R.G.A.R., 1984, nr.
10787 en De Verz., 1983, 187; Rb. Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985,
287; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 15 april 1986, T. Vred., 1987, 101);
- een verhuisonderneming (Vred. Luik, 20 februari 1987, Rev. Liege,
1987, 1549, noot P.H.);
- een takeldienst (Carr. Nijvel, 14 januari 1986, fur. Liege, 1986, 108volgens de rechtbank (enkel?) indien de bestuurder van het gesleepte voertuig achter het stuur blijft zitten);
- een ververij ofwasserij van kledingstukken (zie Cass., 3 mei 1984, R. W.,
1984-85, 1987; Vred. Sint-Gillis, 22 februari 1982, R.G.A.R., 1984, nr.
10775);
- een onderhoudsfirma van liften (Gent, 8 maart 1983, R. W., 1985-86,
321, noot; Luik, 6 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 11, noot Bourmanne, M.). Daarentegen werd de overeenkomst tot levering en plaatsing van
gebruiksklare liften, als een koop gekwalificeerd, omdat het eigenlijke
,werk" louter bijkomstig zou zijn (Brussel, 6 februari 1985, f.T., 1985,
390);
- een ontwikkelingslabo voor films (Brussel, 30 juni 1983, f. T., 1984,
349);
- een computerbedrijfvoor de overzettingvan programma's (Kh. Brussel,
4 februari 1985, Computerr., 1986, 172);
- een verstrekker van opleiding aan stagiairs (Scheidsr. Uitspr., 15 januari
1985, J.T., 1985, 252, noot);
- een huwelijksbureau (Rb. Luik, 14 januari 1986, fur. Liege, 1986, 108);
- een hersteller van wapens (Kh. Luik, 28 oktober 1982, T.B.H., 1983,
399).
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363. De kwalificatie van het makelaarscontract waarbij aan een vastgoedmakelaar opdracht gegeven wordt een koper te vinden voor een onroerend
goed, geeft soms aanleiding tot enige aarzeling. Naargelang men dergelijke
overeenkomst als /astgeving dan wel als aanneming bestempelt, heeft de
rechter al dan niet de bevoegdheid een (overdreven) makelaarsloon te
verminderen (infra, nr. 467).
Wanneer de opdracht beperkt blijkt tot het stellen van materiele handelingen (zoeken van een kandidaat-koper en hem in contact brengen met de
opdrachtgever) zonder bevoegdheid tot het stellen van rechtshandelingen,
gaat het om aanneming (Bergen, 8 maart 1983, Rev. Not. B., 1984, 298,
noot Sterckx, D. en T.B.H., 1984,279, noot Parmentier, Cl.; Gent, 12 mei
1987, T. Not., 1987, 338), ook al geven partijen hun overeenkomst zelf de
naam ,mandat" mee (Bergen, 19 september 1983, Rec. Gen. Enr. Not.,
1984, 312, noot en Rev. Reg. Dr., 1984, 21). Zelfs indien aan de makelaar
tevens de bevoegdheid zou toegekend zijn tot het eigenlijke sluiten van de
koopovereenkomst, zou men dit laatste slechts als een bijkomend element
kunnen beschouwen, zodat de overeenkomst in haar geheel nog steeds als
een aannemingsovereenkomst kan worden gekwalificeerd (Van Oevelen, A.
en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W.,
1985-86, (1), 7). Sommige rechtspraak beschouwt de overeenkomst in dit
geval echter als lastgeving (infra, nr. 457).
364. Ben bouwpromotor werd door het Hof van Beroep te Brussel omschreven als ,een persoon die zich tegenover de opdrachtgever verbindt
over te gaan of te laten overgaan, tegen een wel bepaalde prijs en door
middel van een contract van huur van diensten, tot de verwezenlijking van
een constructieprogramma van een of meer gebouwen, dit alles eventueel
gepaard met de verbintenis, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van
anderen, geheel of gedeeltelijk de aan een dergelijk project verbonden
juridische, administratieve en financit~le verrichtingen uit te voeren" (Brussel, 21 april 1982, R. W., 1984-85, 212, noot).
Het betreft hier volgens het Gentse Hof van Beroep evenwel geen klassieke
aannemingsovereenkomst; overeenkomsten , ,sleutel op de deur'' verschillen als juridische entiteit van de verkoop en van de klassieke aanneming,
en worden door de Wet van 9 juli 1971 erkend en geregeld (Gent, 1 maart
1984, Res Jur. Imm., 1984, 331, noot Baert, G.; infra, nr. 417 e.v.). De
Wet Breyne lost het kwalificatieprobleem m.b.t. bouwpromotoren nochtans niet op (Flamme, M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs,
bijz. nr. T. Aann., 1984, 11; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A.,
,Examen de jurisprudence (1976-1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B.,
1986, (317), nr~ 147-148). Er wordt ruimte gelaten voor zowel koop als
aanneming (art. 3), met dien verstande dat beide contracten op een aantal
punten wordengelijkgeschakeld, o.m. wat de aansprakelijkheid voor gebreken betreft.
M.b.t. overeenkomsten daterend van v66r de inwerkingtreding van de Wet
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van 9 juli 1971, besliste bet Hof te Gent dat wanneer een bouwpromotor
een flatgebouw, opgericht op eigen grond, in delen verkoopt, deze overeenkomsten geen aannemings- doch verkoopovereenkomsten zijn, ook al moet
op datum van bet compromis of van bet verlijden van de notariele akte nog
een deel van de constructie worden afgewerkt; wat betreft bet niet-voltooide
gedeelte gaat bet om de verkoop van een toekomstige zaak (Gent, 13
november 1980, T. Aann., 1986, 157).
365. WETTELIJKE REGLEMENTERING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECTHet beroep van architect is o.m. gereglementeerd door de Wet van 20
februari 1939 en door bet (nieuwe) Reglement van Beroepsplichten, vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde der Architecten op 29 april1983
en goedgekeurd door bet K.B. 18 april1985 (B.S., 8 mei 1985; zie hierover
Baert, G., ,Het nieuwe reglement op de beroepsplichten van de architect",
R. W., 1985-86, 1457-1468; Flamme, Ph. en Flamme, M.A., ,Le nouveau
code de deontologie des architectes", T. Aann., 1985, 139-160).
Luidens art. 4 van de Wet 20 februari 1939 moet een beroep gedaan worden
op een architect voor bet opmaken van de plans en de controle op de
uitvoering der werken waarvoor een bouwvergunning is opgelegd.
Wanneer een bouwheer, hoewel hij daartoe gehouden was, geen architect
belast met bet toezicht over en de Ieiding van werken, is hij - in gelijke
mate met de aannemer- zelf aansprakelijk voor de slechte afloop (Antwerpen, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 2476, noot). In casu bleek een dak
niet waterdicht, te wijten aan een onvoldoende overlapping van de leien ten
overstaan van de dakhelling.
Aan een burgerlijk ingenieur kan toelating gegeven worden om een woning
bestemd voor de huisvesting van zijn eigen gezin, te bouwen of te laten
bouwen, zonder de medewerking van een architect, ook al werd hem
daarvoor reeds eerder een keer de toelating gegeven (R.v.St., 20 juni 1985,
nr. 25.498, R. W., 1985-86, 880).
Onder de in art. 5 al. 1 van de Wet 20 februari 1939 bedoelde ambtenaren
en beambten aan wie bet verboden is om, buiten hun functies, als architect
op te treden, zijn niet alleen de vast benoemde maar in beginsel ook de
tijde/ijke ambtenaren en beambten van de gemeenten begrepen. Een tijdelijk arhitect in dienst van een gemeente mag derhalve geen opdrachten als
particulier architect aanvaarden (Cass., 28 september 1984, Arr. Cass.,
1984-85, 173, J.T., 1985, 317 en Pas., 1985, I, 148).

Art. 6 Wet 20 februari 1939 stelt de bekende onverenigbaarheid in tussen
het beroep van architect en dat van aannemer van openbare of private
werken. De wetgever heeft met deze bepaling - van openbare orde - de
onafhankelijkheid van de architect ten overstaan van de aannemer willen
verzekeren. Er is immers , ... gemakkelijk tegenstelling van belangen tussen
hem die een architectonisch werk opvat en degene die er de uitvoering van
verzekert, daar de eerste de natuurlijke toeziener van de tweede moet zijn"
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(Gedr. St., Senaat, 1937-38, nr. 25, p. 2). Art. 10 van het nieuwe reglement
op de beroepsplichten van de architect, herhaalt het beginsel, hoewel het
een zekere samenwerking tussen architecten en aannemers niet volledig
uitsluit (zie Baert, G., o.c., R. W., 1985-86, (1457), 1465-1466).
Is overduidelijk in strijd met art. 6 en bijgevolg absoluut nietig, de bouwovereenkomst waarin het ereloon is begrepen van de architect die bovendien
door de aannemer zelf werd gekozen (Brussel, 11 december 1984, Ann. Fac.
Dr. Liege, 1986, 128, noot Hannequart, Y.). Nu het contract in casu reeds
voor een groot deel was uitgevoerd, was een restitutie in natura van het reeds
gepresteerde niet meer mogelijk. De wederzijdse vergoedingen werden
bepaald volgens het beginsel van de verrijking zonder oorzaak. Bij het
bepalen van de vergoeding voor de aannemer werd de waarde van het
gebouwde als uitgangspunt genomen, doch werd rekening gehouden met de
minderwaarde wegens vastgestelde gebreken, de onrechtmatig behaalde
winst en alle andere werkelijke schade voor de bouwheer (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 438). De architect, die medeplichtig werd geacht
aan de schending van art. 6 Wet 20 februari 1939, was samen met de
aannemer in solidum gehouden tegenover de bouwheer.
De Wet 20 februari 1939 wordt geschonden wanneer duidelijk blijkt dater
een nauwe samenwerking bestaat tussen de architect en de aannemer en dat
het ereloon van de architect minstens gedeeltelijk vervat is in de aannemingsprijs (Rb. Mechelen, 8 februari 1983, Pas., 1983, III, 26).
Hoewel van openbare orde, is de onverenigbaarheid van art. 6 Wet 20
februari 1939, als uitzondering op de vrijheid van handel en nijverheid, toch
van strikte interpretatie (Raad van de Orde van Architecten zetelend in
beroep te Luik, 20 mei 1981, T. Aann., 1982, 270, noot). Aldus zou er geen
bezwaar zijn tegen de inschrijving als stagedoend architect, van een burgerlijk ingenieur, werknemer van een v .z. w. die haar activiteiten uitoefent ten
behoeve van twee intercommunales die statutair wel de bevoegdheid hebben
om werken uit te voeren voor rekening van derden, doch dit in werkelijkheid
niet doen (zie Cass., 17 februari 1969, Arr. Cass., 1969, 566, Pas., 1969,
I, 536). Art. 6 verzet er zich evenmin tegen dat aan een burgerlijk bouwkundig ingenieur, bediende in een prive-bouwonderneming, vrijstelling wordt
verleend krachtens art. 4 al. 2 van de verplichte medewerking van een
architect, voor het bouwen van zijn eigen huis. Het opstellen van plannen
en het toezicht op de werken voor een eigen huis, vall en niet onder het begrip
,het uitoefenen van het beroep van architect" zoals bedoeld in art. 6
(R.v.St., 28 april1981, nr. 21.124, Arr. R.v.St., 1981,616 en Pas., 1984,
IV, 43).
Quid voor wat betreft de onafhankelijkheid van de architect t.o.v. een
bouwpromotor? De rechtspraak ziet blijkbaar geen enkel probleem zolang
de bouwpromotor niet zelf als aannemer optreedt. Zo werd een overeenkomst met een bouwpromotor waarin het ereloon van een door de bouwpromotor gekozen architect was inbegrepen, niet strijdig bevonden met de artt.
4/1 en 6 Wet 20 februari 1939 (Gent, 1 maart 1984, Res Jur. Imm., 1984,
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331, noot Baert, G.). Doch zodra de promotor tevens de werken uitvoert
als aannemer, speelt de Wet 20 februari 1939 ten volle (zie b.v. Brussel, 26
september 1979, J. T., 1980, 26, noot; Rb. Brussel, 3 februari 1984, T.
A ann., 1984, 141, concl. Sub st. Proc. Tulkens; Luik, 14 oktober 1985,
onuitg., geciteerd door Hannequart, Y., noot onder Brussel 11 december
1984, Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 132-133).
De omstandigheid dat een bouwpromotor aan de client de naam van een
architect heeft gesuggereerd, houdt nog niet in dat die architect door de
promotor werd opgedrongen (Rb. Namen, 6 december 1982, T. Aann.,
1985, 32).
Het beding waarbij aan de aannemer bepaalde taken worden toevertrouwd
die normaal tot de opdracht van de architect behoren, terwijl de architect
voor dit gedeelte van bet werk wordt vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid,
werd door het Hof van Cassatie andermaal bestempeld als zijnde strijdig
met art. 6 B.W., met de openbare orde en met de bepalingen van de Wet
van 20 februari 1939 (Cass., 10 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1177, J.T.,
1984, 692, Pas., 1984, I, 1106, Res Jur. Imm., 1986, 33 en T. A ann., 1985,
125, nootFiamme, M.A.; zie Cass., 26januari 1978,Arr. Cass., 1978, 635).
Het Hof van Beroep te Bergen kon derhalve wetttig beslissen dat een
architect zich niet kon beroepen op de bepaling waarbij hij werd vrijgesteld
van het onderzoek van de grond en van het zorgen voor de veiligheid van
de buren (Bergen, 15 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134, T. Aann., 1984,
153, noot Flamme, Ph. en Flamme, M.A. en T.B.H., 1984, 283, noot
Rigaux, P .). Door dergelijke contractuele bepalingen kan de aansprakelijkheid van de aannemer worden uitgebreid, zonder evenwel deze van de
architect te verminderen.
366. BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN VOOR AANNEMERS - In twee
arresten, van 18 september 1980 resp. 6 maart 1986, heeft het Hof van
Beroep te Brussel, de vestigingswetgeving voor aannemers onder de aandacht gebracht (Wet 15 december 1970 en de diverse uitvoeringsbesluiten
per activiteit). Overeenkomsten met aannemers die niet aan de gestelde
beroepsuitoefeningsvoorwaarden voldoen (getuigschrift. .. ), zijn {absoluut)
nietig wegens strijdigheid met de openbare orde- art. 6 B.W. (Brussel, 18
september 1980, T. Aann., 1983, 154, noot Wery, J. en Menestret, M.;
Brussel, 6 maart 1986, Pas., 1986, II, 73, Rev. Liege, 1987, 370, noot de
Briey, R. en T. Aann., 1987, 15, noot). De opdrachtgever, van wie niet werd
verwacht dat hij zou nagaan of de aannemer wei aan de wettelijke vereisten
voldeed, kreeg het reeds betaalde terug. Doch aan de aannemer werd elke
vergoeding voor het geleverde werk geweigerd. Het arrest van 18 september
1980 past in dit verband uitdrukkelijk de beginselen inzake verrijking
zonder oorzaak toe: de aannemer had geen recht op vergoeding omdat de
uitgevoerde werken voor de opdrachtgever van geen enkel nut bleken,
integendeel: het houtwerk was een ,echec esthetique", een ,catastrophe
technique qui met en perilla solidite de l'immeuble".
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367. TOTSTANDKOMING EN BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST - Uit de
omstandigheid dat tussen partijen onderhandelingen werden gevoerd over
de totstandkoming van een overeenkomst, afspraken werden gemaakt over
prijzen, werktijden en andere modaliteiten, vermag de rechter het bestaan
van een aannemingsovereenkomst tussen die partijen af te leiden, ook al
wordt een derde als contractspartij vermeld in de overeenkomst en al diende
de facturatie aan die derde te gebeuren (Antwerpen, 18 juni 1985, R. W.,
1985-86, 2715).

Wanneer een aannemer zijn medecontractant voorspiegelt dat hij voor de
uit te voeren werken recht zal hebben op een premie vanwege de overheid
en dit gegeven de opdrachtgever tot contracteren heeft bewogen, is de
overeenkomst vatbaar voor nietigverklaring wegens dwaling (Bergen, 31
maart 1987, Rev. Liege, 1987, 770).
De architect die beweert een opdracht van een klient gekregen te hebben,
behoort het bewijs hiervan voor te brengen (zie hierover Delvaux, A., Traite
juridique des btitisseurs, Brussel, Bruylant, 1968, nr. 214-216, p. 374-380;
Hilbert, ,Manuel juridique de l'architecte", Res Jur. Imm., 1965, 353370). Overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht, dient dit bewijs
principieel te worden geleverd door een geschrift, althans wanneer de
waarde drieduizend fr te hoven gaat (art. 1341 B.W .). Ook het Reglement
op de Beroepsplichten van de architect schrijft voor dat voor iedere opdracht de overeenkomst schriftelijk dient te worden opgesteld, ten laatste
op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd; de overeenkomst moet
duidelijk de wederzijdse verplichtingen der partijen bepalen (art. 20).
Al was het maar om achteraf betwistingen te voorkomen omtrent de
uitvoering van de opdracht, in casu een beweerde overschrijding van het
door de opdrachtgever vooropgestelde budget, doet de architect er goed aan
een geschreven contract op te maken en zich tevens een schriftelijk bewijs
te verschaffen omtrent de budgettaire afspraken met zijn client (Bergen, 28
mei 1985, J. T., 1986, 569).
Overeenkomstig art. 1347 B. W. kan het bewijs ook geleverd worden door
een begin van geschreven bewijs, aangevuld met getuigenissen of vermoedens. Aldus werd de ondertekening door de bouwheer, van uitvoeringsplannen en van de bouwvergunningsaanvraag waarop de naam van de architect
vermeld was, als dienstig begin van schriftelijk bewijs aanvaard (Rb.
Dendermonde, 21 oktober 1982, R. W., 1984-85, 2487, noot). De opdracht
van de architect voor het maken van de plans en het indienen van de
bouwvergunningsaanvraag werd voldoende bewezen geacht.
In een aan de Vrederechter van Herve voorgelegd geval, was er zelfs geen
spoor van een begin van geschreven bewijs. Toch werd de opdracht van de
architect bewezen geacht: de Wet van 20 februari 1939 heeft een vermoeden
ingesteld ten voordele van de architect in die zin dat het, bij werken
waarvoor een bouwvergunning en dus ook de bijstand van een architect
vereist zijn, volstaat dat de kandidaat-bouwer op welke manier dan ook zijn
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intentie te (Iaten) bouwen kenbaar heeft gemaakt (Vred. Herve, 15 april
1986, Jur. Liege, 1986, 310). De intentie van de bouwheer werd in casu
afgeleid uit de aanvraag voor een lening, waarvoor men noodzakelijkerwijze een precies bedrag moest kennen, hetgeen volgens de vrederechter enkel
mogelijk was dankzij de tussenkomst van een architect.
Anderzijds behoort de bouwheer te bewijzen dat hij bij het geven van de
opdracht aan de architect een bepaalde limiet heeft gesteld die in geen geval
mocht overschreden worden (Rb. Dendermonde, 21 oktober 1982, R. W.,
1984-85, 2487, noot).

HOOFDSTUK

II

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
368. MEDEWERKING BIJ DE UITVOERING - De opdrachtgever moet de
aannemer in staat stellen de contractuele planning te eerbiedigen en het werk
tijdig uit te voeren. Hij dient de aannemer te vergoeden voor de schade die
deze lijdt tengevolge van vertragingen aan de opdrachtgever te wijten
(Scheidsr. Uitspr., 15 januari 1985, J.T., 1985, 252, noot). Indien er
meerdere aannemers bij de uitvoering van het werk betrokken zijn, staat
de opdrachtgever in voor de goede coordinatie; hij behoort de werken zo
te organiseren dat elke aannemer overeenkomstig de oorspronkelijke planning zijn verbintenissen kan uitvoeren. De aannemer die belangrijke vertragingen oploopt tengevolge van slechte planning en coordinatie door de
opdrachtgever (in casu de Belgische Staat), moet hiervoor worden vergoed
(Luik, 28 november 1983, Pas., 1984, II, 52).
Op een warm-waterinstallatie trad korte tijd na de plaatsing corrosie op,
blijkbaar te wijten aan het gebruik van verschillend materiaal in de boiler
en voor de leidingen (koper, resp. gegalvaniseerd staal). De plaatsing van
een waterverzachter kon hieraan niet verhelpen; integendeel, de corrosie
werd aileen maar erger. Nu niet vaststond of de boiler dan wei de leidingen
eerst geplaatst waren, derhalve niet kon gezegd worden welke van de twee
installateurs zijn werk had dienen aan te passen aan het reeds geplaatste,
en de opdrachtgever nagelaten had hen hun respectieve bestekken mee te
delen, moest de opdrachtgever zelf voor de schade opdraaien (Kh. Brussel,
5 maart 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10745, noot P.F.).
De vordering tot schadevergoeding van de aannemer wegens vertragingen
te wijten aan de opdrachtgever, slaat niet op een vaste sam in de zin van
art. 1153 B.W., zodat de rechter niet wettig kan weigeren rekening te
houden met muntdepreciatie (Cass., 13 januari 1984, Arr. Cass., 1983-84,
536 en Pas., 1984, I, 506).
369.

BETALING VAN DE PRIJS EN ERELONEN -

Wanneer omtrent een
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mondeling bepaalde prijs ieder bewijs ontbreekt, dient ervan uitgegaan te
worden dat de opdrachtgever zich op de aannemer verliet om een passend
verantwoorde prijs te becijferen voor de uit te voeren werken. Bij betwisting
over de aangerekende prijs komt het de opdrachtgever toe om de nodige
appreciatiegegevens aan te brengen opdat de rechter eventueel marginaal
zou kunnen toetsen of de prijs voor de specifiek uitgevoerde werken niet
te verantwoorden viel. In casu kon de rechtbank aileen maar vaststellen dat
de opdrachtgever de gaafheid van de uitgevoerde werken niet betwistte, dat
hij geen enkel tastbaar gegeven naar voren bracht waaruit zou kunnen
afgeleid worden dat de gegevens ter berekening van de prijs niet overeenstemden met de werkelijk uitgevoerde werken, en dat ieder appreciatiegegeven ontbrak waaruit zou kunnen besloten worden dat de toegepaste prijzen
niet konden verantwoord worden door de aard van de werken en de concrete
omstandigheden waarin zij dienden uitgevoerd te worden (Kh. Brussel, 14
oktober 1983, T. Aann., 1986, 257).
De Rechtbank te Bergen zag niet goed in welke prestaties precies een
vastgoedhandelaar zou geleverd hebben die, zonder een geschreven contract
te kunnen voorleggen, beweerde met een volledige studieopdracht belast te
zijn, hoewel de opdrachtgever zelf rechtstreeks de architect en de landmeter
betaalde. Toch werd een vergoeding ex aequo et bono toegekend; de
rechtbank overwoog o.m. dat de vastgoedhandelaar er allicht op gerekend
had dat er achteraf nog een geschrift zou worden opgemaakt (Rb. Bergen,
3 juni 1981, T. A ann., 1983, 331).
De opdrachtgever die op vraag van de architect en zonder enig voorbehoud
een gedeeltelijke betaling doet van diens honorarium, terwijl hij goed op
de hoogte was van bet totale honorarium, kan achteraf dit totaalbedrag niet
meer in twijfel trekken (Brussel, 18 februari 1987, Res Jur. Imm., 1987,
247).
Pogingen om aan de betaling van erelonen te ontsnappen door elke opdracht te ontkennen, bij ontstentenis van een geschrift, leveren doorgaans
weinig op (zie Luik, 26 april 1984, Jur. Liege, 1984, 358; Brussel, 19
september 1984, Res fur. Imm., 1985, 261; Vred. Herve, 15 apri11986, Jur.
Liege, 1986, 310; zie ook boger i.v.m. het bewijs van de opdracht van de
architect). W anneer de architect in zijn raming rekening gehouden heeft met
bijkomende kosten voor de tussenkomst van specialisten, hij de opdrachtgever er schriftelijk van verwittigd heeft dat voor bepaalde studies een beroep
moest gedaan worden op een gespecialiseerd studiebureau en de opdrachtgever hiertegen niet geprotesteerd heeft, kan deze laatste niet weigeren de
erelonen voor bet studiebureau te betalen (Brussel, 19 september 1984, Res
Jur. Imm., 1985, 261). Over de gevolgen van overschrijdingen van het
vooropgestelde budget, wordt verder nog gehandeld, infra, nr. 383).
370. ART. 1793 B.W.- In geval van aanneming tegen volstrekt vaste prijs,

kan de aannemer geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder
voorwendsel van vermeerdering van de arbeidslonen of van de bouwmateri-
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alen, noch onder voorwendsel van veranderingen of vergrotingen van het
plan, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is verleend en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen (art.
1793 B. W .). Deze bepaling is slechts van toepassing op overeenkomsten met
een absoluut forfaitaire prijs, niet op aannemingen met een relatief en
gedeeltelijk forfait (Rb. Nijvel, 19 november 1985, T. Aann., 1987, 213;
zie Cass., 29 mei 1981, R. W., 1981-82, 1747; vorigOverzicht, T.P.R., 1985,
nr. 441; Galaude, H., ,Aannemer en bouwcontract- prive-sector" in Het
onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
Iosbl., III.B.4).
Zelfs in het kader van een aanneming tegen vaste prijs, is de opdrachtgever
ertoe gehouden de aannemer te vergoeden voor de gevolgen van uitvoeringsmoeilijkheden die aan de opdrachtgever zelf te wijten zijn. Deze vergoeding
is immers geen betaling voor ,bijkomende werken". Vergoeding is eveneens verschuldigd voor bijkomende werken waaromtrent de aannemer
vooraf uitdrukkelijk, zonder protest vanwege de opdrachtgever, heeft gesteld dat ze niet in de prijs begrepen zijn (Rb. Brussel, 7 juni 1984, T. A ann.,
1985, 41).
Het Hof van Beroep te Antwerpen achtte een bouwheer gehouden tot
betaling van een aangepaste prijs, enerzijds wegens verhoging van lonen en
sociale lasten omdat hij niet had geprotesteerd tegen de brief waarin de
aannemer hem dit meedeelde, anderzijds ook voor meerwerken omdat de
bouwheer zich niet op de overeengekomen vaste prijs had beroepen toen
deze meerwerken uitgevoerd, beeindigd en gefactureerd werden. Het Hof
van Cassatie verbrak, zoals te verwachten viel, de Antwerpse beslissing.
Bigenaardig genoeg niet wegens schending van art. 1793 B.W., doch van
art. 1341 B.W.: de feitenrechters hadden ten onrechte eenfeitelijk vermoeden aangewend tot bewijs van zaken die nochtans de waarde van drieduizend frank te boven gingen, terwijl niet bleek dat het om een afwijkend
geval ging, inzonderheid om handelsverbintenissen in hoofde van de bouwheer (Cass., 6 december 1984, R. W., 1984-85, 2981).
371. HERZIENING VAN DE PRIJS- Ben bouwovereenkomst bepaalde expliciet dat de prijs vatbaar zou zijn voor herziening, met dien verstande dat
de herziening moest plaatsvinden bij elke vervaldag van een schijf of
voorschot. De feitenrechter kan dit beding z6 uitleggen dat het niet aanrekenen van een herziening op het vastgestelde tijdstip nog niet betekent dat de
aannemer elk recht op prijsherziening verloren heeft (Cass., 4 maart 1985,
Arr. Cass., 1984-85, 908, Pas., 1985, I, 813 en R. W., 1985-86, 2333).
372. SCHADEBEDING - Ben aannemer vroeg de toepassing van een schadebeding en van conventionele nalatigheidsintresten, vermeld op de achterzijde van zijn facturen. De Rechtbank van Koophandel te Namen stelde
evenwei vast dat deze algemene contractsvoorwaarden niet in het oorspronkelijke aannemingscontract waren opgenomen en dat voorwaarden op
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facturen de klant niet binden wanneer zij de oorspronkelijke overeenkomst
wijzigen of aanvullen (Kh. Namen, 14 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983,
58). Werd daarentegen wel geldig geacht, een forfaitaire vergoeding van 60Jo
voor achterstallige facturen, bovenop verwijlintresten; volgens de Rechtbank te Mechelen kan er niet gesproken worden van een vergoeding die zo
hoog ligt dat de tekortkoming van de opdrachtgever aan de aannemer een
groter voordeel zou bezorgen dan de stipte uitvoering van de overeenkomst
(Rb. Mechelen, 5 juni 1981, Pas., 1982, III, 57). In dit laatste geval was
de opdrachtgever tevens gehouden tot terugbetaling aan de aannemer van
de zgn. ,schutseltaksen', waaromtrent in de offerte duidelijk was voorzien
dat de aannemer ze niet te laste zou nemen.

HoOFDSTUK

III

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
AFDELING

1

UITVOERING VAN HET WERK

§ 1. Algemeen

373. INSPANNINGS- OF RESULTAATSVERBINTENIS?- Volgens het Hofvan
Beroep te Luik stellen de heersende rechtspraak en rechtsleer dat een
aannemer- behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken - slechts
gehouden is tot een inspanningsverbintenis, hetgeen betekent dat desgevallend de opdrachtgever een fout in de uitvoering van het werk zal dienen te
bewijzen (Luik, 23 oktober 1974, T. Aann., 1985, 263, nootFlamme, M.A.
en Flamme, Ph.; zie De Page, IV, nr. 880, p. 1019).
Men hoede er zich nochtans voor om op dit punt algemene regels te stellen.
Zoals Proc. Gen. Krings opmerkte, bestaat er een zo grote verscheidenheid
van contracten van huur van diensten dat er in dit opzicht geen algemene
regel bepaald kan worden en er geen vaste maatstaf is om in abstracto te
bepalen of een huur van diensten een resultaats- dan wel een middelenverbintenis inhoudt (Krings, E., concl. voor Cass. 3 mei 1984, T. A ann., 1985,
135-138). Het is zelfs best mogelijk dat eenzelfde overeenkomst zowel
resultaats- als inspanningsverbintenissen omvat.
Uiteindelijk hangt alies af van de wilder partijen (Cass., 3 mei 1984, Arr.
Cass., 1983-84, 1147, concl. Proc. Gen. Krings, Pas., 1984, I, 1081, R. W.,
1984-85, 1987 en T. Aann., 1985, 132, concl. Proc. Gen. Krings; Flamme,
M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. A ann., 1984,
p. 59, nr. 62; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de
jurisprudence (1976-1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, nr. 159,
p. 334).
Een trouwkleed werd toevertrouwd aan een wasserij om het chemisch te
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Iaten reinigen. Het kledingstuk werd evenwel beschadigd doordat het niet
op chemische reiniging was aangewezen. Op het kledingstuk zelf was geen
aanwijzing nopens de wijze van reiniging aangebracht. De Vrederechter van
Deurne was van oordeel dat de wasserij slechts tot een inspanningsverbintenis gehouden was: ,De veelvuldigheid der textielwaren die thans in de
handel zijn, waarvan sommige vervaardigd zijn op basis van natuurlijke
stoffen, andere op basis van chemische produkten, en die aile verschillende
behandelingswijzen vereisen, is zodanig dat geen enkele wasserij, bij ontstentenis van vermelding der reinigingsmethode, een optimaal resultaat kan
waarborgen. ( ... )Het getuigt van weinig zin voor realiteit te beweren dat de
exploitant ener wasserij, om zich veilig te stellen tegen zijn professionele
aansprakelijkheid, zou gehouden zijn elk kledingstuk dat hem ter reiniging
wordt toevertrouwd te onderwerpen aan een voorafgaande expertise in
geval van twijfel''. De cassatievoorziening tegen dit vonnis werd verworpen.
De wil van de partijen geen resultaats- maar een inspanningsverbintenis te
doen ontstaan, is doorslaggevend. In casu leidde de feitenrechter de wil van
de partijen af uit een zodanige onzekerheid bij de uitvoering, dat het risico
zo groot was dat de schuldenaar het niet op zich nam; de artikelen 1147,
1148 en 1315 B.W. konden wettig geweerd worden om met toepassing van
art. 1137 B.W. de verbintenis voor een inspanningsverbintenis te houden
(Cass., 3 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1147, concl. Proc. Gen. Krings,
Pas., 1984, I, 1081, R. W., 1984-85, 1987 en T. Aann., 1985, 132, concl.
Proc. Gen. Krings).
Men vergelijke een vonnis van de Vrederechter te Luik, volgens welk een
wasserij wei degelijk de verplichting heeft om vooraf na te gaan of het
kledingstuk de wasbeurt wei kan ondergaan; ingeval zij dit niet kaii nagaan,
dient de wasserij de klant voor het mogelijke risico te waarschuwen (Vred.
Luik (3e kanton), 15 februari 1982, fur. Liege, 1983, 62).
Het reeds geciteerde Luikse arrest van 23 oktober 1974 wees er op dat er
zeker slechts sprake kan zijn van een middelenverbintenis wanneer de
opdracht van de aannemer beperkt blijft tot het uitvoeren van een werk
ontworpen door de opdrachtgever, volgens nauwkeurige voorschriften, zo
b.v. wanneer in het Iastenboek zeer gedetailleerd de aard en de eigenschappen van de te gebruiken materialen en de manier waarop ze moeten worden
verwerkt, zijn aangegeven. In casu werd geen uitvoeringsfout bewezen
geacht in hoofde van een aannemer van wegeniswerken die door de Belgische Staat in vrijwaring was geroepen na een ongeval te wijten aan een
abnormaal glad wegdek.
Neemt eveneens een middelenverbintenis op zich, de garagehouder die een
voertuig sleept waarin de bestuurder blijft zitten om mee te sturen (Corr.
Nijvel, 29 april 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10650).
Ben garagehouder begaat in ieder geval een fout wanneer hij, ter gelegenheid van een herstelling waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze met
olieverversing gepaard zou gaan, een bepaald type olie gebruikt zonder zich
vooraf bij de klant te bevragen omtrent het type olie dat normaal wordt
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toegediend. De garagist is des te meer tot voorafgaandelijke bevraging
gehouden wanneer het onderhoud en de olieverversing hem nooit eerder zijn
toevertrouwd (Gent, 15 april1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 2, 30). Het
gebruik van zware detergentolie had de inwendige vervuiling van de motor
doen loskomen, met het vastlopen van de drijfstang als gevolg.
Volgens de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, gaat een garagehouder,
wanneer hij zich ertoe verbindt een geaccidenteerd voertuig te herstellen,
een resultaatsverbintenis aan, behoudens ondubbelzinnig andersluidend
beding. De besteller van het werk die betaling zou willen weigeren, moet
enkel het feit van de niet-behoorlijke uitvoering aantonen zonder oak te
moeten aantonen dat zulks aan een fout van de garagehouder toe te
schrijven is. De rechtbank wijst er met nadruk op dat het bewijs dat de
herstellingen onbehoorlijk gebeurden, in ieder geval door de klant moet
geleverd worden - met alle middelen van recht. Alleen moet hij geen fout
in hoofde van de garagehouder bewijzen (Rb. Brugge, 29 april 1985,
T. V.B.R., 1985, 79).
Reeds in het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, nr. 163-164, p. 910-911) werd
de aandacht gevestigd op de rechtspraak i.v.m. car-wash-contracten. Over
het algemeen wordt de overeenkomst tussen de bezitters van de voertuigen
en de car-wash-uitbater als een aannemingsovereenkomst gekwalificeerd en
wordt op de uitbater een resultaatsverbintenis tot teruggave van een gewassen en onbeschadigd voertuig gelegd, althans wanneer de klanten tijdens de
wasbeurt passief in hun wagen (moeten) blijven zitten en de wasinstallatie
uitsluitend door de uitbater wordt bediend (toepassingen in de onderzochte
periode: Brussel, 5 november 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10787, noot P.F.,
bevest. Rb. Brussel, 22 oktober 1979, R.G.A.R., 1981, nr. 10403; Rb.
Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985, 287; Vred. Sint-Jans-Molenbeek,
15 april 1986, T. Vred., 1987, 101). Uiteraard moet vaststaan dat de
ingeroepen schade niet reeds bestond v66r de wasbeurt. Het bewijs van de
initiele staat van het voertuig kan door de klant met alle middelen van recht
bewezen worden, o.m. met vermoedens. Het feit dat de beschadiging
dadelijk na het wassen werd ingeroepen en tevens vastgesteld door de
uitbater of een van zijn aangestelden, is in dit verband een belangrijk
element (zelfde verwijzingen).
Oak van bouwpromotoren wordt soms gezegd dat zij tot een resultaatsverbintenis gehouden zijn (Brussel, 21 april 1982, R. W., 1984-85, 212, noot;
Gent, 1 maart 1984, Res Jur. Imm., 1984, 331, noot Baert, G.). Hetzelfde
voor een ontwikkelingslabo voor films, wat betreft de teruggave van de
ingeleverde films (Brussel, 30 juni 1983, J. T., 1984, 349); een verhuisonderneming, voor de schade aan het gebouw (Vred. Luik, 20 februari 1987, Rev.
Liege, 1987, 1549, noot P.H.).
374. AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN - Opdat een aannemer zich zou
kunnen beroepen op een beding ter vermindering of ontlasting van zijn
aansprakelijkheid, is vereist dat het beding door de tegenpartij ondubbelzin-
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nig werd aanvaard (Vred. Luik, 20 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 1549,
noot P.R.; voor de geldigheid en de tegenwerpelijkheid van algemene
contractsvoorwaarden, supra nr. 23 en de verwijzingen aldaar).
Het !outer aanbrengen van een bord met een exoneratiebeding aan de ingang
van een car~wash, bewijst nog niet dat de klant het beding ook effectief
aanvaard heeft (Rb. Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985, 287; Vred.
Sint-Jans-Molenbeek, 15 april 1986, T. Vred., 1987, 101). Volgens de
Brusselse Rechtbank is zulk beding als zodanig zelfs ongeldig, omdat het
het voorwerp zelf van de overeenkomst (teruggave van een onbeschadigd
gewassen voertuig) aantast en aan het contract elk nut ontneemt.
Een ververij die zonder enig voorbehoud een kledingstuk aanneemt, kan
zich niet beroepen op een exoneratiebeding vermeld op een ticket dat
achterafaan de klant overhandigd wordt. ,Que, par ailleurs, le client n'est
pas tenu de lire les affiches et avis de tout genre figurant dans le magasin'',
aldus de Vrederechter van Sint-Gillis (22 februari 1982, R.G.A.R., 1984,
nr. 10775, noot).
Algemene voorwaarden van de Belgische verhuisondernemingen, waarnaar
enkel wordt verwezen, zonder dat de tekst zelf ervan wordt meegedeeld,
kunnen de klant niet worden tegengeworpen (Vred. Luik, 20 februari 1987,
Rev. Liege, 1987, 1549, noot P.H.).
375. SAMENLOOP - De aannemer is slechts contractuee/ aansprakelijk
voor de schade van de opdrachtgever, voorgevallen tijdens de uitvoering
van het contract en te wijten aan de miskenning door de aannemer van zijn
contractuele verplichtingen (Rb. Brussel, 25 januari 1985, De Verz., 1985,
287).

Een veroordeling op (quasi-)delictuele grondslag is in beginsel slechts mogelijk wanneer de contractuele tekortkoming van de aannemer tevens een
inbreuk uitmaakt op de algemene zorgvuldigheidsplicht van de artt. 1382
e.v. B.W. en op voorwaarde dat de schade niet zuiver contractueel is.
Een vordering op grond van de artt. 1382-1383 B.W. blijft nochtans
mogelijk wanneer de contractuele tekortkoming tevens een misdrijf uitmaakt. De omstandigheid dat de schade een !outer contractuele schade is,
doet daaraan niet af. Wanneer de vordering in werkelijkheid mede op een
misdrijf is gegrond, is zij meteen ook onderworpen aan de vijfjarige
verjaringstermijn van uit een misdrijf voortvloeiende burgerlijke rechtsvorderingen (art. 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). Hieraan herinnerde het Hof van Cassatie in twee arresten van 1 juni 1984. In
het ene geval (R. W., 1984-85, 478, noot) had een slechte herstelling van de
remmen van een voertuig bijgedragen tot een ongeval met lichamelijk letsel.
Het tweede arrest (R. W., 1984-85, 479) betrof een geval waarin een metaalschaar zwaar werd beschadigd doordat de vrachtwagen waarmee de metaalschaar werd vervoerd, kantelde; het ongeval was te wijten aan overtredingen
van het Verkeersreglement door de bestuurder van de vrachtwagen.
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376. TIJDIGE UITVOERING - De aannemer dient het werk uit te voeren
binnen de overeengekomen termijn. Indien er geen termijn werd overeengekomen, moet de klus binnen een redelijke termijn geklaard worden, rekening houdende met de aard en de omstandigheden van het werk (Flamme,
M.A. en Lepaffe, J., Le contract d'entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr.
111, p. 101; Flamme, M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs,
bijz. nr. T. A ann., 1984, nr. 72, p. 67 -68). Het betreft hier een resultaatsverbintenis (Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., , ,Examen de jurisprudence (1976-1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, nr. 161, p. 335).
Het verstrijken van de overeengekomen termijn, stelt nog geen einde aan
de verbintenis van de aannemer, ook al is de vertraging te wijten aan een
fout vanwege de opdrachtgever. In dat geval dient de aannemer het werk
verder af te maken, onder verplichting voor de opdrachtgever de aannemer
schadeloos te stellen (Scheidsr. Uitspr., 15 januari 1985, J.T., 1985, 252,
noot).
Overeenkomstig art. 1146 B.W. zijn (conventionele) vertragingsboetes in
beginsel pas verschuldigd vanaf de ingebrekestelling. Het !outer verstrijken
van de uitvoeringstermijn maakt de boete nog niet opeisbaar.
Ben ingebrekestelling is niet meer vereist: 1° wanneer de overeenkomst of
het lastenboek voorzien dat de vertragingsboete van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd is door het enkel verloop
van de gestelde uitvoeringstermijn; 2° wanneer de uitvoering van de overeenkomst materieel onmogelijk is geworden of van geen nut meer is voor
de opdrachtgever (Cass., 25 november 1976, Arr. Cass., 1977, 337; Gent,
12 november 1982, T. Aann., 1983, noot Devroey, M.).
Het voorschrift van art. 1146 B.W. houdt wei niet in dat in de aanmaning
expliciet moet worden vermeld dat, bij niet-uitvoering of vertraging in de
uitvoering, de vertragingsboete zal worden toegepast. De ingebrekestelling
behoeft niet meer in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige
uitdrukking van de wil van de opdrachtgever om het werk te zien uitvoeren
(Cass., 16 september 1983, Arr. Cass., 1983-84, 45, Pas., 1984, I, 48 en
R. W., 1984-85, 464).
Laatstgenoemd arrest is ook interessant voor wat de omvang van de
conventionele vertragingsboetes betreft. Het onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde straf-, boete- of schadebedingen komt andermaal om
het hoekje kijken (supra, nr. 25 en de verwijzingen aldaar). Luidens art.
1229 B.W. vergoedt het strafbeding de schade die de schuldeiser lijdt ten
gevolge van het niet-nakomen van de hoofdverbintenis. Het stafbeding is
niets anders - en mag niets anders zijn - dan de vaststelling vooraf van
de schade die voor de schuldeiser zal voortvloeien uit het niet-nakomen of
het niet tijdig nakomen van de hoofdverbintenis.
Aldus werd een beding waarin een vertragingsboete van 500 fr per dag, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, door de Rechtbank
van Nijvel als strijdig met de openbare orde en derhalve onwettig bestem-
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peld, nu er op geen enkele manier werd verwezen naar het herstel van enige
schade (Rb. Nijvel, 21 november 1985, T.B.B.R., 1987, 79).
Nog iets over het berekenen van de uitvoeringstermijn en de eventueel
opgelopen vertraging: wanneer verwezen wordt naar ,werkdagen", dienen
uitgesloten te worden, de zaterdagen, zon- en feestdagen, het verlof in de
bouwsector, alsmede de verletdagen wegens overmacht (Brussel, 5 november 1982, ResJur. Imm., 1982, 291; vgl. Cass., 13 januari 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 536).
Over de mogelijkheid en de voorwaarden waaronder de opdrachtgever zich
tot een andere aannemer mag wenden, in geval van niet-tijdige of gebrekkige uitvoering, wordt verder nog gehandeld (infra, nr. 411).
377. VERZEKERING - Een jachtgeweer dat in Belgie was hersteld, ging
veri oren tijdens het vervoer terug, per vliegtuig, naar de Italiaanse eigenaar.
De luchtvaartmaatschappij keerde slechts een beperkte vergoeding uit,
waarop de eigenaar van het wapen zich tot de Belgische hersteller richtte
om een volledige schadevergoeding te bekomen. Volgens hem was de
hersteller tekort gekomen aan zijn verplichting het herstelde waardevolle
voorwerp te Iaten verzekeren voor de terugreis. Ten onrechte, aldus de
Rechtbank van Koophandel te Luik: er is geen algemeen gebruik dat een
ambachtsman aan wie de herstelling en het terugzenden van een waardevol
voorwerp worden toevertrouwd, dat voorwerp ook voor zijn werkelijke
waarde moet Iaten verzekeren; zelfs indien zulk gebruik bestond, quod non,
dan hadden partijen hiervan in casu afgeweken, nu de eigenaar niet had
gereageerd op de telex vanwege de hersteller waarin de totale prijs van de
herstelling was opgegeven en waaruit duidelijk bleek dat de verzekering
daarin niet begrepen was (Kh. Luik, 28 oktober 1982, T.B.H., 1983, 399).
§ 2. Taak van de architect
378. CONCEPTIE VAN RET WERK. OPSTELLEN VAN DE PLANS- Tot de taak
van de architect behoort in de eerste plaats de conceptie van het werk en
het opstellen van de plans. De principiele aansprakelijkheid van de architect
hiervoor, werd ook in de onderzochte periode door talloze vonnissen en
arresten benadrukt.
De definitieve plans moeten opgesteld worden binnen de overeengekomen
termijn, na de goedkeuring van het voorontwerp door de bouwheer (Bergen, 12 april 1984, R.G.A.R., 1987, nr. 11222).
De architect begaat een fout wanneer hij plannen opstelt die in strijd zijn
met de stedebouwkundige voorschriften en hij bovendien nalaat om tijdig,
d. w.z. v66r het opmaken van de plannen, de afwijkingen te vragen die
konden bekomen worden (Brussel, 21 oktober 1983, Res Jur. Imm., 1983,
261).
De architect moet zich informeren omtrent de weerstand van de te gebruiken
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material en tegen regenwater. Diezelfde verplichting rust op de aannemer die
op basis van deze informatie aile nuttige maatregelen had moeten nemen
om waterinfiltratie, te wijten aan het gebruik van niet-vorstbestendige
stenen, tegen te gaan (Brussel, 24 december 1986, Rev. Liege, 1987, 381).
Dit houdt niet in dat de architect aile te verwerken materialen vooraf aan
een laboratoriumonderzoek zou moeten onderwerpen; hij mag er op rekenen dat de aannemer materialen zal gebruiken die beantwoorden aan de
voorgeschreven normen (Rb. Turnhout, 22 december 1986, T.B.B.R., 1987,
83). De aansprakelijkheid van de architect komt, aldus de Rechtbank,
niettemin in het gedrang wanneer hij bij het uitoefenen van het toezicht
waartoe hij professioneel gehouden is, had moeten vaststeilen dat de door
de aannemer ge~laatste tegels niet aan de voorschriften van het lastenboek
voldeden.
·
379. GESCHIKTHEID VAN DE GROND- Tot de taak van de architect behoort
eveneens het onderzoek van de geschiktheid van de grond. Is nietig, wegens
schending van art. 6 B.W., de openbare orde en art. 6 Wet 20 februari 1939,
het beding waarbij de architect hiervan wordt vrijgesteld (Cass., 10 mei
1984, Arr. Cass., 1983-84, 1177, J. T., 1984, 692, Pas., 1984, I, 1106, Res
Jur. Imm., 1985,203 en T. Aann., 1985, 125, noot Flamme, M.A.; Bergen,
15 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134, T. Aann., 1984, 153, noot
Flamme, Ph. en Flamme, M.A., T.B.H., 1984, 283, noot Rigaux, P.; supra,
nr. 365). Het onderzoek van de grond kan wei aan de aannemer worden
toevertrouwd, waardoor diens aansprakelijkheid wordt verruimd, doch
deze uitbreiding doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de architect (zie de cassatie-arresten van 26 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 635 en
van 21 september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 84, besproken in het vorige
Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 438).
De architect staat in voor de vaststelbare gebreken van de grond en van de
funderingen indien hij met de Ieiding der werken is belast. Immers in dat
geval rust op hem de elementaire plicht om grondig de bodem te onderzoeken waarop zal gebouwd worden en dan ook de nodige verstevigingswerken
te voorzien, zodra blijkt dat de natuurlijke bodem niet de vereiste weerstand
biedt om volgens de regels van de kunst te kunnen bouwen. Door enkel in
het lastenboek te steilen dat de ,funderingen moeten worden uitgevoerd tot
op goede grond", zonder sleuven te Iaten trekken en ter plaatse de nodige
instructies aan de aannemer te geven, is de architect aan zijn verplichtingen
tekort gekomen (Rb. Doornik, 8 juni 1983, T. Aann., 1984, 186, noot
Flamme, M.A.).
Volgens het Hof van Beroep te Brussel kan het de architect daarentegen niet
ten kwade geduid worden geen rekening gehouden te hebben met het
onvoorzienbaar gegeven dat de funderingen van een naburig gebouw zich
uitstrekten onder de bouwgrond. Aan de architect kan niet verweten worden
geen rekening gehouden te hebben met gebreken in de grond die te wijten
zijn aan de miskenning van de regels van de kunst door de buren en
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waarvoor geen enkele uiterlijk waarneembare aanwijzing bestond (Brussel,
6 juni 1986, Res Jur. Imm., 1986, 249).
380. LEIDING EN TOEZICHT- Eens de plannen opgesteld, mag de architect

de aannemer niet zomaar aan zijn lot overlaten. Behoudens tegenbewijs
door de architect te leveren (Gent, 17 mei 1985 T. Aann., 1987, 192, noot
Volckaert, R.; vgl. Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173),
omvat zijn opdracht tevens de Ieiding van en het toezicht op de uitvoering
van de werken. Volgens het Reglement der Beroepsplichten (art. 21) mag
de architect geen opdracht voor het maken van een uitvoeringsontwerp
aanvaarden, zonder tegelijkertijd belast te zijn met de controle op de
uitvoering der werken (zie Cass., 6 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, 490;
Brussel, 18 maart 1986, Pas., 1986, II, 84).
Wanneer het werk door meerdere (onder-)aannemers uitgevoerd wordt,
heeft de architect een coordinatieverplichting, hetgeen inhoudt dat hij moet
toezien op de voorbereidingen van het werk door de hoofdaannemer, de
onderaannemers en de studiebureaus waarop hij een beroep zou doen
(Bergen, 15 maart 1983, T. Aann., 1984, 153, noot Flamme, Ph. en
Flamme, M.A., T.B.H., 1984,283, nootRigaux, P. enRev. Reg. Dr., 1983,
134; Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11082).
De architect werd door de opdrachtgever voor de bouw van een villa
geraadpleegd met betrekking tot het plaatsen van een haardvuur in een
lokaal waar volgens het oorspronkelijke plan een badkamer moest komen.
Het Hof van Beroep te Gent achtte de architect aansprakelijk voor de door
brand ontstane schade: vermits hij de verantwoordelijkheid droeg voor de
volledige uitvoering van de werken, had de architect de toezichtsplicht zich
ervan te vergewissen dat het haa:rdvuur, waarvan hij de plaatsing niet had
afgekeurd, aangesloten was op de juiste schouwpijp. In zijn cassatievoorziening argumenteerde de architect dat zijn verbintenis toezicht uit te oefenen
op de werken niet inhield dat hij toezicht moest uitoefenen op werken
waarvoor hij slechts was geconsulteerd met betrekking tot de plaatsing en
waarvoor hij derhalve geen architecturale opdracht zou gekregen hebben.
Het Hof van Cassatie kon volledig met het Gentse arrest instemmen: door
te oordelen dat de architect als technisch raadgever van de opdrachtgever
toezicht diende uit te oefenen op het plaatsen van het haardvuur omdat de
coordinatie van het geheel van het bouwwerk binnen de hem toevertrouwde
architecturale opdracht viel, kende het arrest aan de overeenkomst niet meer
rechtsgevolgen toe dan door de partijen bedoeld en werd de bindende kracht
ervan niet miskend (Cass., 6 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1378, Pas.,
1985, I, 1256 en R. W., 1985-86, 2298, noot).
De toezichtsplicht impliceert dat de architect aanwezig moet zijn op de werf
bij de uitvoering van belangrijke, gevaarlijke of moeilijke werken die de
bijstand van iemand met de professionele kennis en ervaring van een
architect vereisen (Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11082; Luik,
3 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 637).
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De aanwezigheid van de architect is niet vereist voor minder belangrijke,
banale werken die tot de bevoegdheid van een gespecialiseerd werkman
behoren, zoals de inmetseling van plastieken afvoerbuizen (Luik, 3 februari
1986, Jur. Liege, 1986, 637). Bij het inmetselen had een werknemer van de
onderaannemer een buis beschadigd; de vlakbijgelegen leidingen van de
verwarming raakten door water aangetast, met op een goede dag grote
waterschade tot gevolg. Aan de architect kon volgens het Luikse Hof niet
worden verweten niet aanwezig te zijn geweest bij het inmetselen van de
buizen. Hij had de nog zichtbare buizen net v66r het inmetselen nog
gecontroleerd; eens afgedekt, kon het gebrek niet meer vastgesteld worden.
De architect komt tekort aan zijn plicht tot toezicht wanneer hij zich niet
bekommert om de juiste uitvoering van het drukbeton waarvan de stabiliteit
en de homogeniteit van het bouwwerk afhangen (Rb. Doornik, 8 juni 1983,
T. Aann., 1984, 186, noot Flamme, M.A.). In dit geval had ook de
aannemer fouten begaan door de tussenkomst van de architect niet te eisen,
door aan de uitvoering te beginnen op grond van slechts vage gegevens en
door zelfs na te laten een door de architect voorziene druklaag van de
vloerplaat uit te voeren.
Werd- samen met de aannemer- aansprakelijk geacht, de architect die
niet toegezien had op de naleving van de noodzakelijke technische regels
bij de plaatsing van de dakbedekking, die overigens niet in het lastenboek
beschreven was (Gent, 17 mei 1985, T. Aann., 1987, 192, noot Volckaert,
R.); eveneens de architecten die, bij gebreke van enig schriftelijk protest
tegen de (ondeugdelijke) uitvoeringsmethode van een dakconstructie, hetzij
deze goedkeurden, in welk geval zij er contractueel toe gehouden waren de
conceptie van de dakconstructie aan te passen, gelet op de eigenschappen
van het gebruikte isolatiemateriaal, hetzij onvoldoende toezicht hadden
uitgeoefend hetgeen, gelet op de omvang en de aard van dergelijke werken,
waarvan latere controle niet meer nuttig kon gebeuren, onaanvaardbaar is
(Rb. Tongeren, 7 januari 1983, T. Aann., 1987, 115).
STUDIEBUREAUS -De aansprakelijkheid van de architect voor fouten
van ingenieurs- en studiebureaus waarop hij een beroep zou doen, kwam
reeds inhet vorige Overzicht uitvoerig aan bod (T.P.R., 1985, nr. 465). Men
weet dat, volgens het Hof van Cassatie, mag worden aangenomen, gelet op
de huidige hoge techniciteit van bepaalde studies, dat de architect zich, zelfs
impliciet, tegenover de bouwheer mag vrijmaken met betrekking tot zekere
technische studies zoals betonstudie en berekeningen van het weerstandsvermogen van materialen, waarvoor hij geen opleiding ontving en die derhalve
buiten zijn bevoegdheid vallen. Men moet wel steeds nagaan of de keuze
van de door de architect geraadpleegde technicus naar algemene bekendheid
aldan niet een goede keuze was en, in ieder geval, of de fout van de specialist
niet van die aard was dat zij door de architect kon worden ontdekt (Cass.,
3 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 780).
Ben studiebureau dat door een architect met de controle van de berekenin-
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gen van timmerwerk was belast, werd door deze laatste in vrijwaring
geroepen. Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat bet studiebureau onbetwistbaar een fout had begaan: wegens haar bijzondere bekwaamheid en haar algemene verplichtingen had bet de architect moeten melden
dat bet timmerwerk niet sterk genoeg was. Het Hof achtte bet oorzakelijk
verband tussen die fout en de schade ten gevolge van bet gebrekkig timmerwerk evenwel niet bewezen: daarvoor zou moeten vaststaan dat, indien bet
bureau aan de architect had gemeld dat de door hem voorziene overbelasting onvoldoende was, de architect hiermee rekening zou gehouden hebben
en besloten zou hebben bet timmerwerk te versterken. Hetgeen volgens de
Brusselse raadsheren helemaal niet zeker was. De cassatievoorziening tegen
deze beslissing werd verworpen (Cass., 1 april 1982, Arr. Cass., 1981-82,
963, Pas., 1982, I, 909 en R. W., 1984-85, 603, noot).
§ 3. Waarschuwings- en raadgevingsplicht
382. Allen die bij bet werk betrokken zijn, hebben een algemene plicht tot

raadgeving en bijstand tegenover de opdrachtgever. Zij mogen zich niet
beperken tot een louter passieve uitvoering van hun opdracht
Aldus moet de architect nagaan of de aannemer wel voldoet aan de
wettelijke vereisten voor de uitoefening van bet beroep (Brussel, 18 september 1980, T. Aann., 1983, 154, noot Wery, J. en Menestret, M.; supra, nr.
366).
De architect begaat eveneens een beroepsfout wanneer hij de bouwheer niet
inlicht over zijn verplichtingen conform art. 30bis § 1 van de R.S.Z.-Wet,
indien een beroep gedaan wordt op een niet-geregistreerde aannemer (Arbh.
Gent, 16 maart 1987, T.G.R., 1987, 4). Terloops gezegd, de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten, door de nietgeregistreerde aannemer aan de R.S.Z. verschuldigd, blijft volgens het Hof
van Cassatie niet beperkt tot de schulden die betrekking hebben op de
periode gedurende welke de partijen door de aannemingsovereenkomst
verbonden waren (Cass., 25 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1018, J. T.T.,
1985, 285 en Pas., 1985, I, 934, verbr. Arbh. Bergen, 17 februari 1984,
J. T. T., 1985, 13, noot).
383. In bet vorige Overzicht werd reeds gewezen op de plicht van de

architect om rekening te houden met de financiele mogelijkheden van zijn
client (T.P.R., 1985, nr. 449). De architect moet zich hierover nauwkeurig
informeren en er rekening mee houden bij het uitwerken van de (voor-)ontwerpen (Bergen, 28 mei 1985, J. T., 1986, 569). In dit laatste arrest kwam
men tot een eigenaardig besluit: er was geen geschreven architectencontract
opgesteld en volgens bet Hof kon geen van beide partijen op afdoende wijze
bet oorspronkelijk overeengekomen budget bewijzen; waarop zowel de
vordering van de architect tot betaling van zijn honorarium als de vordering
van de opdrachtgever tot ontbinding van bet contract afgewezen werden.
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De verplichting van de architect om binnen de door de bouwheer bij
benadering opgegeven budgettaire grenzen te blijven, is voor het Rof van
Beroep te Brussel een middelenverbintenis waarbij slechts een tamelijk
belangrijke overschrijding, niet toegestaan door de bouwheer, een fout
uitmaakt. Een overschrijding van het oorspronkelijke budget kan niet
aangevochten worden wanneer de bouwheer zelf toestemming gegeven heeft
voor supplementen (Brussel, 24 oktober 1985, Res Jur. Imm., 1987, 5).
Evenmin wanneer de architect de bouwheer voortdurend attent gemaakt
heeft op de evolutie van de kostprijzen en deze hiertegen niet heeft gereageerd (Brussel, 21 oktober 1983, Res Jur. Imm., 1983, 261).
Nadat hij een budget van 3,5 miljoen fr had vooropgesteld, maar de
architect de uit te voeren verbouwingswerken op 10 miljoen fr had geraamd,
zag een bouwheer van het project af. Een deskundige schatte de kosten zelfs
op ruim 18 miljoen fr. De architect werd aansprakelijk geacht voor deze
ruime overschrijding. Ret contract werd ontbonden, doch aan de architect
werd elk recht op honorarium ontzegd om reden dat het project binnen het
vooropgestelde budget toch niet realiseerbaar was (Brussel, 1 juni 1987,
Rev. Liege, 1987, 1105).
384. In dit laatste geval had de deskundige tevens opgemerkt dat het allicht
financieel interessanter ware geweest om het bestaande gebouw te slopen
en een nieuw op te richten, i.p.v. te verbouwen. De bekommernis van de
architect en de aannemer voor de portefeuille van de opdrachtgever mag
wel niet z6 ver gaan dat - om besparingsredenen - oplossingen worden
uitgewerkt die geen voldoende garantie bieden voor de stevigheid en de
degelijkheid van het werk.

De aannemer moet een goedkope uitvoering weigeren indien deze niet
volgens de regels der kunst is of minstens voorbehoud maken voor de
nadelige gevolgen van dergelijke uitvoering (Gent, 17 mei 1985, T. Aann.,
1987, 192, noot Volckaert, R.).
Door de syndicus van een appartementsgebouw gevraagd om herstellingen
aan het dak uit te voeren, stelde een aannemer drie mogelijke oplossingen
voor. Voor twee ervan werd een tienjarige waarborg gegeven; voor de derde
oplossing - de goedkoopste - niet. De opdrachtgever opteerde niettemin
voor het laatste alternatief. Ret resultaat was navenant: na een jaar werd
opnieuw waterinsijpeling vastgesteld. De Recht bank van Koophandel stelde
dat de aannemer, zoals elke vakman, een informatieplicht heeft tegenover
zijn client; hij moet wijzen op de voor- en nadelen van de voorgestelde
oplossingen, zodat de client met kennis van zaken kan beslissen. Volgens
de Rechtbank had de aannemer de opdrachtgever in casu voldoende op de
hoogte gebracht van de gevolgen van zijn keuze, zodat deze laatste niet
moest komen klagen over de slechte afloop van zijn eigen beslissing (Kh.
Brussel, 23 januari 1986, T.B.H., 1987, 532, noot).
Met de waarschuwingsplicht werd eveneens soepel omgesprongen (zelfs ,al
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te lichtzinnig" volgens de noot) in een arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 14juni 1985 (T. Aann., 1987, 100, noot). Een promotor riep
tegenover de architect in dat, indien het weliswaar zo is dat op zijn verzoek
de op de plannen voorziene isolatie niet werd aangebracht, de architect tach
aansprakelijk blijft wanneer hij verder zijn medewerking heeft verleend en
zich niet van zijn aansprakelijkheid heeft doen ontlasten. Het Hof was het
daarmee niet eens: de promotor, die zelf een specialist is, werd geacht zelf
de gevolgen te kunnen voorzien van het weglaten van de in de plannen
voorziene roofing.
Wanneer de opdrachtgever, ondanks de raadgevingen van architect en/of
aannemer, een minder geschikte conceptie of uitvoeringsmethode absoluut
wil doordrijven, wordt van de architect en/ of de aannemer verwacht dat
zij, hetzij hun medewerking weigeren indien het geheel of gedeeltelijk
tenietgaan van het bouwwerk dreigt, hetzij -in de overige gevallen - zich
van hun aansprakelijkeid laten ontslaan (Brussel, 9 februari 1982, J. T.,
1982, 816, noot Devos, D. en T. Aann., 1983, 2, noot Flamme, M.A.; zie
Cass., 3 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 780; Cass., 21 september 1979, Arr.
Cass., 1979-80, 84; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nrs. 445 en 465).
Een cassatie-arrest van 6 juni 1985laat er evenmin twijfel over bestaan dat,
wanneer de opdrachtgever een wijziging van het oorspronkelijk plan verlangt (in casu de plaatsing van een haardvuur in een lokaal waar aanvankelijk een badkamer moest komen), de architect deze wijziging slechts mag
aanvaarden voor zover de veiligheid van het gebouw niet in het gedrang
komt. Als achteraf blijkt dat zulks wei degelijk het geval was, moet de
architect hiervoor aansprakelijk gesteld worden indien hij zijn client niet
heeft gewezen op de nadelige gevolgen die deze afwijking kon meebrengen
(Cass., 6juni 1985,Arr. Cass., 1984-85, 1378,Pas., 1985, I, 1256 enR. W.,
1985-86, 2298).
Dakwerken werden door een aannemer uitgevoerd zonder de tussenkomst
van een architect. Het dak bleek echter niet waterdicht: de overlapping van
de leien was onvoldoende ten overstaan van de dakhelling. De aansprakelijkheid werd door het Hof van Beroep te Antwerpen in gelijke mate
verdeeld tussen de opdrachtgever en de aannemer. De opdrachtgever beging
de fout geen architect met het toezicht over en de leiding van de werken te
belasten; de aannemer had hetzij moeten weigeren het werk uit te voeren,
hetzij bijzondere maatregelen moeten treffen en de dekkingsmethode daaraan moeten aanpassen; als vakman had hij met de dakhelling rekening
moetenhouden(Antwerpen, 8 december 1981, R. W., 1982-83,2476, noot).
385. Ook ten aanzien van elkaar zijn al degenen die bij de bouw betrokken
zijn, gehouden tot een wederzijds toezicht (Luik, 29 oktober 1985, Rev.
Reg. Dr., 1985, 339).
Op grand van zijn plicht tot leiding en toezicht (supra, nr. 380), moet de
architect nauwkeurig toezien op de correcte en degelijke uitvoering van het
werk door de (onder-)aannemer(s).
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Omgekeerd, hoewel de architect het monopolie heeft van de conceptie, rust
oak op de aannemers een waarschuwingsplicht dienaangaande.
De eventuele aansprakelijkheid van de aannemer voor fouten in de conceptie moet worden beoordeeld in functie van de ernst van het gebrek en de
specialisatie van de aannemer (Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr.
11082).
Op de gespecialiseerde aannemer rust een grotere verantwoordelijkheid. Hij
moet aan zijn werk de grootste zorg besteden en zich onthouden een
verkeerde conceptie te volgen of nag zijn werk uit te voeren in omstandigheden die geen goed werk toelaten, tenzij hij dienaangaande het nodige
voorbehoud zou formuleren (Gent, 17 mei 1985, T. Aann., 1987, 192, noot
Volckaert, R.). In casu mocht de onderaannemer het feit dat de hoofdaannemer geen verluchtingspijpen aanbracht niet negeren; hij moest het aanbrengen ervan geeist hebben of minstens op het probleem gewezen hebben
en desnoods voorbehoud maken voor de kwalijke gevolgen van dergelijke
uitvoering. Aan de onderaannemer werd eveneens verweten dat hij de
dakbedekking had aangebracht op de door de hoofdaannemer gelegde
dakplaten, zonder enige opmerking of voorbehoud te maken nopens de
onvakkundige wijze waarop de dakplaten waren aangebracht. Als specialist
moest de onderaannemer beter dan wie oak weten dat er scheuren in de
dakbedekking zouden ontstaan indien de platen niet in kleinere elementen
werden versneden en niet met voldoende speling werden geplaatst. De
onderaannemer beging een fout door op dergelijke ongeschikte infrastructuur te werken, zodat hij de hoofdaannemer voor een deel moest vrijwaren.
Over de aansprakelijkheid van de gespecialiseerde aannemer, raadplege
men Bogaert, P. en Devroe, A., , ,De aannemer-specialist in het bouwbedrijf- enkele tendenzen uit de rechtspraak", Jura Falc., 1982-83, 433-448.
386. De huurders van een appartement bekloegen zich over overdreven
vochtigheid. Als technisch raadgever van de eigenares, bleef de architect
volhouden dat alles te wijten was aan onvoldoende verluchting door de
huurders. Op basis van drie deskundigenverslagen kwam de Rechtbank te
Nijvel tot het besluit dat een conceptiefout van de architect aan de oarsprang lag van het probleem. De architect werd t.a.v. de eigenares veroordeeld tot schadevergoeding om als technisch raadgever te hebben aangezet
een proces te blijven voeren dat bij voorbaat als verloren moest worden
beschouwd, nu de schade aan de architect zelf te wijten was (Rb. Nijvel,
13 januari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10687).
§ 4. Veroordeling in solidum
387. BEGINSEL - Er is aanleiding tot een veroordeling in solidum wanneer
een schade haar oars prong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene personen en wanneer zonder de fout van een van hen, de fouten van de
anderen niet zouden hebben volstaan om de schade te veroorzaken. Om een
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veroordeling in solidum te kunnen uitspreken, is niet vereist dat de fouten
een miskenning zouden uitmaken van verplichtingen uit eenzelfde contractuele verbintenis, evenmin dat het onmogelijk zou moeten zijn om het
aandeel te bepalen van ieders fout in het ontstaan van de totale schade
(Cass., 15 februari 1974, Arr. Cass., 1974, 661, concl. Proc. Gen. Dumon,
F.; zie Cornelis, L., ,L'obligation ,in solidum" et le recours entre coobliges" (noot onder Cass. 17 juni 1982), R. C.J.B., 1986, 684-707; Kruithof,
R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen", T.P.R.,
1983, (495), p. 695-696, nr. 191; Van Ommeslaghe, P., ,Examen de
jurisprudence (1974-1982) Les obligations", R.C.J.B., 1988, p. 84-86, nr.
180).
De bouwsector is een uitgelezen terrein gebleken voor dergelijke veroordelingen in solidum (zie Baert, G., ,De tienjarige aansprakelijkheid van de
architect en de aannemer bij samenloop: elk zijn rol, elk zijn deel'', T.
Aann., 1987, 233-239; De Smedt, ,L'architecte face ala responsabilite in
solidum'', T. Aann., 1984, 97-106; Vergauwe, J.P., ,,De aansprakelijkheid
in solidum: van verantwoordelijkheid naar herstelrecht", T. Aann., 1984,
107-134; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 468).
Aldus werden aannemers en architecten wegens samenlopende fouten in
solidum veroordeeld door Luik, 26 april 1984, Jur. Liege, 1984, 358;
Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11082; Bergen, 24 december 1986,
.Rev. Liege, 1984, 358; Brussel, 4 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1109; Rb.
Doornik, 8 juni 1983, T. Aann., 1984, 186, noot Flamme, M.A .. Ook door
Bergen, 15 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134, T. Aann., 1984, 153, noot
Flamme, Ph. enFlamme, M.A., T.B.H., 1984,283, noot Rigaux, P., doch
dit arrest gaat in de fout m.b.t. de onderlinge verhouding tussen de in
solidum veroordeeelden (infra, nr. 388).
Sommige rechters weigeren nochtans een veroordeling in solidum uit te
spreken om reden dat het wel degelijk mogelijk zou zijn het aandeel van
ieders fout in de totstandkoming van de totale schade te bepalen (Gent, 17
mei 1985, T. Aann., 1987, 192, noot Volckaert, R.; Rb. Nijvel, 19 november
1985, T. Aann., 1987, 213). De Rechtbank van Tongeren overwoog weliswaar dat de begane beroepsfouten van een aannemer en twee architecten
in gelijke mate hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de schade
die zonder de samenlopende fouten van de ontwerpers en de uitvoerder
geenszins was ontstaan, maar lijkt toch geen veroordeling in solidum uit te
spreken (elk wordt tot betaling van 1/3 van de totale schade veroordeeld
- Rb. Tongeren, 7 januari 1983, T. Aann., 1987, 115). Deze rechtspraak
strookt duidelijk niet met de visie van het Hof van Cassatie (supra).
388. ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE CODEBITEURS- De in solidum
veroordeelde schuldenaar die de volledige schadevergoeding betaald heeft,
heeft een verhaalsrecht op zijn medeschuldenaars voor de terugbetaling van
hun aandeel in de totale schade. Als grondslag van dit verhaal werd door
het Hofte Luikart. 1251, 3° B.W. vooropgesteld (Luik, 26 apri11984, Jur.
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Liege, 1984, 358; zie Cass., 17 juni 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1306,
R.C.J.B., 1986, 680, noot Cornelis, L.).
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de zwaarwichtigheid van de
respectieve fouten van de in solidum veroordeelde partijen, en op grond
daarvan ieders aandeel in de schade, wat hun onderlinge verhouding betreft
(zie Cass., 21 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 242; Cass., 18 januari 1979,
Arr. Cass., 1978-79, 567; Cass., 2 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 626).
Hij kan echter niet beslissen dat, in hun onderlinge verhouding, de totale
schade door een partij gedragen moet worden. Dit werd uit het oog verloren
door het Hof van Beroep te Bergen: de opdrachtgever-architect, de hoofdaannemer en een onderaannemer werden ,in solidum" veroordeeld voor
de schade aan een naburig pand veroorzaakt door het inheien van palen;
het Hof besliste evenwel dat de opdrachtgever aile bedragen aan de twee
anderen zou dienen terug te beta!en die zij ter uitvoering van het arrest aan
de eigenaar van het beschadigde gebouw zouden moeten betalen (Bergen,
15 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134, T. Aann., 1984, 153, noot
Flamme, Ph. en Flamme, M.A., T.B.H., 1984, 283, noot Rigaux, P.). Het
arrest werd verbroken: het kon niet wettig beslissen dat, in hun onderlinge
verhouding, twee van de in solidum veroordeelde partijen geen enkel deel
van de schade moeten dragen, zodat de schadevergoeding uiteindelijk
volledig op de schouders van de derde aansprakelijke zou terecht komen,
zonder vast te stellen dat deze laatste contractueel verplicht was de anderen
te vrijwaren voor de schade die aan de benadeelde is toegebracht door hun
fouten buiten overeenkomst (Cass., 10 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1177,
J.T., 1984, 692, Pas., 1984, I, 1106, Res Jur. Imm., 1985,203, T. Aann.,
1985, 125, noot Flamme, M.A.; zie Cass., 2 februari 1979, Arr. Cass.,
1978-79, 626).
AFDELING

2

VRIJWARING VOOR GEBREKEN

§ 1. De opleveringen

389. De goedkeuring van het vervaardigde werk door de opdrachtgever
betekent in beginsel - afgezien van een uitzondering voor verborgen
gebreken, voor gebreken die de stevigheid van het bouwwerk in gevaar
brengen en behoudens bedrog - met betrekking tot de verplichtingen van
de aannemer, dat de overeenkomst haar uitwerking heeft gehad, zodat de
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan en verder voor het vervaardigde werk geen aansprakelijkheid meer moet dragen (Cass., 18 november
1983, Arr. Cass., 1983-84, 323, J. T., 1984, 549, Pas., 1984, I, 303 enR. W.,
1984-85, 47, noot Baert, G.).
De klassieke twistvraag aan welke van de twee gebruikelijke opleveringen,
de voorlopige of de definitieve, de draagwijdte van aanvaarding moet
worden toegeschreven, lijkt nu wei definitief van de baan (zie hierover in
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het algemeen Herbots, J., ,La charniere chronologique des responsabilites
des entrepreneurs, architectes et promoteurs" (noot onder Cass. 24 februari
1983), R.C.J.B., 1985, 404-445; zie nochtans Flamme M.A. en Flamme,
Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. Aann., 1984, p. 106-107, nr.
122-123).
De voorlopige oplevering heeft slechts tot doel de beeindiging van de werken
vast te stellen en houdt, gezien haar voorlopig karakter, op zichzelf geen
goedkeuring van het werk in. Partijen kimnen evenwel overeenkomen dat
de handeling van voorlopige oplevering aanvaarding inhoudt (Cass., 24
februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 808, Pas., 1983, I, 716, R.C.J.B., 1985,
400, noot Herbots, J.; Bergen, 9 mei 1983, T.B.H., 1985, 263, noot
Parmentier, Cl.; Brussel, 28 september 1984, Res Jur. Imm., 1985, 279;
Luik, 29 oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 339; Kh. Mechelen, 5 juni
1981, Pas., 1982, Ill, 57)
In beginsel houdt slechts de dejinitieve oplevering de aanvaarding in van
het vervaardigde werk door de opdrachtgever. Vanaf dat ogenblik zijn de
Iichte zichtbare gebreken gedekt en begint de tienjarige termijn van de artt.
1792 en 2270 B.W. te lopen (zelfde verwijzingen; infra, nrs. 399 en 402).
Indien hij de weigering van de opdrachtgever om tot de oplevering over te
gaan ongerechtvaardigd vindt, kan de aannemer de bouwheer te dien einde
aanmanen en eventueel dagvaarden (Luik, 29 oktober 1985, Rev. Reg. Dr.,
1985, 339; Flamme, M.A. en Flamme, Ph., o.c., p. 120-122, nr. 136-137).
Van de (definitieve) oplevering wordt doorgaans een proces-verbaal opgesteld; doch zij hoeft niet noodzakelijk uitdrukkelijk te geschieden. Een
stilzwijgende oplevering en aanvaarding kan afgeleid worden uit het verstrijken van de bij de voorlopige oplevering voorziene termijn of uit het
(zonder enig voorbehoud) in gebruik nemen van het gebouw (Kh. Mechelen,
5 juni 1981, Pas., 1982, III, 57- de rechtbank achtte zich hieromtrent in
casu evenwel onvoldoende ingelicht; Rb. Brussel, 7 juni 1984, T. Aann.,
1985, 41). Een stilzwijgende inontvangstneming zou ook kunnen afgeleid
worden uit de volledige betaling van de prijs zonder protest (Flamme, M.A.
en Flamme, ,Ph., o.c., p. 123, nr. 139; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers,
P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, nr. 151, p. 325).
In een vonnis van 19 februari 1984 verdiepte de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel zich in de vragen of de weigering van oplevering door de
opdrachtgever al dan niet terecht was en of er geen stilzwijgende definitieve
oplevering was geschied. De Rechtbank verloor echter het in casu van
toepassing zijnde art. 43 van de algemene aannemingsvoorwaarden inzake
overheidsopdrachten (M.B. 10 augustus 1977) uit het oog (Rb. Brussel, 19
februari 1984, T. Aann., 1986, 1, noot Devroey, M.).
§ 2. De tienjarige aansprakelijkheid
390. In een arrest van 11 april1986 bracht het Hof van Cassatie een aantal

belangrijke beginselen inzake de tienjarige aansprakelijkheid van aanne-
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mers en architecten in herinnering. Het Hof wees er op dat ,de aannemer
en de architect overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek gedurende tien jaren jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn
wegens constructiefouten die de stevigheid van het gebouw of van een
aanzienlijk deel ervan in gevaar brengen, ongeacht of het werk al dan niet
aanvaard is en of de gebreken zichtbaar dan wel verborgen zijn; ( ... ) dat
de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers een dubbele
bescherming nastreeft: die van de opdrachtgever van het werk en die van
de openbare veiligheid welke stevige gebouwen vergt; ( ... ) dat die bescherming van de opdrachtgever van het werk ook ten aanzien van een hoofdaannemer verantwoord is, nu deze de onderaanneming veelal toevertrouwt aan
specialisten in bepaalde technieken waarmee hij zelf minder vertrouwd is,
terwijl de bescherming van de openbare veiligheid vergt dat ook de onderaannemer aansprakelijk is ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat ten gevolge van een gebrek van de bouw dat aan de onderaannemer
te wijten is" (Cass, 11 april 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1088, J. T., 1987,
85, Pas., 1986, I, 983, R.G.A.R., 1987, nr. 11292 en R. W., 1986-87, 2629,
noot Embrechts, J .).
391. OPENBARE ORDE- De dubbele bescherming die de artt. 1792 en 2270
B. W. beogen - die van de opdrachtgever zowel als die van de openbare
veiligheid - verklaart meteen waarom de tienjarige aansprakelijkheid als
van openbare orde wordt beschouwd. Aannemers en architecten kunnen er
zich contractueel niet van ontslaan (Kh. Brussel, 21 september 1984, T.
A ann., 1985, 37); evenmin kan de eventuele inmenging van de bouwheer
bij de conceptie en de uitvoering afbreuk doen aan de contractuele verantwoordelijkheden van aannemer en architect (Rb. Tongeren, 7 januari 1985,
T. Aann., 1987, 115).
Ondanks de tekst van art. 1792 B.W. is er geen reden om enig onderscheid
te maken tussen de aanneming tegen vaste prijs en de aanneming op bestek
(Rb. Kortrijk, 18 oktober 1983, T. Aann., 1984, 216, noot; zie Overzicht
1961-69, T.P.R., 1973, 260-261).
392. ER MOET BEN AANNEMINGSOVEREENKOMST ZIJN - De tienjarige
aansprakelijkheid rust enkel op hen die in het kader van een aannemingsovereenkomst de taken van aannemer of architect vervullen. Zij rust niet op
het Seco-bureau dat zich beperkt tot een technische controle voor de
verzekering (Brussel, 30 juni 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10703; vgl. Herhots, J., ,De verval- en verjaringstermijnen in de Wet Breyne", in Actuele
problemen uit het notariele recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, (75), nr. 15,
p. 83; Flamme, M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr.
T. Aann., 1984, nr. 252, p. 230).
In geval van verkoop van het gebouw, kan de vordering op grond van de
artt. 1792 en 2270 B.W. door de verkrijger rechtstreeks worden ingesteld
tegen de aannemer en/of de architect (Brussel, 14 augustus 1985, Res Jur.
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Imm., 1986, 39; Kh. Brussel, 21 apri11986, T.B.H., 1986, 731; overigens
vaste rechtspraak). Rechtstreeks aangesproken door de verkrijger, kunnen
aannemer en architect tegen hem alle verweermiddelen inroepen waarover
zij beschikken jegens de bouwheer (waaronder de exceptio non adimpleti
contractus- Kh. Brussel, 21 april 1986, T.B.H., 1986, 731). Het feit dat
de vordering enkel door de actuele eigenaar kan worden ingesteld, belet ook
niet dat de bouwheer die door aannemer of architect wordt aangesproken
tot betaling, zich op diens wanprestatie kan beroepen (Brussel, 14 augustus
1985, Res Jur. Imm., 1986, 39).
Tegen zijn verkoper beschikt de koper enkel over een vordering wegens
verborgen gebreken op grand van de artt. 1641 e.v. B.W. Aldus kan een
bouwpromotor die appartementen verkoopt, slechts aangesproken worden
op grand van vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop, althans wanneer de Wet Breyne niet van toepassing is. De vordering moet worden
ingesteld binnen een korte termijn (art. 1648 B.W.); anderzijds wordt de
bouwpromotor beschouwd als een beroepsverkoper, op wie een vermoeden
van kwade trouw rust en die zich in beginsel niet van zijn aansprakelijkheid
kan ontlasten (zie Brussel, 14 juni 1985, T. Aann., 1987, 100; Rb. Brussel,
14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173; supra, nrs. 65 en 68).
Het hogervermelde cassatie-arrest van 11 april1986laat er geen twijfel over
bestaan dat de tienjarige aansprakelijkheid ook geldt in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer. De dubbele bescherming die zij beoogt, brengt met
zich dat ook de onderaannemer aansprakelijk is ingeval een gebouw geheel
of gedeeltelijk tenietgaat ten gevolge van een gebrek dat aan hem te wijten
is.
Gezien haar contractuele grondslag, kan de tienjarige aansprakelijkheid van
de onderaannemer enkel door diens medecontractant, de hoofdaannemer,
ingeroepen worden. Doch niet door de opdrachtgever die niet rechtstreeks
met de onderaannemer heeft gecontracteerd, zoals het Hof van Beroep te
Brussel in een arrest van 9 februari 1982 impliciet Iijkt aan te nemen (J. T.,
1982, 816, noot Devos, D. en T. Aann., 1983, 2, noot Flamme, M.A.).
393.

EEN GEBREK DAT DE STEVIGHEID VAN HET BOUWWERK IN HET GE-

Over bet algemeen lijkt de rechtspraak trouw te blijven
aan het vereiste dat er een gebrek moet zijn dat - eventueel zelfs op lange
termijn - de stevigheid van het gebouw of een belangrijk deel ervan in
gevaar kan brengen (Cass., 18 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 323,
J.T., 1984, 549, Pas., 1984, I, 303 en R. W., 1984-85, 47, noot,Baert, G.;
Cass., 11 april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1088, J.T., 1987, 85, Pas., 1986,
I, 983, R.G.A.R., 1987, nr. 11292 enR. W., 1986-87,2629, nootEmbrechts,
J.; Brussel, 1 april1983, Res Jur. Imm., 1984, 29; Brussel, 14 juni 1985,
T. Aann., 1987, 100, noot; Bergen, 24 december 1986, Rev. Liege, 1987,
381; Brussel, 10 april1987, Res Jur. Imm., 1987, 96; Kh. Kortrijk, 24 april
1981, T. Aann., 1984, 227, noot Dieusaert, L.; Rb. Tongeren, 7 januari
DRANG BRENGT -
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1983, T. Aann., 1987, 115; Rb. Kortrijk, 18 oktober 1983, T. Aann., 1984,
216, noot; Kh. Luik, 17 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 602).
Andermaal moet wel vastgesteld worden dat dit criterium van de bedreigde
stevigheid van het bouwwerk soms verlaten wordt en dat de artt. 1792 en
2270 B. W. worden toegepast zodra een gebrek het bouwwerk ongeschikt
maakt voor de bestemming die er bij de conceptie aan gegeven werd (aldus
Rb. Kortrijk, 18 oktober 1983, T. Aann., 1984, 216, noot; Rb. Turnhout,
22 december 1986, T.B.B.R., 1987, 83) of nog, wanneer het gebrek de
normale onvolkomenheden die men in een gebouw mag verwachten overschrijdt (Rb. Brussel, 14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173).
Het Hof van Beroep te Antwerpen sprak in dit verband heel neutraal van
een tienjarige aansprakelijkheid voor ,ernstige" gebreken (Antwerpen, 5
mei 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 142 en T.B.H., 1987, 691, noot P.R.).
394. lngeval van gebrekkige waterdichtheid van de dakbedekking of abnor-

male vochtigheid, wordt vrijwel nooit getwijfeld: dergelijk euvel valt onder
de toepassing van de artt. 1792 en 2270 B.W. (zie b.v. Brussel, 14 juni 1985,
T. Aann., 1987, 100, noot; Brussel, 10 apri11987, Res Jur. Imm., 1987,
96; Rb. Tongeren, 7 januari 1983, T. Aann., 1987, 115; Rb. Brussel, 14 mei
1985, Res Jur. Imm., 1985, 173).
Het feit dat muurtegels stukspringen omdat ze niet vorstbestendig zijn, is
volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout een gebrek dat onder
de toepassing valt van de artt. 1792 en 2270 B.W. De rechtbank ging hierbij
uit van het criterium: de ongeschiktheid van het gebouw voor de bestemming die er bij de conceptie aan gegeven werd (Rb. Turnhout, 22 december
1986, T.B.B.R., 1987, 83).
Voor de Rechtbank van Koophandel te Luik vallen gebreken aan de
leidingen van de centrale verwarming in een appartementsgebouw binnen
het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid; lekken in de
waterleidingen van een appartement daarentegen niet, omdat niet bewezen
was dat hierdoor de stevigheid van het gebouw in het gedrang kwam (Kh.
Luik, 17 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 602).
De stevigheid van een gebouw wordt niet in het gedrang gebracht door
uitbrokkelende voegspecie en niet volledig rechtlijnig uitgemetselde gedeelten van de gevel (Rb. Kortrijk, 18 oktober 1983, T. Aann., 1984,216, noot);
ook niet door het feit dat bepaalde niet-dragende muren stenen met stalen
insluitsels bevatten welke ingevolge oxydering afschilfering veroorzaken
(Kh. Kortrijk, 24 april 1981, T. Aann., 1984, 227, noot Dieusaert, L.).
Condensatie in dubbel glas geeft evenmin aanleiding tot de tienjarige
aansprakelijkheid (Brussel, 1 apri11983, Res Jur. Imm., 1984, 29).
Gevelstenen brokkelden af ten gevolge van onvoldoende vochtbestendigheid van de stenen die kapotvroren op die gedeelten van de gevel die het
meest aan slagregens blootgesteld waren; dit alles ongeveer acht jaar na de
bouw van de woning. Volgens de Rechtbank van Koophandel te Turnhout
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is dergelijk zeer laat aan het licht gekomen gebrek niet van aard de in art.
1792 B.W. voorziene tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer te laten
spelen. Met deze formulering kan men het niet eens zijn. Tien jaar is tien
jaar; men kan de aansprakelijkheid van de aannemer niet afwijzen enkel
en alleen omdat het gebrek zich pas naar het eind van de tienjarige termijn
toe openbaarde (infra, nr. 398). Uiteindelijk werd de vordering van de
bouwheer in casu toch nog terecht afgewezen, omdat de rechtbank ook geen
fout in hoofde van de aannemer bewezen achtte (Kh. Turnhout, 9 januari
1986, T. Aann., 1986, 173, noot).
395. ZOWEL VOOR VERBORGEN ALS VOOR ZICHTBARE GEBREKEN- Anders
dan door sommigen voorspeld (zie b.v. Flamme, M.A. en Flamme, Ph.,
Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. Aann., 1984, nr. 251, p. 228-229),
heeft het Hof van Cassatie zich niet aangesloten bij de Franse opvatting dat
enkel verborgen gebreken aanleiding zouden kunnen geven tot de tienjarige
aansprakelijkheid.
Het in dit verband soms aangehaalde arrest van 31 mei 1978 (T. Aann.,
1983, 30, noot) had zich helemaal niet uit te spreken over de toepassingsvoorwaarden van de artt. 1792 en 2270 B.W., maar betrof slechts de vraag
of de feitenrechter wel naar behoren had geantwoord op de conclusie van
de aannemer waarin verwezen werd naar een passage uit het deskundigenverslag volgens welke de gebrekkige plaatsing en afwerking van riolering een
zichtbaar karakter had (zie Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A.,
,Examen de jurisprudence (1976-1980) Les contrats speciaux", R.C.J.B.,
1986, nr. 182, p. 358).
De cassatie-arresten van 18 november 1983 en 11 april 1986 laten aan
duidelijkheid niet te wensen over. Het Hof spreekt daarin van ,a/ dan niet
zichtbare gebreken" en,, ongeacht of de gebreken zichtbaar dan we/ verborgen zijn ". Het staat dan ook als een paal hoven water dat in het Belgische
recht zowel verborgen als zichtbare gebreken aanleiding kunnen geven tot
de tienjarige aansprakelijkheid (Cass., 18 november 1983, Arr. Cass.,
1983-84, 323, J. T., 1984, 549, Pas., 1984, I, 303 enR. W., 1984-85,47, noot
Baert, G.; Cass., 11 april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1088, J.T., 1987, 85,
Pas., 1986, I, 983, R.G.A.R., 1987, nr. 11292enR. W., 1986-87,2629, noot
Embrechts, J. en de auteurs waarnaar verwezen; Rb. Tongeren, 7 januari
1983, T. Aann., 1987, 115; Herbots, J., ,La charniere chronologique des
responsabilites des entrepreneurs, architectes et promoteurs" (noot onder
Cass. 24 februari 1983), R~C.J.B., 1985, (404), nr. 33, p. 432; Simont, L.,
De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, nr. 182, p. 357).
396. FOUTVEREISTE - Anders dan in Frankrijk rust er bij ons ook geen
vermoeden van aansprakelijkheid op aannemer en architect. De opdrachtgever dient een fout in hunnen hoofde te bewijzen (Luik, 29 oktober 1985,
Rev. Reg. Dr., 1985, 339; Bergen, 24 december 1986, Rev. Liege, 1987, 381;
Rb. Tongeren, 7 januari 1983, T. Aann., 1987, 115; zie ook Cass., 11 april
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1986, geciteerd). Een dergelijke fout moet beoordeeld worden rekening
houdende met de kennis en de ervaring van de betrokkene, evenals de
belangrijkheid van zijn onderneming (Kh. Turnhout, 9 januari 1986, T.
Aann., 1986, 173, noot).
De fout kan o.m. bestaan in het gebruik van gebrekkige material en. Typisch
zijn de gevallen waarin stenen afschilferden of stuksprongen ten gevolge van
onvoldoende water- en vorstbestendigheid. Zo werden een aannemer en een
architect door het Hof van Beroep te Bergen in solidum aansprakelijk
geacht omdat zij zich niet hadden geinformeerd over de eigenschappen van
de gebruikte stenen, waaromtrent zij hun onoverwinnelijke onwetendheid
niet konden bewijzen (Bergen, 24 december 1986, Rev. Liege, 1987, 381).
De Rechtbank van Koophandel te Turnhout achtte daarentegen geen fout
bewezen in hoofde van een aannemer die met de middelen waarover hij als
kleine aannemer beschikte, niet kon onderzoeken of de stenen mogelijkerwijze met enig gebrek behept waren (Kh. Turnhout, 9 januari 1986, T.
Aann., 1986, 173, noot).
Het foutvereiste bracht de Turnhoutse Rechtbank van Eerste Aanleg ertoe
een onderzoeksmaatregel te bevelen om uit te maken of de architect al dan
niet had moeten vaststellen dat de door de aannemer geplaatste muurtegels
niet aan de voorschriften van het lastenboek voldeden (Rb. Turnhout, 22
december 1986, T.B.B.R., 1987, 83).
Het gebruik van een minerale isolatielaag zonder dimensionele stabiliteit en
voldoende vochtweerstand leverden aardig wat dichtings- en vochtigheidsproblemen op. De aannemer en de twee architecten werden door de Rechtbank te Tongeren aansprakelijk gesteld voor deze gebreken die onder de
toepassing van de artt. 1792 en 2270 B.W. vallen. De aannemer moest als
specialist de eigenschappen van het isolatiemateriaal kennen en had bovendien beroepsfouten begaan door de onoordeelkundige plaatsing ervan. Bij
gebreke van een dampscherm en de nodige verluchting werd de gegeven
aanwending van het isolatiemateriaal als een ernstige conceptiefout aangemerkt waarvoor de architecten aansprakelijk waren. Nu deze laatsten geen
schriftelijk protest tegen de gebruikte uitvoeringsmethode hadden geuit,
moest men ervan uitgaan dat zij, hetzij deze methode hadden goedgekeurd
in welk geval zij er contractueel toe gehouden waren de dakconstructie
hieraan aan te passen, hetzij onvoldoende toezicht hadden uitgeoefend op
deze toch belangrijke werken die achteraf niet meer gecontroleerd konden
worden (Rb. Tongeren, 7 jimuari 1983, T. Aann., 1987, 115).
De architect zowel als de aannemer begaan een fout wanneer zij, zonder dat
dit noodzakelijk was, een constructie hebben toegepast die geen absolute
veiligheid biedt (Luik, 29 oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 339).
397. Een bouwheer vroeg, bij wege van tegenvordering, van de gefailleerde
aannemer een vergoeding voor de kosten van een verzekering tegen het
risico van de tienjarige aansprakelijkheid. Zijn vordering werd door bet Hof
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van Beroep te Antwerpen afgewezen omdat zij strekte tot vergoeding van
een vooralsnog !outer hypothetische schade; de aannemer is tot geen enkele
prestatie gehouden zolang er zich geen ernstige schade openbaart (Antwerpen, 5 mei 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 142 en T.B.H., 1987, 691, noot
P.R.).
398. DE TIENJARIGE TERMIJN: EEN VERVALTERMIJN- De tienjarige termijn is geen verjarings- maar een vervaltermijn, niet vatbaar voor schorsing
of stuiting. Dit betekent dat de vordering tegen de aannemer en/of de
architect in ieder geval binnen die termijn moet worden ingesteld (Cass.,
18 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 323, J.T., 1984, 549, Pas., 1984,
I, 303 en R. W., 1984-85, 47, noot Baert, G., bevest. Gent, 8 april 1982,
J. T., 1983, 12; Luik, 3 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 173; zie ook Brussel,
9 februari 1982, J. T., 1982, 816, noot Devos, D. en T. Aann., 1983, 2, noot
Flamme, M.A.; Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 793, noot Parmentier,
Cl.; zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 1264, nr. 462).
Het Hof van Cassatie motiveerde dit - eigenaardig genoeg - door gewoon
te verwijzen naar de ,eigen regeling" van de artt. 1792 en 2270 B.W. die
de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor een termijn van
tien jaar na de aanvaarding van het werk regelen. Duidelijk een kringredenering, zoals G. Baert terecht opmerkt (,De termijn van de vordering op
grond van de artt. 1792 en 2270 B.W." (noot onder Cass. 18 november
1983), R. W., 1984-85, 48-50).
Men schijnt het er ook over eens te zijn dat enkel een vordering ten gronde
kan gelden als tijdige instelling van de vordering. Ben vordering in kort
geding tot aanstelling van een deskundige volstaat niet (Gent, 8 april1982,
J.T., 1983, 12; Luik, 3 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 173; Simont, L.,
De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, p. 361, nr. 185; zie
vorig Overzicht, T.P.R., 1985, p. 1264, nr. 462).
Ben tijdige instelling van een vordering op grond van de artt. 1792 en 2270
B. W. laat de opdrachtgever nog niet toe om zijn vordering na het verstrij ken
van de tienjarige termijn, uit te breiden tot gebreken waarvan er in de
oorspronkelijke vordering nog geen sprake was. Dat mochten de medeeigenaars van een appartementsgebouw ondervinden die hun - tijdige vordering op grond van gebreken aan het centrale verwarrningssysteem op
een bepaald ogenblik nog wilden uitbreiden tot de sanitaire installatie. De
gebreken aan de waterleidingen hadden zich echter pas voorgedaan 17 jaar
na de installatie ervan. Voor deze laatste gebreken kon de tienjarige aansprakelijkheid niet meer worden ingeroepen, temeer omdat zij volgens de
Rechtbank van Koophandel te Luik de stevigheid van het gebqvw niet
aantastten (Kh. Luik, 17 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 602).
399. VERTREKPUNT VAN DE TIENJARIGE TERMIJN- De tienjarige termijn
begint te !open vanaf de aanvaarding. Aangezien in beginsel enkel de
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definitieve oplevering de goedkeuring van de werken door de opdrachtgever
inhoudt, is de definitieve oplevering meteen het vertrekpunt van de tienjarige termijn. Maar wanneer de partijen overeenkomen dat de voorlopige
oplevering als aanvaarding zal gelden, begint de garantietermijn vanaf dat
ogenblik reeds te lopen (supra, nr. 389). Aan deze principes kan niet meer
worden getwijfeld; de rechtspraak dienaangaande ligt nu wel betonvast
(Cass., 24 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 808, Pas., 1983, I, 716,
R.C.J.B., 1985, 400, noot Herbots, J.; Cass., 18 november 1983, Arr.
Cass., 1983-84, 323, Pas., 1984, I, 303, R. W., 1984-85,47, noot Baert, G.;
Gent, 8 april1982, J. T., 1983, 12; Brussel, 9 februari 1982, J. T., 1982, 816,
noot Devos, D. en T. Aann., 1983,2, nootFlamme, M.A.; Luik, 3 februari
1983, Jur. Liege, 1983, 173; Bergen, 9 mei 1983, T.B.H., 1985, 263, noot
Parmentier, Cl.; Luik, 28 november 1983, Pas., 1984, II, 52; Luik, 29
oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 339; zie hierover in het algemeen
Herbots, J., ,De verval- en verjaringstermijnen in de Wet Breyne", in
Actuele problemen uit het notarii!le recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, 7594).
Wat meer is, in het aangehaalde arrest van 24 februari 1983 heeft het Hof
van Cassatie deze regel metal zijn nuances uitgebreid tot de overeenkomsten
die onder de toepassing van de Wet Breyne vallen. Het Hof overwoog dat
noch in de artt. 1792 en 2270 B.W., noch in art. 6 van de Wet Breyne, het
vertrekpunt van de termijn van de tienjarige vrijwaring wordt bepaald; dit
vertrekpunt wordt bepaald door de datum waarop het werk is aanvaard,
dit is in beginsel de datum van de eindoplevering; de partijen kunnen
nochtans overeenkomen dat de voorlopige oplevering aanvaarding inhoudt,
in welk geval de vrijwaringstermijn vanaf die dag loopt; dergelijke overeenkomsten waarbij de tienjarige termijn als zodanig niet gewijzigd wordt, zijn
niet in strijd met de artt. 1792 en 2270 B.W. en evenmin met de dwingende
bepalingen van de Wet Breyne.
Dit laatste kan allicht verbazen: uit het voorschrift van art. 9 Wet Breyne
dater een termijn van ten minste een jaar moet verlopen tussen de voorlopige en de definitieve oplevering, werd afgeleid dat de partijen, indien de Wet
Breyne van toepassing is, niet kunnen overeenkomen dat de voorlopige
oplevering als aanvaarding en meteen ook als vertrekpunt van de tienjarige
termijn zou gelden (zie b.v. Bergen, 9 mei 1983, T.B.H., 1985, 263, noot
Parmentier, Cl.; Delwiche, F., ,De wet Breyne, (ongeveer) tien jaar later",
in Bijzondere overeenkomsten - actuele problemen, Herbots, J. (ed.),
Antwerpen, Kluwer, 1980, (250), 263; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers,
P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, nr. 184, p. 359). Ons hoogste rechtscollege ziet
het blijkbaar andersen wijst er op dat bedoeld art. 9 al evenmin de tienjarige
vrijwaring en haar vertrekpunt wil bepalen.
Men kan zich overigens de vraag stellen welke, in de hypothese van een
overeenkomst dat de voorlopige oplevering als aanvaarding zal gelden, nog
de betekenis is van een definitieve oplevering, die toch verplicht is wanneer
de Wet Breyne van toepassing is. Zie hierover Herbots, J., ,De verval- en
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verjaringstermijnen in de Wet Breyne", in Actue/e problemen uit het
notariele recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, (75), 81-82 en 93-94.
Inzake overheidsopdrachten is het de regel dat de voorlopige oplevering als
aanvaarding en als begin punt van de tienjarige aansprakelijkheid geldt (artt.
41 en 43 M.B. 10 augustus 1977; Luik, 28 november 1983, Pas., 1984, II,
52; uit het oog verloren door Rb. Brussel, 19 februari 1984, T. Aann., 1986,
1, noot Devroey, M.).
400. UITZONDERING: BEDROG- De eigenaar van een garage riep de archi-

tect, de hoofdaannemer en de onderaannemer in vrijwaring nadat het
gebouw was ingestort. Conceptie- en uitvoeringsfouten aan het metalen
dakwerk waren hiervan de oorzaak. Op het ogenblik van de instorting
waren reeds meer dan zestien jaar verstreken sedert de definitieve oplevering; doch de eigenaar riep in dat zijn aanvaarding destijds was aangetast
door bedrog vanwege de aannemer, die hem de gebreken bedrieglijk zou
verzwegen hebben. In geval van bedrog kan het verstrijken van de tienjarige
termijn aan de opdrachtgever inderdaad niet tegengeworpen worden. Het
Hofvan Beroep te Brussel (9 februari 1982, J.T., 1982, 816, noot Devos,
D. en T. A ann., 1983, 2, noot Flamme, M.A.) was echter van oordeel dat
er in casu van bedrieglijke verzwijging geen sprake kon zijn, om de eenvoudige reden dat de aannemer zelf geen kennis had en ook niet moest hebben
van de ingeroepen gebreken. De opdrachtgever kon dit arrest laten casseren,
maar het bracht hem uiteindelijk toch niet veel op: het Hof te Bergen
waarnaar de zaak werd verwezen, achtte evenmin bedrog vanwege de
aannemer bewezen. De tienjarige termijn was onherroepelijk verstreken
(Bergen, 12 juli 1986, T.B.H., 1986, 793, noot Parmentier, Cl.).
§ 3. Lichte gebreken
401. LICHTE VERBORGEN GEBREKEN- Ondanks het cassatie-arrest van 13

maart 1975 (Arr. Cass., 1975, 783) bleven sommigen volhouden dat de
aanvaarding een einde stelt aan elke aansprakelijkheid van de aannemer
voor- zelfs verborgen- gebreken die niet de stevigheid van een bouwwerk
of een essentieel onderdeel ervan in gevaar brengen (zie de bespreking en
de verwijzingen bij Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c.,
R.C.J.B., 1986, nr. 152, p. 326 en bij Van Schoubroeck, C., ,De aansprakelijkheid van de aanemer van bouwwerken en de architect voor lichte
verborgen gebreken" (noot onder Cass. 25 oktober 1985), R. W., 1988-89,
(670), 672-673; Rb. Tongeren, 7 januari 1983, T. Aann., 1987, 115; Rb.
Brussel, 14 mei 1985, Res Jur. Imm., 1985, 173).
Op een cassatievoorziening tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 11 mei 1984, kreeg het Hof van Cassatie de gelegenheid om zich
nogmaals uit te spreken over de vraag of de aannemer na de aanvaarding
nog moet instaan voor lichte verborgen gebreken (,vices caches veniels")
die niet onder de toepassing van de artt. 1792 en 2270 B. W. vallen. Het geval
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betrof plastiekplaten in de dakbedekking van een fabriek, die begonnen te
verkleuren zodanig dat zij bet daglicht in veel mindere mate doorlieten dan
normaal voorzien. Hoewel bet duidelijk ging om een verborgen gebrek dat
buiten de toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid viel, werd de
aannemer door bet Gentse Hof toch aansprakelijk geacht. Het Hof van
Cassatie had hierop geen kritiek en stelde nu wei zeer duidelijk dat de
goedkeuring van bet werk door de opdrachtgever de aannemer niet vrijstelt
van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, ook a/ worden door
deze gebreken de stevigheid van het gebouw of een essentieel bestanddeel
ervan niet aangetast ( Cass., 25 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 270,
J.T., 1986, 438, Pas., 1986, I, 226 en R. W., 1988-89, 670, noot Van
Schoubroeck, C.).
In een geval van ineengezakte silo's - te wijten aan plaatsing op een
onvoldoende stevige ondergond - had bet Hof van Beroep te Gent beslist
dat hierop de artt. 1792 en 2270 B.W. niet van toepassing waren, maar dat
de opdrachtgever ondanks de goedkeuring van bet werk toch nog gerechtigd
was om zich erop te beroepen op voorwaarde dat tegen de gebreken tijdig
werd geprotesteerd en er tijdig een rechtsvordering werd ingesteld. De
aannemer nam bet niet dat aldus de regels inzake vrijwaring voor verborgen
gebreken bij koop, in bet bijzonder art 1648 B.W. (de ,korte termijn')
werden toegepast op een aannemingsovereenkomst. Doch andermaal trad
bet hoogste rechtscollege bet Hof te Gent bij en herhaalde dat de aannemer
ook na de goedkeuring van bet werk door de opdrachtgever aansprakelijk
blijft voor verborgen gebreken van zijn werk (Cass., 18 mei 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1250, Pas., 1987, I, 1125). Het Gentse arrest werd slechts
verbroken inzoverre bet m.b.t. de omvang van de door de aannemer te
vergoeden schade had geoordeeld dat art. 1150 B.W. geen toepassing vindt
in geval van grove fout. Het beginsel dat de schuldenaar contractueel slechts
gehouden is tot vergoeding van voorzienbare schade, lijdt slechts uitzondering in geval van opzet vanwege de schuldenaar. We weten sedert 1959
(Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86) dat de grove fout hiermee
niet mag gelijkgesteld worden
Hoewel bet Hof van Cassatie zich daarover in bet arrest van 18 mei 1987
niet expliciet uitsprak, lijkt bet te aanvaarden dat de vordering op grond
van dergelijke Iichte verborgen gebreken - bij analogie - onderworpen
in aan de korte termijn van art. 1648 B. W. (supra, nr. 61). Ook dit is een
betwist punt (Zie Van Schoubroeck, C., o.c., R. W., 1988-89, (670), 673).
Nadat in de loop van 1976 werken waren uitgevoerd aan een woning,
begonnen de gebruikte stenen in het najaar 1977 af te schilferen: de stenen
bevatten stalen insluitsels die oxydeerden. De opdrachtgever stelde een
vordering in tegen de aannemer; deze riep zijn leverancier in vrijwaring die
op zijn beurt de fabrikant van de stenen ter zake riep. De vordering tegen
de aannemer werd ongegrond verklaard en de vorderingen in vrijwaring
derhalve zonder voorwerp. De artt. 1792 en 2270 B.W. waren niet van
toepassing en bet kwam de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk voor dat
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het de aannemer die niet als beroepsverkoper beschouwd kon worden, zelfs
bij inachtneming van aile redelijke voorzorgsmaatregelen niet mogelijk
ware geweest het gebrek te ontdekken d.m.v. navorsingsmiddelen waarover
zelfs een belangrijk aannemingsbedrijf normaliter niet beschikt (Kh. Kortrijk, 24 april1981, T. A ann., 1984, 228, noot Dieusaert, L.). Ben gelijkaardig geval kwam voor de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, met
hetzelfde resultaat (Kh. Turnhout, 9 januari 1986, T. Aann., 1986, 173,
noot).
In beide voorgaande zaken had de opdrachtgever er allicht beter aangedaan
om rechtstreeks de leverancier of de fabrikant van het gebrekkige materiaal
te dagvaarden; deze kunnen immers wel als beroepsverkopers beschouwd
worden. Zulke vordering tegen leverancier of fabrikant dient alleszins te
steunen op de regels inzake koop. De korte termijn van art. 1648 B.W. zou
hier eventueel problemen kunnen opleveren (zie b.v. Bergen, 24 december
1986, Rev. Liege, 1987, 381; Kh. Dendermonde, 22 februari 1983, T.
Aann., 1983, 304, noot Dieusaert, L.; Rb. Turnhout, 22 december 1986,
T.B.B.R., 1987, 83).
Werken werden uitgevoerd in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel. De definitieve oplevering had reeds plaatsgevonden,
toen condensatie in de nieuwe dubbele beglazing werd vastgesteld. Het Hof
van Beroep te Brussel merkte terecht op dat de vordering van de Belgische
Staat tegen de hoofdaannemer niet kon gebaseerd zijn op de artt. 1792 en
2270 B. W aangezien de stevigheid van het gebouw geenszins in het gedrang
kwam, maar dat de hoofdaannemer niettemin aansprakelijk bleefvoor deze
gebreken, ondanks de goedkeuring. De hoofdaannemer kon zich op zijn
beurt met succes keren tegen de fabrikant van de dubbele beglazing: deze
had hiervoor een uitdrukkelijke waarborg van 10 jaar gegeven; het glas
beantwoordde ook niet aan de voorschriften van het lastenboek (Brussel,
1 april 1983, Res Jur. Imm., 1984, 29).
402. LICHTE ZICHTBARE GEBREKEN- Van zichtbare gebreken werd steeds
gezegd dat zij gedekt zijn door de aanvaarding, m.a.w. in principe door de
definitieve oplevering (zie Brussel, 28 september 1984, Res Jur. Imm., 1985,
279). In het Iicht van wat hoger werd gezegd i.v.m. het toepassingsbied van
de tienjarige aansprakelijkheid (supra, nr. 395), is het nauwkeuriger te
stellen dat na de aanvaarding de aannemer niet meer kan aangesproken
worden voor zichtbare gebreken die de stevigheid van een bouwwerk of een
essentieel bestanddeel ervan niet aantasten.

Hoe eenvoudig het beginsel ook Iijkt, niet steeds slaagt men erin het correct
te formuleren. In de gepubliceerde rechtspraak uit de onderzochte periode
werden een paar eigenaardige formuleringen opgemerkt:
"Qu'il s'agit toutefois de vices de construction apparents couverts par la
reception de l'immeuble; que le maitre de l'ouvrage ne peut done plus
fonder sa demande sur de tels vices apres !'expiration de Ia garantie
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decennale"(Brussel, 9 februari 1982, J.T., 1982,816, noot Devos, D. en
T. A ann., 1983, 2, noot Flamme, M.A.).
''L'absence de protestation pendant 15 ans relativement aun vice apparent,
et qui de plus, creve l'oeil, vaut agreation de Ia situation (Brussel, 18
februari 1987, Res Jur. Imm., 1987, 247).
"De niet-rechtlijnigheid van sommige muurgedeelten is te rangschikken
onder de zichtbare gebreken die gedekt zijn door de aanvaarding van het
werk. Welnu, er is in elk geval aanvaarding van het werk geweest vermits
de tienjarige aansprakelijkheid, waarop (de opdrachtgever) zich beroept,
eerst kan aanvangen na de aanvaarding van de werken" (Rb. Kortrijk, 18
oktober 1983, T. Aann., 1984, 216, noot).
AFDELING

3

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

§ 1. Algemeen
403. BEGINSEL - De aannemer is t.a.v. derden aansprakelijk voor de
schade te wijten aan zijn toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid. Zelfs
de correcte uitvoering van zijn contractuele verbintenissen, ontslaat de
aannemer niet van zijn aansprakelijkheid jegens derden wanneer hij als
vakman op de hoogte was of moest zijn van het gevaar dat aan de uitvoering
der werken verbonden is. Aan deze beginselen herinnert het Hofvan Beroep
te Bergen (28 okto ber 1985, J. T., 1987, 409). Om de aannemer aldus
aansprakelijk te stellen, dient eenfout in de zin van de artt. 1382 e.v. B.W.
in zijnen hoofde bewezen te worden, met dien verstande dat het Iauter feit
van werken uit te voeren die schade zouden kunnen berokkenen aan derden,
nag niet automatisch een fout impliceert (infra, nr. 406). In het geval
voorgelegd aan het Hof te Bergen raakten bij rioleringswerken waterleidingen beschadigd; de fout van de aannemer bestond er volgens het Hof in
nagelaten te hebben om vooraf de exacte ligging van de leidingen nate gaan
(zie hierover infra, nr. 405) en bij de uitvoering der werken niet de gepaste
voorzorgsmaatregelen genomen te hebben, gelet op de staat van de ondergrand.
In het vorige Overzicht (T.P. R. , 1985, nr. 272) werd een arrest besproken
van het Hof van Beroep te Brussel (9 juni 1979, J. T., 1979, 694) waarin
de eigenaar van een waning op grand van de artt. 1382-1383 B.W. werd
veroordeeld tot (gedeeltelijke) vergoeding van de letsels die een huurster had
opgelopen in de badkamer die niet was uitgerust met een verluchtingsinstallatie, en waarbij de architect jegens de eigenaar werd veroordeeld tot
vrijwaring. In zijn cassatievoorziening tegen dit arrest voerde de architect
aan dat de hem verweten fout ten onrechte als een quasi-delictuele fout
bestempeld werd; dat het hier om een contractuele tekortkoming ging, zodat
meteen de artt. 1792 en 2270 B.W. zouden geschonden zijn vermits de
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tienjarige termijn reeds verstreken was. Het Hof van Cassatie verwierp de
voorziening: het bestreden arrest kon wettig beslissen dat de vordering in
,vrijwaring" van de eigenaar gegrond was op de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de architect en niet op diens contractuele aansprakelijkheid;
derhalve kon ook wettig het verweer afgeleid uit het verstrijken van de
tienjarige aansprakelijkheidstermijn verworpen worden (Cass., 5 februari
1981,Arr. Cass., 1980-81,632 en Pas., 1981, I, 613; zie Vandenberghe, H.
en Van Quickenborne, M. m.m.v. Geelen, K. en De Coster, S., ,Overzicht
van rechtspraak (1979-1984) Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad",
T.P.R., 1987, (1255), nr. 205, p. 1599-1600).
Conceptiefouten veroorzaakten op een bepaald moment de instorting van
een garage. Hoewel de tienjarige termijn reeds verstreken was, werd de
architect op grond van de artt. 1382-1383 B.W. aansprakelijk gesteld voor
de schade aan een wagen die zich in een belendend gebouw bevond (Brussel,
9 februari 1982, J. T., 1982, 816, noot Devos, D. en T. Aann., 1983, 2, noot
Flamme, M.A.).
Een man raakte ernstig gewond toen hij een lift wilde gebruiken, de deur
opende, wou instappen, maar door de liftkoker viel daar de liftkooi zich
in de kelderverdieping bevond. Als bewaarders van de zaak, werden de
eigenaars van het gebouw voor dit ongeval met een gebrekkige lift aansprakelijk gesteld op grond van art. 1384 al. 1 B.W.; het feit dat het onderhoud
van de lift was toevertrouwd aan een gespecialiseerd vakman had niet tot
gevolg dat zij de bevoegdheid van Ieiding en controle op de zaak verloren
hadden. De onderhoudsfirma kon met succes in vrijwaring geroepen worden; deze had nl. contractueel een resultaatsverbintenis op zich genomen
om de veiligheid van de lift te verzekeren en kon niet het bewijs leveren dat
het defect niet aan haar fout te wijten was (Gent, 8 maart 1983, R. W.,
1985-86, 321, noot; over de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in het
algemeen, zie Vandenberghe, H. en Van Quickenborne, M. m.m.v. Geelen,
K. en De Coster, S., o.c., T.P.R., 1987, (1255), 1369-1418).
Aannemer en architect werden, wegens professionele fouten, in solidum
veroordeeld om de eigenaar van het door hen opgerichte gebouw te vrijwaren ten belope van de helft van de schadevergoeding die hij aan de eigenaar
van een belendend perceel diende te betalen om reden dat het gebouw over
0,72 mop de grond van de buur bleek te staan (Rb. Antwerpen, 26 februari
1981, Pas., 1982, III, 45).
De aannemer van spoorwegwerken die zonder de toestemming van de
eigenaar een deel van een naburig terrein bezet, er bomen omhakt en er
grondwerken uitvoert, begaat een feitelijkheid. De vordering van de eigenaar tot onmiddelijke stopzetting van de werken, werd door de Vrederechter te Etterbeek, gelet op de ernstige gevolgen hiervan voor de aannemer
en gezien de overdreven financiele eisen van de nabuur als een rechtsmisbruik bestempeld; hij diende met een schadevergoeding genoegen te nemen
(Vred. Etterbeek, 18 augustus 1978, T. Aann., 31, noot).
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404. VEILIGHEID OP DE WERF. SIGNALISATIE- De aannemer, die leiding,
toezicht en controle op de werf uitoefent, is als bewaarder (art. 1384 al. 1
B. W .) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ,gebrekkige" zaken op
de werf. Zo b. v. voor beschadiging van de mantel van een voorbijganger
door een uitstekende nagel in de afsluiting (Vred. Moeskroen, 20 juni 1984,
R.G.A.R., 1985, nr. 10992).

Een groepje (onbekend gebleven) jongeren kon in het station van Verviers
met een bulldozer waarop de sleutels waren blijven zitten, aardig wat schade
aanrichten. De aannemer werd hiervoor aansprakelijk gesteld omdat hij,
door de bulldozer op die manier achter te laten op een voor het publiek
toegankelijke plaats, had nagelaten de nodige voorzorgen te nemen (Luik,
25 maart 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 179).
De hoofdaannemer behoudt tot aan de oplevering het toezicht over en de
bewaking van de werf, zelfs indien zijn eigen werken beeindigd zijn (Kh.
Brussel, 23 november 1982, T.B.H., 1983, 594, noot). Aldus werd de
hoofdaannemer aansprakelijk gesteld (art. 1384 al. 1 B.W.) voor de verwondingen die een werknemer van een onderaannemer had opgelopen door
een losgekomen draagbalk die geplaatst was door werklui van de hoofdaannemer. Het vonnis spreekt van de ,oplevering" zonder te preciseren of het
om de definitieve of voorlopige oplevering gaat. Doorgaans wordt aangenomen dat de voorlopige oplevering de bewaking van de werf overdraagt op
de bouwheer (Flamme, M.A. en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs,
bijz. nr. T. Aann., 1984, p. 353, nr. 378; Herbots, J., ,De verval- en
verjaringstermijnen in de Wet Breyne", in Actuele problemen uit het
notariele recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, (75), 82; zie echter Brussel, 10
mei 1979, R. W., 1979-80, 1867, volgens welk tot aan de definitieve aanvaarding op de aannemer de plicht rust tot bewaking en toezicht op de werf).
Inzake overheidsopdrachten, meer in het bijzonder wegenwerken, besliste
het Hof van Beroep te Brussel dat de bewakingsplicht niet meer op de
aannemer rust zodra zijn werken beeindigd zijn, ook al heeft de voorlopige
oplevering nog niet plaatsgevonden (Brussel, 4 juni 1986, Verkeersrecht,
1986, 312).
Over de signalisatieverplichting van de aannemer van wegenwerken, raadplege men: Keustermans, J., ,Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg", R. W., 1983-84, 481-502; Peeters, B., ,De
verhoudingen tussen de aansprakelijkheid van de overheid en de aannemer
m.b.t. de signalisatieverplichting", T. Aann., 1983, 41-74.
Zo werd de aannemer aansprakelijk geacht wegens onvoldoende signalisatie
toen: een voetganger terechtkwam in pas gegoten beton (Vred. Sint-JansMolenbeek, 24 december 1985, Verkeersrecht, 1986, 153); een vrachtwagen
met een technisch defect zich op de gelijkgrondse berm begaf, maar daar
kantelde doordat de berm nog niet was gestabiliseerd na de uitgvoerde
werken (Brussel, 15 januari 1987, Verkeersrecht, 1987, 20); een bromfietser
terechtkwam in een onverlichte kuil voor het leggen van riolering (Rb.
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Mechelen, 18 mei 1982, R. W., 1985-86, 543); een wagen inreed op een
betonnen boordsteen als afbakening tussen het reeds verharde gedeelte van
een weg en het nog niet verharde stuk (Antwerpen, 3 april1986, Verkeersrecht, 1985, 117). Werd, na een ongeval, veroordeeld tot vrijwaring t.o.v.
de Belgische Staat, de aannemer die had nagelaten een bevelpost voor
verkeerslichten behoorlijk te herstellen, waarvoor hij nochtans contractueel
in moest staan (Cass., 3 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 469; Pas.,
1983, I, 423 en R. W., 1984-85, 1606).
405. KABELS EN LEIDINGEN - De aannemer van grondwerken moet rekening houden met het verloop van ondergrondse kabels en leidingen. Krachtens art. 260bis A.R.A.B. en art. 192.02 A.R.E.I. (Algemeen Reglement op
de Electrische Installaties) rust op hem de elementaire plicht om de plans
met de ligging van de kabels te raadplegen. Zie hierover in het algemeen:
Hannequart, Y., noot onder Kh. Bergen 25 maart 1982, J.T., 1984, 709712; Henry, P., ,Dommages aux cables et canalisations souterrains",
R.G.A.R., 1982, nr. 10552; Van Innis, A., ,Dommages accidentels aux
canalisations souterrains a }'occasion de travaux", J. T., 1984, 33-38 en de
verwijzingen bij deze auteurs, o.m. ook naar onuitgegeven rechtspraak.

De aannemer moet ongetwijfeld aansprakelijk gesteld worden wanneer hij
verzuimd heeft de plans op te vragen (Antwerpen, 31 maart 1982, R. W.,
1983-84, 89, noot; Kh. Kortrijk, 9 juli 1981, B.F.E., 1982, afl. 1D, 6, noot).
Wil de aannemer ook buiten de aanvankelijk meegedeelde werkzone gaan
werken, dan is het zijn dwingende plicht de noodzakelijke bijkomende
inlichtingen in te winnen (Kh. Turnhout, 1 oktober 1982, B.F.E., 1983, afl.
3D, 1).
De meeste betwistingen betreffen losgerukte of beschadigde kabels die niet
op de plans voorkwamen of waarvan het trace afweek. De vraag die men
telkens stelt is of de onjuiste gegevens voor de aannemer al dan niet
,onoverwinnelijke dwaling" uitmaken.
De aannemer die niet in het bezit was van een detailplan van een (afgerukte)
kabel, maar wei van een algemeen plan van de gemeente waarop de
betrokken kabel wei degelijk vermeld was en waarop naar het detailplan
werd verwezen, moest weten dat er zich daar een kabel bevond en had in
voorkomend geval het detailplan maar moeten opvragen (Vred. Harelbeke,
2 december 1982, B.F.E., 1983, afl. 3D, 19).
De plans mogen volgens de Correctionele Rechtbank van Brugge niet
beschouwd worden als een op zich voldoende informatiebron, wei als een
eenvoudig informatiemiddel dat de aannemer naast andere informatiemiddelen zal moeten helpen bij het lokaliseren van de kabel (Corr. Brugge, 29
september 1982, B.F.E., 1983, afl. 3D, 14, noot). Plans kunnen niet
helemaal nauwkeurig zijn en delen eerder de aanwezigheid van kabels mee
dan de exacte ligging ervan, zeker wanneer ze met uitdrukkelijk voorbehoud
worden meegedeeld (Luik, 25 juni 1982, B.F.E., 1983, afl. 2D, 1, noot;
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Luik, 25 november 1982, B.F.E., 1983, afl. 2D, 9, noot; Bergen, 28 oktober
1985, ./. T., 1987, 409; vgl. Hannequart, Y., noot onder Kh. Bergen25 maart
1982, J. T., 1984, (709), 711). De plans ontslaan de aannemer niet van zijn
verplichting om de kabels te lokaliseren (Bergen, 28 oktober 1985, J. T.,
1987, 409; Corr. Brugge, 29 september 1982, B.F.E., 1983, afl. 2D, 1, noot).
De Vrederechter van Izegem wijst er in dit verband terecht op dat voorrang
moet gegeven worden aan wat zichtbaar is, boven wat eventueel (niet) op
een plan vermeld is (Vred. Izegem, 19 mei 1982, B.F.E., 1983, afl. 3D, 9).
Zodra blijkt- b.v. door zichtbare merktekens- dat de plans niet kloppen,
of wanneer de plans zelf mogelijke afwijkingen signaleren, moet de aannemer alles in het werk stellen om de exacte ligging van kabels of leidingen
te bepalen (zie Bergen, 28 oktober 1985, J. T., 1987, 409; Kh. Kortrijk, 24
maart 1981, B.F.E., 1982, afl. 1D, 1, noot; Corr. Brugge, 29 september
1982, B.F.E., 1983, afl. 3D, 14, noot; Vred. Izegem, 19 mei 1982, B.F.E.,
1983, afl. 3D, 9; Vred. Leuven, 22 november 1982, B.F.E., 1983, afl. 2D,
4, noot;
Ook het Hof van Cassatie sprak zich in die zin uit (Cass., 26 november 1985,
Arr. Cass., 1985-86,432, J. T., 1987,408, nootVan Innis, A.). Bij graafwerken te Borgerhout werd een electriciteitskabel beschadigd die weliswaar niet
op het plan vermeld stond, maar waarvoor er op het voetpad wel merktekens waren aangebracht. De Correctionele Rechtbank van Antwerpen
oordeelde dat de aannemer zich op de hem meegedeelde plans diende te
steunen, dat hij ervan overtuigd mocht zijn dat hierop alles vermeld stond
en dat niet bewezen was dat de aannemer niet de nodige voorzorg of
voorzichtigheid zou aan de dag gelegd hebben. Volgens het Hof van
Cassatie schendt deze beslissing art. 192.02 van het Algemeen Reglement
op de Electrische lnstallaties, goedgekeurd bij K.B. 10 maart 1981. Luidens
deze bepaling mag geen enkel grondwerk, bestrating of ander werk in de
omgeving van een ondergrondse electrische kabel uitgevoerd worden zonder
voorafgaand de eigenaar van de grond, de overheid die de eventueel
gebruikte openbare weg beheert en de eigenaar van de kabel te raadplegen.
Het aldan niet aanwezig zijn van merktekens, voorzien in art. 188 A.R.E.I.
geeft geen vrijstelling van deze raadpleging. Afgezien van deze raadpleging
mag slechts met de uitvoering van een werk begonnen worden na lokalisatie
van de kabels. l.v.m. de persoon aan wie de plans precies gevraagd moeten
worden, vgl. Vred. Antwerpen, 10 februari 1982, B.F.E., 1983, afl. 3D, 4,
noot.
De Rechtbank van Koophandel te Turnhout nuanceerde: als het louter
aanduidend karakter van de plans zonder beperkingen en algemeen zou
aanvaard worden, zou de aannemer als het ware aan de willekeur van de
kabeleigenaar overgeleverd zijn (Kh. Turnhout, 21 oktober 1986, Turnh.
Rechtsl., 1987, 151). De plans moeten de werkelijkheid benaderen, met een
aanvaardbare afwijking van ongeveer 50 em langs beide zijden van de
,aangewezen" en ,waarschijnlijke" Jigging. Bij afwijkingen die de grens
van het aanvaardbare overschrijden, moet de kabelmaatschappij een slor-
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digheid en nalatigheid verweten worden die evengoed dan de bijwijlen
inderdaad in aanmerking te nemen onvoorzichtigheid en nalatigheid van de
aannemer, als oorzaak van de beschadiging moet weerhouden worden (Kh.
Turnhout, 7 april 1987, Turnh. Rechtsl., 1987, 152).
Zo vond ook de Rechtbank van Koophandel te Brussel een afwijking van
10m alte gortig (Kh. Brussel, 7 november 1983, De Verz., 1983, 671, noot).
Een afwijking van slechts 20 em kon door een aannemer daarentegen niet
als excuus ingeroepen worden; met normale peilingen had de kabel exact
gelokaliseerd kunnen worden (Kh. Brussel, 31 oktober 1986, T. Aann.,
1987, 12).
Een aantal peilingen overtuigden een aannemer van de juistheid van de
plans; de kabel vertoonde plots dan toch een afwijking van 80 em. Volgens
de Rechtbank van Koophandel te Bergen kan men van de aannemer niet
verwachten dat hij de ene peiling na de andere zou blijven uitvoeren wanneer
hij heeft kunnen vaststellen dat de kabels tot dan precies overeenkomstig
de plans ingegraven zijn; er anders over oordelen zou de overhandiging van
de plans overbodig maken (Kh. Bergen, 25 maart 1982, J.T., 1984, 709,
noot Hannequart, Y.).
Een enkele dieptepeiling volstaat niet, wanneer de diepteligging van de
kabels niet op de plans vermeld staat. Een peiling gaf - 60 em als resultaat;
op de plaats van de beschadiging bleek de kabel op - 35 em te Iiggen.
Anders dan de rechters in eerste aanleg, was bet Hof van Beroep te
Antwerpen van mening dat die ene peiling de aannemer nog niet toeliet te
veronderstellen dat de kabel over de ganse breedte van de weg op - 60 em
lag. De aannemer had niet de nodige voorzorgen genomen om beschadiging
te voorkomen; hij kon zich niet op onoverwinnelijke dwaling beroepen
(Antwerpen, 26 mei 1987, Turnh. Rechtsl., 1987, 154, wijz. Kh. Turnhout,
7 mei 1985, Turnh. Rechtsl., 1987, 153, noot). Eerder werd door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout de aanwezigheid van een nietreglementair ingegraven en door geen enkel teken gesignaleerde kabel als
volkomen verrassend voor de aannemer bestempeld (Rb. Turnhout, 15
november 1984, Turnh. Rechtsl., 1987, 150).
§ 2. Burenhinder
FOUTIEVE BURENHINDER - De verplichting, op grond van art. 544
B.W., om naburen te compenseren voor het verbreken van bet evenwicht
door een stoornis die de grens van de gewone ongemakken van nabuurschap
overschrijdt, rust niet aileen op de eigenaar doch ook op diegene die als
houder van een zakelijk of persoonlijk recht over een van de attributen van
bet eigendomsrecht beschikt (Cass., 9 juni 1983, R. W., 1983-84, 437, T.
Not., 1985, 160, noot Bouckaert, F., Rev. Not. B., 1984, 205, T. Agr. R.,
1985, 14, Arr. Cass., 1982-83, 1256, Pas., 1983, I, 1145, J.T., 1984, 100).
Aannemer en architect daarentegen blijven vreemd aan de rechtsbanden die
uit nabuurschap ontstaan. Van hen kan de schadelijdende nabuur enkel
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vergoeding bekomen op grond van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid
van de artt. 1382 e.v. B.W., m.a.w. wanneer een fout in hunnen hoofde
bewezen is. Dit beginsel werd ook in de onderzochte periode meermaals
bevestigd (zie b.v. Brussel, 11 mei 1982, R. W., 1983-84, 2823; Luik, 7
oktober 1982, Res Jur. Imm., 1983, 73; Luik, 23 mei 1984, Jur. Liege, 1984,
573; Luik, 8 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 410; Rb. Hoei, 25 januari
1982, Jur. Liege, 1983, 486; Vred. Grace-Hollogne, 31 januari 1984, T.
Aann., 1986, 143, noot Hannequart, Y.).
De Rechtbank van Koophandel te Brussel zag het blijkbaar anders en was
van oordeel dat de verplichting tot herstel van het verbroken evenwicht
tussen naburige erven ook op de aannemer rust die rechtstreeks economisch
voordeel haalt uit de werken (Kh. Brussel, 14 april 1983, T. Aann., 1985,
19, noot). In boger beroep werden de puntjes weer op de i gezet: de
aannemer blijft totaal vreemd aan de burenrelatie bedoeld in art. 544 B.W.
en kan in beginsel slechts aangesproken worden op grond van de artt.
1382-1383 B.W. wanneer de schadelijdende buur bewijst dat de aannemer
onzorgvuldig en onvoorzichtig is tewerk gegaan, dat hij het werk op een niet
adekwate wijze heeft uitgevoerd, dat hij materiaal heeft gebruikt dat niet
aangepast was, of dat hij de schade had kunnen voorkomen door een
technisch procede te gebruiken dat economisch en financieel verenigbaar is
met de economie van de aannnemingsovereenkomst en de goede uitvoering
ervan binnen de overeengekomen termijn (Brussel, 24 april1986, T. A ann.,
1987, 41, noot).
Laatstgenoemd arrest wijst er terecht op dat het louter feit van werken uit
te voeren die schade aan derden zouden kunnen berokkenen, als zodanig
nog geen fout uitmaakt (zie Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P .A., o. c.,
R. C.J.B., 1986, 349), zelfs niet indien de schade voorspelbaar was, voegt
het Hof eraan toe (Brussel, 24 april 1986, T. Aann., 1987, 41, noot).
Maken b.v. in se geen fout uit: renovatiewerken aan een gevel die hinder
meebrengen voor de buren (Luik, 8 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,
410); de uitvoering van waterbouwkundige werken die schade veroorzaken
aan een nabijgelegen waning (Brussel, 24 april 1986, T. A ann., 1987, 41,
noot). Er werd evenmin een fout in hoofde van de aannemer bewezen geacht
toen bij de aanleg van een autoweg het afwateringssysteem van een landbouwgrond beschadigd raakte (Vred. Grace-Hollogne, 31 januari 1984, T.
A ann., 1986, 143, noot Hannequart, Y.); ook niet toen de bewoners van
een nabijgelegen woning serieuze hinder ondervonden van wegenwerken
(Luik, 7 oktober 1982, Res Jur. Imm., 1983, 73).
Toen een gebouw werd gesloopt en een nieuw gebouw van zes verdiepingen
werd opgericht, werd in een aanpalend gebouw vochtschade en scheuren in
de gemene muur veroorzaakt door het ondermetselen van die gemene muur.
Anders dan de rechter in eerste aanleg was het Hof van Beroep te Gent (17
oktober 1986, T. Aann., 1986, 214) van oordeel dat het enkele feit van de
scheurvorming nog niet aantoont dat de ondermetseling niet vakkundig zou
zijn geschied; de vochtschade had daarentegen zeker kunnen vermeden
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worden; voor deze laatste schade diende de aannemer de bouwheer te
vrijwaren.
Sloping door dynamitering is op zichzelf nog niet foutief; de aannemer
begaat evenwel een fout wanneer hij bij de dynamitering nalaat bijzondere
voorzorgen te nemen, gelet op het risico aan deze techniek verbonden en
gezien de nabijheid van vlakbij gelegen installaties. De aannemer werd
samen met de opdrachtgever in solidum veroordeeld en diende deze laatste
- omwille van de fout- hiervoor te vrijwaren (Brussel, 27 september 1985,
Rev. Liege, 1987, 362).
Er wordt ontegensprekelijk een fout begaan door sleuven te graven vlakbij
een woning zonder een voorafgaand onderzoek in te stellen naar de grondstructuur of de fundering van het gebouw en zonder voor ondersteuning
ervan te zorgen (Brussel, 11 mei 1982, R. W., 1983-84, 2823). De aannemer
die het wegdek beschadigt door het gebruik van (te) zware vrachtwagens
moet hiervoor aansprakelijk gesteld worden (Bergen, 8 januari 1985,
T.B.H., 1985, 641, noot Rigaux, P.). Aannemer en architect werden in
solidum veroordeeld wegens het nalaten bij slopings- en wederopbouwwerken gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan een
naburig oud huis (Bergen, 7 mei 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11082).
Ben naburige woning raakte beschadigd tengevolge van trillingen bij het
inheien van palen. De Nationale Maatschappij der Waterleidingen (die
tegelijkertijd optrad als bouwheer en als architect), de aannemer en de
onderaannemer werden hiervoor door het Hof van Beroep te Bergen in
solidum veroordeeld, omdat zij niet hadden gei:nformeerd naar de staat van
de ondergrond, waarin zich resten van oude vestingen bevonden. De
N.M.W. kon zich als architect niet beroepen op de met de openbare orde
strijdige bepalingen van het bestek waarbij zij zou worden vrijgesteld van
het onderzoek van de grond of van het zorgen voor de veiligheid van de
buren (Bergen, 15 maart 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 134, T. Aann., 1984,
153, noot Flamme, Ph. en Flamme, M.A., T.B.H., 1984, 283, noot Rigaux,
P.; supra, nr. 365 en 388). Dit arrest werd nochtans gecasseerd: wat de
onderlinge verhouding tussen de in solidum veroordeelden betreft, had het
beslist dat de N.M.W. aan de twee anderen alle bedragen diende terug te
betalen die zij aan de nabuur zouden dienen te betalen; zulks kon evenwel
slechts wanneer de N.M.W. contractueel verplicht was de anderen te
vrijwaren voor de gevolgen van de schade die aan de benadeelde is toegebracht door hun fouten buiten overeenkomst; hetgeen door het bestreden
arrest niet was vastgesteld (Cass., 10 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1177,
J.T., 1984,692, Pas., I, 1106, Res Jur. Imm., 1985,203, T. Aann., 1985,
125, noot Flamme, M.A.).
407. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BOUWHEER ONDANKS FOUTEN VAN DE
AANNEMER - De fout van aannemer of architect doet geen afbreuk aan

de mogelijke vordering tegen de opdrachtgever-bouwheer op grond van art.
544 B. W. Deze laatste is in ieder geval gehouden tot herstel voor hinder die
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de grens van de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt, ook
al komt de door de nabuur geleden schade voort uit de foutieve daad van
aannemer of architect die geen nabuur zijn, en al heeft de bouwheer zelf
geen fout begaan (Cass., 28 april 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1057, Pas.,
1983, I, 1965, ResJur. Imm., 1984,69, T. Aann., 1984,323, concl. Ballet;
Cass., 13 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 920, Pas., 1987, I, 834, R. W.,
1986-87, 920; Bergen, 8januari 1985, T.B.H., 1985,641, nootRigaux, P.;
zie Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85, 1513; Brussel, 27 september 1985,
Rev. Liege, 1987, 362; Gent, 17 oktober 1986, T. Aann., 1986, 214; zie
Hannequart, Y., ,L'article 544 du Code Civil et Ia faute de !'entrepreneur
ou de l'architecte", T. Aann., 1985, 58-68).
Een gelijktijdige toepassing van de artt. 1382 en 544 B. W. en een veroordeling in solidum van bouwheer en aannemer zijn dus mogelijk.
De fout van de aannemer sluit de toepassing van art. 544 B.W. tegenover
de bouwheer weliswaar niet uit, maar impliceert dit nog niet automatisch:
het feit dat de schade te wijten is aan een fout vanwege de aannemer
betekent nog niet automatisch dat het evenwicht tussen de naburige erven
werd verbroken door een hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt (Cass., 2 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1224, Pas.,
1983, I, 1112, Rev. Not. B., 1983, 610, R. W., 1983-84, 2548, T. Aann.,
1985, 52, noot De Visscher, F.). Om deze reden werd door een arrest van
13 december 1985 een arrest van het Hof van Beroep te Brussel verbroken
dat de aannemer (art. 1382 B.W.) en de bouwheer (art. 544 B.W.) in
solidum veroordeeld had, zonder vast te stellen dat de werken aan het
belendende erf een bovenmatige hinder berokkend hebben (Cass., 13 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 563, Pas., 1986, I, 490, J.T., 1987,70,
R. W., 1986-87, 278, noot).
VRIJWARING. BEDING IN HET LASTENBOEK- Wordt de bouwheer
aldus aangesproken voor burenhinder die te wijten is aan fouten van zijn
aannemer of architect, dan kan hij deze in vrijwaring roepen (zie b.v.
Brussel, 2 juni 1982, R. W., 1984-85, 1513; Brussel, 28 juni 1985, Res Jur.
Imm., 1986, 305; Brussel, 27 september 1985, Rev. Liege, 1987, 362; Gent,
17 oktober 1986, T. Aann., 1986, 214). Het feit dat de definitieve oplevering
reeds heeft plaatsgevonden, kan door de aannemer niet als verweer ingeroepen worden (Rb. Hoei, 25 januari 1982, Jur. Liege, 1983, 486).
Door een beding in de overeenkomst of het lastenboek, kan de aannemer
zich ertoe verbinden de bouwheer ook te vrijwaren voor joutloze burenhinder. Dergelijke bedingen zijn van stikte interpretatie; er mag niet de minste
twijfel bestaan over de precieze draagwijdte ervan (Luik, 23 mei 1984, Jur.
Liege, 1984, 573; Bergen, 8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, noot Rigaux,
P.; Brussel, 27 september 1985, Rev. Liege, 1987, 362; Brussel, 24 april
1986, T. Aann., 1987, 41, noot; Vred. Grace-Hollogne, 31 januari 1984,
T. Aann., 1986, 143, noot Hannequart, Y.; zie Hannequart, Y., Le droit
de Ia construction, Brussel, Bruylant, 1974, 239-250).
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Zo werd van het beding dat de aannemer , ... est responsable de tous degats
causes a des tiers par !'execution de ses travaux ... et tenu de souscrire une
assurance couvrant sa responsabilite en cas d'accidents survenant a des
tiers" geoordeeld dat het, door het gebruik van de term ,aansprakelijk(heid)", slechts betrekking had op schade te wijten aan fouten vanwege
de aannemer (Brussel, 27 september 1985, Rev. Liege, 1987, 362; zelfde
verwijzing naar het gebruik van de term ,responsabilite" in Brussel, 24
april 1986, T. Aann., 1987, 41, noot).
Wat te denken van volgend beding in het Iastenboek: ,Dans tousles cas,
!'entrepreneur est responsable des degats que I' execution des travaux pourrait occasionner"? Volgens de Vrederechter van Grace-Hollogne doet deze
clausule op de aannemer nog geen foutloze aansprakelijkheid wegen (Vred.
Grace-Hollogne, 31 januari 1984, T. Aann., 1986, 143, noot Hannequart,
Y. - verwijzing naar de interpretatieregel van art. 1162 B.W.). Het Hof
van Beroep te Bergen was daarentegen de mening toegedaan dat zulk beding
voldoende duidelijk is om op de aannemer een objectieve aansprakelijkheid
te doen rusten (Bergen, 8 januari 1985, T.B.H., 1985, 641, noot Rigaux,
P.).

ROOFDSTUK

IV

BEEINDIGING VAN DE AANNEMING
409. EENZIJDIGE VERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER - Krachtens
art. 1794 B.W. kan de opdrachtgever het door hem gesloten aannemingscontract te allen tijde eenzijdig verbreken, mits hij de aannemer schadeloos
stelt voor het reeds uitgevoerde werk en alles wat deze bij de aanneming had
kunnen winnen. In het vorige Overzicht (T.P.R., 1985, nr. 444) werd erop
gewezen dat art. 1794 B.W. van toepassing is op alle aannemingsovereenkomsten, ongeacht hun voorwerp, zowel voor materieel als voor intellectueel werk (zie hierover Dieux, X., ,Observations sur !'article 1794 du Code
civil et sur son champs d'application", R.C.J.B., 1981, 528-546). Art. 1794
B.W. is echter niet van toepassing op een overeenkomst tot levering en
plaatsing van gebruiksklare liften, door het Hof van Beroep te Brussel als
een koop gekwalificeerd (Brussel, 6 februari 1985, J. T., 1985, 390).
Of art. 1794 B.W. ook van toepassing in de relatie hoofdaannemer onderaannemer, wordt betwist. De Rechtbank van Koophandel te Brussel
antwoordt alvast positief (Kh. Brussel, 21 maart 1986, T. Aann., 1986, 181;
zie Dieux, X., o.c., R.C.J.B., 1981, (528), 537-538; Flamme, M.A. en
Flamme, Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. Aann., 1984, p. 383,
nr. 417).
Het recht op vergoeding van de aannemer voor het reeds uitgevoerde werk
en voor gederfde winst, bestaat zelfs zonder enige contractuele bepaling
dienaangaande en zelfs al is het werk niet aan een derde toevertrouwd
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(Cass., 16 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 752 en Pas., 1984, I, 692).
Moet derhalve verbroken worden het arrest dat aan de aannemer elk recht
op vergoeding voor winstderving ontzegt op grond dat in het contract geen
bepaling over een recht op vergoeding voorkwam en het niet bewezen was
dat de werken zijn uitgevoerd en aan iemand anders toevertrouwd.
Om recht te hebben op vergoeding voor winstderving moet de aannemer/architect wei kunnen bewijzen dat de opdracht hem wel degelijk was toevertrouwd. Dit wordt geillustreerd door een vonnis van de Rechtbank te
Dendermonde (21 oktober 1982, R. W., 1983-84, 2487, noot), waarin een
kandidaat-bouwer na het opmaken van de plans en het indienen van de
aanvraag voor een bouwvergunning, alsnog van de verdere diensten van de
architect afzag. De opdracht van de architect voor het maken van plans en
het indienen van een bouwvergunningsaanvraag werd bewezen geacht; hij
was dus gerechtigd op het daarvoor aangerekende honorarium; maar hij
had geen recht op vergoeding voor gederfde winsten daar hij geenszins kon
bewijzen ook met verdere opdrachten belast te zijn geweest.
Ben architect die wel degelijk met een volledige opdracht was belast, kreeg
van het Hof van Beroep te Brussel in toepassing van art. 1794 B.W. een
vergoeding voor gederfde winst (Brussel, 24 oktober 1985, Res Jur. Imm.,
1987, 5).
Art. 1794 B.W. raakt de openbare orde niet; partijen kunnen contractueel
de toepassing ervan uitsluiten; zij kunnen ook vooraf het bedrag van de aan
de architect te betalen vergoeding vastleggen, b.v. door te verwijzen naar
de ereloonschaal voor architecten, vastgesteld door de Nationale Raad van
de Orde (art. 4: erelonen voor de reeds geleverde prestaties en vergoeding
ten belope van de helft van de erelonen verbonden aan de andere verrichtingen van de opdracht). Dergelijke vooraf vastgestelde vergoeding is, zoals
het Hof van Beroep te Brussel terecht opmerkt, helemaal geen (ongeldig)
strafbeding: de opdrachtgever die de overeenkomst in toepassing van art.
1794 B.W. beeindigt, begaat immers geen fout (Brussel, 6 juni 1986, Res
Jur. Imm., 1986, 249).
Ben opdrachtgever stelde- ten onrechte volgens de rechtbank- een einde
aan een aannerningsovereenkomst wegens niet-naleving van de voorschriften van de Wet Breyne. De aannemer vroeg en kreeg hiervoor schadevergoeding op grond van art. 1794 B.W. (Rb. Namen, 6 december 1982, Rev. Reg.
Dr., 1983, 209, noot Chandelle, J.M. en T. Aann., 1985, 31).
De exclusiviteit van een makelaarsopdracht mag niet verward worden met
de onherroepelijkheid ervan. Indien de opdrachtgever het goed tijdens de
bedongen periode zelf verkoopt, houdt dit een verbreking in van de makelaarsovereenkomst in de zin van art. 1794 B. W., die de opdrachtgever tot
schadeloosstelling van de makelaar verplicht (Gent, 12 mei 1987, T. Not.,
1987, 338). Het Hof te Bergen bestempelde zulke voortijdige verbreking
nochtans als foutief (Bergen, 19 september 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,
312, noot en Rev. Reg. Dr., 1984, 21).

1358

Op grond van art. 1794 B.W., alsmede gelet op het voorwerp van de
overeenkomst, heeft de client van een huwelijksbureau het absolute recht
om op elk ogenblik af te zien van de verdere diensten van het huwelijksbureau, onder de enkele verplichting tot billlijke vergoeding van de door het
huwelijksbureau werkelijk geleverde prestaties (Rb. Luik, 14 januari 1986,
Jur. Liege, 1986, 108). De overeenkomst werd door de rechtbank trouwens
ook nietigverklaard wegens bedrog vanwege het huwelijksbureau).
Het Hof te Brussel achtte bewezen dat een aannemer belast was met een
makelaarsopdracht een bouwgrond te zoeken, evenals - zo bleek uit de
briefwisseling tussen partijen - met het opmaken van (voor-)ontwerpen
voor de bouw van een wooing. De opdrachtgever die uiteindelijk nog van
de bouw afzag, diende de aannemer voor zijn diensten te vergoeden (Brussel, 27 september 1985, Res Jur. Imm., 1986, 103).
Men begrijpt niet goed waarom het Hof van Beroep te Bergen, in een geschil
tussen een ziekenhuis en een geneesheer, art. 1794 B.W. ter sprake bracht
(Bergen, 21 juni 1983, Pas., 1983, II, 125). Voorzover men uit het arrest
kan opmaken, beriep het ziekenhuis zich blijkbaar op tekortkomingen van
de geneesheer. Dit is het terrein van art. 1184 B.W. (over de verhouding
tussen de artt. 1184 en 1794 B.W., zie Dieux, X., o.c., R.C.J.B., 1981,
(528), 530 e. v.).
410. ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE- In toepassing van art. 1184
B. W. kan de aannemingsovereenkomst door de rechter ontbonden worden,
wanneer deze de tekortkomingen van een van de partijen zwaarwichtig
genoeg acht om de toch radicale maatregel van ontbinding uit te spreken
(zie Brussel, 21 oktober 1983, Res Jur. Imm., 1983, 261; Scheidsr. Uitspr.,
15 januari 1985, J.T., 1985, 252; Van Ommeslaghe, P., ,La sanction de
!'inexecution des obligations contractuelles", T.P.R., 1984, (197), 213
e.v.).

Naargelang de omstandigheden kan aan de in gebreke blijvende partij
uitstel worden verleend (art. 1184 al. 3 B.W.). Aldus stood de Rechtbank
te Doornik op een vordering tot ontbinding, ingesteld door een studiebureau tegen de stad Doornik wegens onbetaalde facturen en passiviteit in de
verdere tenuitvoerlegging van een project, een termijn toe van drie maanden. De tekortkomingen werden weliswaar voldoende ernstig geacht, maar
de rechtbank had begrip voor de opdrachtgever die vast beloofd had om
opnieuw loyaal te gaan samenwerken (Rb. Doornik, 22 oktober 1986, Rev.
Liege, 1987, 1113).
In een overeenkomst voor de bouw van een veranda werd een tienjarige
waarborg op de werken gegeven. Een paar dagen later werd een opmetingsverslag opgemaakt en werd, op verzoek van de opdrachtgever, het zonnewerend glas vervangen door niet-zonnewerend dubbel gewapend glas. Aan de
waarborg werd niets gewijzigd. Naderhand weigerde de aannemer het werk
onder de verleende waarborg uit te voeren indien dub bel glas moest worden
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gebruikt. Hierdoor begaat de aannnemer een wanprestatie die in hoofde van
de opdrachtgever de eis wettigt tot ontbinding van de overeenkomst ten
nadele van de aannemer (Kh. Brussel, 21 september 1984, T. Aann., 1985,
36).
Door plannen op te stellen die de stedebouwkundige voorschriften miskennen en door niet (tijdig) de afwijkingen te vragen die hadden kunnen
toegestaan worden, begaat de architect een zware fout die de ontbinding
van de overeenkomst te zijnen laste rechtvaardigt (Brussel, 21 oktober 1983,
Res Jur. Imm., 1983, 261). De architect diende het ontvangen honorarium
terug te geven aangezien de overeenkomst voor de opdrachtgever geen enkel
nut had, en moest deze laatste tevens vergoeden voor datgene wat hij
ondertussen aan een aannemer, landmeter en ingenieurs had betaald.
Bij ontbinding wegens fouten van beide partijen, dient de rechter de ernst
van de respectieve tekortkomingen te apprecieren met het oog op de
verdeling van de aansprakelijkheid/schadevergoeding (Scheidsr. Uitspr., 15
januari 1985, J. T., 1985, 252). Deze arbitrale beslissing i.v.m. een overeenkomst tot opleiding van stagiairs, herinnert er tevens aan dat tekortkomingen in de uitvoering van een contract, nog niet automatisch de ontbinding
rechtvaardigen van een ander contract tussen dezelfde partijen; alsmede dat
de ontbinding in beginsel ex tunc werkt, tenzij de reeds geleverde prestaties
onmogelijk kunnen teruggegeven worden (zie Van Ommeslaghe, P., o.c.,
T.P.R., 1984, (197), 220 e.v.).
411. UITVOERING VAN DRINGENDE WERKEN DOOR EEN DERDE -De mogelijkheid voor de opdrachtgever om ingeval van vaststaande tekortkoming
vanwege de aannemer, onder bepaalde voorwaarden dringende werken
door een derde te laten uitvoeren, alvorens het oorspronkelijke contract
door de rechter te laten ontbinden, werd andermaal bevestigd (zie hierover
Bourmanne, M., noot onder Luik, 6 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987,
14-25; Flamme, Ph. en Flamme, M.A., Le droit des constructeurs, bijz. nr.
T. Aann., 1984, nr. 405-406, p. 373-375; Simont, L., De Gavre, J. en
Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, nr. 106, p. 334-335; Van Ommeslaghe,
P., o.c., T.P.R., 1984, (197), 213 e.v.; zie ook Bergen, 21 juni 1983, Pas.,
1983, II, 125).
Normaal mag daartoe slechts worden overgegaan voor dringende werken,
en na behoorlijke ingebrekestelling van de aannemer. lngebrekestelling kan
achterwege gelaten worden wanneer het werk niet meer nuttig kan uitgevoerd worden (Rb. Bergen, 26 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1537). De
rechtbank achtte aldus een ingebrekestelling overbodig toen een schrijnwerker zelf toegaf dat hij de beloofde ramen niet meer kon plaatsen.
Toen de overeengekomen termijn voor bet uitvoeren van dakwerken reeds
lang verstreken was, liet de aannemer weten dat hij het nodige materiaal
niet kon bekomen en dat hij het werk zou moeten onderbreken. De
opdrachtgever zorgde daarop zelf voor het materiaal. en stelde de aannemer
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in gebreke het dakwerk te voltooien. Deze gaf nog altijd geen teken van
Ieven; een deurwaarder stelde de toestand vast; de aannemer werd ervan
verwittigd dat men het werk door een derde zou Iaten uitvoeren. Men kon
de opdrachtgever niet verwijten de situatie niet tegensprekelijk te hebben
Iaten vaststellen door een gerechtsdeskundige, omwille van de vertraging die
de toch dringende werken daardoor nog zouden oplopen (Rb. Luik, 8
september 1982, Jur. Liege, 1983, 59).
De bewoners van een appartementsgebouw konden zich eveneens terecht tot
een derde wenden toen de liften voortdurend defect bleven raken. Aan de
onderhoudsfirma was de ene aangetekende brief na de andere gestuurd;
verschillende kleinere reparatiewerken brachten geen aarde aan de dijk. De
vordering van de onderhoudsfirma wegens contractbreuk werd afgewezen;
de overeenkomst werd daarentegen te haren laste ontbonden verklaard
(Luik, 6 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 11, noot Bourmanne, M.).

HooFDSTUK

V

ONDERAANNEMING
412. ZELFSTANDIGHEID VAN DE ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST
Hoewel er economisch gezien fundamenteel mee verbonden, blijft het
onderaannemingscontract juridisch een zelfstandige overeenkomst, onderscheiden van de hoofdaanneming (zie hierover Flamme, M.A. en Flamme,
Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. Aann., 1984, nr. 146-147, p.
130-131). Een hoofdaannemer die, blijkbaar te voorbarig, een onderaannemingsovereenkomst had afgesloten, maar die - door eigen verzuim - de
opdracht alsnog aan zijn neus voorbij zag gaan, stelde ten onrechte dat het
onderaannemingscontract zijn bestaansreden enkel in de (hoofd-)aanbesteding vond en aldus slechts een bijkomend contract was. De onderaanneming
was, volgens de termen van de onderhandse akte, niet afhankelijk gesteld
van welke voorwaarde dan ook; de overeenkomst bestaat bijgevolg op
zichzelf en bindt de partijen (Gent, 3 april1980, T. A ann., 1983, 113, noot
Thiery, P.). Het Hof wijst er nog op dat zelfs indien aangenomen zou
worden dat het onderaannemingscontract afgesloten werd onder de voorwaarde van onherroepelijke toewijzing van de werken aan de hoofdaannemer, dan nog bet contract definitief en rechtsgeldig geworden was, daar de
hoofdaannemer door zijn eigen fout verhinderd heeft dat de gestelde
voorwaarde vervuld werd (art. 1178 B.W.; supra, nr. 15)
De hoofdaannemer kan tegenover de onderaannemer niet aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen door contractuele tekortkomingen vanwege de
hoofdopdrachtgever in te roepen, tenzij deze t.o.v. hem overmacht uitmaken, d. w .z. onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn. Zo was een arbitraal
college m.b.t. een onderaannemingsovereenkomst voor de opleiding van
Algerijnse stagiairs van oordeel dat vertragingen te wijten aan de opdracht-
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gever in zulke Ianden zo frequent voorkomen dat zij door de hoofdaannemer zeker voorzien hadden kunnen worden (Scheidsr. Uitspr., 15 januari
1985, J. T., 1985, 252, noot).
413. BETREKKINGEN TUSSEN AANNEMER EN ONDERAANNEMER- Wanneer
de hoofdaannemer de werken slecht coordineert en laattijdig het benodigde
materiaal Ievert, begaat hij een contractuele fout en is de onderaannemer
gerechtigd zijn prestaties op te schorten (Kh. Brussel, 21 maart 1986, T.
Aann., 1986, 181).
Tegenover de hoofdaannemer is de onderaannemer aansprakelijk voor zijn
contractuele tekortkomingen in de uitvoering van het werk (zie Brussel, 1
april1983, Res Jur. Imm., 1984, 29; Gent, 17 mei 1985, T. Aann., 1987,
192, noot Volckaert, R.; Rb. Brussel, 25 januari 1977, T. Aann., 1986, 127,
noot Ronse, P .). Gezien de dubbele bescherming die zij nastreeft, rust ook
op de onderaannemer de tienjarige aansprakelijkheid van de artt. 1792 en
2270 B.W., jegens de hoofdaannemer, ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat ten gevolge van een gebrek van de bouw dat aan de
onderaannemer te wijten is (Cass., 11 april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1088,
J.T., 1987, 85, Pas., 1986, I, 983, R.G.A.R., 1987, nr. 11292 en R. W.,
1986-87, 2629, noot Embrechts, J.; supra, nr. 390).
In een onverteerbaar cassatiemiddel voerde een hoofdaannemer aan dat het
Hof van Beroep te Luik niet in algemene bewoordingen kon stellen dat een
gewone onderaannemer niet aansprakelijk kan gesteld worden voor gebreken die verband houden met de conceptie van het gebouw waarin zijn
materialen worden aangewend, zonder concreet nate gaan of de onderaannemer de zware vergissingen in de conceptie niet moest kennen en de
hoofdaannemer daarover inlichten overeenkomstig de raadgevingsplicht die
uit het contract voortvloeit. Het Hof van Cassatie kon dit middel niet
aannemen: het bestreden arrest had zijn beslissing wettig verantwoord door
te oordelen dat de onderaannemers wegens de bijzondere kenmerken van
de constructie en hun beperkte opdracht, de conceptie van het gebouw in
zijn geheel niet moesten controleren en de gebreken ervan ontdekken (Cass.,
3 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 727, Pas., 1983, I, 638).
De mogelijkheid voor de opdrachtgever om het werk van een in gebreke
blijvende aannemer door een derde te Iaten uitvoeren, werd hoger reeds
besproken (nr. 411). Hetzelfde geldt voor de hoofdaannemer die te maken
krijgt met een nalatige onderaannemer. Zo mocht volgens het Hof te Gent,
een hoofdaannemer, vooruitlopend op de beslissing van de rechter, de
herstellingen en de verdere uitvoering der werken aan een andere onderaannemer toevertrouwen toen de oorspronkelijke onderaannemer niet reageerde op opmerkingen van de architect en een schriftelijk verzoek de nodige
herstellingen binnen de vijf dagen uit te voeren (Gent, 12 november 1982,
T. A ann., 1983, 236, noot Devroey, M., wijz. Kh. Dendermonde, 9 september 1980, T. Aann., 1981, 282, noot Devroey, M.; vorig Overzicht, T.P.R.,
1985, p. 1277, nr. 486).
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Ben hoofdaannemer doet ten onrechte ambtshalve afhoudingen wegens
minwaarden op de betalingen aan zijn onderaannemer indien hij hem niet
eerst in gebreke heeft gesteld om de herstellingen uit te voeren; hij kan oak
geen prijsvermindering genieten wegens aan de opdrachtgever toegekende
minwaarden: de onderaannemer is nl. niet gebonden door het p.v. van
oplevering waartoe hij niet was uitgenodigd; de hoofdaannemer kan ruim
een jaar nadien evenmin nog komen klagen over uurlonen en duur van de
geleverde prestaties wanneer de borderellen, zelfs onder voorbehoud, werden ondertekend door een van zijn afgevaardigden (Brussel, 7 oktober 1982,
T. A ann., 1983, 34, noot Flamme, M.A.).
414. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOOFDAANNEMER VOOR CONTRACTUE-

De hoofdaannemer is tegenover
de opdrachtgever contractueel aansprakelijk voor uitvoeringsfouten door
de onderaannemer (art. 1797 B.W.; Brussel, 1 april 1983, Res Jur. Imm.,
1984, 29; Luik, 24 mei 1983, Jur. Liege, 1984, 437, noot Doutrewe, M.;
Gent, 17 mei 1985, T. Aann., 1987, 192, noot Volckaert, R.; Flamme, M.A.
en Flamme, Ph., Le droit des constructeurs, bijz. nr. T. Aann., 1984, 137
e.v.). Tach zal de hoofdaannemer niet steeds moeten instaan voor aile
schade door zijn onderaannemer veroorzaakt. Dit wordt gei1lustreerd door
een cassatie-arrest van 20 oktober 1983 (Arr. Cass., 1983-84, 193 en Pas.,
1984, I, 182). Door een onvoorzichtigheid van een Iasser, in dienst van een
onderaannemer, brak brand uit in een fabrieksgebouw. Het Hof van Beroep
te Brussel achtte de onderaannemer krachtens art. 1384 al. 2 B.W. aansprakelijk tegenover de opdrachtgever wegens de quasi-delictuele fout van haar
aangestelde die de algemene zorgvuldigheidsplicht niet was nagekomen en
een andere dan aan de slechte uitvoering van bet contract te wijten schade
had veroorzaakt (infra, nr. 415). De hoofdaannemer diende volgens het Hof
echter niet mee in te staan voor de schade, om reden dat hij deze schade
niet kon voorzien ten tijde van bet aangaan van de overeenkomst (art. 1150
B.W.). De cassatievoorziening tegen deze beslissing werd verworpen.

LE FOUTEN VAN DE ONDERAANNEMER -

415. BETREKKINGEN TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ONDERAANNEMER-

Bij gebreke, in beginsel althans, van enige rechtstreekse contractuele band
tussen opdrachtgever en onderaannemer, kan deze laatste door eerstgenoemde niet op contractuele grondslag aangesproken worden (Luik, 24 mei
1983, Jur. Liege, 1984,437, noot Doutrewe, M.; Kh. Antwerpen, 15 maart
1983, Eur. Vervoerr., 1983, 190; zie oak Cass., 13 april1984, Arr. Cass.,
1983-84, 1083, Pas., 1984, I, 1022 enR. W., 1984-85, 1643, noot). Nochtans
Iijkt het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 9 februari 1982 de
mogelijkheid van een rechtstreekse tienjarige aansprakelijkheid van de
onderaannemer jegens de opdrachtgever te aanvaarden (Brussel, 9 februari
1982, J. T., 1982, 816, noot Devos, D. en T. Aann., 1983, 2, noot Flamme,
M.A.).

De leer van het Nalatige Stuwadoorsarrest van 7 december 1973, volgens
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welk een ,uitvoeringsagent" ook geen echte derde is bij de uitvoering van
het hoofd(aannemings)contract en slechts op extra-contractuele grondslag
door de opdrachtgever kan aangesproken worden wanneer de hem verweten
tekortkoming tevens een schending uitmaakt van de op eenieder rustende
zorgvuldigheidsplicht en de door de opdrachtgever geleden schade bovendien niet louter contractueel is, wordt door de meeste rechters consequent
aangehouden (Antwerpen, 17 februari 1982, Eur. Vervoerr., 1982, 639 en
Rechtspr. Antw., 1981-82, 155; Luik, 24 mei 1983, Jur. Liege, 1984, 437,
noot Doutrewe, M.; Bergen, 12 juli 1985, T.B.H., 1986, 793, noot Parmentier, Cl.; Kh. Antwerpen, 15 maart 1983, Eur. Vervoerr., 1983, 190; Rb.
Bergen, 26 maart 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11201; zie Cass., 8 april1983,
Arr. Cass., 1982-83, 934, Pas., 1983, I, 834, R. W., 1983-84, 163, noot
Herbots, J.; Cass., 20 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 193 en Pas.,
1984, I, 182; Cousy, H., ,Het verbod van samenloop tussen contractuele
en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag", T.P.R., 1984,
155-196; Dalcq, R.O., ,Examen de jurisprudence (1980-1986) La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B., 1987, (601), 602 e.v .; Dirix,
E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen,
Kluwer, 1984, 171-207; Vandenberghe, H. en Van Quickenborne, 'M.
m.m.v. Geelen, K. en De Coster, S., ,Overzicht van rechtspraak (19791984) Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", T.P.R., 1987, (1255),
nr. 211, p. 1613-1615; Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het
verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, (1), 105-108).
Deze oplossing wordt nog steeds bekritiseerd, niet alleen vanuit de rechtsleer, maar blijkbaar ook vanuit sommige rechtspraak. Zo nam het Hof van
Beroep te Luik in een arrest van 28 juni 1984 (Jur. Liege, 1984, 509, noot
Doutrewe, M.) in niet mis te verstane bewoordingen afstand van de cassatieopvatting terzake: , .. .le concept de ,representation materielle" que pourraient avoir consacre a l'endroit du mai'tre de l'ouvrage, victime d'une faute
commise par un sous-traitant, les arrets de la Cour de cassation ... ne trouve
pas sa source dans une disposition expresse ou tacite de la loi; .. .l'equite non
plus ne justifie pas cette construction juridique, a tout le moins in casu, le
mai'tre de 1'ouvrage se trouvant en face de son cocontractant, 1' entrepreneur
principal, tombe en faillite, tandis qu'a son egard le sous-traitant jouirait
d'une veritable immunite ... ". Volgens het Hof kunnen contractuele tekortkomingen van de onderaannemer zonder meer diens aansprakelijkheid
tegenover de opdrachtgever op grond van de artt. 1382-1383 B.W. in het
gedrang brengen.
416. SITUATIE VAN DE ONBETAALDE ONDERAANNEMER- De schuldvordering van de hoofdaannemer op de opdrachtgever voor in onderaanneming
uit te voeren werken, ontstaat pas in het vermogen van de hoofdaannemer
doordat de onderaannemer een deel van de opdracht uitvoert. Zij is geen
voorafbestaande zaak waarop de onderaannemer het voorrecht van art. 20,
4° Hyp. W. (kosten tot behoud van de zaak) zou kunnen laten gelden, voor
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L·l:-

zijn schuldvordering op de (gefailleerde) hoofdaannemer (Cass., 18 mei
1987,Arr. Cass., 1986-87, 1248, Pas., 1987, I, 1123 enR. W., 1987-88,445,
noot).
Art. 1798 B.W. kent aan de metselaars, timmerlieden en andere werklieden
een rechtstreekse vordering toe tegen de opdrachtgever ten belope van
hetgeen deze nog aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun
vordering wordt ingesteld. Deze vordering komt ook toe aan de kleine
aannemers die als onderaannemer optreden op voorwaarde dat zij zelf
handenarbeid verrichten en hun eventuele leveringen !outer bijkomstig zijn
(Brussel, 24 mei 1985, J. T., 1986, 162; zie Luik, 21 februari 1964, R.C.J.B.,
1964, 31, noot Simont, L.).
Zie over de situatie van de onbetaalde onderaannemer, het wetsvoorstel
Wathelet tot aanvulling van art. 20 Hyp. W. en tot wijziging van art. 1798
B.W. met het oog op de bescherming van de onderaannemers (Gedr. St.,
Kamer, 1981-82, nr. 294).

HOOFDSTUK

VI

DE ,WET BREYNE"
417. TOEPASSINGSGEBIED- Met overeenkomsten waarbij de verbintenis
wordt aangegaan een te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement
te ,verschaffen" (art. 1 Wet 9 juli 1971) bedoelde de wetgever de contracten
waarbij een persoon zich ertoe verbindt over te gaan tot een geheel van
verrichtingen die noodzakelijk zijn om het werk tot een goed einde te
brengen, zoals het voorstellen of het opnemen van contacten met een
architect, het Iaten opmaken van ontwerpen, het berekenen van de kostprijs, het nodige doen tot het bekomen van een bouwvergunning of een
lening, enz. (Gedr. St., Senaat, 1969-70, nr. 639, p. 7). Er werd dan ook
terecht beslist dat de Wet Breyne van toepassing is op ,studieovereenkomsten'' die tot voorwerp hebben ,, ...mettre au point une etude complete pour
Ia construction ... " (Kh. Charleroi, 13 maart 1986, T.B.H., 1987, 74) of
waarbij , , .. .le soussigne de premiere part charge le soussigne de seconde part
de realiser I' etude et toutes les formalites necessaires a Ia realisation d'une
construction ... " (Bergen, 13 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 1103). Deze ·
overeenkomsten zijn onderworpen aan aile voorschriften van de Wet Breyne, o.m. inzake verplichte vermeldingen (art. 7) en betalingsmodaliteiten
(art. 10), met aile mogelijke sancties hieraan verbonden (infra, nr. 421).
Aan de dwingende bepalingen van de Wet 9 juli 1971 kan niet worden
ontsnapt door te bepalen dat de bouwovereenkomst wordt aangegaan
,onder opschortende voorwaarde van de voiledige afwerking van de beschreven woning 150 werkdagen na het begin der werken" (Antwerpen, 28
april 1982, T. Aann., 1982, 253).
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De wet is niet van toepassing op overeenkomsten gesloten v66r 1 januari
1972, datum van de inwerkingtreding ervan (Gent, 13 november 1980, T.
Aann., 1986, 157;zieookBrussel, 14mei1985,ResJur.lmm., 1985, 173).
418. EIGENDOMSOVERGANG- Art. 5 van de Wet Breyne is een toepassing
van de door de vroegere rechtspraak, zij het niet onbetwist, gevolgde
oplossing dat wanneer een gebouw opgericht wordt op de grond van de
bouwheer, de overdracht van de eigendom van de materialen geschiedt door
natrekking al naargelang hun incorporatie in de grond. Mede gelet op art.
554 B.W., heeft een onbetaalde onderaannemer niet het recht om reeds
geplaatste ramen en deuren terug te nemen; de ramen waren weliswaar nog
niet vastgeankerd, maar waren toch al zodanig verbonden met het in
opbouw zijnde huis, dat er reeds incorporatie heeft plaatsgevonden (Rb.
Gent, 16 juni 1987, T.G.R., 1987, 109).
419. TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID. VERTREKPUNT- Reeds hoger (nr.
399) werd het cassatiearrest van 24 februari 1983 besproken, volgens welk
overeenkomsten waarin bepaald wordt dat de voorlopige oplevering als
aanvaarding en meteen ook als beginpunt van de tienjarige aansprakelijkheid zal gel den, niet in strijd zijn met de artt. 1792 en 2270 B. W. en evenmin
met de dwingende bepalingen van de Wet 9 juli 1971 inzake de tienjarige
vrijwaring van de verkoper. Volgens het Hof van Cassatie wil art. 9 van
deze wet met het voorschrift dat er een eindoplevering moet zijn die door
een termijn van ten minste een jaar gescheiden is van de voorlopige
oplevering, hoewel het de kopers meer bescherming wil bieden, noch de
tienjarige vrijwaring als zodanig, noch het vertrekpunt daarvan regelen
(Cass., 24 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 808, noot, J.T., 1983, 575,
Pas., 1983, I, 716, R.C.J.B., 1985, 400, noot Herbots, J., T. Aann., 1983,
221, Rev. Not. B., 1983, 315, R. W., 1983-84, 164, Res Jur. Imm., 1984,
105).

Ondanks dit principe-arrest, hield het Hof van Beroep te Bergen val dat,
wanneer de Wet Breyne toepasselijk is, het beding dat de tienjarige aansprakelijkheid doet aanvangen vanaf de voorlopige oplevering, strijdig is met
de openbare orde (Bergen, 9 mei 1983, T.B.H., 1985, 263, noot Parmentier,
Cl.).
420. WAARBORGREGELING- Inzake de waarborgregeling, wordt een onderscheid gemaakt naargelang de aannemer/verkoper aldan niet de hoedanigheid van erkend aannemer bezit. Niet-erkende aannemers dienen, overeenkomstig art. 12 al. 2 Wet 9 juli 1971 en art. 4 K.B. 21 oktober 1971,
te zorgen voor een voltooiings- en terugbetalingswaarborg.

De voltooiingswaarborg strekt tot zekerheid van de volledige afwerking van
het gebouw volgens de bepalingen van het contract. Het zou volgens de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen in strijd zijn met de geest van de
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Wet Breyne, deze waarborg slechts te verlenen voor het allernoodzakelijkste
en niet voor de volledige bouwovereenkomst (Kh. Antwerpen, 21 januari
1982, T. Aann., 1983, 211, noot Devroey, M.). In dezelfde zin besliste de
Rechtbank te Luik dat de voltooiingswaarborg zich uitstrekt tot het verwerven van een muurgemeenheid, wanneer dit in het contract begrepen is (Rb.
Luik, 4 september 1986, Jur. Liege, 1986, 560).
Het geciteerde Antwerpse vonnis laat echter een steek vallen wanneer het
de bank veroordeelt tot het uitbetalen van de voltooiingswaarborg, na de
aannemingsovereenkomst ontbonden verklaard te hebben ten nadele van de
- ondertussen gefailleerde- aannemer. In dat geval kan de opdrachtgever
slechts een beroep doen op de terugbetalingswaarborg. Weliswaar zijn de
aard en de voorwaarden van deze terugbetalingswaarborg nog niet bij K.B.
geregeld, zulks belet niet dat een financiele instelling een terugbetalingswaarborg kan verlenen voor zover de modaliteiten ervan niet afwijken van
de doelstellingen van de Wet 9 juli 1971 (Antwerpen, 22 mei 1985, T. A ann.,
1986, 139, noot).
In een arrest van 18 maart 1986 (Pas., 1986, II, 84) wijst het Hof van Beroep
te Brussel op de mogelijke notariele aansprakelijkheid i.v.m. de waarborgregeling. De notaris behoort van de aannemer het bewijs van zijn erkenning te vragen; hij begaat ook een fout wanneer hij niet de wettelijke
verplichtingen naleeft, hem opgelegd door art. 4 K.B. 21 oktober 1971.
421. NIETIGHEDEN - Niet-naleving van de verplichte vermeldingen in het
contract (art. 7) of van de voorschriften inzake de waarborg (art. 12), brengt
de nietigheid van de gehele overeenkomst of van het met de wet strijdige
beding met zich (art. 13). Deze nietigheid is slechts betrekkelijk, daar ze
aileen door de verkrijger of door de opdrachtgever kan worden aangevoerd
v66r het verlijden van de authentieke akte of, indien het een aannemingsovereenkomst betreft, v66r de voorlopige oplevering (zie Cass., 2 mei 1983,
Arr. Cass., 1982-83, 1075, Pas., 1983, I, 980 en T. Aann., 1987, 132, noot
Flamme, Ph.; Antwerpen, 28 april1982, T. Aann., 1982, 253; Gent, 14 mei
1982, R. W., 1984-85, 1851; Bergen, 18 maart 1986, Pas., 1986, II, 84; Rb.
Namen, 6 december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 209, noot Chandelle, J .M.
en T. Aann., 1985, 31).

Ben enkele met nietigheid gesanctioneerde tekortkoming aan de bepalingen
van de Wet Breyne volstaat om de nietigheid van de gehele overeenkomst
met zich te brengen. Of de bouwheer a! dan niet enig nadeel geleden heeft
is van geen belang; het bestaan van schade is geen voorwaarde voor het
instellen van de vordering tot nietigverklaring (Gent, 14 mei 1982, R. W.,
1984-85, 1851).
Kan de relatieve nietigheid van art. 13 Wet Breyne door de opdrachtgever/koper ook reeds v66r de voorlopige oplevering/authentieke akte worden ,gedekt" overeenkomstig het gemeen recht (zie Van Gerven, W.,
Algemeen dee!, Brussel, Story-Scientia, 1987, 441)? De Rechtbank van
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Eerste Aanleg te Namen meent van wei en maakte uit de briefwisseling
tussen partijen op dater ,bevestiging" had plaatsgevonden van een relatieve nietigheid wegens miskenning van de artt. 7b, 7d en 12 (Rb. Namen, 6
december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 209, noot Chandelle, J.M. en T.
Aann., 1985, 31; zie ook Hannequart, Y., Le droit de Ia construction,
Brussel, Bruylant, 1974, 153-155; De Caluwe, A. en Delcorde, A., ,Loi du
9 juillet 1971 reglementant les contrats relatif a certaines constructions
immobilieres", J. T., 1972, (181), 186; contra Chandelle, J .M. in zijn noot
onder het geciteerde vonnis ).
422. GEVOLGEN VAN DE NIETIGVERKLARING- Tengevolge van de nietigverklaring van de overeenkomst, dient normalerwijze wederzijdse teruggave
van het reeds gepresteerde te geschieden. In de meeste gevallen zal de
opdrachtgever /koper de reeds uitgevoerde werken niet meer kunnen restitueren. Een vergoedingsregeling overeenkomstig de beginselen inzake verrijking zonder oorzaak is dan aangewezen (zie Gent, 14 mei 1982, R. W.,
1984-85, 1851; Kh. Nijvel, 1 juni 1978, T. Aann., 1983, 301). Het Hofvan
Beroep te Gent veroordeelde bovendien de aannemer, op grond van een
culpa in contrahendo, tot een volledige schadevergoeding jegens de bouwheer: de aannemer-verkoper kan niet ernstig beweren de dwingende bepalingen van de Wet Breyne niet te kennen; als vakman heeft hij een foutieve
nalatigheid begaan door niet vooraf de nodige juridische informatie in te
winnen en door zijn medecontractant, hetzij doelbewust hetzij uit nalatigheid, een onwettige overeenkomst te Iaten ondertekenen (Gent, 14 mei 1982,
R. W., 1984-85, 1851).
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423. BRUIKLEEN. BEGRIP- De overeenkomst waarbij een waning gratis ter
beschikking wordt gesteld, is geen huur maar een bruikleen (Rb. Luik, 31
maart 1987, Rev. Liege, 1987, 1145, noot P.H.). De kosteloosheid die
luidens art. 1876 B.W. tot de essentie van de bruikleen behoort, onderscheidt haar inderdaad van het huurcontract (Vred. Roeselare, 19 november
1982, R. W., 1983-84, 2839, noot; zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr.
134).
424. TERUGGAVEPLICHT VAN DE BRUIKLENER- De uitlener kan de geleende zaak in beginsel niet terugvorderen v66r het verstrijken van de overeengekomen termijn (art. 1888 B.W.). In het geciteerde Luikse vonnis was de
bruikleen van een waning toegestaan voor een bepaalde termijn - !evenslang - en intuitu personae van de lener. Behoudens een eventuele vervroegde terugname op grand van art. 1889 B.W, kan de bruiklener dan oak
niet uitgezet worden.
Omtrent de plaats waar de in bruikleen gegeven zaak moet worden teruggegeven, bestaat in rechtspraak en rechtsleer vooralsnog geen eensgezindheid
(zie Overzicht 1975-1977, T.P.R., 1980, nr. 275; Simont, L. en De Gavre,
J., ,Examen de jurisprudence (1969-1975) Les contrats speciaux",
R.C.J.B., 1977, nr. 236; Van den Yonder, V., ,Lening", in Commentaar
Bijzondere Overeenkomsten, De Keyser, L., Dirix, E., Sluyts, Ch. en Van
Gelder, A. (ed.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., 1888-1).
De Vrederechter van Brussel sluit zich blijkbaar aan bij de opvatting dat,
behoudens andersluidend beding, de teruggave van de geleende zaak dient
te gebeuren ter woonplaats van de uitlener (Vred. Brussel, 18 januari 1984,
J. T., 411). Eigenaardig genoeg was de Vrederechter van oordeel dat in casu
de lener van een lichtreclame deze niet zelf van zijn gevel moest verwijderen,
maar werd aan de uitlener toelating gegeven om het reclamebord te komen
weghalen, onder verplichting de gaten in de gevel behoorlijk te dichten.
425. VERBRUIKLENING. ALGEMENE GELDIGHEIDSVEREISTEN - Luidens
art. 483 B.W. mag de ontvoogde minderjarige onder geen voorwendsel
leningen aangaan zonder een beslissing van de familieraad, gehomologeerd
door de rechtbank van eerste aanleg, de procureur des konings gehoord (zie
Bergen, 22 februari 1984, J. T., 1984, 458; Jeugdrb. Kortrijk, 19 februari
1985, R. W., 1984-85, 2768). In het geval voorgelegd aan het Hof van Beroep
te Bergen, voerde de uitlener aan dat de ondertussen meerderjarig geworden
lener de (relatieve) nietigheid wegens miskenning van art. 483 B.W. had
, bevestigd" en verzaakt had aan het recht zich erop te beroepen. Het Hof
van Beroep was het daarmee niet eens: uit het feit dat de betrokkene voor
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de eerste rechter de gegrondheid van de eis tot terugbetaling van de lening
niet betwistte, kan geen stilzwijgende bevestiging afgeleid worden (Bergen,
22 februari 1984, J. T., 1984, 458).
Is de ontvoogde minderjarige gehuwd onder het wettelijk stelsel, dan kan
aan de meerderjarige echtgenoot, in toepassing van art. 1420 B. W., machtiging worden verleend om aileen een hypothecaire lening aan te gaan (Rb.
Nijvel, 17 juli 1981, Rev. Not. B., 1983, 148; zie Rb. Antwerpen, 25 juli
1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 302, noot Gallus, N.; contra C. De
Busschere, in zijn noot onder het vonnis van de Rechtbank van Nijvel).
Ben man leende 160.000 Fr, om te dienen als huwelijksuitzet voor de dochter
van zijn vijftien jaar oudere bijzit. Toen deze laatste de relatie beeindigde,
weigerde de lener nog verdere afbetalingen te doen en vorderde hij voor de
Rechtbank van Koophandel te Brussel de nietigverklaring van de leningsovereenkomst wegens haar ongeoorloofde oorzaak. De rechtbank kwam
inderdaad tot de bevinding dat de lening strijdig was met de openbare orde
en de goede zeden, een ongeoorloofde oorzaak had en derhalve nietig was
op grond van de artt. 6, 1131 en 1133 B.W. De weigering om verder af te
betalen zodra de relatie met de bijzit afsprong, toonde duidelijk aan dat de
lening was aangegaan met het oog op het in stand houden of belonen van
de buitenechtelijke seksuele relatie. De rechtbank achtte een toepassing van
de adagia ,Nemo auditur... " en ,In pari causa ... " evenwei niet aangewezen: beide partijen hadden bewust meegewerkt aan de totstandkoming van
de (nietige) overeenkomst; er was geen reden om de ene partij zwaarder te
bestraffen dan de andere; nietigverklaring met restitutie in beide richtingen
leek de rechtbank de meest adekwate oplossing ter beveiliging van de
maatschappelijke belangen (Kh. Brussel, 20 oktober 1983, R. W., 1985-86,
1434).
Het Hof van Beroep te Luik vestigt er de aandacht op dat leningen tussen
concubinerenden nog niet vermoed worden te zijn aangegaan met als
determinerende beweegreden het doen onstaan, in stand houden of belonen
van de buitenechtelijke verhouding. De bewijslast hieromtrent rust op
degene die zich op de nietigheid beroept (Luik, 27 april 1987, Rev. Liege,
1987, 1564). In casu had de vrouw nog mi de beeindiging van de relatie
uitdrukkelijk erkend 450.000 Fr (met 80Jo interest) verschuldigd te zijn aan
haar gewezen partner. Hieruit bleek volgens het Hof dat zij het geld niet
ontvangen had om de buitenechtelijke relatie te doen ontstaan, in stand te
houden of te belonen.
426. LENING VOOR SPEELSCHULDEN- H. dagvaardde G. tot terugbetaling
van een lening die was toegestaan in een speelhuis. De Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt verklaarde de vordering onontvankelijk in toepassing van
art. 1965 B. W. Het Hof van Beroep van Antwerpen zag het anders: er was
niet bewezen dat de lening was toegestaan om te spelen of verder te spelen;
indien de lening was toegestaan om de lener toe te Iaten na het spel zijn
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speelschulden te voldoen, zou art. 1965 B. W. zeker niet van toepassing zijn
(Antwerpen, 19 februari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 140).
427. BEWIJS - Wie de teruggave van een geldsom vordert die hij beweert
als lening te hebben overhandigd, moet het bestaan van de leenovereenkomst rechtens bewijzen. De louter overhandiging van een geldsom bewijst
nog niet het bestaan van dergelijk contract (Cass., 14 november 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 359, Rev. Not. B., 1986, 362, noot Lorent, A.; Brussel, 11
april1986, J.T., 1987, 114).

Niet steeds wordt deze basisregel inzake het bewijs van de lening correct
toegepast. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik in een arrest van 17
februari 1984 dat op de persoon aan wie een bedrag werd overhandigd dat
wordt teruggevorderd, de bewijslast rust om desgevallend aan te tonen dat
het om een schenking gaat. Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest nu het
nergens van de , uitlener" het bewijs van de leenovereenkomst had gevraagd. Wie de uitvoering van een verbintenis tot teruggave vordert, moet
het bestaan ervan bewijzen (Cass., 14 november 1985, Arr. Cass., 1985-86,
359, Rev. Not. B., 1986, 362, noot Lorent, A.). De Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen maakt in een vonnis van 8 oktober 1984 (Rev. Reg. Dr.,
1985, 46) dezelfde fout.
Overeenkomstig het gemeen recht kan het bewijs van de lening, wanneer
het een som van meer dan drieduizend frank betreft, in beginsel slechts
geleverd worden door een geschreven onderhandse akte, die moet voldoen
aan de vormvereisten van art. 1326 B.W. Documenten uitgaande van de
schuldenaar (schuldbekentenissen ... ), die niet aan de vereisten van deze
bepaling voldoen, kunnen wei in aanmerking genomen worden als begin van
geschreven bewijs (art. 1347 B.W.) dat dan met andere bewijsmiddelen kan
worden aangevuld. Toepassingen: Brussel, 9 maart 1983, Rec. Gen. Enr.
Not., 1986, 182 en R. W., 1985-86, 750, noot; Bergen, 13 november 1984,
Pas., 1984, II, 155, noot; Bergen, 10 september 1986, Rev. Liege, 1987, 568;
Antwerpen, 9 februari 1987, Turnh. Rechtsl., 1987, 10; Rb. Brugge, 19
oktober 1977, T. Not., 1983, 305; Rb. Mechelen, 8 december 1981, R. W.,
1983-84, 594).
Werd echter niet in aanmerking genomen als begin van geschreven bewijs:
een overschrijvingsbewijs uitgaande van de ,uitlener', waaruit op geen
enkele marrier het bestaan van een teruggaveplicht kon worden afgeleid
(Brussel, 11 april 1986, J. T., 1987, 114).
428. LENING OP INTEREST. TERUGBETALING- Wanneer er in de overeen-

komst geen uitdrukkelijke terugbetalingstermijn werd voorzien (zoals soms
gebeurt bij leningen tussen familieleden), wordt de terugbetalingstermijn,
in toepassing van art. 1900 B.W., door de rechter vastgesteld rekening
houdende met de omstandigheden en de gemeenschappelijke bedoeling der
partijen, derwijze dat de lener de tijd krijgt om uit de lening het nut te halen
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dat hij ervan verwachtte. Zolang die termijn niet verstreken is, blijft de
conventionele interest verschuldigd (zie Bergen, 13 november 1984, Pas.,
1984, II, 155, noot; Rb. Brugge, 19oktober 1977, T. Not., 1983, 305). Waar
het Hof te Bergen een heropening der de batten beval, om de opmerkingen
der partijen over de terugbetalingstermijn te horen, kwam het de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge logisch en billijk voor de terugbetaling op te
leggen uiterlijk op de datum van de goedkeuring van de tussen te komen
staat van vereffening en verdeling van de nalatenschappen van de uitleners.
Noch de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, noch het feit dat een
klerk van de notaris optrad als sterkmaker bij het verlijden van een
authentieke leningsakte, Ieiden tot het besluit dat de notaris door de
schuldeiser werd belast met een onbeperkte opdracht om aile betalingen van
interest en kapitaal in ontvangst te nemen. Uit de omstandigheid dat de
interesten op de normale vervaldagen in handen van de notaris werden
betaald zonder protest vanwege de schuldeiser, kan worden afgeleid dat de
notaris een mandaat had om namens de schuldeiser de op de contractueel
vastgestelde tijdstippen vervallen interest en te aanvaarden, maar niet dat de
notaris een onbeperkt mandaat ontvangen had, o.m. om de leners vrij te
stellen van de bij vervroegde terugbetaling te vervullen formaliteiten, en de
gelden in ontvangst te nemen wanneer deze formaliteiten niet werden
nageleefd (Gent, 5 april1984, R. W., 1984-85,2137, noot; zie Van Quickenborne, M., ,De notaris als lasthebber der partijen bij de terugbetaling van
een lening", R. W., 1984-85, 2097-2124).
429. ANATOCISME - Vervallen interesten van kapitalen kunnen volgens
art. 1154 B.W. slechts interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een
gerechtelijke aanmaning, ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn. Schendt genoemde
wetsbepaling, het arrest dat gerechtelijke interesten toewijst op een rente die
nog geen geheel jaar gelopen heeft (Cass., 18 maart 1983, Arr. Cass.,
1982-83, 883).
430. HYPOTHECAIRE LENING. VERVROEGDE TERUGBETALING- Het beding in een hypothecaire lening naar luid waarvan geen terugbetaling van
het geleende bedrag mogelijk is gedurende de eerste periode van vijf jaar
en dat daarna wei vervroegde remises toegelaten zijn mits een wederbeleggingsvergoeding, is een beding in het voordeel van de uitlener. Wanneer de
schuldeiser van dit voordeel afziet en tijdens de eerste vijfjarige periode
uitdrukkelijk een vervroegde terugbetaling aanvaardt, kan hij geen wederbeleggingsvergoeding eisen, aangezien deze conventioneel slechts verschuldigd is indien na het verstrijken van de eerste vijf jaar vervroegde terugbetalingen zouden gedaan worden (Brussel, 25 juni 1986, R. W., 1987-88, 477).
De clausule in een hypothecaire lening met een duurtijd van twintig jaar,
krachtens welke de uitlener na vijf jaar mag opzeggen en de vervroegde
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terugbetaling vorderen, met de mogelijkheid voor de client om zonder
kosten de verderzetting van de lening te bekomen aan de op dat ogenblik
geldende voorwaarden voor dergelijke leningen, miskent volgens de Rechtbank te Hoei alle beginselen van het verbintenissenrecht: het zou aan de
overeenkomst haar precieze voorwerp - duur en kosten waaronder de
intrestvoet - ontnemen waaromtrent tussen partijen wilsovereenstemming
was bereikt (Rb. Hoei, 28 november 1983, Pas., 1984, III, 33, T.B.H., 1984,
704 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 150).
Dit vonnis werd hervormd door het Hof te Luik (11 juni 1986, Bank Fin.,
1986, 87, Rev. Reg. Dr., 1986, 240 en Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 59), dat
besliste dat aan zulk beding, op grond van het beginsel van de wilsautonomie en de verbindende kracht van de overeenkomst (art. 1134 B.W.),
volledige uitwerking moet gegeven worden. Van een culpa in contrahendo,
gekwalificeerde benadeling, rechtsmisbruik of een leeuwenbeding is er geen
sprake.
De Rechtbank van Antwerpen bevond een clausule van vijfjaarlijkse opzegbaarheid en vervroegde terugbetaling, maar met mogelijkheid van verderzetting aan nieuwe voorwaarden, evenmin in strijd met de dwingende
bepalingen van het K.B. nr. 225 van 7 januari 1936. Dit K.B. bevat nergens
een verbod van vervroegde opeisbaarheid of eenzijdige opzegging zonder
fout in hoofde van de lener. Uit art. 5, volgens welk de rentevoet van de
hypothecaire lening ,vast" moet zijn, vloeit niet voort dat in de loop van
de duurtijd van het contract de rentevoet door partijen in onderling akkoord
niet zou kunnen gewijzigd worden, mits hij dan opnieuw ,vast" bepaald
wordt, d.w.z. met een cijfer. Wanneer de intrestvoet aldus gewijzigd wordt
gedurende de looptijd van de lening, gebeurt dit niet door toepassing van
een niet-toegelaten formule, maar bij akkoord van partijen tijdens de
looptijd van de lening (Rb. Antwerpen, 25 april1986, T.B.H., 1987, 114).
431. HYPOTHECAIRE LENING. ONTBINDING- Een echtpaar ging een hypothecaire lening aan voor de aankoop van een woning. Op een bepaald
ogenblik vroeg de bank- ten onrechte zo bleek achteraf- de onmiddellijke terugbetaling van het saldo wegens een vermeende wanprestatie van de
leners. Na protest van deze laatsten, gaf de bank haar vergissing ruiterlijk
toe en werd alles rechtgezet. Blijkbaar tot grote voldoening van de leners,
die lieten weten te willen , ... maintenir a tout prix les bonnes relations qui
existent entre la ( ... ) banque et nous-memes''. De relatie tussen de echtgenoten onderling loopt echter op de klippen. Om het huis te kunnen verkopen,
vordert de man dan alsnog de ontbinding van de lening op grond van
hogervermelde vergissing van de bank. Deze vordering wordt zowel door
de Rechtbank van Eerste Aanleg als door het Hof van Beroep te Brussel
afgewezen (Brussel, 20 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 865). Hoe kan het
ook anders; na aanvankelijk de rechtzetting ,in natura" van de vergissing
aanvaard te hebben, konden de leners op grond hiervan uiteraard niet meer
de ontbinding van de overeenkomst bekomen. Het Hof van Beroep drukt
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zich wei tamelijk ongelukkig uit wanneer het stelt dat , , ... en remettant les
choses en l'etat, Ia banque a repare en nature Ia faute qu'elle avait commise;
que Ia reparation en nature de }'inexecution d'une obligation contractuelle
est de regie ... ". Hieruit zou men - ten onrechte - kunnen afleiden dat
de keuze tussen de ontbinding en het herstel in natura, aan de in gebreke
blijvende partij wordt overgelaten. Het hoedje boven het arrest kan die
verkeerde indruk, eens te meer, slechts versterken.
432. WOEKER- Art. 1907ter B.W. verleent de rechter de bevoegdheid om
de bedongen interest te verminderen wanneer deze klaarblijkelijk de normale interest en de dekking van het risico overschrijdt en de uitlener misbruik
heeft gemaakt van de behoeften, de zwakheden, de hartstochten of de
onwetendheid van de lener. De toepassingsvoorwaarden van deze bepaling
waren volgens het Hof van Beroep te Brussel niet vervuld toen er voor een
lening een interest van 16,50Jo werd aangerekend, vermits dit op het ogenblik
dat de lening werd toegestaan (begin 1984) een gebruikelijke interest was
en nergens bewezen was dat de uitlener misbruik zou gemaakt hebben van
de behoeften, zwakheden of onwetendheid van de lener, een firma in
speelautomaten (Brussel, 21 mei 1987, J.T., 1987, 703).
N.a.v. een strafrechtelijke vervolging wegens woeker (art. 494 Sw.) besliste
het Hof te Brussel dat een strafbeding en een beding betreffende het verval
van de termijn in casu niet mochten beschouwd worden als voordelen die
de uitlener zich boven de normale interest en de dekking van het risico heeft ·
doen beloven (art. 494 al. 2 Sw.), maar eerder een gebruikelijke techniek
die de uitlener, in geval van verzuim van de lener, aanwendt om het bedrag
van de hoofdsom in te vorderen en het winstverlies te dekken. Het Hof
besliste geenszins dat deze bedingen nooit in aanmerking zouden mogen
genomen worden bij de beoordeling van het al dan niet buitensporig
karakter van de aan de lener opgelegde lasten (Cass., 23 maart 1983, Arr.
Cass., 1982-83, 907 en Pas., 1983, I, 805).
LENING OP AFBETALING Een bank die aan een particulier een
persoonlijke lening op afbetaling had toegestaan en de geleende som, zoals
afgesproken, aan een notaris had overgemaakt, ontdekte dat de lener
overleden was vlak nadat hij het contract ondertekend had, maar v66r de
ondertekening door een afgevaardigde van de bank. De bank vroeg de
onmiddellijke teruggave van het gestorte bedrag, aanvoerende dat de lening
een zake/ijke overeenkomst is en dat zij derhalve nog niet tot stand gekomen
was op het ogenblik van het overlijden van de lener. In eerste aanleg kreeg
de bank gelijk; het Hofvan Beroep zag het evenwel anders. In een uitvoerig
gemotiveerd arrest merkt het Hof te Bergen op dat het zakelijk karakter van
de lening (de overeenkomst komt pas tot stand bij de effectieve afgifte van
het geleende - art. 1892 B. W.) niet geldt voor de zgn. persoonlijke leningen
op afbetaling, onderworpen aan de Afbetalingswet van 9 juli 1957 zoals
gewijzigd door de wet van 5 maart 1965. Art. 1 al. 3 van deze wet omschrijft
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de persoonlijke lening op afbetaling als ,elke overeenkomst... waarbij geld
of andere betaalmiddelen ter beschikking worden gesteld van een lener, die
zich verbindt de lening af te lossen in ten minste vier termijnen". De
effectieve afgifte van het geleende bedrag is hierbij niet Ianger een onstaansvereiste voor het contract (zie Van den Bergh, J. en De Caluwe, A.,
Afbetalingsovereenkomsten, nr. 827, p. 324-325). In casu was de overeenkomst volgens het Hof wel degelijk tot stand gekomen op het ogenblik dat
de lener de hem, via een tussenpersoon, voorgelegde exeniplaren van het
contract ondertekende (Bergen, 27 mei 1986, J. T., 1987, 333).
Bij gebreke van een rechtsgeldig tot stand gekomen koop op afbetaling er was geen voorschot gevraagd overeenkomstig art. 5 Afbetalingswet is de lening op afbetaling die de koop moest financieren zonder voorwerp.
De financieringsmaatschappij die niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag
legde en de te financieren koopsom aan de verkoper overmaakte, hoewel
zij had kunnen achterhalen dat er geen rechtsgeldige koop was voltrokken,
kon dit bedrag niet van de klant terugvorderen (Rb. Hasselt, 18 januari
1982, R. W., 1984-85, 755).
De Afbetalingswet is niet van toepassing op persoonlijke leningen op
afbetaling aan een handelaar, nijveraar, landbouwer, ambachtsman of
beoefenaar van een vrij beroep toegestaan voor de behoeften van zijn
beroep (art. 2, 6°). Aan de uitlener om het bewijs te leveren dat de lening
werd toegestaan voor de professionele behoeften van de lener (Luik, 10
maart 1983, J.T., 465, noot Van Lier, H.). Dit bewijs werd ter zake niet
geleverd. De uitvoering van de lening was gewaarborgd door een wisselbrief, hetgeen verboden wordt door art. 19bis Afbetalingswet. In toepassing
van art. 19quinquies al. 1 stelde het Hof te Luik vast dat de verplichtingen
va,n de lener hierdoor van rechtswege verminderd waren tot het nominaal
bedrag van de lening. De leners dienden dit bedrag wel onmiddellijk te
betalen aangezien de terugbetalingstermijn reeds volledig verstreken was
(ten onrechte had de Rechtbank van Neufchateau nieuwe terugbetalingstermijnen toegestaan- zie Van den Bergh, J. en De Caluwe, A., o.c., p. 406,
nr. 1029).
In verband met de sanctie van art. 19quinquies, liet de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Luik (16 december 1982, Jur. Liege, 1983, 289, noot Doutrewe,
M.) wei een steek vallen toen werd geoordeeld dat, wegens verkeerde
vermeldingen in het contract m.b.t. het totaal en het maandelijks terug te
betalen bedrag (art. 19ter), de verplichtingen van de lener van rechtswege
verminderd waren. Art. 19quinquies al. 2 bepaalt duidelijk dat in geval van
onjuiste verplichte vermeldingen in het contract, de rechter de vermindering
kan uitspreken, voor zover de lener aantoont dat uit de onjuistheden voor
hem enig nadeel kon ontstaan.
Het lastenpercentage waarvan sprake in de artt. 19ter en 19quater Afbetalingswet, omvat enerzijds de rente, anderzijds de informatiekosten, de
kosten tot samenstelling van het dossier, beheers-, administratie- en inningskosten en in het algemeen alle bij de persoonlijke lening op afbetaling
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gevraagde kosten. In geval van faillissement van de lener wordt het nog
verschuldigde saldo van de hoofdsom onmiddellijk eisbaar. Als de loop van
de interest krachtens art. 451 Faill. W. ophoudt, houden ook de verdere
administratiekosten in feite op te lopen aangezien zij wegens het verval van
de termijn niet meer moeten worden gedaan. Op grond van deze overwegingen kon het Hof van Beroep te Luik (28 september 1984, Jur. Liege, 1985,
17) wettig beslissen dat de schuldvordering van de bank slechts ten belope
van het nog verschuldigde kapitaal in het passief van het faillissement van
de lener moest worden opgenomen (Cass., 10 april 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1078, Pas., 1986, I, 973 en Rev. Liege, 1987, 137, noot Cl.P .). Het
bestreden arrest werd echter verbroken inzoverre het besliste dat de door
de bank gevorderde conventionele schadevergoeding niet aan de failliete
boedel kon tegengeworpen worden. Het strafbeding behoudt zijn uitwerking, ook al is het precies n.a.v. zijn faillissement dat de lener zijn contractuele verplichtingen niet meer nakomt.
In gebreke blijvende leners verweerden zich tegen de vordering tot betaling
van het saldo van de lening, aanvoerende dat de overeenkomst niet voldeed
aan art. 19quater Afbetalingswet, omdat een terugbetalingstermijn van
vijftien maanden was voorzien, terwijl deze volgens het K.B. 23 december
1957 dertig maanden zou moeten bedragen. Dit snijdt natuurlijk geen hout.
De bij K.B. vastgestelde terugbetalingstermijnen zijn slechts maximumterugbetalingstermijnen. AI even onterecht beweerden de leners dat het
conventioneel boetebeding strijdig was met de voorschriften van art. 19octies, doordat de forfaitaire vergoeding was berekend op ,het totaal der nog
verschuldigde bedragen''. Het kwestieuze beding was nl. geen beding bedoeld in art. 19octies § 1 (machtiging van de uitlener om onmiddellijke
terugbetaling te eisen), maar een gewoon strafbeding in de zin van art.
19octies § 2. De bedongen schadevergoeding (15o/o op het totaal van de ten
tijde van de dagvaarding nog verschuldigde bedragen) leek de rechtbank
niet overdreven of onverantwoord (Rb. Gent, 22 januari 1987, T.G.R.,
1987, 8; zie over uitdrukkelijke ontbindende bedingen en strafbedingen
volgens de Afbetalingswet: Van den Bergh, J. en De Caluwe, A., o.c., nr.
1055 e.v.).
De geldigheid van het strafbeding dient beoordeeld te worden in het Iicht
van de normale interest op het uitgeleende bedrag en de rechtmatige winst
voor de kredietinstelling, gelet op de gemaakte kosten (Rb. Marche-enFamenne, 24 april 1986, T.B.B.R., 1987, 181). Gelet op de bedongen
interesten, werd een strafbeding van 10% strijdig bevonden met art. 6 B. W.
Ben verhogingsbeding van 10%, gecumuleerd met een bedongen vertragingsrente van 1,5% per maand werd daarentegen wei geldig geacht door
de Recht bank van Eerste Aanleg te Mechelen (23 november 1982, R. W.,
1985-86, 752, noot).
434. BEVOEGDHEID - De geschillen betreffende de overeenkomst van
bruikleen behoren niet tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter
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zoals omschreven in art. 591 Ger. W. (Vred. Roeselare, 19 november 1982,
R. W., 1983-84, 2839, noot). Zeer terecht merkte de Vrederechter op dat,
aangezien de kosteloosheid tot de essentie van de bruikleen behoort, dergelijke overeenkomst geenszins mag gelijk gesteld worden met de huurovereenkomst, waarvoor art. 591, 1° Ger. W. een bijzondere bevoegdheid aan
de vrederechter toekent.
Wanneer bij hem, overeenkomstig art. 31 Wet van 12 april1965 betreffende
de bescherming van bet loon der werknemers, een vordering wordt ingesteld
tot bekrachtiging van een overdracht van loon van de lener, als waarborg
voor de goede uitvoering van een persoonlijke lening op afbetaling, is de
vrederechter ook bevoegd om - in laatste aanleg - uitspraak te doen over
alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de hoofdschuldvordering (Cass., 10 november 1983, Arr. Cass., 1983-g4, 290 en Pas., 19g4, I,
267).
Luidens art. 628, go Ger. W. is uitsluitend de rechter van de woonplaats
van de lener bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende
leningen op afbetalingen of persoonlijke leningen op afbetaling. Waar de
meeste auteurs de werkingssfeer van deze bevoegdheidsregel beperkt zagen
tot de (persoonlijke) leningen op afbetaling die onder de toepassing van de
Afbetalingswet vallen (zie Van den Bergh, J. en De Caluwe, A., o.c., nr.
1230; Van Lierde, H., ,Les operations a temperament visees par la loi du
9 juillet 1957 (1957-19g2)", J.T., 19g3, p. 79, nr. g1), is het Hof van
Cassatie daarentegen van mening dat art. 62g, go Ger. W. een algemene
draagwijdte heeft en ook geldt voor leningen die niet aan de Afbetalingswet
onderworpen zijn (Cass., 12 februari 19g2, R. W., 19g3-g4, 19, noot Laenens, J.).
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BEWAARGEVING EN SEKWESTER *

HOOFDSTUK I

BEWAARGEVING
435. BEGRIP- De wet omschrijft de bewaargeving in het algemeen als een
handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder de verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven (art. 1915 B.W.).
De rechtspraak toont aan dat het niet altijd even duidelijk is of een bepaald
contract een overeenkomst van bewaargeving uitmaakt.
Zo besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge (Rb. Brugge 26 mei
1986, T. V.B.R., 1986, 126) dat een internaatsovereenkomst afgesloten
tussen de school en de leerlingen of hun ouders een onbenoemd contract
vormt. Het achterlaten door kinderen van voorwerpen in een klaslokaal
doet in hoofde van de school geen contract van bewaargeving ontstaan. Wil
men spreken van een contract van bewaargeving, dan moeten de partijen
de uitdrukkelijke bedoeling gehad hebben de overgemaakte zaak te bewaren
en te behouden, onder de verplichting om ze naderhand in natura terug te
geven. Ben en ander, aldus de rechtbank van Brugge, veronderstelt een
,bewuste samenvloeiing van wilsgesteltenissen om de uit de bewaargeving
voortvloeiende verbintenissen te doen ontstaan. Door dit bestanddeel komt
een verschil tot uiting tussen bewaargeving en andere toestanden nl. het
louter gedogen".
In het kader van een aantal specifieke contracten zal de vraag opduiken of
het desbetreffende contract als bewaargeving kan gekwalificeerd worden.
We denken hierbij aan de vestiaire-cases en parkeercontracten (infra, nr.
441-442). Bovendien zal de rechtspraak meermaals naast een hoofdcontract
van aanneming een accessoir contract van bewaargeving onderkennen. Dit
is onder andere het geval bij onderhoudscontracten met garagisten (infra,
nr. 440).
436. DE BEWAAR- EN TERUGGAVEPLICHT VAN DE BEWAARNEMER- De
bewaarnemer heeft een dubbele verplichting: hij moet de in bewaring
gegeven zaak bewaren en deze in natura teruggeven.
De verplichting de zaak te bewaren, wordt als een inspanningsverbintenis
beschouwd. Aan de bewaargever te bewijzen dat de bewaarnemer een
contractuele tekortkoming heeft begaan bij het bewaren van de zaak. Van
de bewaarnemer wordt daarbij in beginsel niet meer verwacht dan dat hij
aan de in bewaring ontvangen zaak dezelfde zorgen zou besteden als aan
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zijn eigen zaken (art. 1927 B. W.); hij is slechts aansprakelijk voor zijn culpa
levis in concreto. In de door art. 1928 B.W. opgesomde gevallen wordt de
aansprakelijkheid van de bewaarnemer evenwel ,strenger" beoordeeld; de
gemeenrechtelijke zorgvuldigheidsnorm wordt toegepast op de bewaarnemer, die instaat voor zijn culpa levis in abstracto.
De Rechtbank van Berste Aanleg te Hasselt past deze beginselen correct toe
op de situatie van een gerechtsdeurwaarder in wiens handen vrijwillig gelden
worden gedeponeerd in afwachting van de uitvoering van een vonnis (Rb.
Hasselt, 6 januari 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 212). Wanneer de gerechtsdeurwaarder hiervoor een vergoeding ontvangt, dient hij de zorgvuldigheidsnorm in acht te nemen die iedere voorzichtige, in dezelfde omstandigheden geplaatste gerechtsdeurwaarder in acht zou nemen. Hij moet de
gelden afzonderen van zijn eigen vermogen en ze op een afzonderlijke
rubriekrekening plaatsen, zoals gebruikelijk in zijn beroep en deontologisch
trouwens voorgeschreven.
Doch niet altijd worden de artt. 1927 en 1928 B.W. even consequent
toegepast.
Ben commissionair-expediteur die voor zijn opdracht geen loon ontving,
werd door de Antwerpse Rechtbank van Koophandel als een onbezoldigde
bewaarnemer bestempeld. Toch werd van hem gezegd dat hij ,gezien de
aard van zijn beroep ervan op de hoogte dient te zijn dat in de haven van
Antwerpen regelmatig goederen verdwijnen, zodat het van een elementaire
voorzorgsmaatregel zou getuigen dat de op de kaai gelegen goederen
regelmatig zouden bewaakt worden". Volgens de rechtbank had de betrokkene in casu niet voldaan aan zijn algemene zorgvuldigheidsplicht (Kh.
Antwerpen, 23 oktober 1983, Eur. Vervoerr., 1986, 243). Hoewel onbezoldigd, werd aldus op de bewaarnemer toch het criterium van de culpa levis
in abstracto toegepast.
Bij het binnenkomen van een bar-dancing gaf een dame haar bontjas
persoonlijk aan de uitbater, waarbij zij nadrukkelijk aandrong op de goede
bewaring ervan. De exploitant verzekerde dat de jas ,in goede handen en
bewaring" was. Wegens het verlies van de bontmantel, werd schadevergoeding gevorderd, o.m. op grond van art. 1927 B.W. Volgens het Hof van
Beroep te Antwerpen staat de verklaring van de uitbater gelijk met een
aanbod om de zaak in bewaring te nemen. Ben toepassing van art. 1928,
1° B.W., zou men zeggen. Bigenaardig genoeg werd geoordeeld dat de
uitbater ,de verplichting had opgenomen te zorgen voor de bewaring op
een wijze die dezelfde veiligheid zou geboden hebben dan aan zijn eigen
zaken ... " (Antwerpen, 24 mei 1983, Turn h. Rechtsl., 1983, 52). Het openstellen van een buitendeur van de vestiaire om het orkest binnen te laten,
getuigde volgens het Hof niet aileen van een mindere zorg dan voor eigen
zaken, maar bovendien van een onvoorzichtigheid die de uitbater beloofd
had te verrnijden.
De eigenaar van een schilderij die het doek aan een antiquair had toever-
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trouwd voor restauratie, achtte deze laatste als bezoldigd bewaarnemer
aansprakelijk voor de diefstal ervan (art. 1928, 2° B.W.). Het Hof van
Beroep te Luik zag het evenwel anders: de vergoeding die de antiquair
ontving zou slechts een vergoeding voor zijn werk als aannemer geweest
zijn; de accessoire bewaargeving zou onbezoldigd gebleven zijn. In toepassing van art. 1927 B. W. werd geoordeeld dat in casu niet het bewijs geleverd
was dat de antiquair aan het schilderij niet dezelfde zorgen zou besteed
hebben als aan zijn eigen zaken. Nochtans wordt aangenomen dat wanneer
een op zichzelf onbezoldigde bewaargeving een accessorium uitmaakt van
een wei bezoldigde hoofdovereenkomst, op de bewaarnemer de strengere
bewaringsplicht van art. 1928, 2° B.W. rust (vorig Overzicht, T.P.R., 1985,
nr. 148; zie de verwijzingen bij Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van de
vestiairehouder", R. W., 1988-1989, (137), 141).
437. De teruggaveplicht van de bewaarnemer is een resultaatsverbintenis.

Kan de bewaarnemer het hem toevertrouwde goed niet teruggeven, dan is
hij aansprakelijk, tenzij hij het voor hem bevrijdende bewijs Ievert van
toeval of overmacht. Het is vooralsnog niet erg duidelijk hoe de inspanningsverbintenis tot bewaring moet gecombineerd worden met de verbintenis tot teruggave (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 150). Een mogelijke
oplossing bestaat erin de bewijslast van bewaarnemer en bewaargever als
volgt op te vatten: wanneer blijkt dat de bewaarnemer niet in staat is de
hem toevertrouwde zaak te restitueren dan weegt op hem een vermoeden
van aansprakelijkheid. Hij kan deze aansprakelijkheid van zich afwentelen
door te bewijzen dat de verdwijning van het goed te wijten is aan een
vreemde oorzaak en dat hij geen enkele fout of nalatigheid beging. Eens
dit bewijs geleverd kan de bewaargever het ontkrachten door aan te tonen
dat de bewaarnemer voor de bewaring van de zaak niet de nodige bewaringsen voorzorgsmaatregelen, zoals voorgeschreven in art. 1927-1928 B.W.,
genomen heeft.
Een impliciete toepassing hiervan vinden we in een arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 16 apri11986, Rechtspr. Antw., 1986,
133). Een Antwerpse receptienatie moest na ontvangst van 100 zakken
koffie deze bewaren en ter beschikking van de rechthebbende houden.
Diefstal met braak kan niet als overmacht gelden wanneer het bedrijf niet
aantoont hoe zij haar verplichting tot bewaring van de goederen is nagekomen. Met andere woorden, de bewaarnemer kan niet bewijzen dat de
verdwijning van de goederen te wijten is aan een vreemde oorzaak. Integendeel, uit het strafdossier blijkt dat de ruiten aan de straatzijde van het
magazijn gebroken waren. Bovendien werd de opslagplaats tussen 16 u 15
en 8 u onbewaakt achtergelaten. De verdwijning van de goederen is dus niet
te wijten aan ,overmacht" maar wei aan een onzorgvuldige bewaking.
438. AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN- De regeling in het B.W. met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bewaarnemer is niet van openbare
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orde. Partijen kunnen er bijgevolg van afwijken en de aansprakelijkheid
van de bewaarnemer uitbreiden of beperken. Dergelijke bedingen kunnen
slechts ingeroepen worden tegen de bewaargever wanneer hij kennis had of
behoorde te hebben van de aansprakelijkheidsclausule.
Zo besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat het niet voldoende is naar
een voorgedrukte tekst op de keerzijde van blanco magazijnbons te verwijzen. Bovendien, zo stelt het Hof, kunnen de bedingen die afwijken van de
bepalingen inzake bewaargeving in het B.W. slechts gevolgen sorteren
inzoverre zij op ondubbelzinnige wijze door de medecontractant aanvaard
werden (Antwerpen, 28 maart 1984, R. W., 1987-88, 262; de vraag naar de
geldigheid van exoneratieclausules komt verder ook nog aan bod i.v.m. een
aantal specifieke contracten zoals het garage- en parkeercontract en de
vestiaire-cases).
439. PLICHTEN VAN DE BEWAARGEVER- Art. 1947 B.W. bepaalt dat de

bewaargever verplicht is aan de bewaarnemer de kosten te vergoeden die
hij gemaakt heeft voor het behoud van de in bewaring gegeven zaak.
De Compagnie Beige de Manutention kreeg de opdracht 25.666.430 kg
kolen te lassen, te stapelen en te bewaren. De bewaarnemer stapelde de
kolen op 2 hopen, de ene grater dan de andere. Later ontstond er brand
in de grootste hoop. In overleg tussen partijen werd besloten de kolen te
verplaatsen en te persen, een en ander om verdere schade te voorkomen.
De kostprijs van deze operatie werd door de bewaargever op fakturatie van
de bewaarnemer, betaald. Later vordert de bewaargever deze kosten en een
aantal andere kosten van de stockage terug van de bewaarnemer (Kh. Gent,
15 oktober 1985, Intern. Vervoerr., 1986, afl. 2, 52). De bewaargever houdt
nl. voor dat hij schade heeft geleden door een ernstige fout van de compagnie: de goederen werden nl. niet op een adekwate manier gestapeld zodat
het persen van de kolen noodzakelijk werd. In het overgelegde deskundigenverslag daarentegen wordt geen enkele kritiek geleverd op de wijze van
stapelen, zodat volgens de rechtbank niet bewezen is dat de manier van
stapelen onvakkundig of ongebruikelijk zou geweest zijn. De rechtbank is
dan ook van oordeel dat de gevorderde vergoeding geen schadevergoeding
is, maar moet beschouwd worden als kosten tot behoud van de zaak. In
toepassing van art. 1947 B. W. zijn deze kosten ten laste van de bewaargever.
440. DE GARAGEHOUDER ALS BEWAARNEMER- Wanneer men zijn wagen

toevertrouwt aan een garage om er onderhouds- of herstellingwerken aan
uit te voeren, dan is de garagist gebonden door een aannemingsovereenkomst die gepaard gaat met een contract van bewaargeving. Bijgevolg is de
garagehouder verplicht het voertuig in goede staat terug te geven. Hij kan
zich enkel van zijn aansprakelijkheid bevrijden door aan te tonen dat de
verdwijning of beschadiging van de wagen te wijten is aan een vreemde
oorzaak en dat hem geen enkele fout of nalatigheid kan verweten worden.
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De aangestelde van een garagist maakte met bet voertuig van een klant een
proefritje, zonder eerst de motor van de wagen te berstellen of nate kijken.
Na een paar bonderd meter stelt bij vast dat er zicb enkele problemen
voordoen en keert bij terug naar de garage. Op de terugweg scbiet de wagen
in brand. Deze elementen wijzen erop dat de beschadiging van de auto te
wijten is aan een gebrek aan voorzorg en voorzichtigbeid vanwege de
garagist. Hij is volledig aansprakelijk voor bet verlies van de wagen (Luik,
26 mei 1986, Jur. Liege, 1986, 540)
In een ander geval liet de garagist bet voertuig van een klant 5 a 6 meter
van de openbare weg acbter op een niet-gesloten en voor iedereen toegankeIijke plaats, terwijl bij in de garage een produkt voor bet onderboud ging
balen. Bovendien liet bij de sleutel in bet contact steken. In deze korte
tijdspanne werd de wagen gestolen. De garagist kan zicb niet van zijn
aansprakelijkbeid bevrijden, daar de diefstal niet aan overmacbt maar wei
aan zijn eigen nalatigbeid te wijten is (Kb. Brussel, 17 apri11986, T.B.H.,
1987, 630)
441. DE VESTIAIRE-CASES - Recbtspraak en recbtsleer bescbouwen bet
vestiairecontract als een contract van bewaargeving (zie bierover Pauwels,
C., ,De aansprakelijkbeid van de vestiairebouder", R. W., 1988-89, 13714<!1-). Docb wanneer een bezoekster van een restaurant baar mantel ophangt
aan een kapstok bij de ingang van een restaurant, er geen bewaakte vestiaire
voorhanden is en bovendien blijkt dat nocb de restaurantbouder nocb een
van zijn aangestelden zich heeft aangeboden om de mantel in bewaring te
nemen, is er tussen partijen geen contract van vrijwillige bewaargeving
ontstaan bij gebrek aan wederzijdse toestemming (Brussel, 30 november
1983, De Verz., 1987, 137, noot Hauferlin, J.).
De dame in kwestie beriep zicb eveneens op art. 1135 B.W., in die zin dat
de overeenkomst tot bet verstrekken van een maaltijd als onontbeerlijk
accessorium een bewarings- en teruggaveplicht zou inbouden m.b.t. de
kledij waarvan de gasten zicb noodzakelijk moeten ontdoen. Dergelijk
standpunt zou waarscbijnlijk wei gehoor vinden in de Franse recbtspraak
docb de Belgische recbtspraak staat er afwijzend tegenover (Pauwels, C.,
I.e., 143-144). In casu oordeelde het Hof van Beroep dat bet niet vaststaat
dat partijen bij bet sluiten van een restaurantcontract dergelijke verbintenis
zouden overeenkomen. Dit is in bet Brusselse in elk geval niet gebruikelijk,
aldus bet Hof van Beroep.
De afgifte van kledingstukken in een ecbte vestiaire wordt als een contract
van bewaargeving beschouwd. Hierbij duikt soms de vraag op of bet al dan
niet om een bewaargeving uit noodzaak gaat. Art. 1949 B.W. omscbrijft
de bewaargeving uit noodzaak als een bewaargeving waartoe men gedwongen wordt door enig ongeval, zoals brand, instorting... of een andere
onvoorziene gebeurtenis. Recbtspraak en recbtsleer geven een ruime interpretatie aan dit begrip. Telkens de bewaargever beroofd werd van de
vrijbeid om niet in bewaring te geven of om een andere bewaarnemer te
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kiezen, is er sprake van bewaargeving uit noodzaak (zie Cass., 19 november
1976, Arr. Cass., 1977, 315).
Zo beweerde mevrouw L., genodigde op een privefeest georganiseerd door
de P.V.V. afdelingvan St. Maartens Latem, dat zij haar nertsmantel wei
aan de kelners van het restaurant moest afgeven omdat zij onmogelijk de
balzaal kon binnentreden gehuld in haar dure mantel. De Rechtbank van
Koophandel van Gent trad dit standpunt niet bij. De vestiaire was immers
niet verplicht. Bovendien was het logisch dat zij een kostbaar jasje niet aan
een vestiaire zou toevertrouwen maar zou dragen tot aan haar zitplaats.
Mevrouw L. zou ,geen kleingeestig of zonderling figuur hebben geslagen
indien zij haar jasje bij zich had gehouden''. Van bewaargeving uit noodzaak is dus geen sprake, aldus de rechtbank (Kh. Gent, 10 maart 1983,
R. W., 1985-86, 375).
Terloops moet aangestipt worden dat het in praktijk weinig belang heeft
of het contract een vrijwillige bewaargeving dan wei een bewaargeving uit
noodzaak is. In verband met de bewijsregeling van bewaargeving kan dit
onderscheid wei van belang zijn (infra, nr. 443).
De Rechtbank van Koophandel van Gent diende in bovengenoemd geval te
oordelen over de aansprakelij kheid van de restaurant-vestiairehouder. Daar
in casu de kelners de genodigden opwachtten en aanboden hun jassen aan
te nemen en weg te brengen naar een speciale ruimte als vestiaire ingericht,
is art. 1928 B.W. van toepassing. De vestiairehouder moet dus aan het
kledingstuk de zorgen van een goed huisvader besteden. In casu meende de
rechter dat een , ,goed huisvader'' niet moest veronderstellen dat er zich bij
de genodigden een dief bevond, daar het om een vriendenbijeenkomst gaat.
,Een dergelijke ontvreemding is in de gegeven omstandigheden (... )iets
totaal abnormaals en moet niet worden verondersteld ... ". Bijgevolg, zo
besluit de rechter, moet de restauranthouder geen speciaal en bestendig
toezicht organiseren op de door hem ingerichte vestiaire. Een dergelijke
verplichting zou de zorg van een goed huisvader overtreffen.
Deze uitspraak werd hervormd door het Hof van Beroep te Gent (Gent, 27
maart 1986, R. W., 1986-87, 1151). Na het vestiairecontract als bewaargeving gekwalificeerd te hebben, wijst het Hof op de teruggaveplicht van de
bewaarnemer. De restauranthouder kon zich in casu niet van zijn aansprakelijkheid bevrijden, vermits hij zeker geen overmacht kon inroepen. Hij
ontkende immers niet dat er geen enkel toezicht op de vestiaire werd
gehouden.
Een zekere Mevrouw Lerminiau bracht met haar echtgenoot en vrienden
oudejaarsavond door in het restaurant ,La Loire". Zij overhandigde haar
bontjas aan de restauranthouder die de jas in de vestiaire opbergde. Op het
einde van de festiviteiten stelde zij vast dat de mantel verdwenen was. De
rechter kwalificeerde dit vestiairecontract als bewaargeving, accessoir bij
het ,restaurant" contract. Maar merkwaardig genoeg paste de rechter hier
de principes van hotelbewaargeving toe: ,Attendu que ces circonstances
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sont celles des contrats de depot d'auberge ou d'h6tel" (Rb. Bergen, 20 juni
1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11.111). Dit terwijl ,ieder student in de rechten
weet dat de hotelbewaargevingsregels niet van toepassing zijn op voorwerpen die behoren aan een persoon die in het hotel-restaurant dineert, maar
niet in bet hotel overnacht" (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 160).
In casu meende de rechter dat de restauranthouder verantwoordelijk was
voor de diefstal van de mantel vermits ,ni Ia force majeur, ni les autres
conditions de I' article 1954 ... sont remplies en l'espece". De omweg naar
de regeling met betrekking tot de hotelbewaargeving is dus des te merkwaardiger daar we tot hetzelfde resultaat komen - met name bet weerhouden
van de aansprakelijkheid van de restauranthouder - via de toepassing van
de gewone regels van bewaargeving. In geval van bewaargeving is de
teruggaveplicht een resultaatsverbintenis waarvan de bewaarnemer zich
enkel kan bevrijden door overmacht aan te tonen te wijten aan een vreemde
oorzaak. Ook bier kon geen overmacht bewezen worden.
442. PARKING- EN DARAGECONTRACT- Aan de hand van de tekst op bet
toegangsticket en een aantal feitelijke elementen onderzoekt de Vrederechter van St. Joost-ten-Node (28 oktober 1986, T. Vred., 1987, 220) de aard
van bet contract met de uitbater van een parking. De tekst op bet toegangsticket vermeldt bet volgende: , Wij beperken er ons toe U een standplaats
te verhuren en nemen geen verantwoordelijkheid op van depositaris". Er
is geen verplichting de sleutels af te geven; er is geen enkel toezicht of
bewaking voorzien; bij bet stallen van de wagens geeft de exploitant geen
enkele aanwijzing. Bovendien wijst de hoogte van bet gevraagde tarief erop
dat de exploitant enkel bet tekort aan parkeermogelijkheden in de stad wil
verhelpen door tijdelijke standplaatsen te verhuren. De automobilist moet
er zich dan oak van bewust zijn dat een dergelijke prijs geen bewaking kan
impliceren. Uit al deze gegevens leidt de rechter terecht bet bestaan van een
huurovereenkomst af en verwerpt hij de kwalificatie van bet contract als
een bewaargeving.
De vermelding op bet ticket waarbij de uitbater uitdrukkelijk bedingt ,geen
verantwoordelijkheid van depositaris" op zich te nemen, is principieel
geldig. Het vonnis steunt zich hiervoor op een quasi-unanieme rechtsleer die
aanneemt dat de automobilist bet bevrijdingsbeding op een kaartje dat aan
de ingang van een parkeergarage wordt afgegeven kende of moest kennen
en bet aanvaard heeft. Het feit dat bet voor de automobilist moeilijk zou
zijn de parking te verlaten of voorbehoud te maken na ontvangst van bet
kaartje is terzake niet dienend.
Het exoneratiebeding is slechts geldig wanneer de tegenpartij kennis had of
behoorde te hebben van bedoelde clausule. Zo zijn de uitstekend zichtbare
affiches op een gratis parkeerplaats, die de N.M.B.S. vrijstellen van aansprakelijkheid t. a. v. de leden van haar personeel die van deze parking
gebruik kunnen maken, rechtgeldig (Vred. Aarlen, 7 november 1986, Verkeersrecht, 1987, 298).
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Een personeelslid van de N.M.B.S. had zijn wagen geparkeerd op een
parkeerplaats die hem gratis ter beschikking werd gesteld door zijn werkgever. Ook bier was een vrijstelling van aansprakelijkheid in hoofde van de
maatschappij aangeplakt. De wagen van het personeelslid werd beschadigd
door een vrachtwagen van de N.M.B.S., waarvan de bestuurder nagelaten
had de handrem goed aan te trekken. Het aangebrachte exoneratiebeding
had volgens de Vrederechter van Waver slechts betrekking op de aansprakelijkheid van de N.M.B.S. zelf, maar niet die van haar aangestelden. De
bestuurder van de vrachtwagen werd persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het
Hof van Cassatie verbrak dit vonnis, omdat het de bewijskracht van bet
vrijstellingsbeding miskende. Daarin werd de exoneratie nl. uitdrukkelijk
uitgebreid tot degenen waarvoor de maatschappij burgerrechtelijk aansprakelijk is (Cass., lOmaart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 850, Pas., 1983, I, 759).
443. BEWIJS VANDE BEWAARGEVING -Art. 1923 B.W. bepaalt datvrijwillige bewaargeving door een geschrift moet bewezen worden wanneer de in
bewaring geven goederen meer dan 3.000 frank waard zijn. Op deze
algemene regel - die eigenlijk niet afwijkt van het gemeenrechtelijke
bewijsrecht - zijn een aantal uitzonderingen.
Een begin van geschreven bewijs (art. 1347 B.W.) kan aangevuld worden
door vermoedens en getuigenissen. De vermelding in een overeenkomst een
,schilderij terug te geven na betaling van schuld" werd eigenhandig geschreven en ondertekend door de bewaarnemer, die de opdracht had het
schilderij in bewaring te nemen om het te verkopen. het Hof van Beroep
te Bergen, hierin bijgetreden door het Hof van Cassatie, nam aan dat
dergelijke verklaring kon gelden als begin van geschreven bewijs (Cass. 6
november 1986, Arr. Cass., 1986-87, 321).
Het bewijs van het contract van bewaargeving kan geleverd worden met alle
middelen van recht wanneer de schuldeiser de titel die hem tot schriftelijk
bewijs diende verloren heeft ten gevolge van een door overmacht veroorzaakt toeval (art. 1348 4° B.W.). Wanneer dit geschreven stuk tenietgaat
door het afbranden van bet huis van de bewaargever, zijn de art. 1923-19241341 B.W. niet meer van toepassing. De bewaargever mag dan het bestaan
van de bewaargeving met alle mogelijke middelen van recht bewijzen
wanneer hij het in bewaring geven goed terugvordert (Rb. Luik, 6 januari
1987, Rev. Liege, 1987, 881).
In een reeds besproken arrest besliste het Hof van Beroep van Gent dat de
bewaargeefster de afgifte van haar mantel met alle middelen van recht mag
bewijzen, wanneer de bewaarnemer betwist dat er een mantel werd afgegeven (Gent 27 maart 1986, R. W., 1986-87, 1151). Het arrest geeft nochtans
niet aan op basis van welke rechtsregel de rechter een uitzondering op art.
1923 B.W. toestaat. Nergens wordt het vestiairecontract uitdrukkelijk als
een bewaargeving uit noodzaak gekwalificeerd. In geval van bewaargeving
uit noodzaak zijn nl. aile bewijsmiddelen toegelaten zelfs wanneer de
waarde van de goederen boger is dan 3.000 fr (art. 1950 B.W.).
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Vermits de restauranthouder een handelaar is, is het mogelijk dat de rechter
zich (impliciet) beriep op art. 25 Wetboek van Koophandel. Het bestaan van
een contract van bewaargeving kan tegen een handelaar met aile middelen
van recht bewezen worden.

HOOFDSTUK

II

SEKWESTER
444. BEGRIP EN vooRwAARDEN - Het sekwester is een maatregel waarbij
een goed, waarover een geschil bestaat of waarop meerdere personen menen
bepaalde rechten te hebben, aan een derde - eveneens sekwester genaamd
- in bewaring wordt gegeven. De bewaargeving duurt tot het geschil
opgelost is of de kwestieuze rechten geregeld zijn. Het B.W. beschrijft 2
soorten: het bedongen sekwester en het gerechtelijk sekwester. Het bedongen sekwester komt tot stand op basis van een overeenkomst. Het gerechtelijk sekwester vindt zijn grondslag in een rechterlijke uitspraak. Enerzijds
kan de rechter een sekwester aanstellen in een aantal gevallen nauwkeurig
door de wet omschreven (art. 1961 1° en 3° B.W.). Bovendien heeft de
rechter de mogelijkheid een sekwester aan te duiden ter bewaring van een
roerend of onroerend goed waarvan het bezit tussen twee of meerdere
personen betwist wordt (art. 1961, 2° B.W.). Art. 1961, 2° B.W. heeft
bijgevolg een algemene draagwijdte.
Om een sekwester te kunnen aanstellen op grand van art. 1961, 2° B.W.
wordt wei vereist dat twee of meer personen een recht hebben of beweren
te hebben op het goed waarvan het sekwester wordt gevraagd. Het bestaan
van een eenvoudig belang is niet voldoende om iemand in staat te stellen
sekwestratie van goederen te vorderen (Cass. 16 apri11984, R. W., 1984-85,
1986 en Pas., 1984, I, 1036). De aanstelling van een sekwester is immers
een ernstige maatregel die slechts met de grootste omzichtigheid en op grand
van belangrijke redenen mag worden bevolen (Gent 23 september 1983,
T.G.R., 1985, 13)
445. TOEPASSINGEN - Wanneer de vennoot van een B.V.B.A. die een
meerderheidsparticipatie bezit, persoonlijk failliet wordt verklaard, kan dit
leiden tot een volledige verlamming van de vennootschap. Dergelijke , ,afgetekende" meerderheidsparticipatie belet de enige andere vennoot, die
slechts 10 van de 250 aandelen bezit, de nodige beslissingen te nemen om
de B.V.B.A. ,nieuw Ieven in te blazen". De Rechtbank van Koophandel
van Brugge acht het dan ook raadzaam in dergelijke situatie een sekwester
aan te stellen (Kh. Brugge, 5 december 1985, T.B.H., 1987, 377).
Uit een aantal feitelijke gegevens blijkt dat twee vennootschappen, met
name de N.Y.'s Olega (vennootschap naar Argentijns recht) en Olarco
Establishment (vennootschap naar Lichtensteins Recht) tot dezelfde groep
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behoren. Ben andere vennootschap, deN. V. Agritrade is enerzijds schuldeiser van de N.V. Olega en dit ten belope van 44.669 dollar. Anderzijds is
zij schuldenaar van Olarco voor een bestelling met een waarde van 66.960
dollar. De N. V. Olega weigert de kwestieuze sam te betalen aan de N. V.
• Argitrade alhoewel zij hiertoe veroordeeld is door een Londense arbitragecommissie. Vermits Olarco en de N.V. Olega blijkbaar geen onderscheiden
juridische persoonlijkheid vormen weigert Agritrade dan oak haar volledige
schuld aan Olarco te betalen. De Ippa Spaarbank werd als sekwester
aangesteld om het bedrag van 44.669 dollar op een afzonderlijke en speciale
rekening te bewaren tot de betwisting hierover opgelost zou zijn (Voorz. Kh.
Brussel, 27 mei 1986, R.P.S., 1986, 225).
446. RECHTSPLEGING - De gewone rechtbanken zijn in principe bevoegd
een sekwester aan te stellen. Art. 584 Ger. W. bepaalt dat de rechter in kart
geding als bewarende maatregel een sekwester kan bevelen (zie Voorz. Kh.
Brussel, 27 mei 1986, R.P.S., 1986, 225).

In geval van dringende noodzakelijkheid mag de rechter in kart geding een
sekwester aanstellen op eenzijdig verzoekschrift. Waar dit vroeger nag
betwist werd, wordt dit principe nu algemeen aanvaard door rechtspraak
en rechtsleer (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 168).
De sekwester moet instaan voor
bewaring en behoud van het gesekwesteerde goed en een zeer voorlopig
beheer. Maar de rechter kan de sekwester met nieuwe macht bekleden. Zo
stellen we vast dat de rechter meestal de taak en bevoegdheden van de
sekwester omschrijft.
447. OPDRACHT VAN DE SEKWESTER -

Ben dame maakt, nadat zij een verzoekschrijft tot echtscheiding heeft
neergelegd, gebruik van haar volmacht en haalt 750.000 fr van de rekening
van haar echtgenoot. Op vordering van de echtgenoot stelt de Rechtbank
van Berste Aanleg te Gent een sekwester aan om dit geld te beheren.
Bovendien wordt de sekwester daarbij gemachtigd dit bedrag op te sporen
en te innen indien de vrouw het geld niet vrijwillig ter beschikking stelt. Het
Hof van Beroep vernietigt echter de aanstelling van de sekwester. Het Hof
is nl. van oordeel dat de maatregel te lichtzinnig werd toegepast (Gent, 23
september 1983, T.G.R., 1985, 13).
In een bevelschrift van de Voorzitter van de Rechtbank te Gent werd een
sekwester aangesteld om de gelden toekomende aan een gesekwesteerde
krachtens de verkoop en de vereffening-verdeling van een onroerend goed
waarin zij onverdeelde medeeigenaar is, te innen en te beheren. De sekwester
blijft aangesteld tot wanneer de betwisting over haar vertegenwoordiging
in de bedoelde onverdeeldheid is opgelost (Voorz. Rb. Gent, 14 juni 1985,
T. Vred., 1986, 17, noot). Gezien de specifieke aard van de maatregel, wordt
betwist of de rechter een sekwester kan aanstellen in het kader van de
bescherming van onbekwamen naar recht of in feite. Ben sekwester kan
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immers slechts aangeduid worden wanneer tussen twee of meerdere personen betwisting bestaat over een bepaald goed; het is geen maatregel om te
voorzien in de vertegenwoordiging van personen die niet bekwaam zijn om
hun goederen te beheren (zie Nys, H., ,Ret beheer van de goederen van
psychiatrische patienten na zgn. decollocatie" (noot onder Rb. Brugge 3
maart 1982), VI. T. Gez., 1982-83, 72-74).
De rechtbank kan ook een sekwester aanstellen om het patrimonium van
een vennootschap in stand te houden, de vennootschapsrekeningen op te
stellen en een algemene vergadering te beleggen (Kh. Brugge, 5 december
1985, T.B.H., 1987, 377).
448. Het sekwester zoals beschreven in het B.W. mag niet verward worden
met de toepassing van het sekwester in het kader van de oorlogswetgeving
(voor een toepassing, zie Mil. Ger., 5 november 1986, Pas., 1987, II, 67).
Volledigheidshalve moeten ook de wet van 21 februari 1983 betreffende de
verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen (B.S. 2 apri11983 en B.S.
12 oktober 1983) vermeld worden. Deze wet voorziet een procedure waarbij
de bewaarnemer tot gedwongen verkoop van lichamelijke roerende goederen die hem worden toevertrouwd, kan overgaan. Hij mag deze procedure
instellen wanneer deze goederen niet teruggewonnen zijn binnen een jaar
te rekenen van de dag waarop de bewaarnemer de eigenaar daarom bij
middel van een aangetekende brief heeft verzocht. Als bewaarnemer wordt
beschouwd de ondernemer, ambachtsman of handelaar die de opdracht had
het goed te bewaren, te bewerken, te herstellen ofte reinigen. Gerechtsdeurwaarders kunnen eveneens onder toepassing van deze wet vallen.
Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de opbrengst van de
verkoop lager zal liggen dan het bedrag van de schuldvordering van de
bewaarnemer kan de rechter beslissen dat het in bewaring gegeven voorwerp
eigendom wordt van de bewaarnemer waardoor diens schuldvordering
vervalt.
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TITEL

VI

KANSCONTRACTEN EN LIJFRENTE

449. SPEL EN WEDDENSCHAP - Voor speelschulden kent de wet geen
rechtsvordering toe (art. 1965 B.W.). Gelden die aan een speler worden
geleend om aan het spel deel te kunnen nemen of het verder te zetten,
worden eveneens als speelschulden beschouwd. Echter niet leningen die een
derde mi het spel toestaat om de wederpartij in staat te stellen zijn speelschulden te voldoen; deze laatste ontsnappen aan de toepassing van de artt.
1965 e.v. B.W. (Antwerpen, 19 februari 1987, Limb. Rechtsl., 1987, 140;
De Page, V, nr. 300 B; Simont, L., De Gavre, 1. en Foriers, P .A., , ,Examen
de jurisprudence (1977-1982) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, nr. _
224, p. 389).
De eigenlijke exceptie van spel mag niet verward worden met het lot van
overeenkomsten die met de organisatie en de exploitatie van het spel te
maken hebben, zoals de huur van lokalen, speelautomaten, e.d. Hun
eventuele nietigheid berust niet rechtstreeks op art. 1965 B. W., maar op hun
ongeoorloojde oorzaak als zijnde strijdig met de openbare orde en de goede
zeden- artt. 6, 1131 en 1133 B.W. (vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr.
172).
De weerslag van de strafrechtelijke geoorloofdheid van sommige kansspelen
(K.B. 13 januari 1975) op het burgerrechtelijke vlak blijft vooralsnog
bet wist.
Sommige rechtspraak meent dat overeenkomsten m.b.t. de exploitatie van
automatische kansspelen die krachtens voornoemd K.B. nominatim toegelaten zijn, oak burgerrechtelijk principieel geldig zijn (zie b.v. Luik, 14
november 1984, Jur. Liege, 1984, 637, noot J.H.; Kh. Mechelen, 22 mei
1985, R. W., 1985-86, 1026; Kh. Luik, 5 februari 1987, J. T., 1987, 253). Op
gevaar af- zo zegt men- rechtsonzekerheid en onbillijke oplossingen te
scheppen in een niet weg te cijferen commerciele activiteit, kan de exploitatie van speelautomaten die door de wetgever uitdrukkelijk worden toegelaten, niet als strijdig met de openbare orde of goede zeden beschouwd
worden. De Rechtbank van Koophandel te Mechelen overwoog m.b.t. de
huur van ,Bingo" -speelautomaten bovendien dat dit spel als trekbiljart
tach een zekere behendigheid vereist en dat er slechts onbeduidende bedragen mee gemoeid zijn (art. 1966 B.W.).
Daartegenover staat de rechtspraak die, in navolging van De Page (V, nrs.
295, 298 en 309), de zelfstandigheid van het burgerlijk recht inzake spelen
en weddenschappen t.o. v. de strafrechtelijke reglementering van kansspelen
benadrukt. Ongeacht de strafrechtelijke (on)geoorloofdheid, blijven nietig
wegens strijdigheid met de openbare orde en de goede zeden, alle overeenkomsten die - volgens de bedoeling van beide partijen - werden aangegaan met het oog op de exploitatie van spelen, die niet onder art. 1966 B. W.
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vallen (zie b.v. Bergen, 7 oktober 1986, J. T., 1987, 113; Kh. Luik, 20 juni
1983, Jur. Liege, 1983, 438, noot; Rb. Luik, 3 juni 1985, Jur. Liege, 1985,
430).
450. LIJFRENTE. ALGEMEEN- Lijfrente kan gevestigd worden onder bezwarende titel of om niet, bij schenking onder levenden of bij testament
(artt. 1968-1969 B.W.). Wordt de lijfrente gevestigd d.m.v. een schenking,
dan moeten ook de wettelijke vormvereisten ter zake nageleefd worden. Ben
notariele akte is derhalve vereist (art. 931 B.W.).
De toekenning door een vennootschap van een buitenwettelijk pensioen aan
een gewezen bestuurder, werd door de Rechtbank van Koophandel te Gent
als een lijfrente om niet bestempeld. Bnerzijds omdat er geen notariele akte
was verleden, anderzijds omdat handelsvennootschappen geen schenkingen
mogen doen, weigerde de rechtbank de vordering van de bestuurder tot
betaling van het pensioen op te nemen in het passief van de gefailleerde
vennootschap (Kh. Gent, 28 februari 1985, T.G.R., 1986, 57). Tegen deze
beslissing werd met succes hoger beroep aangetekend. Gelet op de bewezen
diensten van de bestuurder en het bescheiden bedrag van het pensioen, kan
men niet spreken van een schenking, maar gaat het om een natuurlijke
verbintenis vanwege de vennootschap, die door de uitvoering ervan een
burgerrechtelijk karakter gekregen heeft. Ben notariele akte was niet vereist
(Gent, 13 oktober 1986, T.G.R., 1986, 58; Zie Ronse, J. e.a., ,Overzicht
van rechtspraak (1968-1977) Vennootschappen", T.P.R., 1978, p. 748, nr.
81; Ronse, J. e.a., , Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen", T.P.R., 1986, nr. 56, p. 912).
Ben bejaard echtpaar verkoopt een gemeenschappelijk huis gedeeltelijk
tegen een lijfrente, betaalbaar aan beiden maar met een terugvallingsbeding
van de gehele lijfrente aan de Iangstlevende. Ten aanzien van de verkrijger
is de verkoop een kanscontract onder bezwarende titel. Het terugvallingsbeding maakt tussen de twee verkopers een indirecte schenking uit. Na het
overlijden van een van hen, wordt de rente een eigen goed van de langstlevende, waarvoor geen vergoeding verschuldigd is aan de gemeenschap,
maar waarop wei de regels inzake inkorting van toepassing zijn bij overschrijding van het beschikbaar gedeelte (Antwerpen, 12 januari 1983, Rec.
Gen. Enr. Not., 1985, 314 enR. W., 1984-85, 1039, noot Puelinckx-Coene,
M.).

451.

OVERLIJDEN VAN DE PERSOON OP WIENS HOOFD DE RENTE WERD

GEVESTIGD, BINNEN TWINTIG DAGEN NA DAGTEKENING VAN HET CONTRACT In laatstgenoemd geval overleed de man amper vijfentwintig

dagen na de vestiging van de Iijfrente. Art. 1975 B.W. naar luid waarvan
het contract zonder gevolg is wanneer de rente gevestigd is op het Ieven van
iemand die reeds aangetast was door de ziekte waaraan hij binnen twintig
dagen na de dagtekening van het contract is overleden, was dus net niet van
toepassing.
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Deze sanctie trof daarentegen wei een verkoop tegen lijfrente waarvan de
rentetrekker minder dan twintig dagen na het lichten van de optie overleed,
zoals bleek uit een brief van de geneesheer, aan , ... een natuurlijke dood
die in verband moet worden gebracht met de slechte algemene en vooral
slechte cardiovasculaire gezondheidstoestand van de patiente". Het Hof
van Beroep te Brussel kon zonder miskenning van de bewijskracht van deze
brief of van het begrip ,ziekte" wettig beslissen dat het contract in toepassing van art. 1975 B.W. geen effect kon sorteren (Cass., 3 december 1981,
R. W., 1983-84, 2911).
Inzake het bewijs van de omstandigheden van het overlijden van degene op
wiens Ieven de rente werd gevestigd, merkte de Rechtbank te Gent op dat
hiertoe geen onder ede afgelegde verklaring van een geneesheer vereist is;
degene die zich op art. 1975 B.W. beroept, mag het bewijs leveren zelfs door
vermoedens; hij moet er enkel in slagen ,de overtuiging van de rechtbank
tewinnen" (Rb. Gent, 16juni 1983,R. W., 1985-86, 1647). Terzakebestond
er voor de rechtbank het duidelijke en afdoende vermoeden dat de betrokkene die overleden was zes dagen na het betwiste contract van lijfrente,
inderdaad gestorven was ten gevolge van de ziekte waaraan ze reeds leed
ten dage van het contract.
Vindt het overlijden plaats mi de termijn van twintig dagen, dan zal het
contract volledige uitwerking krijgen, oak al was de renteplichtige op de
hoogte van de gezondheidstoestand van de wederpartij (De Page, V, nr.
338; Baudry-Lacantinerie en Wahl, XXIV, p. 116, nr. 222; Planiol en
Ripert, XI, p. 528, nr. 1231). Men begrijpt dan oak niet goed waarom het
Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 25 september 1986 nagaat
of de koper op lijfrente soms niet op de hoogte was van de zwakke
gezondheidstoestand van de verkoopster - een hartlijdster - die drie
maanden na het koopcompromis overleed aan een hartaanval. Het hoedje
hoven dit arrest in de Revue du Notariat beige (1987, 154) is helemaal
misleidend (,Lorsque le vendeur decede trois mois et trois jours apres la
convention sous seing prive et avant la passation de l'acte authentique, la
convention pourrait etre annulee si, lors de celle-d, les parties avaient eu
connaissance du fait que le vendeur, vu son etat pathologique, n'avait
aucune chance d'atteindre sa survie probable").
452. VERNIETIGBAARHEID WEGENS BENADELING - Koop op lijfrente is,
als kanscontract, in beginsel niet vatbaar voor vernietiging wegens benadeling. Op voorwaarde althans dat beide partijen werkelijk een gelijke kans
op winst of verlies hebben (zie Antwerpen, 5 februari 1985, Rev. Not. B.,
1985, 615, noot R.D.V.; Antwerpen, 25 september 1986, Rev. Not. B.,
1987, 155). Indien het kanselement evenwel van meetaf aan afwezig blijkt,
komt de verkoop op lijfrente van een onroerend goed tach in aanmerking
voor eventuele nietigverklaring wegens benadeling voor meer dan zeven
twaalfden (supra, nr. 36).
Aldus werden de artt. 1674 e.v. B.W. toepasbaar geacht op de verkoop van

1391

een waning tegen een lijfrente van 2.000 fr per maand en een recht van
bewoning waarvan de waarde op 5.000 fr per maand werd geschat. Volgens
het Hof van Beroep te Brussel had de verkoopster bij het sluiten van de
overeenkomst geen werkelijke kans op winst, gelet op: de waarde van bet
huis; de lage rente (een gespecialiseerd makelaar bood later een maandelijkse lijfrente van 22.350 fr); de leeftijd van de verkoopster; bet feit dat, op
basis van sterftetafels, de gekapitaliseerde waarde van de rente en bet recht
van bewoning op 528.981 fr moest worden geschat, hetgeen een benadeling
voor meer dan zeven twaalfden zou inhouden, zelfs indien de waarde van
bet goed slecht op 1.300.000 fr zou worden geschat. De cassatievoorziening
tegen deze beslissing werd verworpen (Cass., 25 juni 1982, Arr. Cass.,
1981-82, 1351 en Pas., 1982, I, 1261).
453. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING- Volgens art. 1978 B.W. geeft
de enkele wanbetaling van de rentetermijnen de persoon in wiens voordeel
de Iijfrente werd gevestigd, niet bet recht om de teruggave van bet door hem
afgestane goed te vorderen. Deze bepaling raakt de openbare orde niet en
het staat partijen derhalve vrij om een uitdrukkelijk ontbindend beding te
stipuleren. Het Hof van Beroep te Antwerpen wijst er nogmaals op dat
wanneer niet uitdrukkelijk werd voorzien dat de ant binding van rechtswege
zal geschieden, de tussenkomst van de rechter noodzakelijk blijft (Antwerpen, 7 februari 1983, R. W., 1985-86, 822; Cass., 28 mei 1964, Pas., 1964,
I, 1017; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 176). In casuvondhetAntwerpse
Hof de wanbetaling van de renteplichtige niet ernstig genoeg om een
ontbinding van de overeenkomst te wettigen.
In een koop op lijfrente kwam de volgende vaak gebruikte clausule voor:
, ... qu'a defaut de paiement d'un seul terme d'arrerages a son echeance et
30 jours apres un simple commandement de payer reste infructueux, la
venderesse aura le choix, soit de faire prononcer la resolution de la presente
vente, soit d'exiger des acquereurs le paiement de la somme necessaire pour
assurer le paiement de la rente dans les conditions prevues aux presentes".
De geldigheid van zulk beding staat buiten kijf, maar het werd door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (11 februari 1982, Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, 283, noot, Rev. Not. B., 1983, 96, Glansdorff, F.) terecht
beperkend geinterpreteerd. Het beding kan niet worden toegepast in geval
van niet-betaling van gecorrigeerde indexaanpassingen die in een keer
gevorderd worden. Dit is volgens de rechtbank geen ,defaut de paiement
d'arrerages" bedoeld in het uitdrukkelijk ontbindend beding. De rechtbank
merkte in dit vonnis terloops nag op dat de vordering tot antbinding wegens
achterstallige rentetermijnen, na het overlijden van de rentetrekker door
diens erfgenamen kan worden ingesteld (zie de noot van F. Glansdorff;
Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence
(1977-1982) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, p. 385-387, nr. 219).
454.
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uitdrukkelijk ontbindend beding werd ingeroepen, verweerde zich o.m.
door de nietigheid aan te voeren van een indexatiebeding volgens de formule
,5 punten index - 50Jo van de voorgaande rentetermijn". Reeds in het
vorige Overzicht (T.P.R., 1985, nr. 175) werd de aandacht gevestigd op
dergelijke indexatieformules in lijfrentecontracten. Hoewel het Hof van
Beroep te Bergen toegeeft dat de toepassing van dergelijk beding erg nadelig
uitvalt voor de schuldenaar, moet het vaststellen dat geen vernietiging
wegens benadeling mogelijk is: er is geen uitdrukkelijke wettekst die dit
voorziet (art. 1118 B. W.) en de leer van de gekwalificeerde benadeling kon
in casu niet worden toegepast, nu er geen misbruik was gemaakt van de
zwakheden of onwetendheid van de renteplichtige (Bergen, 4 mei 1982, Rec.
Gen. Enr. Not., 1985, 348, noot).
Het Hof wierp wei ambtshalve de mogelijke nietigheid op van een strafbeding, wegens schending van art. 6 B.W. Het contract voorzag in geval van
wanprestatie nl. naast de ontbinding, een forfaitaire schadevergoeding van
250.000 fr, terwijl de reeds betaalde rentetermijnen dan nog eens als
schadevergoeding aan de rentetrekker zouden toekomen.
455. VERJARING - De vordering tot betaling van achterstallige lijfrente
verjaart krachtens art. 2277 B.W. na vijf jaar. Deze termijn wordt o.m.
gestuit door een vrijwillige gedeeltelijke betaling, die als een stilzwijgende
erkenning door de schuldenaar kan worden beschouwd in de zin van art.
2248 B.W. (Beslagr. Namen, 17 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 273;
zie Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en
de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht'', T.P.R., 1987, (1755), p.
1812-1813, nr. 50). Men merke op dat enkel de achterstallen van de lijfrente
verjaren na vijf jaar; het recht op de lijfrente als zodanig is onderworpen
aan de gemeenrechtelijke dertigjarige verjaring (Van Oevelen, A., I.e., p.
1791, nr. 33).
456.

VERKOOP OP LIJFRENTE AAN ERFGERECHTIGDEN IN RECHTE LIJN

918 B.W.)- N.a.v. het overlijden van een der echtgenoten die een
gemeenschappelijk goed tegen lijfrente verkocht hadden aan een van hun
dochters en diens echtgenoot, besliste de Rechtbank te Luik dat art. 918
B.W. (toerekening van de waarde in voile eigendom van het goed op het
beschikbaar gedeelte) slechts kon toegepast worden op het deel dat door het
overlijden van de vader aan de dochter toekwam, nl. een vierde (Rb. Luik,
25 juni 1982, Jur. Liege, 1983, 356).
Wordt de aanvankelijk bedongen lijfrente door partijen achteraf vervangen
door de betaling van een geldsom, dan is er schuldvernieuwing, waardoor
de rechtshandeling meteen aan de toepassing van art. 918 B.W. ontsnapt
(Gent, 3 november 1983, T. Not., 1986, 355).
(ART.
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VII

DE LASTGEVING

457. BEGRIP EN KWALIFICATIE- Lastgeving is een consensuele overeen-

komst waarbij de ene partij aan de andere, die aanvaardt, bevoegdheid
verleent om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening
rechtshandelingen te stellen (Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, 62,
noot J.S.; zie oak Arbrb. Namen, 3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983,
113, noot). Wanneer hij aldus optreedt in naam en voor rekening van zijn
lastgever, verbindt de lasthebber zich niet persoonlijk tegenover derden,
maar (enkel) de lastgever in wiens hoofde rechtstreeks de rechten en plichten
ontstaan die voortvloeien uit de door de lasthebber binnen de perken van
zijn volmacht verrichte rechtshandelingen (infra, nr. 473).
Men vergelijke daarmee de overeenkomst van naamlening, waarbij iemand
in eigen naam, maar voor rekening van een tegenover derden niet genoemde
lastgever, een rechtshandeling verricht (Cass., 15 januari 1982, Arr. Cass.,
1981-82, 619, Pas., 1982, I, 602, Rechtspr. Antw., 1981-82, 203, R. W.,
1982-83, 2250, noot).
Onder meer omdat de rechtspraak blijft vasthouden aan het beginsel van
de mogelijke vermindering door de rechter van een overdreven lasthebbersloon (infra, nr. 467), is een nauwkeurige afbakening van de lastgeving
tegenover andere contractsvormen - in het bijzonder de aanneming geboden.
Dit is b.v. het geval voor de overeenkomsten met vastgoedmakelaars (zie
hierover Van Oevelen, A. en Dirix, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, 5-7).
Men is het erover eens om dergelijke overeenkomsten als aanneming te
kwalificeren zolang de opdracht van de makelaar beperkt blijft tot het
zoeken van kandidaat-kopers, zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid om
namens de opdrachtgever rechtshandelingen te stellen en deze a:ldus tegenover derden te verbinden, oak al zouden partijen zelf hun overeenkomst de
benaming ,lastgeving" of ,mandat" meegeven (zie Bergen, 8 maart 1983,
Rev. Not. B., 1984, 298, noot Sterckx, D., T.B.H., 1984, 279, noot
Parmentier, Cl.; Bergen, 19 september 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,
312, noot en Rev. Reg. Dr., 1984, 21; Brussel, 9 april1987, ResJur. Imm.,
1987, 223,; Kh. Brussel, 24 juni 1985, J. T., 1986, 236, waar het ging om
de verkoop van aandelen; zie oak Gent, 12 mei 1987, T. Not., 1987, 338).
Minder eensgezindheid is er m.b.t. makelaarsovereenkomsten waarbij aan
de tussenpersoon tevens de bevoegdheid wordt toegekend om de eigenlijke
koopovereenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de opdrachtgever-verkoper. Waar het Hof van Beroep te Bergen b.v. in een arrest van
1 december 1983 (Pas., 1984, II, 62, noot J.S.) sprak van een gemengd
contract van aanneming en lastgeving, heeft datzelfde Hof in twee andere
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arresten de makelaarsovereenkomst in zulk geval in haar geheel als lastgeving gekwalificeerd, om reden dat de materiele handelingen van de makelaar (het zoeken van kandidaat-kopers) slechts accessoir zouden zijn t.o.v.
het eigenlijke doe! van de overeenkomst, nl. het stellen van een rechtshandeling (Bergen, 18 januari 1983, Rev. Not. B., 1983, 393 en T.B.H., 1984,
509, noot Parmentier, Cl.; Bergen, 12 november 1986, Pas., 1987, II, 16,
noot J.S.; zie ook Arbrb. Namen, 3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983,
113, noot).
Ben makelaar die van de door hem aangebrachte huurder, de eerst maand
huurprijs ontving en de huurder de sleutels ter beschikking stelde, stelt
rechtshandelingen in naam van een ander (de verhuurder) en werd door het
Hof van Beroep te Brussel om die reden als lasthebber van de verhuurder
beschouwd (Brussel, 18 oktober 1985, Res Jur. Imm., 1986, 67).
Anderen zijn daarentegen van oordeel dat de makelaarsovereenkomst, zelfs
wanneer zij bevoegdheid tot het sluiten van de eigenlijke verkoop zou
omvatten, een aannemingsovereenkomst blijft. Volgens Van Oevelen en
Dirix zijn de materiele bandelingen van de makelaar de boofdzaak en is het
mandaat tot het sluiten van de overeenkomst met de derde slechts een
bijkomend element. In toepassing van de absorptietbeorie moeten op de
overeenkomst in baar geheel de regels inzake aanneming toegepast worden
(Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c., R. W., 1985-86, 7; zie Foriers, P.A.,
,Chronique de jurisprudence (1970-1980) Les contrats commerciaux",
T.B.H., 1983, (105), 172).
De verzekeringsmakelaar is als zodanig geen lasthebber, maar kan dit accessoir - wei zijn voor bepaalde recbtsbandelingen. Aldus beschouwde
de Recht bank van Eerste Aanleg te Luik een makelaar, op basis van
voorgelegde documenten, als lasthebber van de verzekeringnemer voor de
verbreking van het verzekeringscontract (Rb. Luik, 2 maart 1982,
R.G.A.R., 1984, nr. 10768, noot Legrand, J.P. en Ernault, F.) en werd de
verzekeringsagent als lastbebber van de verzekeraar beschouwd bij gebruik
van voorondertekende polissen (Rb. Antwerpen, 10 januari 1986, R. W.,
1986-87, 406).
De lastgeving onderscbeidt zicb vooral van de arbeidsovereenkomst in de
mate dat de eerste rechtsfiguur rechtscheppende handelingen en de tweede
materiele handelingen op bet oog heeft. De uitoefening van een mandaat
sluit het parallelle bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen dezelfde
partijen echter niet uit (Arbrb. Antwerpen, 7 september 1982, T.S.R., 1983,
145). In casu werd de overeenkomst met de gerante van een boeken- en
krantenwinkel als een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd: de winkel diende te worden uitgebaat met naleving van welbepaalde voorwaarden en met
een effectief gezagsrecht vanwege de eigenaar. Ben kassier en mandataris
van een spaar- en depositokas bracht daarentegen onvoldoende elementen
naar voren - met name bet bewijs van ondergeschikt verband - om de
Arbeidsrechtbank van Luik te overtuigen van zijn boedanigheid van werknemer (Arbrb. Luik, 22 juni 1983, J. T. T., 1984, 133 en T.S.R., 1983, 413).
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De gerechtsdeurwaarder, wiens specifieke opdracht erin bestaat om rechtshandelingen te stellen voor en in naam van zijn clienten, treedt op als hun
mandataris (Brussel, 15 oktober 1986, Pas., 1986, II, 188; Rb. Brussel, 3
maart 1987, T.B.B.R., 1987, 85). Ook de advocaat treedt opals lasthebber
van zijn client, telkens hij met het stellen van een rechtshandeling wordt
belast (Cass., 8 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 328, J.T., 1986, 335,
Pas., 1986, I, 279; Brussel, 15 oktober 1986, Pas., 1986, II, 188; Brussel,
12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1214, noot Ch.P.). Het Gerechtelijk Wethoek heeft dit mandaat van de advocaat veralgemeend wat de verschijning
in rechte betreft (art. 440 al. 2 Ger. W.; infra, nr. 462).
Het mandaat van vertegenwoordiger van een gemeente in een orgaan van
een intercommunale, is geen politiek mandaat, maar een gewone lastgeving,
die door de gemeenteraad op elk ogenblik kan ingetrokken worden (R. v. St.,
26 juni 1986, R. W., 1986-87, 2718, noot W.L.; zie art. 84bis Gem. W.).
Werden eveneens als lastgeving bestempeld: de aanduiding, door naburige
eigenaars, van een meetkundige schatter, tot minnelijke afpaling van hun
erven (Vred. Gent, 3e kanton, 28 november 1984, T. Vred., 1985, 257); een
overschrijvingsorder aan een bank (Bergen, 13 februari 1984, Rev. Reg.
Dr., 1984, 281); de afgifte ter incasso van coupons aan een bank, op
voorwaarde dat de bankier de client kent en met dien verstande dat het
mandaat tot inning van de coupons niet de bevoegdheid omvat om aan de
debiteur aanmaningen te doen of tegen hem vervolgingen in te stellen (Rb.
Brussel, 29 april 1986, Bank. Fin., 1986, afl. 7, 59).
458. OMVANG EN INTERPRETATIE VAN DE LASTGEVING- Op grond van
het beginsel van de wilsautonomie bepalen de partijen zelf de omvang van
het mandaat. In geval van betwisting behoort de rechter dan ook in de eerste
plaats de werkelijke bedoeling van partijen nate gaan. In zijn interpretatie
van de lastgeving oordeelt hij soeverein, mits de door hem gegeven interpretatie niet onverenigbaar is met de bewoordingen van de volmacht. Slechts
wanneer de tekst van de volmacht en de omstandigheden niet toelaten om
de omvang van het mandaat met voldoende zekerheid te bepalen, zal de
rechter de interpretatieregels van de artt. 1988 en 1989 B.W. toepassen (zie
Cass., 13 april 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1078, F.J.F., 1984, 308, Pas.,
1984, I, 1018 en R. W., 1984-85, 1495, bevest. Gent, 24 september 1982,
F.J.F., 1983, 154; Antwerpen, 17 april 1984, T. Not., 1985, 109; Arbh.
Brussel, 16 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 88; Foriers, P.A.,
,Chronique de jurisprudence (1970-1980) Les contrats commerciaux",
T.B.H., 1983, (105), 154-156; Paulus, C. en Boes, R., ,De recente cassatierechtspraak in verband met lastgeving", in Liber amicorum F. Dumon,
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, (199), 208-209; Simont,
L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence (1976-1980)
Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1986, nr. 237, p. 410-411).
Hoewel een lastgeving die in algemene bewoordingen is uitgedrukt, krachtens art. 1988 al. 1 B.W. aileen daden van beheer insluit, moet zij niettemin
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als ,uitdrukkelijk" in de zin van art. 1988 al. 2 B.W. worden beschouwd
ten aanzien van bepaalde handelingen - zelfs van beschikking - zodra er
geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever om die bepaalde handelingen aan de lasthebber op te dragen. Aldus kon het Hof van Beroep te Gent
een volmacht , ,om zijn fiscale belangen te verdedigen'' in die zin uitleggen
dat daarin mede was begrepen de bevoegdheid om afstand te doen van een
ingediend bezwaar. Deze uitleg is niet onverenigbaar met de bewoordingen
van de volmacht (Cass., 13 apri11984, Arr. Cass., 1983-84, 1078, F.J.F.,
1984, 308, Pas., 1984, I, 1018 en R. W., 1984-85, 1495, bevest. Gent, 24
september 1982, F.J.F., 1983, 154).
Het Hof te Luik paste art. 824 Ger. W. toe op een afstand van bezwaar
inzake inkomstenbelasting en vereiste een bijzondere volmacht dienaangaande (Luik, 13 maart 1985, J.D.F., 1986, 321).
Het mandaat van beheerders van appartementsgebouwen geeft soms aanleiding tot betwistingen. Op grond van de bepaling in het algemeen reglement
van medeeigendom dat , .. .le gerant represente l'assemblee des coproprietaires tant vis-a-vis des tiers ... que vis-a-vis des coproprietaires eux-memes
et de leurs ayants droit. Illes represente en justice tant en demandant qu'en
defendant", kan de beheerder in rechte optreden als vertegenwoordiger van
de gezamenlijke medeeigenaars, doch niet van de medeeigenaars ut singuli
voor wat hun individueel belang betreft (Rb. Nijvel, 18 februari 1986, Rev.
Liege, 1987, 387). Het mandaat aan de beheerder voor de uitoefening van
het werkgeversgezag over het personeel, impliceert volgens het Arbeidshof
te Brussel (16 maart 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 88) de bevoegdheid
voor alles wat daarmee logisch en noodzakelijk verband houdt: aanwerving
en ontslag van personeel, formaliteiten voor de sociale zekerheid, alsook
de bevoegdheid om in deze aangelegenheden in rechte op te treden als eiser
of als verweerder. Eerder was het Arbeidshofvan Luik de mening toegedaan
dat de volmacht krachtens het reglement van medeeigendom om in rechte
op te treden tegen medeeigenaars die niet voldoen aan hun bijdrageplicht
in de lasten, geen bevoegdheid inhoudt om de medeeigenaars in rechte te
vertegenwoordigen tegenover derden. Het bijzonder mandaat om een arbeidsovereenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de medeeigenaars sluit op zichzelf nog geen vertegenwoordigingsbevoegdheid in voor
alles wat met de verdere uitvoering van deze arbeidsovereenkomst te maken
heeft (Arbh. Luik, 23 oktober 1985, J.T.T., 1986,430, Soc. Kron., 1986,
245, noot Palsterman, P. en T.S.R., 1986, 495).
Op het sociaalrechtelijke domein werd beslist dat het mandaat dat een
werknemer- door zijn lidmaatschap alleen reeds- geeft aan zijn vakorganisatie om zijn professionele belangen te verdedigen, in beginsel krachtens
art. 1988 B.W. slechts daden van beheer omvat (Arbrb. Charleroi, 12
november 1984, Soc. Kron., 1984, 531; Arbrb. Brussel, 1 september 1986,
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 29). Om een dading te sluiten met de werkgever
i.v.m. de verschuldigde opzeggingsvergoeding, is een uitdrukkelijk mandaat vereist.
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De bevoegdheid die art. 728 § 3 Ger. W. aan de afgevaardigde van een
representatieve vakbondsorganisatie verleent om de werknemer in het geding te vertegenwoordigen, strekt zich niet uit tot het instellen van hoger
beroep; daarvoor is een bijzonder mandaat vereist (Arbh. Brussel, 19
december 1985, J. T. T., 1987, 20 en Soc. Kron., 1986, 267). Deze bijzondere
lastgeving werd in casu afgeleid uit het feit dat in de geschreven volmacht
die tijdens de procedure werd gegeven, sprake was van ,introduire une
requete ecrite", hetgeen op dat ogenblik enkel nog het instellen van hoger
beroep kon betekenen.
Door het enkele feit van het beheer van zijn sociale dossiers aan een sociaal
secretariaat toe te vertrouwen, belast een werkgever dat secretariaat nog niet
met de betaling van het loon van zijn werknemers (Cass., 9 december 1985,
Arr. Cass., 1985-86, 516, J.T.T., 1986, 424, Pas., 1986, I, 447 en Soc.
Kron., 1986, 164).
De feitenrechter die beslist dat een garagist-hersteller geen mandaat had
ontvangen om een dading aan te gaan omtrent een lagere vergoeding dan
de totale schade aan een voertuig, beslist impliciet dat de garagist geen enkel
mandaat heeft gekregen i.v.m. de elementen van de schade en dus ook niet
voor het bepalen van een kortere duur van de reparaties dan de werkelijke
duur ervan (Cass., 16 januari 1985, J.T., 1985, 536).
459. BEWIJS VAN DE LASTGEVING- Al kan een lastgeving ook mondeling
verleend worden (art. 1985 B.W.), het bewijs ervan tussen partijen is
onderworpen aan het gemeen recht (art. 1315 e.v. B.W.). Tussen partijen
moet derhalve in beginsel tot bewijs van de lastgeving een geschrift worden
opgemaakt wanneer het een zaak betreft die de som of de waarde van
drieduizend frank te hoven gaat (Rb. Mechelen, 9 mei 1986, Pas., 1986, III,
85, noot F.B.). Dit bewijs werd in casu- het betrof twee concubinerenden
- niet voorgebracht; er werd ook geen stilzwijgende lastgeving bewezen
geacht.

Art. 1348 B. W. voorziet een uitzondering op het vereiste van een geschreven
bewijs in die gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk geweest is zich
een schriftelijk bewijs te verschaffen.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de eventuele morele
onmogelijkheid voor een partij om zich een schriftelijk bewijs van de
lastgeving te verschaffen, mits hij het begrip van morele onmogelijkheid
niet miskent, met name door deze af te leiden uit feiten waaruit geen
onmogelijkheid kan volgen. De artt. 1341 en 1348 B. W. worden geschonden
wanneer de rechter deze onmogelijkheid enkel grondt op de , ,hoedanigheid" en de ,werkkring" van de partijen, zonder deze gegevens in verband
te brengenmet de feiten (Cass., 17 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 524,
Pas., 1983, I, 478 en T. Not., 1984, 88). Ter zake ging het om deelname
aan een pronostiekwedstrijd waarbij o.m. vijf rijkswachters en een herbergier betrokken waren.
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Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge is het een vaststaand
gebruik dat een notaris die een opdracht binnen het kader van zijn notariele
praktijk ontvangt - in casu de opdracht om een koper te zoeken voor een
villa- hiervoor geen schriftelijke opdracht nodig heeft, en dit vooral gelet
op de waarborgen van zijn ambt en de morele onmogelijkheid om zich in
aile omstandigheden een geschreven bewijs te verschaffen. De notaris mocht
zijn mandaat derhalve met aile middelen rechtens bewijzen. De rechtbank
oordeelde evenwel dat er geen gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens voorhanden waren waaruit met zekerheid tot het
bestaan van een lastgeving kon besloten worden: twee publicaties in een
plaatselijk weekblad wijzen op zichzelf niet op een volmacht; er werd geen
dienstig aanbod van bewijs geformuleerd van de beweerde telefonische
opdracht, noch van een bezoek aan de woning door de notaris; er werden
geen namen opgegeven van kandidaat-kopers en er werden evenmin dubbels
voorgelegd van de brieven die naar de kandidaat-kopers zouden verstuurd
geweest zijn (Rb. Brugge, 27 juni 1983, Rev. Not. B., 1986, 121, T. Not.,
1985, 103, T. V.B.R., 1983, afl. 3, 11, noot).
460. Derden kunnen de lastgeving steeds met aile middelen van recht
bewijzen, getuigen en vermoedens inbegrepen, ongeacht de waarde van de
zaak (Bergen, 12 november 1986, Pas., 1987, II, 16, noot J.S.; vorig
Overzicht, T.P.R., 1985, p. 926, nr. 185).

Zo kan de werkgever, die een derde is ten aanzien van het mandaat van een
werknemer aan zijn vakbondsorganisatie, het bestaan van een volmacht om
een dading aan te gaan m.b.t. de verschuldigde opzeggingsvergoeding,
overeenkomstig de artt. 1348 en 1353 B.W., bewijzen d.m.v. ernstige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens (Arbrb. Brussel, 1
september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 29). De bevoegdheid van een
advocaat om namens zijn client een dading te sluiten, werd eveneens
afgeleid uit een aantal vermoedens en uit de formele bekrachtiging achteraf
door de client (Rb. Luik, 21 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 120, noot).
461. De syndicus van een appartementsgebouw kan in naam van de medeeigenaars in rechte optreden wanneer hij een volmacht van hunnentwege kan
voorleggen. Dit mandaat dient niet in uitdrukkelijke bewoordingen gegeven
te zijn, maar kan, zoals in casu, blijken uit het verslag van een algemene
vergadering van medeeigenaars (Kh. Brussel, 23 januari 1986, T.B.H.,
1987, 532, noot).

De belastingplichtige dient gebeurlijk te bewijzen dat hij een volmacht heeft
gegeven aan een derde om namens hem een bezwaar in te dienen (Luik, 29
juni 1983, F.J.F., 1984, 18). Het feit dat het bezwaarschrift door een derde
wordt ingediend, toont op zichzelf nog niet aan dat deze daartoe volmacht
bekomen heeft. Evenmin bewijst de loutere bevestiging door de belastingplichtige dat de ondertekenaar van het bezwaarschrift drager was van een
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volmacht (die niet daadwerkelijk wordt voorgelegd), het bestaan van een
voorafgaandelijke volmacht (Gent, 24 februari 1984, F.J.F., 1984, 186).
Uit het Iauter lidmaatschap van een vakbond (Arbrb. Charleroi, 12 november 1984, Soc. Kron., 1984, 531; Arbrb. Brussel, 1 september 1986,
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 29) of uit het feit dat de werknemer zich tot zijn
vakbond wendde en er zijn geval uitlegde (Arbh. Luik, 19 april 1985,
J.T.T., 1986, 191 en Jur. Liege, 1985, 573) werd een- stilzwijgendelastgeving afgeleid om de werknemer tegenover de werkgever te vertegenwoordigen.
Hoewel art. 728 § 3 Ger. W. voor de vertegenwoordiging in het geding van
een werknemer door een afgevaardigde van een representatieve vakorganisatie, een schriftelijke volmacht vereist, oordeelde de Arbeidsrechtbank te
Brussel een verzoekschrift ingediend door een vakbondsafgevaardigde
krachtens een mondelinge volmacht, tach ontvankelijk. Aileen de opdrachtgever zou dit mandaat in twijfel kunnen trekken, hetgeen in casu uitgesloten
zou zijn, vermits de afgevaardigde ter zitting inderdaad drager was van een
geschreven volmacht (Arbrb. Brussel, 28 januari 1983, J. T. T., 1983, 205).
Werd daarentegen niet-ontvankelijk verklaard, een vordering ingesteld
door de echtgenote van de betrokkene, krachtens een volmacht, waarvan
de handtekening niet gewettigd was, om haar man te vertegenwoordigen
voor de arbeidsrechtbank. Het bestaan van het mandaat, laat staan de
omvang ervan, werd niet afdoende bewezen geacht (Arbrb. Brussel, 30 juni
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 318).
462. DE ADVOCAAT. MANDAAT AD LITEM- Naar luid van art. 440 al. 2
Ger. W. verschijnt de advocaat voor een rechtscollege als gevolmachtigde
van de partij, zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve
in die gevallen waarin de wet een bijzondere lastgeving eist. De bevestiging
door de advocaat dat hij met de zaak werd belast, volstaat (Kh. Brussel,
kart ged., 20 maart 1984, J.T., 1984, 463, noot P.L.; zie in het algemeen
over het mandaat ad litem van de advocaat: Paulus, C. en Boes, R., ,De
recente cassatierechtspraak in verband met lastgeving'', in Liber amicorum
F. Duman, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, (199), 204207).
De advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke macht een
proceshandeling verricht en verklaart op te treden namens een (publiekrechtelijke) rechtspersoon die behoorlijk is gei:dentificeerd- door vermelding
van zijn benaming, rechtskarakter en bestuurszetel - wordt wettelijk
vermoed daartoe een regelmatige lastgeving te hebben ontvangen van een
bevoegd orgaan van die rechtspersoon (Cass., 18 december 1984, Arr.
Cass., 1984-85, 551, Pas., 1985, I, 485, R. W., 1985-86, 1481, noot; Arbh.
Brussel, 20maart 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 231; zie Cass., 9 februari
1978, Arr. Cass., 1978, 688). Dit vermoeden is echter niet onweerlegbaar
(zie art. 848 Ger. W.). De bewijslast rust op de partij die de regelmatigheid
van de lastgeving betwist (Cass., 18 december 1984, geciteerd; Voorz. Rb.
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Brussel, 31 juli 1986, J. T., 1986, 515). Het volstaat in dit verband niet om
aan te voeren dat het niet mogelijk is de regelmatigheid van de handeling
nate gaan (Arbh. Brussel, 20 maart 1985, geciteerd).
Een advocaat kan als gevolmachtigde optreden in een verzoekschrift tot
hager beroep, zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken (Cass.,
9 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 425, Pas., 1984, I, 402).
463. Het vermoeden van lastgeving vervalt (art. 440 al. 2 Ger. W.) voor die

handelingen waarvoor de wet een bijzondere lastgeving vereist. Zo kan de
advocaat niet namens zijn client op geldige wijze berusten in een rechterlijke
beslissing als hij daartoe geen bijzondere volmacht heeft gekregen (art. 1045
Ger. W.; Cass., 1 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 385, Pas., 1984, I,
359enR. W., 1984-85,835, noot). HetHofvanCassatiemagb.v. ookgeen
acht slaan op de afstand van voorziening van de burgerlijke partij tegen een
beslissing waarbij haar vordering werd afgewezen, wanneer deze afstand is
gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en
evenmin houder van een bijzondere volmacht, daar zodanige afstand van
voorziening gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (Cass., 29 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 368, Pas., 1984, I, 341; Cass., 30 november
1983, Arr. Cass., 1983-84, 380, Pas., 1984, I, 357; Cass., 5 juni 1985, Arr.
Cass., 1984-85, 1370, Pas., 1985, I, 1249).
Wegens het persoonlijk karakter van de militieverplichtingen, dient de
persoon - al is hij advocaat - die namens de dienstplichtige een cassatievoorziening instelt tegen de beslissing van de Hoge Militieraad, zonder dat
hij de aanvraag om uitstel en vrijlating heeft ingesteld, aantonen dat hij een
door de dienstplichtige ondertekende volmacht heeft gekregen (Cass., 26
januari 1987,Arr. Cass., 1986-87, 664enPas., 1987, I, 613). Hetzelfdegeldt
voor de voorziening tegen een beslissing van de Bestendige Deputatie inzake
directe gemeentebelastingen (Cass., 17 december 1982, Arr. Cass., 1982-83,
530, Pas., 1983, I, 483).
464. Het vermoeden van lastgeving geldt evenmin voor die handelingen die

niet tot het eigenlijke mandaat ad litem van de advocaat behoren. Hiervoor
is steeds een afzonderlijk mandaat vereist, dat onderworpen is aan de
normale bewijsregels van de lastgeving (supra). Het mandaat ad litem sluit
b.v. op zichzelfniet een bijzondere lastgeving in om in naam van de client
de nalatenschapvan diens vader te aanvaarden of een verklaring omtrent
dergelijke aanvaarding af te leggen (Arbh. Brussel, 21 mei 1981, R. W.,
1982-83, 1582). Het mandaat ad litem wettigt ook nog niet het vermoeden
van een meer uitgebreid mandaat dat tot gevolg zou hebben dat een
kennisgeving aan de advocaat een conventionele verjaringstermijn tegenover de client zou doen Iopen (Brussel, 9 maart 1987, R. W., 1987-88, 333).
In geen van beide gevallen kon de derde (de R.M.Z. resp. een verzekeringsmaatschappij) het bestaan van een lastgeving afdoende bewijzen.
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Zoals de Rechtbank te Luik terecht opmerkt, moet men een onderscheid
maken tussen het optreden van een advocaat als raadgever van zijn client
voor het sluiten van overeenkomsten e. d. en anderzijds diens vertegenwoordiging voor een rechtscollege. Als juridisch raadgever kan hij namens zijn
client slechts overeenkomsten sluiten of dadingen aangaan op grond van een
bijzondere (schriftelijke of mondelinge) lastgeving (Rb. Luik, 21 juni 1985,
Jur. Liege, 1986, 120, noot). In casu werd de bevoegdheid van de raadsman
om in een erfeniskwestie namens zijn client een darling te sluiten, afgeleid
uit een aantal vermoedens en uit de formele bekrachtiging achteraf door de
client.
W anneer een advocaat in een tot de raadsman van de tegenpartij gerichte
brief een voorstel tot darling aanvaardt, wordt de bewijskracht van die brief
miskend door de rechter die beslist dat de client zelf zich akkoord verklaarde, zonder vast te stellen dat zijn advocaat als lasthebber optrad (Cass., 30
december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 571, J.T., 1987, 521 en Pas., 1987, I,
527).
Ook het verzoek tot hernieuwing van een handelshuur valt buiten het
mandaat ad litem en dient het voorwerp uit te maken van een bijzonder
mandaat (Vred. Brussel, 2 juni 1986, T. Vred., 1986, 218). Hetzelfde geldt
voor de opzegging van een pacht (zie Rb. Kortrijk, 29 juli 1982, T. Not.,
1983, 18, noot).
Een aanbod van betaling, in conclusies gedaan, dient als een gerechtelijke
bekentenis te worden beschouwd en als een voorafgaandelijke berusting in
het vonnis waarbij de rechter !outer op dit aanbod zou ingaan. Aangezien
deze rechtshandelingen buiten het mandaat ad litem vallen, kunnen zij niet
door de advocaat in conclusies worden gedaan zonder bijzondere volmacht
daartoe. Gebeurt dit toch en zijn zowel de rechter als de tegenpartij van zulk
bijzonder mandaat overtuigd, dan zal, bij verzuim van de client te gepasten
tijde de procedure tot ontkentenis van proceshandeling in te stellen, bij een
latere loutere betwisting over het bestaan van een bijzonder mandaat, de
advocaat toch beschouwd worden als zijnde bijzonder gemachtigd geweest
om de aanbieding te doen, dit alleszins op basis van de principes van het
schijnmandaat. Dit besliste het Arbeidshof van Antwerpen in een arrest van
20 januari 1986 (Soc. Kron., 1986, 157).
Het feit dat de raadsman van de verkrijger van een onroerend goed destijds
per brief aan de ontvanger der registratie om een controleschatting vroeg
(artt. 189 e.v. W. Reg.), bewijst nog niet dat hij optrad als lasthebber. De
gedragingen van de betrokkene wezen trouwens duidelijk op het tegendeel:
hij had zijn advocaat nooit op de hoogte gebracht van de aan hem persoonlijk gerichte betekening, hij was persoonlijk aanwezig bij het plaatsbezoek
door de deskundige, en nam pas weer contact op met zijn raadsman nadat
hij in kennis was gesteld van het voor hem ongunstig deskundig verslag
(Rb. Antwerpen, 19 september 1986, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 232,
noot).
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DE NOTARIS ALS LASTHEBBER VAN PARTIJEN- De enkele omstandigheid dat een notarisklerk is opgetreden als ,sterkmaker" bij het verlijden
van een notarH~le schenkingsakte, betekent nog niet dat de notaris door de
schuldeisers werd belast met de onbeperkte opdracht aile betalingen van
interesten en kapitaal te ontvangen. Door de klerk als ,sterkmaker" te laten
optreden hebben de uitleners niet de schijn verwekt dat de notaris hun
lasthebber was. Dat de interesten op de normale vervaldagen in handen van
de notaris betaald werden, zonder protest vanwege de schuldeiser leidt tot
het besluit dat de notaris mandaat had voor het aanvaarden van de op de
contractueel vastgestelde tijdstippen vervallen interesten, maar niet dat de
notaris een onbeperkt mandaat ontvangen had om de leners ook vrij te
stellen van de door deze laatste te vervullen formaliteiten bij vervroegde
terugbetaling en het in ontvangst nemen van de gelden wanneer deze
formaliteiten niet werden nageleefd (Gent, 5 april 1984, R. W., 1984-85,
2137, noot).
De notaris is als zodanig geen lasthebber van de partijen bij het verlijden
van een akte, maar handelt krachtens een wettelijke opdracht als openbaar
ambtenaar. Aan de notaris kan wel een gemeenrechtelijke volmacht gegeven
worden, maar zoals bovenstaand arrest illustreert, is hierbij de nodige
omzichtigheid geboden. Zie Van Quickenborne, M., ,De notaris als lasthebber der partijen bij de terugbetaling van een lening", R. W., 1984-85,
2097-2124.

465.

HYPOTHECAIRE VOLMACHT - Ben hypothecair schuldeiser vervolgde
de tenuitvoerlegging op een onroerend goed dat in onverdeelde medeeigendom toebehoorde aan twee echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van
scheiding van goederen. Overeenkomstig art. 76 Hyp. W. was bij notariele
akte volmacht tot hypothekeren verleend, doch deze hypothecaire volmacht
was niet ondertekend door de vrouw. De volmacht en bijgevolg ook de
hypotheekvestiging werden in hoofde van de vrouw voor nietig en onbestaande verklaard; uitwinning kon derhalve niet geschieden op haar aandeel
in het betrokkengoed (Gent, 12januari 1985, Rev. Not. B., 1985, 512, noot
Devroe, J. en T. Not., 1985, 135, noot F.B.).

466.

VERPLICHTINGEN VAN DE LASTGEVER - Men weet dat het Hof van
Cassatie (Cass., 6 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 842) vasthoudt aan de
traditie volgens welke de rechter de bevoegdheid bezit om een contractueel
overeengekomen lasthebbersloon (in beginsel geschiedt lastgeving kosteloos
- art. 1986 B. W.) te verminderen wanneer het niet in verhouding staat met
de werkelijk geleverde prestaties. Ondanks kritiek vanwege de rechtsleer (zie
de verwijzingen bij Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c.,
R.C.J.B., 1986, nr. 233, p. 400-405; bij Van Oevelen, A. en Dirix, E., o.c.,
R. W., 1985-86, 4-7 en bij Van Ommeslaghe, P., , ,Examen de jurisprudence
(1974-1980) Les obligations", R.C.J.B., 1986, (33), nr. 39) blijven de
rechters, in navolging van het hoogste rechtscollege, overdreven geachte

467.
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lonen voor lasthebbers verminderen (zie b.v. Gent, 19 september 1985,
R. W., 1985-86, 2638; Arbrb. Namen, 3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 113, noot; Vred. Namen, 12 februari 1985, T. Vred., 1986, 202).
Krachtens art. 1999 B.W. is de lastgever ertoe gehouden de door de
lasthebber in de uitvoering van zijn opdracht betaalde voorschotten en
kosten, terug te betalen. In toepassing van deze bepaling, is de exporteur
van goederen als lastgever gehouden tot terugbetaling van de uit- en
invoerrechten, voorgeschoten door zijn douaneagent (Kh. Hoei, 29 maart
1983, Eur. Vervoerr., 1983, 230).
De vordering van de lasthebber tegen zijn Iastgever(s) tot terugbetaling van
de door hem voorgeschoten bedragen is niet onderworpen aan de vijfjarige
verjaringstermijn van art. 2277 B. W., maar aan de gemeenrechtelijke
dertigjarige verjaring (Antwerpen, 18 januari 1984, Rec. Gen. Enr. Not.,
1984, 233, noot). In casu ging het om de vordering van de mandataris van
appartementsmedeeigenaars, ingesteld tegen een van hen, tot terugbetaling
van de kosten van levering van stookolie en onderhoud van liften (zie ook
Vred. Brussel, 4 januari 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984,230, noot R.V.R.;
Van Oevelen, A., ,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de
vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, (1755), p.
1793, nr. 35).
De artt. 2001 en 2002 B.W. kunnen niet ingeroepen worden door de notaris
die immers, binnen de per ken van zijn wettelijke opdracht, geen Iasthebber
is van de partijen bij de akte (De Page, V, nr. 363; Paulus, C. en Boes, R.,
De /astgeving, inA.P.R., p. 79, nr. 122; supra, nr. 465). De Rechtbank van
Eerste Aanleg te Oudenaarde achtte deze bepalingen daarentegen wel van
toepassing op de terugvordering door de notaris van de door hem voorgeschoten registratierechten (Rb. Oudenaarde, 7 februari 1984, Rec. Gen.
Enr. Not., 1987, 113, noot A.C.; vgl. Kh. Antwerpen, 18 oktober 1963,
R. W., 1964-65, 787 waarin art. 2001 B.W. bij analogie werd toegepast).
468. VERPLICHTINGEN VAN DE LASTHEBBER- Het behoort tot de essentie
van de volmacht dat de lasthebber handelt voor rekening van de opdrachtgever. De sommen die de lasthebber van het spaarboekje van de lastgever
afhaalt, zijn niet voor hemzelf bestemd, maar blijven integraal eigendom
van de Iastgever (Gent, 7 oktober 1987, T.G.R., 1987, 106).
Op geldsommen die de lasthebber voor eigen gebruik heeft besteed, is hij
interest verschuldigd vanaf het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik
heeft gemaakt (art. 1996 B.W.), dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling (Gent, 19 september 1985, R. W., 1985-86, 2638; De Page, V, nr. 423;
Paulus, C. en Boes, R., De lastgeving, in A.P.R., p. 105, nr. 173).
469. De lasthebber is tegenover de lastgever aansprakelijk voor de door

hem begane fouten of nalatigheden in de uitvoering zijn opdracht (art. 1992
B.W.). Waar de verbintenissen van de lasthebber in beginsel inspannings-
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verbintenissen zijn (zie Arbrb. Namen, 3 mei 1982, Rec. Gen. Enr. Not.,
1983, 113, noot; De Page, V, nr. 407), wordt van advocaten en gerechtsdeurwaarders gezegd dat op hen een resu/taatsverbintenis rust om rechtshandelingen namens hun client tijdig te verrichten. Aan hen om desgevallend overmacht te bewijzen (zie Gent, 17 maart 1983, R.G.A.R., 1984, nr.
10774, noot E.C.; vorig Overzicht, T.P.R., 1985, nr. 191). Begaat een
beroepsfout, de gerechtsdeurwaarder die ettelijke maanden laat verstrijken
tussen de betekening en de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis (Rb.
Charleroi, 21 december 1983, J. T., 1984, 199).
De lasthebber van een verhuurder die een nieuwe huurder een contract laat
ondertekenen, hem de sleutels overhandigt, maar nalaat om de huurwaarborg te vragen die bij de ondertekening van de overeenkomst dient verstrekt
te worden, is hiervoor aansprakelijk tegenover zijn lastgever (Brussel, 18
oktober 1985, Res Jur. Imm., 1986, 67; Vred. Brussel, 28 oktober 1983,
R.G.A.R., 1985, nr. 10931; zie ook Brussel, 19 september 1979, Res Jur.
Imm., 1980, 69).
De uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen van een vakorganisatie fungeert ook als lasthebber van de werkloze. Het uitgekeerde bedrag
dat zij niet bij het Bestuur in rekening kan brengen wegens definitieve
verwerping (de administratieve procedure was niet correct nageleefd), kan
niet van haar lid teruggevorderd worden, omdat zij als lasthebber de
gevolgen van een gebrekkige uitvoering van haar opdracht niet op hem kan
afwentelen (Arb h. Antwerpen, afd. Hasselt, 22 november 1984, J. T. T.,
1985, 61).
Een volmacht ,om de nalatenschap van mijn ouders voor mij in orde te
brengen en voor mijn zaken te zorgen" werd door het Hof van Beroep te
Antwerpen beschouwd als een beperkte volmacht tot het beheren van de
goederen van de lastgever. De lasthebber en de financiele instelling die de
gelden van de lastgever omgezet hadden in kasbons op naam van de
lasthebber, werden hiervoor samen veroordeeld; deze beschikkingsdaad
was strijdig met de verleende volmacht (Antwerpen, 30 oktober 1984, T.
Not., 1985, 107).
470. Na het overlijden van een weduwe, diende haar schoonfamilie een
verzoek in om rekening en verantwoording, tegen de rechtsverkrijgenden
van een geneesheer waarvan zij beweerden dat hij van de weduwe een
algemene volmacht had gekregen voor het beheer van haar goederen of toch
minstens een bijzondere lastgeving voor het beheer van de roerende waarden. Dit verzoek kon door het Hof van Beroep te Brussel terecht afgewezen
worden: krachtens art. 1993 B. W. is iedere lasthebber inderdaad gehouden
om aan de lastgever of diens rechtsverkrijgenden rekenschap te geven van
zijn beheer, doch derden ten opzichte van de lastgeving zijn niet bevoegd
om te verzoeken dat aan hen rekenschap wordt gegeven van de uitvoering
van de opdracht door de lasthebber (Cass., 23 juni 1983, Arr. Cass.,
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1982-83, 1319, Pas., 1983, I, 1205, R. W., 1984-85, 392 en T. Not., 1985,
5, noot).
471. Het beginsel (waarvan o.m. art. 1596 B.W. een toepassing inhoudt)
dat een lasthebber zich niet als tegenpartij van zijn mandant mag opstellen
bij de uitvoering van een handeling die hem werd opgedragen, belet dat een
gerechtsdeurwaarder die als openbaar ambtenaar handelt voor een verzoeker, aan zichzelf zou betekenen en ,sprekende met zichzelf" bet afschrift
van documenten zou afgeven als mandataris van de tegenpartij (Rb. Dinant,
3 december 1986, De Gerechtsdeurw., 1987, 43, noot).

472. VERVANGING VAN DE LASTHEBBER - Volgens een arrest van bet Hof
van Beroep te Brussel van 15 oktober 1986 (Pas., 1987, II, 188) heeft een
lasthebber, indien de overeenkomst hieromtrent niets bepaalt, de bevoegdheid om iemand in zijn plaats te stellen. Met deze formulering kan men bet
niet eens zijn. Omwille van bet intuitu personae karakter van de Iastgeving,
heeft de lasthebber in beginsel niet de bevoegdheid om zich voor de
uitvoering van zijn opdracht te Iaten vervangen. Daartoe heeft de lasthebber
de toestemming van de Iastgever nodig, met dien verstande dat deze toelating ook stilzwijgend kan zijn (zie Paulus, C. en Boes, R., ,De recente
cassatierechtspraak in verband met lastgeving", in Liber amicorum F.
Dumon, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, (199), 200-204).
Het geciteerde Brusselse arrest betrof een geval van laattijdige betekening
van een echtscheidingsvonnis door een advocaat en een gerechtsdeurwaarder. Van de opdracht aan een gerechtsdeurwaarder wordt nu wei gezegd dat
zij impliciet de toestemming bevat om zich te Iaten vervangen door een
confrater, wanneer de aangezochte deurwaarder zelf territoriaal niet bevoegd is om tot betekening over te gaan. Deze impliciete toestemming tot
vervanging geldt daarentegen niet voor handelingen waartoe de oorspronkelijk aangezochte deurwaarder wei degelijk bevoegd is. In dit laatste geval
blijft deze, overeenkomstig art. 1994 al. 1 B.W., aansprakelijk voor de
eventuele fouten van zijn vervanger, vermits hij de macht om iemand in zijn
plaats te stellen niet heeft bekomen (Rb. Brussel, 3 maart 1987, T.B.B.R.,
1987, 85).
Krachtens art. 1994 al. 2 B.W. kan de persoon die door de lasthebber in
zijn plaats werd gesteld, in aile gevallen rechtstreeks door de lastgever
worden aangesproken. Aldus kan een rekeninghouder rechtstreeks de bank
van de begunstigde van een overschrijving aanspreken, aan wie de bank van
de rekeninghouder de overschrijvingsorder overmaakte (Bergen, 13 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 281). Eveneens de deurwaarder die zijn
territoriaal onbevoegde collega verving, maar die geen acht sloeg op de
waarschuwing voor de nakende verjaring en zodoende tekortschoot aan zijn
resultaatsverbintenis tot tijdige betekening (Gent, 17 maart 1983,
R.G.A.R., 1984, nr. 10774); de advocaat die in naam van de client van een
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confrater conclusies neerlegde waarmee de client helemaal niet akkoord kon
gaan (Rb. Luik, 21 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 120, noot).
De toestand van de ondervervoerder is weliswaar analoog aan die van de
persoon die door een lasthebber in zijn plaats werd gesteld, maar daaruit
mag niet zonder meer worden afgeleid dat vervoerovereenkomst en lastgeving mogen worden gelijkgesteld en dat art. 1994 al. 2 B. W. op de ondervervoerder van toepassing zou zijn. Een ondervervoerder is als zodanig geen
lasthebber van de hoofdvervoerder, en een lasthebber van de hoofdvervoerder kan niet uiteraard als gesubstitueerde lasthebber ten opzichte van de
afzender worden aangemerkt (Cass., 16 november 1984, Arr. Cass., 198485,374, J.T., 1986, 514, Pas., 1985, I, 333, Rechtspr. Antw., 1985, 31 en
R. W., 1984-85, 2550).
473.

GEVOLGEN VAN HET OPTREDEN VAN DE LASTHEBBER BINNEN DE

Handelt de lasthebber binnen de grenzen
van de hem verleende volmacht, krachtens deze volmacht en in naam van
de lastgever, dan ontstaan de rechten en verplichtingen voortspruitende uit
de door de lasthebber verrichte rechtshandeling(en) rechtstreeks in hoofde
van de lastgever (Rb. Tongeren, 6 april 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 141;
zie De Page, V, nr. 440; Van Gerven, W., Algemeen deel, 1987, nr. 149).
De lasthebber verbindt zich alsdan niet persoonlijk, maar enkel de lastgever.
Schendt bijgevolg de artt. 1984, 1997 en 1998 B.W., het arrest dat de
lasthebber (een verzekeraar) persoonlijk veroordeelt tot betaling van de
door de lastgevers (medeverzekeraars) verschuldigde vergoedingen (Cass.,
6 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 27, Pas., 1985, I, 25 en R. W.,
1984-85, 2580, noot).
Een vordering tot ontbinding van een door de lasthebber gesloten koopovereenkomst, moet rechtstreeks tegen de lastgever ingesteld worden (Bergen,
1 december 1983, Pas., 1984, II, 62, noot J.S.; Rb. Tongeren, 6 april1984,
Limb. Rechtsl., 1984, 141).
De vennootschap die voor rekening van de V.Z.W. - eigenaar van het
,Bastogne Historical Center" de inkomsten van de toegangsticketten int,
werd door het Hof van Beroep te Luik als mandataris van laatstgenoemde
bestempeld; de gemeentebelasting op deze inkomsten is enkel door de
V.Z.W. verschuldigd (Luik, 20 februari 1985, J.D.F., 1986, 41, noot).
In fiscale zaken wordt herhaaldelijk benadrukt dat het akkoord tussen de
(bevoegde) volmachtdrager van de belastingplichtige en de belastingdiensten, gelijkstaat met het akkoord van de belastingplichtige zelf. Deze laatste
is erdoor gebonden, behoudens het door hem te leveren bewijs van dwaling
ofbedrog (Bergen, 9 juni 1982, F.J.F., 1983, 49; Gent, 25 juni 1982, F.J.F.,
1983, 119, noot; Gent, 24 september 1982, F.J.F., 1983, 154; Gent, 26
november 1982, F.J.F., 1983, 237; Gent, 25 februari 1983, Alg. Fisc. T.,
1983, 139; Brussel, 28 mei 1985, F.J.F., 1986, 247).
Beslist werd eveneens dat: een dagvaarding van een vennootschap naar

PERKEN VAN ZIJN MANDAAT -
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buitenlands recht die in Belgie een zetel heeft, rechtsgeldig kan worden
betekend aan haar mandataris in Belgie (Arbrb. Charleroi, 17 januari 1985,
J. T. T., 1985, 427); een buitengerechtelijke bekentenis gedaan door een
mandataris die daartoe de bevoegdheid gekregen heeft, de lastgever bindt
(Bergen, 24 maart 1987, J.T., 1987, 522); wanneer een verzekeringsmakelaar optreedt als lastheb ber van de verzekeringnemer, de door hem gevoerde
onderhandelingen met de verzekeraar, de conventionele verjaring schorsen
(Kh. Luik, 9 december 1982, T.B.H., 1984, 226).
474. In art 1239 B.W. wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de betaling van
een schuld ook kan worden gedaan aan iemand die volmacht van de
schuldeiser heeft om voor hem te ontvangen. Betaling in handen van de
bevoegde lasthebber van de schuldeiser, bevrijdt de schuldenaar (zie Antwerpen, 17 april 1984, T. Not., 1985, 109; Kh. Luik, 23 januari 1986,
T.B.H., 1987, 384, noot Parmentier, Cl.). Zo wordt de uitkering voor
begrafeniskosten rechtsgeldig gedaan aan degene die door de gerechtigden
- de erfgenamen - gemachtigd werd om deze voor hen te ontvangen; deze
betaling dient beschouwd te worden als een uitkering aan de erfgenamen
zelf (Arbh. Brussel, 2 mei 1985, J.T.T., 1985, 268).
De schuldenaar die aan een derde zou willen betalen, behoort wel dubbel
voorzichtig te zijn. Dat mocht een koper ondervinden die aan de vervoerder
had betaald zonder zich ervan te vergewissen of deze wel van de verkoper
volmacht had gekregen om voor hem betaling te ontvangen. Dit bleek niet
het geval te zijn. De vordering van de verkoper tot betaling van de prijs,
die hij niet ontvangen had, werd gegrond verklaard; de koper die nu een
tweede maal diende te betalen, kon zich slechts ter vrijwaring tot de
vervoerder richten (Rb. Brussel, 1 april1985, T.B.H., 1986,447, noot). Qui
paye mal, paye deuxfois. Zie ook Van Quickenborne, M., ,De notaris als
lasthebber der partijen bij deterugbetaling van eenlening'', R. W., 1984-85,
2097-2124 en het daarin besproken arrest van het Hof te Gent, 5 april1984,
R. W., 1984-85, 2137 (supra, nr. 465).
475. De rechtstreekse toerekening aan de lastgever van de door de lastheb-

ber binnen zijn bevoegdheid gestelde rechtshandelingen, brengt met zich dat
ook de fouten of nalatigheden van de lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat begaan, de lastgever verbinden. Zij maken op zichze/f geen
vreemde oorzaak, toeval of overmacht uit voor de lastgever. Dit werd in
de onderzochte periode herhaaldelijk bevestigd, o.m. door het Hof van
Cassatie, naar aanleiding van laattijdige betekeningen van dagvaardingen
of vonnissen door advocaten of gerechtsdeurwaarders (zie Cass., 8 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 328, J.T., 1986, 335 en Pas., 1986, I, 279;
Cass., 10 januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 657, J.T., 1987,467 en Pas.,
1986, I, 579; Gent, 17 maart 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10774, noot E.C.;
Brussel, 3 april 1984, J.D.F., 1985, 99, noot R.V.; Arbh. Brussel, 10
december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 359; Brussel, 15 oktobet 1986,
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Pas., 1987, II, 188; Brussel, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1214, noot
Ch.P.; zie ook Arbh. Luik, 18 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 423).
Werd verbroken, het arrest van het Arbeidshof te Gent, volgens welk de
lasthebber zelf tegenover de derde moet instaan voor de schade, wanneer
hij in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat (Cass., 22 april1985,
J. T. T., 1985, 428, Pas., 1985, I, 1021 en R. W., 1985-86, 1239). De fouten
die de mandataris binnen de uitvoering van zijn opdracht begaat, worden
aan de lastgever toegerekend.
476.

OPTREDEN VAN DE LASTHEBBER ZONDER KENNISGEVING VAN ZIJN

Een man die een volmacht had op de bankrekening van
zijn echtgenote, schreef een cheque uit, door hem ondertekend, maar
zonder vermelding dat hij optrad in naam en voor rekening van zijn
echtgenote. De omstandigheden wezen er volgens het Hof van Beroep te
Brussel op dat de man wel degelijk in persoonlijke naam en voor eigen
rekening heeft willen optreden. Hij werd zelf als trekker van de cheque
beschouwd (Brussel, 30 januari 1987, T.B.H., 1987, 681, noot).
HOEDANIGHEID -

477.

OPTREDEN VAN DE LASTHEBBER BUITEN DE PERKEN VAN ZIJN MAN-

De eigenaar van een onroerend goed op de Louizalaan te Brussel
belast een immobilienvennootschap met de verkoop ervan. De lasthebber
doet op zijn beurt een beroep op de diensten van een andere vastgoedhandelaar. Er ontstaat een geschil in verband met het aan deze laatste verschuldigde commissieloon. Voor het Hof van Beroep te Brussel staat vast dat het
volledige commissieloon verschuldigd is. Maar door wie? Door de lasthebber, of door de verkoper-lastgever? De lasthebber blijkt zijn boekje te
buiten te zijn gegaan; de hem verleende volmacht hield niet de bevoegdheid
in om zich tot andere vastgoedhandelaars te wenden. Voor rechtshandelingen door de lasthebber gesteld buiten de perken van zijn mandaat, dient de
lastgever in beginsel niet in te staan. Een beroep op het schijnmandaat
(infra) wordt in casu door het Hof verworpen; dit veronderstelt volgens het
Hof een foutief gedrag in hoofde van de lastgever of tach minstens bijzondere omstandigheden waarin de derde zich niet van de werkelijke omvang
van de volmacht kan vergewissen. Volgens het Hof is de lasthebber daarentegenpersoonlijk gehouden tot betaling van het commissieloon, wegens de
overschrijding van zijn volmacht (Brussel, 9 april 1987, Res Jur. Imm.,
1987, 223).
Nochtans wordt gesteld dat de lasthebber niet persoonlijk gehouden is
jegens de derde voor datgene wat hij, in naam van zijn mandant maar buiten
de grenzen van zijn volmacht, verricht. De derde zou wel recht hebben op
schadevergoeding vanwege de lasthebber die hem verkeerd of onvoldoende
heeft ingelicht omtrent de grenzen van zijn bevoegdheid (Paulus, C.,
, ,Enkele facetten van lastgeving'', in Bijzondere overeenkomsten: actuele
problemen, Herbots, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1980, (327), 358; De
Page, V, nr. 440 B; vgl. Van Gerven, W., A/gemeen dee/, 1987, 508-509)
DAAT-
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Aldus besliste ook het Arbeidshof te Brussel in een geval waarin een
ontslagen personeelslid van een appartementsmedeeigendom volhield dat de
voorzitter van de raad van beheer van het gebouw persoonlijk als zijn
werkgever moest worden beschouwd. De voorzitter had krachtens het
reglement van medeeigendom niet de bevoegdheid om personeel aan te
werven of te ontslaan. Aangezien hij niet in persoonlijke naam was opgetreden, maar steeds als beweerde lasthebber, was hij niet persoonlijk verbonden. Hoogstens zou hij schadevergoeding verschuldigd zijn in de mate dat
hij de derde geen kennis gegeven had van de omvang van zijn mandaat
(Arb h. Brussel, 22 februari 1985, J. T. T., 1986, 424 en Rechtspr. Arb. Br.,
1986, 164).
478. BEKRACHTIGING DOOR DE LASTGEVER- Art. 1998 al. 2 B.W. voorziet de mogelijkheid dat de lastgever datgene wat door de lasthebber buiten
zijn mandaat mocht zijn gedaan, uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt.
Tijdens de onderzochte periode werd het beginsel van de terugwerkende
kracht van zulke bekrachtiging enigszins genuanceerd. Vraag was of de
bekrachtiging door de werkgever van een onmiddellijk om dringende reden
gegeven ontslag door een daartoe onbevoegde lasthebber, eveneens dient te
geschieden binnen drie werkdagen volgend op de dag waarop de lasthebber
kennis kreeg van de ingeroepen feiten (art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet),
dan wel of deze bekrachtiging achteraf nog kan geschieden. De arbeidshoven van Brussel en Luik waren de mening toegedaan dat een laattijdige
ratificatie niet meer retro-actief het door de ontslagen werknemer definitief
verworven recht op een verbrekingsvergoeding ongedaan kan maken; dat
m.a.w. ook de bekrachtiging door het bevoegde orgaan binnen de door art.
35 Arbeidsovereenkomstenwet gestelde termijn moet gebeuren (Arbh. Brussel, 11 september 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 43 en R. W., 1984-85,
2408; Arbh. Luik, 10 maart 1986, T.S.R., 1987, 209). Terecht volgens
Ronse, Nelissen Grade, Van Hulle, Lievens en Laga (,Overzicht van
rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen", T.P.R., 1986, (859), nr. 65):
een onbevoegd verrichte handeling die binnen een wettelijk voorgeschreven
vervaltermijn moet verricht worden, moet ook v66r het verstrijken van die
termijn bekrachtigd worden. Zie nochtans Cass., 7 maart 1969, Pas., 1969,
I, 602.
De Brusselse Arbeidsrechtbank hield het bij het standpunt dat de bekrachtiging steeds terugwerkt tot op de datum van het ontslag, zonder dat zij
eveneens binnen de termijn van drie dagen dient plaats te vinden (Arbrb.
Brussel, 24 januari 1986, J. T. T., 1987, 384, noot).
SCHIJNMANDAAT- Volgens de klassieke leer is er slechts sprake van
een schijnmandaat wanneer de vertegenwoordigde door zijn schuld aan
derden doet geloven dat de persoon die de betwiste rechtshandeling heeft
verricht, als lasthebber is opgetreden (zie Cass., 30 mei 1979, Arr. Cass.,
1978-79, 1146; De Page, V, nr. 448). De gebondenheid voor rechtshandelin-
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gen van een schijnmandataris, heeft in deze benadering een quasi-delictuele
grondslag.
De theorie van de apparence-faute werd in de onderzochte periode nadrukkelijk gevolgd door Antwerpen, 13 juni 1984, R. W., 1985-86, 116 (infra,
nr. 481); Arbh. Luik, 19 april1985, J. T. T., 1986, 191, fur. Liege, 1985,
573; Bergen, 12 november 1986, Pas., 1987, II, 16, noot J.S. In laatstgenoemd geval werd geoordeeld dat aan de kinderen-erfgenamen van hun
moeder, geen fout kon verweten worden voor het feit dat hun vader zich
ten onrechte als hun mandataris had voorgedaan. De vader zelfwerd wegens
een culpa in contrahendo tot schadevergoeding aan de derde veroordeeld
omdat hij ten onrechte had laten uitschijnen dat hij voor zijn kinderen
optrad.
Steeds meer vonnissen en arresten maken echter toepassing van de moderne
leer volgens welke de vertegenwoordigde gebonden is door de handelingen
van zijn schijnmandataris, zodra de derde te goeder trouw er, op basis van
een aan de vertegenwoordigde toerekenbare schijn, rechtmatig mocht op
vertrouwen dat de persoon waarmee hij handelde daartoe de vertegenwoordigingsmacht gekregen had, ook al kan de vertegenwoordigde geen specifieke fout of nalatigheid verweten worden (zie Paulus, C., ,Enkele facetten
van lastgeving", in Bijzondere overeenkomsten: actuele problemen, Herhots, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1980, (327), 360-362; Ronse, J. en Van
Hulle, K. m.m.v. Nelissen, J.M. en Van Bruystegem, B., ,Overzicht van
rechtspraak (1968-1977) Vennootschappen", T.P.R., 1978, (681), nr. 76;
Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., o.c., R.C.J.B., 1986, nr. 232,
p. 397-400; Van Gerven, W., Algemeen dee/, 1987, nr. 80 e.v.; Van
Ommeslaghe, P., ,L'apparence comme source autonome d'obligations et
le droit beige", Rev. Dr. Int. Comp., 1983, 144-160; Gent, 17 april1986,
R. W., 1986-87, 2233).
In een geval waarin een dame ramen besteld had bij een firma die zich als
vertegenwoordigster van de Duitse fabrikant voordeed, oordeelde de Brusselse Rechtbank van Koophandel (23 januari 1986, T.B.H., 1987, 384, noot
Parmentier, Cl.) dat de dame rechtsgeldig aan de ,vertegenwoordigster"
had kunnen betalen, hoewel op de achterzijde van de bestelbon was gestipuleerd dat betaling slechts bevrijdend zou zijn op het moment dat zij de
fabrikant bereikt. Deze clausule van de algemene contractsvoorwaarden
kon volgens de rechtbank niet aan de klant worden tegengeworpen, die er
voor het overige - gezien de omstandigheden - rechtmatig mocht van
uitgaan dat de vertegenwoordiger bevoegd was om namens de fabrikant
betaling te ontvangen.
Een vennootschap weigerde inschrijvingsrechten en een voorschot op de
huur van een standplaats op het Lente-Salon te Brussel te betalen, stellende
dat zij niet gebonden was door de handtekening van de dochter van haar
zaakvoerder, die volstrekt onbevoegd was om de firma te vertegenwoordigen en te verbinden. De vennootschap werd niettemin gebonden geacht
wegens een haar toerekenbare schijnbevoegdheid van de dame in kwestie,
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waarop de derde, gezien de omstandigheden (de onderhandelingen waren
door de dochter gevoerd in de kantoren van de vennootschap - het
deelnemingsformulier was ondertekend met gebruik van de vennootschapsstempel) redelijkerwijze mocht voortgaan; er was geen aanleiding voor de
derde om de hoedanigheid van zijn gesprekspartner nader te onderzoeken
(Kh. Brussel, 18 maart 1986, T.B.H., 1987, 451).
Ben schijnmandaat werd daarentegen - zelfs in toepassing van de vertrouwensleer - niet bewezen geacht bij het optreden van makelaars, in Brussel,
9 april1987, Res Jur. Imm., 1987, 223 (immobilien); Kh. Brussel, 24 juni
1985, J.T., 1986, 236 (aandelenverkoop); Scheidsr. Uitspr., 16 november
1983, Rechtspr. Antw., 1983-84, 146 (verzekeringen).
Het Arbeidshof te Luik (15 mei 1986, Soc. Kron., 1987, 252) en de Luikse
Vrederechter (15 januari 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10883, noot Legrand,
J.P. en Brnault, F.) aanvaardden een schijnmandaat zonder de juridische
grondslag hiervan expliciet te vermelden. In eerstgenoemd geval was een
vennootschap gebonden door een arbeidsovereenkomst met een bediende,
gesloten door een gerante van een winkel die tegenover derden, ten onrechte, had laten uitschijnen dat zij de bevoegdheid had om personeel voor de
firma aan te werven en te ontslaan; wel werd de vordering in vrijwaring,
ingesteld door de vennootschap tegen haar gerante, gegrond verklaard. Het
geciteerde vonnis van de Vrederechter te Luik oordeelde dat een verzekeringsmakelaar die zich bij een klant voordoet als schijnbare mandataris van
de verzekeringsmaatschappij- hij had a.m. een ,groene kaart" afgeleverd
- deze laatste bindt tegenover de verzekeringnemer.
HERROEPING VAN HET MANDAAT- In beginsel kan de lastgeving door
de lastgever op elk ogenblik ad nutum herroepen worden (art. 2004 B.W.).
Deze herroeping kan oak stilzwijgend gebeuren en blijken uit feiten die
ondubbelzinnig en noodzakelijk de wil van de lastgever tot herroeping van
het mandaat in zich sluiten, zo b.v. wanneer de lastgever zelf de handeling
stelt waarvoor hij mandaat had gegeven, op voorwaarde dat de lasthebber
hiervan kennis heeft (Brussel, 26 juni 1985, Res Jur. Imm., 1986, 71; De
Page, V, nr. 468). In casu kon de eigenaar van een handelszaak de volmacht
van een makelaar echter niet eenzijdig beeindigen door het goed zelf te
verhuren, aangezien partijen uitdrukkelijk de onherroepelijkheid van het
mandaat bedongen hadden.

480.

Volgens het Hof van Beroep te Gent kan uit het louter feit dat een
belastingplichtige zelf het bezwaarschrift ondertekende evenwel nog niet
worden afgeleid dat hij het uitdrukkelijke mandaat om zijn fiscale belangen
te verdedigen, stilzwijgend zou herroepen hebben (Gent, 24 september 1982,
F.J.F., 1983, 154).
Ben makelaarsovereenkomst - door het Hof te Bergen als lastgeving
gekwalificeerd (supra, nr. 457) - werd volgens de wil van partijen onbetwistbaar aangegaan voor een bepaalde tijd, zonder dat de duur ervan
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uitdrukkelijk in het contract was aangegeven. Het behoort dan aan de
rechter om deze termijn vast te steilen volgens de aard van de overeenkomst
en de omstandigheden. Volgens het Hof kan een makelaarsovereenkomst
na amper 24 dagen nog niet herroepen worden. De makelaar had recht op
schadevergoeding, doch de toepassing van een conventioneel strafbeding
werd wegens zijn overdreven karakter geweigerd (Bergen, 18 januari 1983,
Rev. Not. B., 1983, 393 en T.B.H., 1984, 509, noot Parmentier, Cl.).
Het mandaat van bestuurder in een vennootschap is ad nutum herroepbaar.
Toch kunnen de omstandigheden waarin de herroeping plaatsvindt een fout
opleveren in de zin van art. 1382 B. W. en aanleiding geven tot schadevergoeding. In een geval voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel
was zulke herroeping met misbruik van recht gedaan: de algemene vergadering waarop de herroeping plaatsvond was niet regelmatig samengeroepen,
de betrokken bestuurder was er niet op uitgenodigd en hij was zelfs manu
militari uit zijn bureau gezet (Kh. Brussel, 8 december 1983, R.P.S., 1984,
68, noot).
Het mandaat van vertegenwoordiger van de gemeente in een intercommunale is een gewone lastgeving, die door de gemeenteraad op elk ogenblik kan
ingetrokken worden zonder uitdrukkelijke motivering. Als administratieve
rechtshandeling moet de intrekking wei steunen op motieven welke haar in
rechte en in feite kunnen dragen (R.v.St., 26 juni 1986, R. W., 1986-87,
2718, noot W.L.). In casu lag politieke onenigheid tussen de vertegenwoordiger en zijn partij aan de basis van de intrekking van het mandaat. De
vierde kamer van de afdeling Administratie zag hierin geen graten.
In het kader van de vereffening en verdeling van hun huwgemeenschap,
kwamen de (gewezen) echtgenoten overeen om een onroerend goed te
verkopen bij vrijwillige openbare verkoping, op voorwaarde - door de
notarissen gesteld - dat door beiden daartoe volmacht zou worden gegeven, hetgeen ook gebeurde. Dit mandaat is onherroepelijk omdat het de
uitvoeringsvoorwaarde uitmaakt van een andere overeenkomst tussen partijen, nl. die van het veranderen van een gerechtelijke verkoop naar een
vrijwillige openbare verkoop (Rb. Brugge, 16 mei 1987, T. Not., 1987, 103;
zie De Page, V, nr. 469, p. 464-465).
Het mandaat dat door partijen aan dezelfde mandataris wordt gegeven in casu aan een meetkundige schatter tot minnelijke afpaling van naburige
erven- is eveneens onherroepelijk (Vred. Gent, 3e kanton, 28 november
1984, T. Vred., 1985, 257; zie De Page, V, nr. 364).
Een clausule waarbij de herroeping van de lastgeving wordt gekoppeld aan
de betaling van een bepaalde vergoeding, is niet in strijd met de wet. Een
mandaat nochtans dat derwijze ontworpen is dat de mandataris er aile
belang bij heeft zijn verbintenissen niet uit te voeren, is volgens de Vrederechter van Deurne in strijd met de goede trouw en ontwricht de overeenkomst in haar bestaan. Zulks doet zich voor wanneer een vastgoedmakelaar, gesterkt door een overeenkomst voor onbepaalde duur, er aile belang
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bij heeft om niets te ondernemen om dan later, bij een herroeping van zijn
opdracht, tach aanspraak te maken op hoge vergoedingen voor niet-gepresteerde diensten. De overeenkomst van lastgeving werd als zodanig onwettig
bevonden en kon volgens de vrederechter geen rechtsgevolgen hebben
(Vred. Deurne, 7 december 1984, R. W., 1986-87, 2667).
Volgens het Hofvan Beroep te Bergen kan de bedongen onherroepelijkheid
van de lastgeving - buiten het mandaat voor gemeenschappelij k belang niet behouden blijven wanneer de lastgever om geldige reden zijn wil wijzigt;
aan de mandataris is dan niet het bedongen loon, maar een door de rechter
ex aequo et bono bepaalde schadevergoeding verschuldigd (Bergen, 25
maart 1986, Rev. Not. B., 1986, 485, noot).
481. ONTROUWE LASTHEBBER. GEVOLGEN T .0. V. DERDEN VAN DE BEEINDIGING VAN DE LASTGEVING - Hoewel een financiele instelling een einde had

gemaakt aan hun agentschapsmandaat, bleef een echtpaar gelden van
particulieren ontvangen en voor eigen doeleinden aanwenden. In twee
arresten dd. 13 juni 1984, sprak het Hof van Beroep te Antwerpen zich uit
.over de vordering, ingesteld door een aantal particulieren tegen de bank,
tot terugbetaling van aan de agenten overhandigde gelden (deze waren
ondertussen blijkbaar met de noorderzon verdwenen).
Ret eerste arrest (R. W., 1985-86, 114) betrof de situatie van de clienten die
reeds v66r de beeindiging van het mandaat gelden hadden overhandigd aan
de (ontrouwe) agenten. Aangezien de door de agenten aangegane verbintenissen wel degelijk binnen het kader van hun opdracht vielen, was de
financiele instelling als lastgeefster, krachtens art. 1998 B.W. ertoe gehouden deze na te komen. De foutieve uitvoering van het mandaat kon de
clienten niet worden tegengeworpen, nu uit niets bleek dat zij kennis zouden
hebben gehad van het bedrieglijk achterhouden door de agent van de
gedeponeerde gelden, noch dat zij op welke manier ook aan de bedrieglijke
handelingen zouden hebben meegewerkt. De lastgever diende derhalve in
te staan voor de terugbetaling van de gedane beleggingen, en dit zowel voor
de gelden die overhandigd werden v66r de beeindiging van het mandaat als
voor de periode nadien. Nergens was nl. aangetoond dat de derden kennis
gekregen hadden van de mandaatsbeeindiging (art. 2005 B.W.).
Anders was de situatie van hen die pas mi de beeindiging van het mandaat
de eerste gelden ter belegging hadden overhandigd (R. W., 1985-86, 116).
De regels van de lastgeving konden volgens het Antwerpse Hof geen
toepassing vinden; van een schijnmandaat zou er evenmin sprake geweest
zijn: de agent had weliswaar de valse schijn verwekt dat hij lasthebber was,
doch deze valse schijn bleek niet te wijten aan enige fout of nalatigheid van
de financiele instelling. Ben duidelijke toepassing van de klassieke theorie
van de apparence-faute (supra, nr. 479).
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482. ABSTRACTE VERBINTENIS- In 1981 huurt A een gelijkvloers waarin

hij een haarkapperssalon uitbaat tot in augustus 1982. Dan verkoopt hij zijn
handelszaak aan B. Op dat ogenblik wordt een overeenkomst ondertekend
tussen de eigenaars, B die de huurovereenkomst aanvaardt, en ook A die
de regelmatige betaling van de huurprijzen en de eerbiediging van het
huurcontract waarborgt tot in augustus 1984, einde van de eerste driejarige
periode van de huur die hijzelf had ondertekend. In februari 1984 wordt
de huurovereenkomst verbroken ten nadele van B. A wordt als borg
aangesproken, maar beweert dat er een nieuwe huurovereenkomst was
ondertekend en dat zijn verbintenis geen oorzaak had. Er was immers geen
overdracht van huur gebeurd, maar er werd een nieuwe huur ondertekend
tussen de eigenaars en C. Deze argumentatie wordt door de vrederechter
met veel gezond verstand verworpen. De geldigheid van een rechtshandeling
is inderdaad onderworpen aan het bestaan van een oorzaak, tenzij die
rechtshandeling op zichzelf volstaat en van haar oorzaak geabstraheerd kan
worden. Partijen kunnen hun bedoeling openbaren om een abstracte verbintenis te creeren. ,Attendu en conclusion qu'il nous apparalt que le defendeur ne s'est pas oblige pour le plaisir de s'obliger" (Vred. Luik, 8 juni 1984,
Jur. Liege, 1984, 422).
483. GARANTIE OP EERSTE VERZOEK -De N.V. Coffral sloot met een

Koreaanse vemiootschap een contract op grond waarvan zij er zich toe
verbond in Saoudi-Arabie materialen te leveren die bestemd waren voor de
bouw van het Justitiepaleis te Riad. Ben bank kende aan de Koreaanse
vennootschap twee waarborgen op eerste verzoek toe die eindigden op 31
december 1983. De materialen kwamen met een belangrijke vertraging op
de werf toe en de Koreaanse vennootschap vorderde uit dien hoofde
ongeveer 500.000 dollar schadevergoeding. De twee bankgaranties werden
verlengd tot 15 oktober 1984 op verzoek van de Koreaanse vennootschap
omdat er onderhandelingen aan de gang waren tussen haar en N. V. Coffral.
Op 6 december 1984 besluit de bank ertoe met een opzeggingstermijn van
14 dagen aile kredieten die toegekend waren aan de N.V. Coffral op te
geven, hierin begrepen de twee waarborgen op eerste verzoek. De bank
weigert elke nieuwe verlenging van die waarborgen en is bereid om aan de
Koreaanse vennootschap de gevorderde vergoeding te betalen. De N. V.
Coffral dagvaardt de bank in kort geding om haar te horen verbieden voor
30 december 1984 de waarborgen op eerste verzoek uit te voeren. De
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel kent dit verzoek
toe (Voorz. Kh. Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 572, noot RegoutMasson, M.). De beschikking is voor kritiek vatbaar.
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Aan de rechter in kort geding wordt een tussengeschil voorgelegd dat uit
het opvragen van een waarborg bij eerste verzoek ontstond. Hij moet een
juist evenwicht houden tussen de belangen van de betrokken partijen, en
mag daarbij niet uit het oog verliezen dat de geloofwaardigheid van de
gar ant ernstig in het gedrang kan komen op het gebied van de internationale
handel, zo hij de abstracte verbintenis die hij heeft aangegaan op eerste
verzoek te betalen niet kan nakomen. Door een garantie op eerste verzoek
te geven verbindt de garant zich niet tot betaling van andermans schuld,
doch tot absolute verzekering tegenover de begunstigde, zelfs niet-schuldeiser, van de goede afloop van de handels- of industriele verrichtingen. In
beginsel moet eerst worden betaald en dan geprotesteerd. Op dit beginsel
zijn uitzonderingen mogelijk, met name een duidelijk van kwade trouw
getuigend verzoek, en eveneens de onw:ettelijkheid van de basisovereenkomst (Voorz. Kh. Brussel, 6 april1982, Bank Fin., 1982, 683, noot). In
casu sloot een Zweedse firma in 1977 een overeenkomst met een Iraanse
firma met als voorwerp de levering van melkerij-uitrustingen in Iran.
Krachtens dit contract moest de Zweedse firma twee waarborgen leveren:
enerzijds garanties van restitutie van voorschot en anderzijds garanties van
goede afloop. Laatstgenoemde waarborg werd genoemd ,irrevocable
stand-by letters of credit". In totaal ging het hier om 2.447.510 dollar. Het
contract werd tot voile tevredenheid van de client uitgevoerd, behalve voor
wat betreft de verbintenis om de machines op te starten. Dit kon niet volgens
de contractuele planning gebeuren om redenen die volledig onafhankelijk
waren van de wil van de leverancier. De client had inderdaad de gebouwen
waarin de uitrustingen moesten ge!nstalleerd worden nog niet gebouwd.
Door de politieke gebeurtenissen in Iran zag de Zweedse firma zich vanaf
1 januari 1979 verplicht om beroep te doen op overmacht en om al haar
personeel terug te trekken. Intussen werd de Iraanse firma genationaliseerd.
Volgens het contract kwamen de waarborgen van goede afloop tot een einde
bij het opstellen van het proces-verbaal van definitieve oplevering, maar in
elk geval45 maanden na de ondertekening van het contract. In feite werden
telkens met periodes van zes maanden de waarborgen verlengd onder de
bedreiging: ,verleng of betaal!" Dit komt dikwijls voor. De voorzitter in
kort geding stelt vast dat het beroep op de waarborgen van goede afloop
in casu duidelijk abusief is, omdat de begunstigden duidelijk te kwader
trouw zijn. De Zweedse firma ontving v66r het beroep op de waarborg van
5 januari 1982 en 8 februari 1982 copij van een attest van de Iraanse
ingenieur-raadgever, lasthebber van de lraanse partij, volgens welke de
vennootschap aile contractuele verbintenissen had uitgevoerd die niet opgeschort waren door overmacht. De werkelijke reden van het beroep op
de betaling is zuiver politiek en situeert zich in het kader van het conflict
tussen de Verenigde Staten en Iran. Het beroep op de waarborgen maakte
uitdrukkelijk melding van formele instructies van de lraanse Staat. Die
instructies zijn politieke retorsiemaatregelen die slechts Amerikaanse banken betreffen en waarvan de Zweedse firma het onschuldig slachtoffer is.
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De voorzitter in kort geding verbiedt aan de bank de gevraagde garantie te
betalen.
Wegens de hoogdringendheid wordt verbod opgelegd om te betalen, tot de
rechter over de grond van de zaak zich uitgesproken heeft over de geldigheid
van de vereiste terugbetaling (Voorz. Kh. Brussel, 15 november 1984,
T.B.H., 1985, 569, noot).
De voorzitter in kort geding beslist dat er geen garantie op eerste verzoek
is wanneer de overeenkomst akte van borgtocht genoemd werd, de bank
zich solidaire borg verklaarde ten voordele van de Centrale Dienst Contingenten en Vergunningen, en de overeenkomst een verwijzing inhield naar
artikel2737 B.W., alhoewel de banker zich toe verbond te betalen bij eerste
aanmaning zonder dat het nodig zou zijn om het even welke andere
voorafgaandelijke formaliteit te vervullen. Philipp Brothers, die goederen
geexporteerd had naar Koeweit, dagvaardde de bank opdat haar verbod zou
opgelegd worden te betalen aan de Centrale Dienst Contingenten en Vergunningen. Zie in verband met de garanties op eerste aanvraag: Bruyneel,
,Le droit bancier", J. T., 1982, 349 e. v .; Simont, L.," Les garanties
independantes", Rev. Banque, 1983; Poullet," Le contrat de garantie Examen de quelques problemes juridiques particuliers", in Les garanties
bancaires dans /es contrats internationaux, Colloque de Tours, 1981, 127
e.v.; Velu-Spreutels, S., De Lierneux, M., en Levy Morelle, J.," Les
garanties payables a premiere demande'', in Les suretes issues de Ia pratique, U.L.B., 1983, Vol. III, Hoofdstuk 1).
Het gebruik van de termen ,onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant"
samen met de aanduiding dat de bank zich verbindt ,op eerste verzoek"
te betalen, wijst duidelijk op het bestaan van een garantie op eerste verzoek,
ook al gebruikten de partijen tevens de term , borgstelling". Anders dan
de borg geniet de garant niet het voorrecht van uitwinning. Dat de begunstigde van de garantie zich niet eerst tot de hoofdschuldenaar heeft gewend,
Ievert dan ook geen bedrog, kwade trouw of rechtsmisbruik op (Antwerpen,
15 oktober 1985, R. W., 1986-87, 400).
Indien de eiser voordien reeds aanvaardde dat de waarborg en tegenwaarborg zonder voorwerp waren geworden, maakt het beroep op deze waarborgen een duidelijk en ernstig misbruik uit. Maakt geen misbruik uit, het
beroep op een waarborg en tegenwaarborg, wanneer blijkt dat de eiser
prima facie de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door zijn
medecontractant kon inroepen. De voorzitter verbiedt aan een Algerijns
bedrijf beroep te doen op de waarborg van goede uitvoering en aan een
Algerijnse bank om gevolg te geven aan een aanvraag tot betaling op grond
van dergelijke waarborg van goede uitvoering (Voorz. Kh. Brussel, 21
oktober 1986, T.B.H., 1987, 706).
De beneficiaris van een bankgarantie op eerste verzoek kan zich op de
garantie niet beroepen om zich voordelen te verschaffen die duidelijk niet
gestipuleerd zijn in het contract (vrachtkosten, prijsristorno). Het beroep

1417

op de bankgarantie steunt in casu op de wil om een prijsvermindering die
partijen niet overeengekomen waren af te dwingen. De voorzitter in kart
geding legt aan de bank verbod op om aan de vennootschap naar Iraans
recht de bankgarantie uit te betalen. Dit bevelschrift illustreert duidelijk de
grens voor het inroepen van excepties uit de valutaverhouding tussen de
opdrachtgever en de begunstigde. Het voorwerp van de garantie bestaat erin
de betaling te verzekeren precies voor het geval dat betwistingen ontstaan
uit de valutaverhouding. De bank moet betalen, zelfs zo de opdrachtgever
beweert zijn verbintenissen te hebben uitgevoerd, vermits de garantie ertoe
strekt de betwisting betreffende deze bewering te Iaten verlopen in een
rechtsgeding waarin de bewijslast en de gehele processuele positie wordt
omgekeerd (werking van een clausule ,eerst betalen, dan praten"). Excepties en betwistingen uit de valutaverhouding kunnen daarom in beginsel
geen aanleiding geven tot een betaalverbod. In het besproken bevelschrift
laat de voorzitter nochtans toe dat deze excepties uit de valutaverhouding
ter sprake worden gebracht. Dit standpunt komt verantwoord voor in de
mate dat uit de vaststellingen van de voorzitter blijkt dat de begunstigde
hoegenaamd geen aanspraak kan maken op de bedoelde contractuele voordelen (vergoeding van vrachtkosten, nu C & F was verzonden, uitdrukkelijk
uitgesloten prijsreducties) en van de garantie misbruik maakte door deze af
te roepen om aldus in feite de prijsreductie af te dwingen. De regel steunt
op rechtsmisbruik: maakt misbruik van zijn contractueel recht, de begunstigde die de garantie afroept, ofschoon hij manifest geen recht kan doen
gelden, bijvoorbeeld omdat hij zich op duidelijk niet bedongen voordelen
beroept (Voorz. Kh. Gent, 27 december 1983, T.B.H., 1986, 298, noot
Wymeersch, E.).
De termen van een waarborg volgens welke een bank zich als hoofdelijke
borg verbindt tot betaling van de niet betaalde bedragen die door haar client
verschuldigd zouden zijn aan de beneficiaris van een waarborg, zijn onverenigbaar met het begrip van een autonome, abstracte en onvoorwaardelijke
garantie, kenmerk van een bankgarantie op eerste verzoek. De abstracte
waarborg doet immers een nieuwe en autonome verbintenis ontstaan, die
onafhankelijk is van de gewaarborgde verbintenis. De termen ,op eerste
verzoek" volstaan op zichzelf niet om aan de waarborg het kenmerk van
een abstracte garantie te verlenen. Die termen vormen enkel een vermoeden
iuris tan tum in die zin (Kh. Brussel, 28 apri11983, T.B.H., 1984, 57). Eiseres
bestelde in 1978 een metalen structuur die bestemd was voor de bouw van
een fabriek in Dakar, Senegal. Op vraag van de Belgische leverancier schreef
de bank aan de Senegalese firma: , ... Nous nous portons garants solidaires
envers vous, a concurrence de 1.187.806 francs de la bonne execution des
obligations contractees par notre cliente du fait de ladite commande ainsi
que du payement des penalites eventuelles qui y sont prevues. En consequence, nous vous paierons a la premiere demande ecrite de votre part toute
somme dont notre cliente vous serait redevable et qu'elle ne vous aurait pas
reglee, a concurrence du montant de 1.187.806 francs".
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Wanneer het om een garantie op eerste verzoek en niet om een borgtocht
gaat, mag de bank niet weigeren de garantie van terugbetaling van het
voorschot dat bepaald is voor het geval van niet-nakoming van de leveringsplicht te betalen. De abstracte garantie van de bank doet inderdaad een
nieuwe verbintenis ontstaan die autonoom is met betrekking tot de gegarandeerde verbintenis (Voorz. Kh. Doornik, 27 mei 1987, Rev. Reg. Dr., 1987,
387, noot Poullet, Y.). Het gaat hier niet om een internationaal contract,
maar om een zuiver intern Belgische verhouding. Een bankgarantie wordt
gegeven voor rekening van een Belgische onderaannemer ten voordele van
een Belgische opdrachtgever. De opdrachtgever roept het voortdurend
ingebreke blijven van de onderaannemer in, een maand na de termijn die
voorzien was voor de levering, om betaling van de garantie te vorderen. De
onderaannemer betwist dat hij ingebreke bleef. De eiser richt zich dan tot
de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Doornik om een
injunctie tot betaling te bekomen jegens de bank. In dit geval weigerde de
bank dus de betaling. In de meeste andere gevallen met betrekking tot
garanties op eerste verzoek zijn de procedures in kort geding gevoerd door
degene die het order gaf om de betaling door de bank te verhinderen. Poullet
trekt echter de aandacht op een interpretatieprobleem van de tekst waarin
de garantie gegeven werd. Had de bank geen gelijk de betaling te weigeren
door te stellen dat de door de beneficiaris ingeroepen gebeurtenis niet door
de zekerheid gedekt was, zelfs indien niet betwist wordt dat het ging om een
garantie op eerste verzoek? Het gaat er niet om de abstractie van die vorm
van persoonlijke zekerheid te loochenen, maar wei de grenzen ervan te
trekken en de aandacht van de bedrijfsjuristen en van de banken te trekken
op het belang van de redactie van de tekst van de garantie. De tekst luidde:
,Nous, banques ... , vous remettons cette garantie et souscrivons !'engagement de vous rembourser cette somme a votre premier rappel dans les huit
jours de votre demande motivee dans le cas oil le fournisseur n' aurait pu
proceder a !'expedition ou a Ia mise a disposition du materiel pour le 28
fevrier 1987 de !'ensemble de Ia fourniture. La garantie deviendra caduque
des que le fournisseur aura rempli ses obligations contractuelles". Terzake
was het niet de expeditie maar wei de kwaliteit van het materiaal die betwist
werd, hetgeen volgens de rechter een niet-nakoming met zich brengt van de
leveringsplicht. Wordt dit wei gedekt door de garantie?
De instelling van een procedure in kort geding door een eenzijdig verzoekschrift is ontvankelijk wanneer de verweerder gevestigd is in het buitenland
en het zelfs verkorte uitstel, wegens de afstand, de inwerkingstelling van de
voorlopige maatregel te veel zou vertragen. De rechter in kort geding kan,
op vraag van de ordergever (donneur d'ordre) aan de garanderende bank
verbieden haar verbintenis nate komen wanneer het onmiddellijk beroep
op de garantie op eerste verzoek een duidelijk abusief karakter vertoont.
Dit is het geval wanneer de beneficiaris (de hoofdaannemer) op de ordergever (de onderaannemer) de sancties wegens vertraging wil afwentelen,
terwijl deze elke aansprakelijkheid voor de vertragingen afwijst en de
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aanduiding van een deskundige voorstelt met als opdracht hierover bescheid
te geven. Spijts het bestaan van een scheidsrechterlijke clausule in het
contract tussen onderaannemer en hoofdaannemer, mag de rechter in kort
geding een deskundigenonderzoek bevelen; indien er hoogdringendheid
bestaat gezien het risico van teloorgang van het bewijs mag dit gebeuren in
het kader van een procedure op eenzijdig verzoekschrift (Kh. Luik (kort
ged.), 20 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 512, noot de Leval, G.). Wanneer het
beroep op de garantie op eerste verzoek bedrieglijk is of duidelijk abusievelijk kan inderdaad de rechter in kort geding aan de bank verbod opleggen
om de garantie op eerste verzoek uit te voeren (zie Moreau-Margreve, I.,
,A propos de quelques garanties en vogue", Rev. Not. B., 1984, 329). Is
het in casu nochtans niet tegenstrijdig om op deze uitzondering een beroep
te doen enerzijds en anderzijds op vraag van de ordergever een deskundigenonderzoek te bevelen om bescheid te geven over de gegrondheid van dit
verweer, waarvan het manifest abusievelijk aspect dus niet in het oog
springt. Men kan het met deze uitspraak niet eens zijn. Noch de garant,
noch de ordergever konden zich verzetten tegen het beroep op de garantie.
Uiteraard konden ze later de gegrondheid ervan betwisten door tegen de
beneficiaris van de garantie een vordering in te stellen in terugvordering van
de ontvangen sommen. Het betreft inderdaad een drakonische garantie,
maar men mag niet vergeten dat zij een neerlegging van sommen of van
waarden vervangt (M. Vasseur, Droit bancaire, D., 1984, I.R., 206) en dat,
ondanks het risico van niet-verschuldigde financiele lasten te moeten dragen, zij toch interessant zijn voor de ordergevers (meer in het bijzonder voor
de uitvoerders), in de mate waarin de mogelijkheid om op deze techniek een
beroep te doen hun competitiviteit verhoogt (zie de opmerkenswaardige
noot van A. Jacquinot onder Cass. fr., 20 december 1982, Rev. Crit. D.
I. P., 1983, 821).
484. PERFORMANCE BOND -Ben performance bond is een onafhankelijke
waarborg die niet met een borgstelling gelijk te stellen is. Zo'n bond is een
documentaire garantie en geen garantie op eerste verzoek, wat betekent dat
zij zoals een documentair krediet uitgevoerd moet worden indien de documenten die bij de uitgifte van de bond vereist worden opdat hij betaalbaar
zou zijn, worden voorgelegd. De aard van de performance bond verhindert
het onderzoek van de onderliggende verhouding die contractueel bestaat
tussen schuldeiser en schuldenaar (Kh. Brussel, 27 juli 1984, T.B.H., 1985,
567).
485. HET IN GEVAAR BRENGEN VAN GEZINSBELANGEN- Ben borgstelling
dateerde van 1973. Het is de wetgeving van v66r de wet van 14 juli 1976
die van toepassing is. De borgtocht die door een echtgenoot verleend werd
ten voordele van een handelsvennootschap met een familiaal karakter, kan
niet beschouwd worden als een rechtshandeling die in het belang van het
gezin gesteld werd (Beslagr. Brussel, 10 juli 1986, J. T., 1987, 487).
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De borgstelling die door een gehuwde aangegaan wordt tot zekerheid van
andermans schuld, kan nietig worden verklaard als hij de belangen van zijn
gezin in gevaar brengt. Ret bewijs van de omstandigheid dat de gehuwde
die de gezinsbelangen geschaad acht doordat zijn echtgenoot een persoonlijke zekerheid aanging, van de zekerheidstelling sinds meer dan een jaar op
de hoogte was (artikel224, § 2B.W.), rust op degene die dezekerheid geniet.
De belangen van het gezin worden in gevaar gebracht, wanneer tengevolge
van het faillissement van degene voor wie een gehuwde zich borg gesteld
heeft, laatstgenoemde een (in verhouding tot de inkomsten van de gezinsleden) belangrijke som zal moeten betalen. De begunstigde van een persoonlijke zekerheid kan het onbillijk karakter van de nietigverklaring wegens het
in gevaar brengen van de belangen van het gezin niet opwerpen: sinds de
wet van 14 juli 1976 dient hij te weten dat de nietigverklaring mogelijk is
als een gehuwde zich borg stelt zonder medewerking van het echtgenoot
(Rb. Gent, 9 mei 1983, R. W., 1983-84, 1293, noot J.P.). De les uit
bovenstaand vonnis is dat wanneer een gehuwde een persoonlijke zekerheid
verschaft zonder medewerking van zijn echtgenoot, de medecontractant
minstens de instemming van die echtgenoot moet trachten te verkrijgen.
Men kan stellen dat deze instemming de potentiele nietigheid van de
handeling opheft, aangezien het om een relatieve nietigheid gaat.
Volgens het Napoleontisch Wetboek konden slechts de rechtshandelingen
die door de man gesteld waren ,en fraude de leur droit" niet tegenwerpelijk
verklaard worden aan de echtgenoten. Aldus konden borgtochten en avals
niet beschouwd worden als niet-tegenwerpelijk aan de echtgenoot, tenzij ze
gesteld werden in een context van ,machtsafwending". In de zin van het
huidige artikel 224 B. W. brengt de borgtocht door de man ten belope van
25.000.000 fr tot zekerheid van de schuld van een familiale vennootschap
de familiale belangen in gevaar, wanneer op het ogenblik waarop die
borgtocht ondertekend wordt enerzijds de netto-winst erg verkleind is,
wanneer de verkopen gevoelig achteruit gaan en wanneer het zakencijfer in
absolute waarde sinds meer dan een jaar stagneert,terwijl de door de
vennootschap gedane investeringen niet het voorwerp van een rentabiliteitsstudie hadden uitgemaakt en dat anderzijds het onderzoek van het vermogen van de man aantoont dat zijn situatie duidelijk achteruit boerde om
reden van vroegere verbintenissen (borgtochten, inschrijvingen van voorrechten en verscheidene hypotheken) (Rb. Namen, 17 februari 1983, Rev.
Not. B., 1985, 67, noot).
Art. 224 B.W. dat voorschrijft dat op vraagvan een echtgenoot de zekerheden die door de andere echtgenoot gegeven werden nietig verklaard kunnen
worden indien zij de familiale belangen in het gedrang brengen, is een
dwingende wetsbepaling die van toepassing is op alle huwelijksgoederenstelsels. In casu verzet de rechtszekerheid zich tegen de vernietiging van een
borgtocht die door een van de echtgenoten, die van goederen gescheiden is,
gegeven werd omdat de farniliale woning niet bedreigd is en de betalingstermijnen van die aard zijn dat zij de moeilijkheden van de familie verlichten
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(Luik, 22 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 347 en 489, Rev. Not. B., 1985,
98, noot D.S.).
Uit de omstandigheden dat derden ook waarborgen hebben verleend, dat
de verbintenis van de echtgenoot niet zonder tegenprestatie was aangegaan,
dat de echtgenoten van goederen waren gescheiden en dat de inboedel aan
de echtgenote toebehoorde, dat de man tamelijk belangrijke bedrijfsinkomsten en bovendien roerende inkoinsten genoot, heeft de rechter wettig
kunnen afleiden dat de persoonlijke zekerheden op het ogenblik dat zij door
de man werden gesteld, de belangen van het gezin niet in gevaar brachten
(Cass., 25 apri11985, Arr. Cass., 1984-85, 1146, J. T., 1985, 388, Rec. Gen.
Enr. Not., 1985, 98, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 175).
De voorziening wordt verworpen tegen het besproken arrest van bet Hof
van Beroep te Luik van 22 februari 1984. Nicolas Hanlet, echtgenoot van
eiseres heeft zich bij akte van 28 januari 1980 ten bedrage van 1.000.000
borg gesteld voor het krediet van 2.500.000 frank dat verweerster in 1979
aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antique
Invest heeft toegestaan. Naar luid van artikel224, § 1, 4° van het Burgerlijk
Wetboek kunnen de persoonlijke zekerheden door een van de echtgenoten
gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen, worden nietig
verklaard. Het gevaar dient te worden veroordeeld op het ogenblik dat de
handeling wordt verricht en volgens het bedrag van de door de echtgenoot
verleende zekerheid, vergeleken met de financiele toestand van het gezin.
AVAL GEGEVEN DOOR BEN GEHUWDE VROUW- Het aval door een
vrouw, van de wisselbrieven die op haar man getrokken zijn, dat niet
aanduidt voor wiens rekening hij gegeven werd, maakt geen begin van
geschreven bewijs uit van een borgtocht door de vrouw aangegaan tot
zekerheid van een burgerrechtelijke basisverhouding die haar man verbindt
(Brussel, 28 oktober 1982, Rev. Not. B., 1983, 35; zie Ronse, J., Wisselbrief
en orderbriefje, in A.P.R., nr. 978). Verweerster had een wisselbrief voor
aval ondertekend. Op grond van artikel 31, laatste lid, van de Eenvormige
Wisselwet moet in het aval worden vermeld voor wie het is gegeven. Bij
ontstentenis van deze aanduiding wordt het aval geacht voor de trekker te
zijn gegeven. De bedoeling van partijen en de goede trouw van de eisers
kunnen niet opwegen tegen de strikte bepalingen van de eenvormige wisselwet. Het verstrekte a val mist elk wisselrechtelijk rechtsgevolg. Door gerechtelijke conversie kunnen er niet de rechtsgevolgen van een civiele borgtocht
aan worden toegekend (Antwerpen, 18 mei 1983, R. W., 1983-84, 2039).

486.

SOLIDAIRE BORG De solidaire borg verzaakt impliciet aan zijn
voorrecht van schuldsplitsing (Beslagr. Hasselt, 10 mei 1983, Pas., 1984,
III, 3).
Ben lessee wordt failliet verklaard. De lessor vordert het bedrag van de nog
verschuldigde huurgelden op grond van het contract dat die sanctie oplegt
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in geval van fout van de lessee. De gevorderde sam bedroeg 3. 550.379 frank.
De solidaire borg wordt aangesproken. De eerste rechter weerhoudt ten
onrechte de aansprakelijkheid niet, omdat er geen bedrieglijke elementen
in het failliet aanwezig zijn. Maar behalve in geval van overmacht, en zelfs
ionder bedrieglijke elementen, is het failliet van de schuldenaar een contractuele fout. De borg wordt solidair aansprakelijk gesteld t.a.v. de lessor
(Brussel, 6 juni 1985, Res Jur. Imm., 1986, 17).
Ben solidaire borg kan niet een betwisting over de deelbaarheid van de
schuld inroepen, maar dit wijzigt niets aan het accessoir karakter van zijn
verbintenis. In de onderlinge betrekkingen tussen de schuldenaars die zich
allen hoofdelijk verbonden ten aanzien van de schuldeisers, liggen de
belangen geheel anders wanneer blijkt dat slechts een der schuldenaars
belang had bij de zaak waarvoor de hoofdelijkheid is aangegaan, wat
overigens uitdrukkelijk bepaald wordt door artikel 1216 B.W. Maar oak
ten aanzien van de schuldeiser blijft het subsidiair karakter van de verbintenis van de borg gelden, zodat, zo de borg voor het geheel gehouden is, hij
zonder enige discussiemogelijkheid of beroep op deelbaarheid blijft. Dat
sluit niet uit dat hij samen met de anderen rechtstreeks kan worden aangesproken. Wanneer de borg zich hoofdelijk verbonden heeft met de schuldenaar worden de gevolgen van zijn verbintenissen geregeld naar de beginselen
die ten aanzien van de hoofdelijke schulden zijn vastgesteld (artikel 2021
B.W.), zodat de schuldeiser zowel de hoofdschuldenaar als de hoofdelijke
borg kan aanspreken voor de gehele schuld. Oak het gezag van het gewijsde
verkregen ten opzichte van hen die zich mede verbonden hebben, kan aan
de borg worden tegengeworpen. De derde verweerder moest niet vooraf in
gebreke worden gesteld. Ben solidaire borg van een huurovereenkomst
verbindt zich tot alle verbintenissen die emit voortvloeien en tot aile
mogelijke schulden, oak die welke het gevolg zijn van een eenzijdige
huurverbreking. Het is juist met dit doel dat een borg geeist wordt.
488. BEWIJS - Niet artikel 1325 (de regel van de dubbele exemplaren) is
van toepassing op de borgtocht, maar artikel1326 (Vred. Gent, 28 februari
1983, R. W., 1985-86, 691). Bigenaars verhuurden door bemiddeling van een
woningbureau in oktober 1980 een appartement aan een echtpaar. Van de
overeenkomst werd een akte opgemaakt waarin een derde zich hoofdelijk
aansprakelijk verklaarde voor het naleven van de overeenkomst. De borg
ontving geen exemplaar. De vrederechter vindt dat tach ten aanzien van aile
verweerders voldaan werd aan de vereisten van artikel1325 B.W. Bigenlijk
was heel die hersengymnastiek niet nodig want het is niet artikel 1325 dat
van toepassing is op de borgtocht, maar wel artikel 1326.
De door artikel1326 B.W. voorziene exceptie is verbonden aan de persoon
en niet aan de aard van de rechtshandeling; de handelaar kan er zich niet
op beroepen en het bewijs van de draagwijdte van de borgstelling kan te
zijnen opzichte geleverd worden door alle in handelszaken aangenomen
middelen van recht. Artikel 1327 B. W. betreft de onderlinge tegenstrij dig-
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heid tussen getallen en niet de onverenigbaarheid tussen enerzijds een
bedrag en anderzijds het geheel der bedingen van een een akkoord waarvan
de betekenis bevestigd wordt door andere ten tijde van de operatie opgestelde documenten en door de bedoeling welke in deze bedingen vervat ligt. De
afgevaardigde bestuurder van een brouwerij had zijn handtekening op een
borgtochtcontract Iaten voorafgaan door de melding: ,goed voor solidaire
en ondeelbare borgtocht ten belope van een hoofdsom van 1.200.000
frank". Later pleitte de brouwerij dat zij slechts verbonden was tot de
kleinste som namelijk het kapitaal met uitsluiting van de lasten en de
accessoria (Kh. Luik, 10 november 1983, T.B.H., 1985, 118, noot).
Artikel 2015 B.W. krachtens hetwelk borgtocht niet wordt vermoed en
uitdrukkelijk moet zijn aangegaan, onderwerpt de borgtocht aan geen enkel
vormvoorschrift, maar stelt als voorwaarde dat degene die zich verbindt op
ondubbelzinnige wijze van die wilsuiting doet blijken. De feitenrechter
oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte van een
wilsuiting, mits hij de bewijskracht niet miskent van de akten waaruit hij
die wilsuiting afleidt (Cass., 11 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 42,
Pas., 1987, I, 40, J.T., 1987, 4, Rev. Not. B., 1986, 470, noot J.E.).
489.

NIET BEPAALDE OMVANG VAN DE BORGTOCHT. SCHADE TEN GEVOLGE

Verweerders stelden zich borg jegens eiseres, een factoringmaatschappij, voor de verbintenissen van een vennootschap met betrekking tot de over te dragen facturen. Door een gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap werden fictieve facturen opgemaakt. Hierdoor leidt de factoringmaatschappij schade. Zij richt zich nu voor deze
schade tot de borgen. Deze werpen op dat zij niet gehouden zijn voor de
schade die ontstond tengevolge van de delictuele handelingen gesteld door
de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap. De rechtbank oordeelt dat
de verbintenissen die voortspruiten uit delictuele handelingen duidelijk
buiten de grenzen van de borgstelling vailen (Rb. Brussel, 18 februari 1986,
R. W., 1987-88, 546).
VAN ONRECHTMATIGE DAAD-

BORGTOCHT ,VOOR ALLE BEDRAGEN" Wanneer een bestuurder
zich tegenover een bank borg stelt voor aile bedragen die de vennootschap
aan die bank om welke reden ook verschuldigd is of zou kunnen zijn, en
dit tot beloop van een welbepaald bedrag, is de waarborg aan de bank
verschuldigd, welke ook de gebruikswijzen van het krediet zijn, binnen de
beperkingen van het overeengekomen maximumbedrag. Het beding ,voor
aile bedragen" is geoorloofd. Het dekt aile verbintenissen van de hoofdschuldenaar tegenover de bank, met uitzondering van die welke niet uit
zakenrelaties tussen hen zouden voortvloeien. Dit schendt het bijkomend
karakter van het contract van borgtocht niet. Dit karakter impliceert niet
dat de gegarandeerde verbintenis beperkt zou zijn tot de schuld die zou
bestaan op het ogenblik dat de borgtocht wordt ondertekend. Het bijkomend karakter van een verbintenis impliceert slechts dat haar uitvoering het
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bestaan van een hoofdverbintenis vereist. Wanneer dus meerdere borgtochten , ,voor aile bedragen'' door verscheidene personen wordt ondertekend,
ten belope van een maximumbedrag dat met het bedrag van een kredietopening overeenstemt, is de verbintenis van aile borgen samen niet beperkt tot
het bedrag van deze kredietopening (Rb. Brussel, 28 mei 1984, T.B.H.,
1986, 499, noot).
Men kan zich solidair borg steilen voor de terugbetaling van aile bedragen
die een schuldenaar aan een bank schuldig is of zal zijn, ten belope van een
bepaald plafond, in casu 2.000.000 fr (Rb. Tongeren, 2 maart 1984, T. Not.,
1987, 218).
491.

INFORMATIEPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLE-

De borg die de financiele toestand van de lener beter kende dan de
kredietverlener, mag niet beweren dat de bank het krediet lichtvaardig heeft
verleend en op een foutieve wijze de verplichting van de borg heeft veroorzaakt. De borg kan geldig van de hem door artikel2037 B.W. toegekende
rechten afstand doen. Maar buiten het kader van dat artikel2037 B. W. kan
het gedrag van de kredietverlener een fout uitmaken, wanneer hij de borg
de mogelijkheid om tijdig de doeltreffende bewarende maatregelen te
treffen ontneemt. Die fout heeft tot gevolg dat de kredietverlener de schade
moet herstellen, en dit eventueel door een bevrijding van de borg. Het niet
voortdurend op de hoogte houden van de borg van de moeilijkheden die
rijzen bij de uitvoering maakt echter geen fout uit: het komt de borg zelf
toe zich over de omvang van de opgenomen risico's te informeren (Brussel,
25 november 1986, T.B.H., 1987, 430).
Een bank had enkele familieleden van een handelaar gevraagd om als borg
te tekenen. Aan die handelaar werd krediet verstrekt. Bij het verlenen van
de borgtocht was de toestand van de handelaar reeds onherroepelijk verloren. Maar de bank hield door haar kredietverlening die handelaar kunstmatig in het !even. Na het faillissement van de handelaar wordt een borg
aangesproken. Deze werpt op dat de borgtocht op grond van de artikelen
1116 en 1134, derde lid B.W. voor nietig moet worden gehouden, omdat
de bank naliet hem over de ware toestand van de handelaar te informeren.
In cassatie werd het stand punt van de borg gevolgd: schending van voormelde wetsbepalingen werd aangenomen, en aan de bank werd verweten dat
zij de overeenkomst niet te goeder trouw had gesloten, omdat zij, door haar
bedrieglijk stilzwijgen, nagelaten had de ware toestand van de schuldenaar
aan de borgen ter kennis te brengen, en op deze wijze het risico van het
krediet op hen afwentelde (Cass. (fr.), 8 november 1983, Bank Fin., 1985,
47).
NER -

BEDRIEGLIJK STILZWIJGEN - De borg spartelde als een duivel in een
wijwatervat om te ontsnappen aan de betaling, maar al zijn middelen
werden een voor een verworpen. De schuldeiser heeft geen informatieplicht
t.a.v. de borg m.b.t. de solvabiliteit van de hoofdschuldenaar. De betalings-
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faciliteiten die verleend worden aan de hoofdschuldenaar maken geen
schuldvernieuwing uit. De bevrijding van de borg op grond van artikel 2037
B.W. komt maar in aanmerking, indien het verlies van de rechten te wijten
is aan de schuldeiser en schade toebrengt aan de borg. De bevrijding van
de borg op basis van artikel 2037 B.W. veronderstelt een fout van de
schuldeiser die een schade veroorzaakt heeft aan de borg (Kh. Charleroi,
23 oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 27).
De tegenvordering van de borg die tegen de bankier - de schuldeiser schadeloosstelling vordert wegens bedrieglijke kredietvermindering die het
faillissement van de hoofdschuldenaar heeft verhaast is ontvankelijk. Ret
staat niet vast dat aileen maar de curator bevoegd is om tegen de bankier
schadeloosstelling te vorderen. Terzake is de vordering van de borg gedeeltelijk gegrond op zijn contractuele verhouding met de bank. Rij aileen is
bevoegd om het uitdoven van de borgtocht in te roepen. In dat opzicht
verschilt zijn vordering van die welke door de curator zou kunnen ingesteld
worden.
Wanneer de rechter over de fout van de bankier-kredietverstrekker moet
oordelen, mag hij zich niet in de plaats stellen van de betrokken partijen;
hun gedrag mag hij evenmin beoordelen met inachtneming van latere feiten.
De toetsing van de rechtbank is marginaal, en kan slechts gegrond worden
op feiten die bestonden ten tijde van de betwiste beslissing.
Kredietoverschrijding is in beginsel een louter gedogen. Anders zou het
slechts zijn bij schuldvernieuwing. De opzegging van een gedoogde kredietoverschrijding kan de aansprakelijkheid van de bankier in het gedrang
brengen indien er rechtsmisbruik in het spel zou zijn (Kh. Luik, 2 juni 1983,
T.B.H., 1984, 70, noot Foriers, P .A.). Ten onrechte spreekt de rechtbank
van schuldvernieuwing. Ret is niet nodig dat er schuldvernieuwing zou zijn
die de oorspronkelijke kredietopening doet uitdoven. Ret volstaat dat de
overschrijding voortvloeit uit een - weze het stilzwijgende - overeenkomst. Volgens een klassiek scenario hadden de borgen betwist te moeten
betalen aan de bank die het voordeel van de borgtocht genoot om reden dat
laatstgenoemde door haar fout het faillissement van de hoofdschuldenaar
zou bespoedigd hebben. De borgen konden artikel2037 B.W. niet inroepen
omdat er geen enkele zekerheid was gevestigd ten voordele van de schuldeiser. Ret beginsel van de vergoeding in natura laat de borg toe zich ontlast
te beweren hetzij op grond van artikel 1382 en 1383 B.W., hetzij op basis
van artikel1134, derde lid B.W., wanneer het onvermogen van de hoofdschuldenaar veroorzaakt wordt door een fout van de schuldeiser. In casu
echter hadden de borgen in plaats van die weg te verkiezen een tegenvordering ingesteld die ertoe strekt de schadevergoeding te vorderen van een
bedrag dat even groot was als dat van hun verbintenissen; het geheel zou
daarna geregeld worden door schuldvergelijking. De bank riep de onontvankelijkheid van hun vordering omdat slechts de curator zo'n vordering
zou kunnen instellen. Die vordering zou inderdaad ertoe strekken de schade
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die door aile schuldeisers van de gefailleerde debiteur geleden werd te
vergoeden.
De borg die aan het voordeel van de subrogatie verzaakt en zich als solidaire
debiteur verbindt ten opzichte van de bank, blijft de mogelijkheid behouden
om de aansprakelijkheid van de bank in te roepen, maar hij moet aantonen
dat deze haar contractuele verbintenissen niet te goeder trouw uitgevoerd
heeft. De kredietverlener die verzuimt op bestendige wijze de borgen te
informeren over de moeilijkheden bij de uitvoering van een lening is niet
aansprakelijk (Brussel, 25 november 1986, Rev. Liege, 1987, 160, noot
Parmentier, C.). Over de voorwaarden voor de toepassing van artikel2037
B.W. zie: Meinertzhagen-Limpens, ,Cautionnement", R.P.D.B., Compl.
V, nrs. 263 e.v.; Simont L. en De Gavre, J., ,Examen de Jurisprudence
- Contrats Speciaux", R.C.J.B., 1970, 173, nr. 152; Simler, Le cautionnement, 542 e.v.; Mouly, Les causes d'extinction du cautionnement, 490
e.v. Aanvaard wordt dat de borg mag afstand doen van het voordeel van
artikel 2037. Over de voorwaarden en de beperkingen van deze afstand zie
Moreau-Margreve, ,Les sfiretes personnelles en droit belge", in Les Suretes, een werk dat in 1984 gepubliceerd werd onder leiding van A. Bruyneel
en A.M. Stranart, 184-185; Simler, ,La renonciation par la caution au
benefice de !'article 2037 du Code civil", J.C.P., 1975, I, 2711 en Le
cautionnement, 554 e.v.; Mouly, o.c., 559 e.v.
Over de aansprakelijkheid van de bankier die kredieten verleent ten opzichte
van de borg zie Foriers, ,Le cautionnement et la responsabilite du bancier
donneur de credit", J.C.B., 1979, 281; Simler, o.c., nrs. 276 tot 280.
493. CONVENTIONELE SCHADEVERGOEDING- Wanneer de hoofdschuldenaar niet gehouden is tot betaling van enige conventionele verhoging, is de
borg het evenmin. De borgtocht is immers een bijkomende overeenkomst
die slechts bestaat omwille en in functie van de hoofdschuld (Kh. Brussel,
30 september 1986, T.B.H., 1987, 313).
494. REISAGENTSCHAPPEN. VERVOERDERS - Overeenkomstig artikel 9
van het K.B. betreffende het statuut van de reisbureaus stelde de Kredietbank bij borgstellingsakte van 3 april 1980 zich hoofdelijk borg voor een
reisagentschap te Nieuwpoort ten bedrage van 2.600.000 frank om er de
verbintenissen van te waarborgen, die zijn aangegaan bij de uitoefening van
de beroepswerkzaamheden waarvoor de wet een vergunning voorschrijft.
Ben schuldeiser van het gefailleerde reisbureau stelt een vordering in tegen
de Kredietbank. De rechtbank beslist dat ingeval van faillissement van een
reisagentschap de procedure die voorgeschreven wordt door het K.B. van
30 juni 1966 in verband met het opvragen van de voor een vergunningsplichtig reisbureau gestelde borgtocht niet toepasselijk is. Het beginsel van de
gelijkheid tussen schuldeisers verhindert dat een schuldeiser de borg bij
faillissement van het reisbureau zou aanspreken. Enkel de curator van het
failliete reisagentschap kan de borgtocht opvragen (Kh. Veurne, 21 decem-
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ber 1983, T.B.H., 1987,233, noot De Ly, F.).De rechtbank neemt duidelijk
stelling ten voordele van de boedel (contra: Kh. Kortrijk, 24 september
1982, T.B.H., 1983,462 enKh. Namen, 29 maart 1983, T.B.H., 1986, 700,
noot Libouton, J .). De stelling van de rechtbank kan moeilijk bijgetreden
worden.
De bankborgtocht die vereist wordt door het Ministerie van Vervoer strekt
tot zekerheid van de beroepsverbintenissen van de vervoerder ten aanzien
van gei:ndividualiseerde schuldeisers, en niet diegene die onderschreven zijn
ten aanzien van de massa. De borgtocht wordt vereist in het beperkt kader
van de vergunningen die verleend worden voor het vervoer over de baan in
het buitenland om in die omstandigheden een zekere solvabiliteit van de
vervoerders te verzekeren. Die borgtocht strekte niet tot voordeel van de
massa van de schuldeisers van de gefailleerde vervoerder die in meerderheid
vreemd zijn aan de transporten over de baan. De vordering van de curator
wordt ongegrond bevonden (Kh. Namen, 6 november 1986, Rev. Reg. Dr.,
1987, 287, noot Antoine, M.F.).
495. BEWAREND BESLAG DOOR DE BORG- Een brouwerij had zich borg
gesteld voor een cafebaas die geld leende van een bank. De schuldenaar
eerbiedigde de voorziene maandelijkse afbetalingen niet, zodat hij vervallen
kon worden van de termijnen die hem verleend waren. De beslagrechter laat
de borg toe om bewarend beslag te leggen op de meubels van de schuldenaar. De borg beschikt voorzeker niet over een eisbare schuldvordering in
de mate dat hij de schuldeiser niets betaald heeft, maar hij kan zelfs alvorens
betaald te hebben tegen de schuldenaar ageren om door hem vergoed te
worden (artikel2032 B.W.). De borg kan, v66r elke betaling van zijnentwege, een zekerheid proberen te verkrijgen om zijn eigen regresvordering tegen
de debiteur veilig te stellen of om de betaling van de schuldeiser te verzekeren. Het bewarend beslag van het meubilair van de schuldenaar door de
borg eerbiedigt artikel 2032 B.W. doordat de mogelijkheden van betaling
van de debiteur niet in gevaar gebracht worden. Het probleem zou delicater
geweest zijn indien bewarend beslag was gelegd op de bankrekeningen van
de debiteur (Beslagr. Luik, 22 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1000).
BORGTOCHT VOOR ONBEP AALDE DUUR- Wanneer men zich voor een
onbepaalde duur heeft borg gesteld kan men eenzijdig het contract verbreken, voor zover dit niet ontijdig gebeurt. De verbintenissen van de borg
nemen een einde op het ogenblik van de regelmatige verbreking. De borg
is slechts gehouden voor de sommen die verschuldigd zijn op de dag waarop
zijn verbintenis een einde neemt, met uitsluiting van de later aangegane
schulden (Bergen, 4 februari 1986, Rev. Liege, 1987, 139, noot Parmentier,
C., Pas., 1986, II, 61).

496.

497. COMMERCIELE BORGTOCHT EN HOOFDELIJKHEID - De verbintenis
van de borg heeft een subsidiair karakter. Het recht van de schuldeiser kan
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slechts tegen de borg worden uitgeoefend voorzover de schuldenaar niet zelf
aan de verbintenis voldoet. Deze traditionele rechtsregel heeft desalniettemin tot gevolg dat de borg, wiens verbintenis een handelskarakter heeft en
die gehouden is tot betaling van dezelfde schuld als de hoofdschuldenaar,
hoofdelijk verbonden is, behoudens andersluidend beding. Het arrest van
het Hof van Beroep te Brussel dat besliste dat de hoofdelijkheid tussen
schuldenaars-kooplieden ten deze niet van toepassing was, wordt gecasseerd. De hoofdelijkheid bestaat van rechtswege tussen schuldenaars-kooplieden die gehouden zijn tot eenzelfde contractuele verbintenis welke niet
noodzakelijk moet voortvloeien uit een enkel contract tussen de schuldeiser
en de schuldenaars, wanneer laatstgenoemden zich tot dezelfde zaak hebben
verbonden (Cass., 25 april1985, Arr. Cass., 1984-85, 1139, R. W., 1985-86,
380, noot, Rev. Not. B., 1985, 441, noot Meinertzhagen-Limpens, A.,
T.B.H., 1985, 628). Het vermoeden van passieve solidariteit in handelszaken is van toepassing op de handelaar die zich borg stelde en waarvan de
verbintenis een handelskarakter heeft. Het is de eerste maal dat ons Hof
van Cassatie dit beginsel vastlegt inzake borgtocht.
498. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - De overdracht van schuldvordering ten titel van zekerheid is ongeldig, omdat het, buiten de wettelijke
voorwaarden om, verboden is een zekerheid te creeeren die bestaat in het
zich toeeigenen van goederen van de schuldenaar.
Een bank staat een kredietopening toe aan een medisch centrum, en 21
geneesheren tekenen als borg. De geneesheren dragen ook toekomstige
schuldvorderingen over aan de bank. De bank wenst bewarend beslag te
leggen op die schuldvorderingen. In kort geding wordt het volgende beslist.
De overdracht van een toekomstige schuldvordering is slechts mogelijk
indien de schuld bepaald of bepaalbaar is op het ogenblik van de overdracht. Dit is niet het geval voor een beding in een leningcontract volgens
welk de ontleners erin toestemmen aan de lener alle sommen over te dragen
die hen verschuldigd kunnen zijn om welke reden ook en met name bij
gelegenheid van de koop van een onroerend goed (Beslagr. Luik, 6 oktober
1982, Jur. Liege, 1983, 196). Een overdracht van schuldvordering, die
accessoir is aan een borgstelling voor een lening, laat de schuldeiser toe
zichzelf recht te verschaffen, zonder enige andere formaliteit dan de betekening aan een derde door deurwaardersexploot. Zulke operatie kan inderdaad gelijkgesteld worden met een pand. Artikel 2078, 2de lid, B.W.
verbiedt elke clausule die de schuldeiser zou toelaten zich het pand toe te
eigenen of er over te beschikken zonder rechterlijke toelating (Rb. Luik,
kort ged., 3 november 1982, Jur. Liege, 1983, 199).
499. DE VERHINDERDE SUBROGATIE- Artikel2037 B.W. is van toepassing
zowel in het geval waarin de subrogatie onmogelijk of tenminste minder
efficient werd als gevolg van een eenvoudige nalatigheid van de schuldeiser,
als in het geval waarin deze situatie rechtstreeks zou te wijten zijn aan zijn
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toedoen. Het is een contractuele fout de borg te beroven van het voordeel
van de verhaalsmogelijkheden waarop hij het recht had te rekenen (Brussel,
25 november 1983, T.B.H., 1985, 563).
Het beding waarbij verzaakt wordt aan het door artikel 2037 B.W. toegekende voordeel geldt bij onvrijwillige fout, doch kan de schuldeiser niet
ontlasten van de gevolgen die voortvloeien uit zijn onvergeeflijke fout. Het
beding tot outlasting van aansprakelijkheid dekt de zware fout slechts
indien de tekst dit uitdrukkelijk voorziet. Het feit dat een pand op een
handelszaak niet werd ingeschreven maakt een zware fout uit, waarvoor de
verzaking aan artikel 2037 B. W. geen vrijtekening betekent (Kh. Luik, 10
november 1983, T.B.H., 1985, 50). Zie over artikel 2037 B.W.: Mouly, Ch.,
,Les suretes personnelles traditionnelles en France", en Moreau-Margreve,
I., ,Les suretes personnelles en droit beige", in Les suretes, Travaux du
colloque de l'U.L.B., 155 en 184.
500. BEVOEGDHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTBANK- Borgtocht valt

onder de bevoegdheid van de Burgerlijke Rechtbank, zelfs ai is ze een
accessorium van een arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 6 november
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 37).
501. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT - De borgstelling valt onder de
verwijzingsregel voor de verbintenissen uit overeenkomst: de door de partijen gekozen wet geldt en bij gebreke van keuze geldt de vermoedelijke wil
van de partijen; dit wil zeggen dat de bepaling gebeurt door de Iocalisering
van die accessoire overeenkomst met inachtneming van diverse aanknopingselementen. Dat stelt het vonnis. De rechtbank oordeelt dan echter dat
er rechtspraak is die doet vaststaan dat de borgtocht als afhankelijk van de
gewaarborgde verbintenis onder dezelfde toepasselijke wet moet vallen als
die hoofdverbintenis. Als de partijen dat anders willen dan kunnen ze dat
doen door uitdrukkelijke wilsverklaring. Daarin volgt de rechtbank te ver
het ingeroepen beginsel accessorium sequitur principale (zie van Heeke, G.,
Le droit international prive des suretes nouvelles issues de Ia pratique,
Colloquium Les Suretes, Brussel, 1983, 1). Er kan best van geval tot geval
geoordeeld worden. In casu Iijkt het dossier inderdaad sterk naar het
Zuidafrikaans recht te hebben verwezen, omdat de borgstelling een voorwaarde was van een kredietopening tussen Zuidafrikaanse partijen en zelf
begrepen was in een geheel van nevencontracten van Zuidafrikaanse waarborgen (Kh. Antwerpen, 16 mei 1986, R. W., 1986-87, noot Erauw, J.). Als
principe moet worden gesteld dat een eigen lex contractus voor de borgstelling moet worden bepaald. Volgens het Verdrag van Rome van 19 juli 1980
is de wet van de gewoonlijke verblijfplaats van de borg toepasselijk, behalve
indien in casu een duidelijk aanknopingsoverwicht met een ander land zou
voorkomen. De borg Ievert met name de karakteristieke prestatie. Zoals
voor aile drie-partijen-verhoudingen komt het erop aan voor de borgstelling
te zeggen welke rechtsvragen vallen respectievelijk onder de wet van toepas-
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sing op de overeenkomst schuldeiser-schuldenaar en onder de (eventueel
verschillende) wet van de overeenkomst schuldeiser-borg. De lex contractus
van de borgstelling heeft een ruim toepassingsgebied: de geldigheid van de
borgstelling valt eronder zowel als de voorwaarden, de strekking en de
overgang van de verbintenissen van de borg, de uitwinning van de borg,
diens vervanging en solvabiliteit. Oak de gevolgen van de borgstelling vallen
onder dezelfde wet: is er een voorrecht van voorafgaande uitwinning van
de hoofdschuldenaar en onder welke voorwaarden; is er indeplaatsstelling
of een recht op cessie van schuldvordering vanwege de schuldeiser; wat is
het verhaal van de borg en kan de borg zich op excepties van de hoofdschuld
beroepen? De vraag of de borg tot betaling gehouden is, valt dus onder de
lex contractus van de borgstelling; waartoe hij gehouden is (hoeveel presteren: bijvoorbeeld interesten, strafbeding, schadeloosstelling) wordt daarentegen beslist onder de lex contractus van de hoofdschuld.
Ben borgtochtovereenkomst werd ondertekend in Zurich. Volgens artikel
393 van het Zwitserse Wetboek van Verbintenissenrecht moet een borgstelling door een fysisch persoon voor een hager bedrag dan 2.000 Zwitserse
franken in authentieke vorm verleden worden. Het Hof van Beroep te
Brussel stelt hierover het volgende. Bij partijen die in het buitenland een
akte van borgstelling ondertekenen als waarborg voor de uitvoering van
verplichtingen die in Belgie ontstonden, bestaat de vermoedelijke wil dat zij
hun verplichtingen als borgen onderwerpen aan de wet die de hoofdverbintenis regelt. Terzake wordt dit vermoeden bevestigd door een aantal verwijzigingen naar de Belgische wet. Wanneer partijen geen formele keuze
maken, behoort het de rechter toe aan te duiden welke wet de vormvereisten
van een overeenkomst beheerst. Om de wet aan te duiden die van toepassing
is ten aanzien van de vormvereisten van een akte van borgstelling, is het
aangewezen de regel locus regit actum als facultatief toepasbaar, uit te
leggen en te beslissen dat terzake de wet die de grand regelt oak de vorm
bepaalt. Niets verhindert dat verschillende wetgevingen toegepast worden
om de formele validiteit te beoordelen van een akte, die zowel een borgstelling omvat, waarvoor de regellocus regit actum facultatief is, en een aval
waarvoor deze regel imperatief is (Brussel, 11 december 1985, Pas., 1986,
II, 33).
Onder welke wet valt een borgtocht tot zekerheid van een internationaal
contract? Indien de partijen niet de toepassing van een welbepaalde wet
bedongen hebben, wordt de borgtocht beheerst door de wet die op de
hoofdovereenkomst van toepassing is (Kh. Luik, 6 februari 1986, T.B.H.,
1987, 130; Kh. Luik, 28 april1986, T.B.H., 1987, 139, noot Barnich, L.).
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IX

DE INPANDGEVING *

502. BEKWAAMHEID- Een zestienjarig meisje ondertekende een contract

waarbij zij kasbons ter waarde van 180.000 fr in pand gaf aan een kredietinstelling, tot zekerheid van de terugbetaling van een lening, door de
kredietinstelling toegestaan aan een echtpaar. De jongedame studeerde voor
haarkapster en had vage plannen om, na het beeindigen van haar studies,
met de leenster samen een kapsalon uit te baten. Raar vader, inspecteur bij
de betrokken kredietinstelling, dokterde een plan uit; de inpandgeving was
daarvan een element. Na haar ontvoogding zag het meisje haar samenwerking met de leenster in het water vallen. Zij vroeg de nietigverklaring van
de inpandgeving- en met succes (Rb. Luik, 30 oktober 1986, Rev. Liege,
1987, 513).
Een man gaf, buiten medeweten van zijn echtgenote, effecten ter waarde
van meer dan een miljoen frank in pand, tot waarborg van de verbintenissen
van een B. V.B.A. waarvan hun schoonzoon zaakvoerder was. Vader sprong
dus in de bres voor dochterlief. De effecten behoorden echter tot het
gemeenschappelijk vermogen van de ouders. Na het faillissement van de
B. V.B.A. rook moeder lont en ontdekte de waarheid. Zij vroeg de nietigverklaring van de inpandgeving, maar ving hierbij bot. De rechtbank oordeelde
dat de inpandgeving van de effecten paste in het kader van het concurrentieel bestuur dat beide echtgenoten hebben omtrent de roerende goederen
der huwelijksgemeenschap; de toestemming van de vrouw was dus niet
vereist (Rb. Antwerpen, 30 oktober 1985, R. W., 1986-87, 266).
503. INPANDGEVING VAN SCHULDVORDERINGEN- Op roerende schuldvorderingen kan het pandrecht, volg'ens art. 2075 B.W., slechts gevestigd
worden door een openbare of een geregistreerde onderhandse akte die
betekend wordt aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering. Volgens art. 2076 B.W. blijft het voorrecht op het pand slechts bestaan
voor zover dit pand in het bezit is gesteld en gebleven van de schuldeiser
of van een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen. Ret vereiste
van buitenbezitstelling wordt herhaald door art. 1 Randelspandwet en door
art. 20, 3° Ryp. W. Hieruit werd vroeger afgeleid dat de inpandgeving van
schuldvorderingen die niet schriftelijk vastgesteld zijn, onmogelijk was
(Kluyskens, Beginselen van burgerlijk recht, nr. 597 B). Ret Franse Rof van
Cassatie besliste dat de buitenbezitstelling precies wordt verwezenlijkt door
de betekening aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering
(Cass. fr., 10 mei 1983, J.T., 1985, 607, noot Forges, M.). Ret ei van
Columbus! De Rechtbank van Koophandel te Charleroi besliste in dezelfde
* M.m.v. L. Lamine, eerstaanwezend assistent K.U.Leuven.
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zin (Kh. Charleroi, 31 januari 1984, T.B.H., 1984, 718; over deze aangelegenheid raadplege men Fredericq, L., Handboek, II, nr. 1365, p. 568-569).
Zowel in burgerlijke zaken als in handelszaken moet het voorschrift van art.
1690 B.W. nageleefd worden. De betekening voorzien door deze wetsbepaling kan vervangen worden door een erkenning door de schuldenaar (Bergen, 18 november 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 282); de eenvoudige kennis
door de schuldenaar volstaat echter niet (Kh. Brussel, 4 juni 1985, T.B.H.,
1986, 393).
INPANDGEVING VAN SOMMEN OP EEN SPAARBOEKJE- Sommen gestort op een spaarboekje kunnen in pand worden gegeven. Uiteraard moet
bewezen worden dat dit de bedoeling van partijen was, dat de schuldenaar
de rol van de overeengekomen derde heeft aanvaard, en dat de pandgever
de buitenbezitstelling verwezenlijkt heeft. Dit laatste gebeurt door de afgifte
van de fondsen en het spaarboekje door de pandgever aan de overeengekomen derde (Bergen, 18 november 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 282). In casu
had de bediende van de bank op het spaarboekje vermeld dat de sommen
geblokkeerd waren ten voordele van Belgian Shell.
Over de inpandgeving van een verzekeringsportefeuille, zie Luik, 8 mei
1985, Jur. Liege, 1985, 418.

504.

505. SAMENLOOP MET DE RETENTOR- De pandhoudende schuldeiser moet
de duimen leggen voor de schuldeiser die een retentierecht heeft op de in
pand gegeven goederen, wanneer de retentor de zgn. materiele samenhang
kan inroepen. In casu kwam de pandhouder, een bank, in conflict met het
stapelhuis dat het pand als overeengekomen derde onder zich hield en het
retentierecht inriep tot zekerheid van de stockeringskosten (Kh. Brussel, 8
maart 1986, J. T., 1986, 458).
SAMENLOOP MET DE NIET-BETAALDE VERKOPER- Het voorrecht van
de niet-betaalde verkoper heeft voorrang wanneer de pandhoudende schuldeiser zoals bedoeld in art. 23 Hyp. W. weet dat de prijs van de bedrijfsuitrusting nog niet werd betaald. De pandhouder hoort dit te weten wanneer een
afschrift van de factuur werd neergelegd binnen de vijftien dagen na de
levering, zoals voorzien door art. 20, 5° Hyp. W., ongeacht of de factuur
v66r of na de inschrijving van het pand is neergelegd (Cass., 7 mei 1987,
R. W., 1987-88, 195).

506.

HANDELSPAND. DATUM- Aan de schuldeiser behoort het de dagtekening van het handelspand te bewijzen. Dit bewijs kan geleverd worden door
alle rechtsmiddelen (art. 1 al. 2 Wet 5 mei 1872). De dagtekening van het
pand is van fundamenteel belang, gelet op art. 445 Fail!. W., dat bepaalt
dat nietig zijn ten aanzien van de failliete boedel, wanneer zij door de
schuldenaar zijn verricht sedert het tijdstip van de staking der betalingen

507.
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ofbinnen de tien dagen v66r dat tijdstip, o.a. elk recht van pand gevestigd
op de goederen van de schuldenaar wegens vroeger aangegane schulden. De
datum van het staken der betalingen wordt bepaald bij het vonnis van
faillietverklaring of bij een later vonnis; deze datum mag in principe niet
gesteld worden op een datum die meer dan zes maanden v66r het vonnis
van faillietverklaring valt (art. 442 al. 2 en 3 Faill. W.).
Op 1 maart 1973 opende de B.B.L. een krediet ten gunste van de N.V.
Demufert; dit krediet gold voor een bedrag van vijf miljoen frank. Op 5
maart 1979 werd dit bedrag op 55 miljoen fr gebracht, en op 4 oktober 1982
op 62 miljoen fr. In de kredietbrief stond bepaald dat de goederen, vertegenwoordigd door daartoe geeigende documenten, in pand werden gegeven aan
de bank, tot zekerheid van de terugbetaling van aile sommen die de N.V.
Demufert, uit welken hoofde ook, aan de B.B.L. zou verschuldigd zijn.
Indien de N. V. zou gebruik maken van een hoger krediet dan 20 miljoen
fr, zou zij goederen moeten in pand geven aan de B.B.L., door zein een
stapelhuis onder te brengen dat er zou mee instemmen ze te bezitten voor
rekening van de B.B.L. Op 13 april 1982 werden goederen opgeslagen in
de stapelhuizen van de B.V.B.A. Lalemant, die op 27 augustus 1982 een
telex verstuurde naar de B.B.L. met de volgende boodschap: ,Gelieve te
noteren dat wij volgende hoeveelheden ter uwer beschikking in stock
hebben ... ". Pas op 3 december reageerde de B.B.L. hierop, door bevestiging van het bericht te vragen. De B.V.B.A. gaf deze bevestiging op 21
december 1982. Op 15 juni 1983 werd de N.V. Demufert failliet verklaard
maar het vonnis van faillietverklaring bepaalde nog niet de datum van het
staken der betalingen (Kh. Brussel, 15 juni 1983, B.S., 18 juni 1983, p.
8013). Volgens art. 442 Faill. W. kon de datum van het staken der betalingen bepaald worden op 15 december 1982. De B.V.B.A. die op de gestockeerde goederen een retentierecht uitoefende, wou het pandrecht van de
B.B.L. kelderen door aan te voeren dat het gevestigd was op 21 december
1982, dag van de bevestigende telex en dus mogelijk tijdens de verdachte
periode voor vroeger aangegane schulden. Deze stelling werd door de
rechtbank verworpen. Het pand was in ieder geval gevestigd op 27 augustus
1982, dag van de eerste telex en dus zeker v66r het begin van de verdachte
periode (Kh. Brussel, 8 maart 1986, J. T., 1986, 458).
508.

INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. AARD VAN DE GEWAARBORG-

De handelszaak kan onder de bij de Wet van 25
oktober 1919 bepaalde voorwaarden, in pand gegeven worden. Het is niet
vereist dat de gewaarborgde schuldvordering een handelsschuld is. Aldus
kan de handelszaak in pand gegeven worden tot zekerheid van de terugbetaling van een lening die in hoofde van de verstrekker van het pand een
burgerlijk karakter heeft (Kh. Luik, 15 november 1983, Jur. Liege, 1984,
625).
Om een handelszaak geldig in pand te kunnen geven, moet deze handelszaak
uiteraard bestaan. De clientele is het fundamenteel element van de handelsDE SCHULDVORDERING -
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zaak; geen handelszaak zonder clientele. De inpandgeving van een ,handelszaak" zonder clientele is nietig, en bijgevolg ook het beslag door de
,pandhouder" op deze zaken gelegd (Beslagr. Brussel, 23 januari 1985,
J. T., 1985, 306).
Het pand op een handelszaak kan aileen gevestigd worden ten voordele van
een bank of een door de Regering toegelaten kredtietinstelling (art. 7 Wet
25 oktober 1919; voor een toepassing, zie Luik, 14 juni 1984, Jur. Liege,
1984, 507).
Art. 11, II Wet 25 oktober 1919 kent de pandhoudende schuldeiser een
revindicatierecht toe wanneer bet materiaal, de grondstoffen en de gereedschappen werden verplaatst zonder zijn toestemming. Er bestaat geen
aanleiding tot het uitoefenen van dit revindicatierecht, en het pandrecht
gaat niet verloren, wanneer een nieuwe vennootschap in de plaats komt van
een oude vennootschap, zonder verplaatsing van de goederen en zonder dat
een inbreng van goederen van de oude naar de nieuwe vennootschap
zichtbaar is voor derden (Kh. Luik, 15 november 1983, Jur. Liege, 1984,
621). In casu werden de werkzaamheden van de N.V. A verder gezet door
de N. V. ,Nouveau A .. " die bet personeel van de eerste vennootschap
integraal overnam, die haar bankrekeningen gedurende zekere tijd bewaarde en die over haar handelsfonds beschikte zonder het regelmatig verworven
te hebben.
Tegen de pandhoudende schuldeiser die de verplaatste bestanddelen van zijn
pand in beslag laat nemen, kan de verkrijger te goeder trouw art. 2279 B. W.
inroepen (art. 11, II, al. 2 Wet 25 oktober 1919). ledere omstandigheid die
van aard is bij de verkrijger verdenkingen te doen rijzen omtrent de
wettelijkheid van de overdracht van deze bestanddelen, ontneemt de verkrijger het recht zich te beroepen op zijn goede trouw. In casu had een bank
aan een B.V.B.A. verschillende kredietopeningen toegestaan die o.a. gewaarborgd waren door een inpandgeving van de handelszaak van laatstgenoemde. De B.V.B.A. verkocht gebruikt materiaal aan een N.V., die bet
op haar beurt terug verhuurde aan de B.V.B.A. voor een periode van 36
maanden. Het materiaal bleef in bet bezit van de B.V.B.A., die dus niet
langer eigenaar, maar huurder was van deze goederen. Dit was nog zo op
bet ogenblik waarop de B. V.B.A. failliet werd verklaard. De bank bood
zich aan als pandhoudster op de handelszaak met pandrecht op de bedoelde
goederen. De N.V. beriep zich op het voorrecht van de verkoper van
bedrijfsuitrustingsmaterieel. Zowel de bank als de N.V. eisten de opbrengst
van het materiaal volledig voor zich op. De curator gedroeg zich naar de
wijsheid van de rechtbank, in dit geval de Rechtbank van Koophandel te
Charleroi. Deze besliste vooreerst dat de bank haar pandrecht niet had
verloren aangezien de betrokken goederen niet waren verplaatst; men kon
de bank dus niet verwijten geen gebruik gemaakt te hebben van haar
revindicatierecht. Vervolgens besliste de rechtbank dat de N. V. niet te
goeder trouw was. Zij was een onderneming die gespecialiseerd was in
,sale-lease back", een operatie die voor derden een bedrieglijke schijn in
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bet leven kan roepen. DeN. V. had een ,obligation de conscience professionelle specifique'' en zij had zich uitvoeriger moeten inlichten over de rechten
van haar verkoper, de B.V.B.A. De opbrengst van de betwiste goederen
werd bijgevolg toegewezen aan de bank, pandhoudster van de handelszaak
(Kh. Charleroi, 4 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 816, noot Parmentier, Cl.).
509. INSCHRIJVING - De pandakte verkrijgt openbaarheid door de inschrijving ervan in een afzonderlijk register, daartoe gehouden in bet
hypotheekkantoor van bet gerechtelijk arrondissement waar de handelszaak is gevestigd (art. 4 al. 1 Wet 25 oktober 1919). Ben handelszaak werd
in pand gegeven bij notariele akte. De handelszaak had betrekking op een
kleinhandel in fonoplaten en muziekstukken. Met deze vermelding werd de
pandakte overgeschreven op bet hypotheekkantoor. Nadien began de eigenaar drie nieuwe zaken: een cafe, een dancing en een kledingszaak. De
pandhoudende schuldeiser beweerde later dat zijn pand bij uitbreiding
eveneens gelding had ten opzichte van de drie laatstgenoemde zaken. Deze
uitbreiding werd door de curatoren terecht betwist (Kh. Tongeren, 3 november 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 166, T.B.H., 1985, 115).

In een pandakte werd bepaald dat de in pand gegeven handelszaak o.a. bet
geld in kas, bet tegoed op postcheck en banken en de schuldvorderingen
omvatte. Voor genoemde elementen van de handelszaak werd evenwei geen
inschrijving genomen in bet register van de hypotheekbewaarder. Het pand
kon bijgevolg, wat deze elementen betrof, niet tegengeworpen worden aan
derden, inzonderheid de curator van bet faillissement van de schuldenaar.
Het pand omvat, behoudens strijdig beding, aileen de lichamelijke en
onlichamelijke goederen, omschreven in art. 2, al. 1 Wet 25 oktober 1919
(Gent, 26 september 1984, R. W., 1984-85, 1655 en Rec. Gen. Enr. Not.,
1986, 130).
In geval van verplaatsing van de handelszaak naar bet ambtsgebied van een
andere hypotheekbewaarder, vervalt de vorige inschrijving (Brussel, 20 juni
1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 210).
Over detoepassingvan art. 5 Wet 25 oktober 1919, zie Cass., 26 maart 1987,
R.P.S., 1987, 211.

510. HET RECHT BESLAG TE LEGGEN- De pandhoudende schuldeiser kan,
tegelijk met de ingebrekestelling, al de elementen welke de in pand gegeven
handelszaak vormen, doen in beslag nemen (art. 11, II Wet 25 oktober
1919). Het pand mag de aanwezige voorraad opgeslagen waren, tot een
bedrag van 50 t.h. hvnner waarde omvatten (art. 2 al. 2). De pandhouder
mag nochtans de volledige voorraad opgeslagen waren in beslag Iaten
nemen. De beperking tot 50 t.h. van hun waarde wordt enkel toegepast op
bet ogenblik waarop de schuldeiser zijn voorrecht uitoefent, m.a.w. op bet
ogenblik van de verdeling van de opbrengst van de voorraad (Brussel, 11
juni 1985, J.T., 1985, 538 en Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 57).
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511. BEKWAAMHEID- Een handelszaak kan enkel door de eigenaar ervan
in pand gegeven worden. Art. 2279 B.W. vindt nl. geen toepassing op een
handelszaak als algemeenheid (Cass., 11 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86,
174, J. T., 1986, 290 en R. W., 1986-87, 453). In casu had de eigenares van
een handelszaak, bestaande uit een dienststation voor motorvoertuigen, de
exploitatie ervan toevertrouwd aan een zelfstandige kleinhandelaar-gerant,
die de handelszaak in pand gaf aan een kredietinstelling. De kleinhandelaargerant was slechts houder ter bede van de bestanddelen van de handelszaak.
Het Hof van Beroep te Antwerpen had dus niet wettig kunnen beslissen dat
deze zaken deel uitmaakten van het pand van de kredietinstelling.

512. SAMENLOOP MET HYPOTHECAIRE SCHULDEISER - De hypotheek
strekt zich uit tot het toebehoren dat als onroerend wordt beschouwd (art.
45 al. 2 Hyp. W.) en omvat dus ook de onroerende goederen door bestemming in de zin van art. 524 B.W., zoals de gereedschappen en dergelijke
die worden aangewend bij de fabricatie en het garneren van niet-metalen
meubelen. Op deze van nature roerende goederen, die ook deel uitmaken
van de handelszaak en van het pandrecht daarop (art. 2 al. 1 Wet 25 oktober
1919), kan de hypothecaire schuldeiser zijn hypothecair voorrecht Iaten
gelden (Kh. Hasselt, 2 december 1982, Limb. Rechtsl., 1983, 31).
513. SAMENLOOP MET HET VOORRECHT VAN DE VERHUURDER - De rang
van het voorrecht van de verhuurder ten aanzien van de pandhouder van
de handelszaak, hangt af van de anterioriteit van het ene recht ten opzichte
van het andere. Voor het bepalen van de datum waarop het voorrecht van
de verhuurder is ontstaan, is bepalend de werkelijke datum waarop de
huurovereenkomst uitvoering heeft gekregen en de meubelen in het huurgoed zijn gebracht (Antwerpen, 17 mei 1984, R. W., 1985-86, 383, T.B.H.,
1985, 106 enRec. Gen. Enr. Not., 1986, 172; Kh. Luik, 15 november 1983,
Jur. Liege, 1984, 621; Kh. Namen, 29 maart 1984, Rec. Gen. Enr. Not.,
1985, 309, Rev. Reg. Dr., 1984, 285; Kh. Verviers, 17 maart 1986, Jur.
Liege, 1986, 380, noot Caeymaex, J .).
514. RANG vAN HET VOORRECHT - De pandhoudende schuldeiser kan
verzaken aan de rang van zijn voorrecht (Luik, 6 januari 1986, Jur. Liege,
1986, 93).
515. TEGELDEMAKING - De tegeldemaking van de in pand gegeven handelszaak moet worden vervolgd overeenkomstig de artt. 4-10 Handelspandwet (art. 12 al. 1 Wet 25 oktober 1919). De pandhouder van de handelszaak
kan evenwel geldig met de curator overeenkomen dat deze laatste de
handelszaak te gelde zal maken. In dat geval heeft de curator recht op
hetzelfde honorarium als de persoon die zou aangewezen zijn door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel overeenkomstig art. 11 Handelspandwet (Luik, 6 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 93).
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Na het faillissement van haar schuldenaar vorderde een kredietinstelling de
toelating om over te gaan tot de tegeldemaking van het in pand gegeven
handelsfonds en vroeg de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder. Zij
verzette zich tegen de aanstelling van de curator als verkoper, op grond van
de overweging dat door dergelijke aanstelling twee tegenstrijdige hoedanigheden in een persoon zouden verenigd worden. De Voorzitter van de
Recht bank van Koophandel te Oudenaarde legde dit verzet naast zich neer:
geen enkele bepaling van de Faillissementswet belet de aanstelling van de
curator van het faillissement van de schuldenaar om tot verzilvering van de
in pand gegeven handelszaak over te gaan (Kh. Oudenaarde, 8 maart 1984,
T.B.H., 1985,61, noot Zenner, A.; Kh. Gent, 30 april1987, T.B.H., 1987,
717). Over de taxatie van het ereloon van de curator, zie Kh. Oudenaarde,
17 mei 1984, T.B.H., 1985, 66. Nochtans werd soms geoordeeld dat de
tegeldemaking door de curator niet opportuun is (Gent, 27 maart 1986,
T.B.H., 1987, 280, noot; Luik, 9 januari 1987, J.T., 1987, 285, T.B.H.,
1987, 284, noot Verougstraete).
Bij beschikking van 24 oktober 1980 wees de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Mechelen het verzoek af van een bank, dat ertoe strekte
de tegeldemaking te bekomen van het pand op de handelszaak van twee
failliete vennootschappen. Het verzoek werd afgewezen bij afwezigheid van
belang in de zin van art. 17 Ger. W. Verder overwoog de Voorzitter
nochtans dat men moest uitgaan , ,van een verenigbaar belang tussen de
houder van het zakelijk recht en de andere schuldeisers vertegenwoordigd
door de curator" en dat men ,het belang moet afwegen tot verkoop door
de pandhoudende schuldeiser of door de curator''. De beschikking werd
door het Hof van Cassatie verbroken wegens tegenstrijdige motivering
(Cass., 5 maart 1982, R. W., 1982-83, 1947, J.T., 1983, 309).
516. MISBRUIK VAN VERTROUWEN - De bedrieglijke vervreemding of
bedrieglijke verplaatsing van aile of van een gedeelte van de bestanddelen
van het pand, is krachtens art. 8 al. 2 Wet 25 oktober 1919 strafbaar met
de straffen gesteld in art. 491 Sw. Wanneer aandelen, die een onderdeel
vormen van een in pand gegeven handelszaak, zonder voorafgaande toelating van de pandhouders werden vervreemd, moet men nog nagaan of de
vervreemding gebeurde met het door genoemde wetsbepaling vereiste bedrieglijk inzicht. Dit bedrieglijk opzet is niet aanwezig wanneer de aandelen
werden overgedragen bij wijze van een normaal verantwoorde en openlijke
beheersdaad die de financiele structuur van de eigenaars van het handelsfonds ten goede zou komen, zonder zichzelf of anderen hierdoor een
onrechtmatig voordeel te willen verschaffen, noch de pandhouders of
anderen schade te willen toebrengen. De overdracht van aandelen is in
beginsel wei een contractueel niet toegelaten vervreemding, die even wei niet
strafbaar is bij gebrek aan het vereiste bedrieglijk inzicht (Antwerpen, 7 juni
1985, Limb. Rechtsl., 1987, 51).
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517. TENIETGAAN VAN DE HANDELSZAAK- Door het tenietgaan van de

handelszaak gaat ook het erop gevestigde pand teniet. Dit pand gaat niet
over op de handelszaak die later door de schuldenaar werd overgenomen
(Brussel, 31 maart 1987, Rec. Gen. Enr. Not., 1987, 399).
518. INPANDGEVING VAN SCHULDVORDERINGEN DOOR ENDOSSEMENT VAN
DE FACTUUR- De overdracht en de inpandgeving van de schuldvordering

kunnen aan derden worden tegengeworpen door het loutere feit van het
endossement van de factuur (art. 16 al. 3 Wet 25 oktober 1919; Kh. Brussel,
4 juni 1985, T.B.H., 1986, 393). Het endossement omvat de accessoria van
de schuldvordering die door de factuur wordt vastgesteld, inzonderheid de
bedongen interest en het strafbeding (Kh. Brussel, 28 juni 1983, J. T., 1983,
544).
Ben bank was geendosseerde van facturen opgesteld voor de verkoop van
goederen door de N. V. Cidacier aan de N. V. Filclair. Zeven facturen
werden door deze laatste niet betaald; zij had de goederen niet ontvangen
omdat een leverancier van de N. V. Cidacier er bewarend beslag had laten
op leggen. De curatoren van het faillissement van de N. V. Cidacier hadden
de goederen, na onderhandelingen met de N.V. Filclair, verkocht aan een
zekere Colette. De bank verweet de curatoren het bestaan van het koopcontract tussen de twee vennootschappen miskend te hebben, en haar beroofd
te hebben van de opbrengst van de koop, waarop zij als pandhoudende
schuldeiser recht zou hebben. Zij vroeg van de curatoren de betaling van
de tegenwaarde van de koopprijs die zij had moeten derven. De goederen
waarop bewarend beslag was gelegd waren evenwel nog niet ge'individualiseerd, zodat ze nog altijd eigendom waren van de N.V. Cidacier. De
curatoren kwamen tot de slotsom dat zij de N. V. Filclair niet konden
dwingen de koopwaar te aanvaarden, omdat deze nog niet de nodige
bewerkingen had ondergaan; bewerkingen die de curatoren niet zelf konden
laten uitvoeren. De N.V. Filclair verkoos de minnelijke ontbinding van de
koop. De goederen die het voorwerp uitmaakten van het ontbonden koopcontract, maakten dee! uit van het actief van de failliete boedel. De
curatoren hadden deze goederen terecht te gelde gemaakt. De bank had geen
voorrecht op de opbrengst ervan (Luik, 7 februari 1985, J. T., 1985, 251).
Het endossement der facturen wordt aan de schuldenaar betekend door
middel van een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (art. 16,
al. 1 Wet 25 oktober 1919). Ben schuldenaar werd bij gewone brief verwittigd van het endossement en van het feit dat hij zijn schuld voortaan alleen
in handen van de geendosseerde deugdelijk kon kwijten. Uit de briefwisseling tussen partijen bleek dat hij van een en ander op de hoogte was. Hieruit
werd afgeleid dat de door endossement in pand gegeven facturen hem
tegenwerpelijk waren (Brussel, 15 juni 1984, T.B.H., 1985, 110). De geendosseerde dient het bewijs te leveren dat de schuldenaar kennis heeft
gekregen vanhet endossement (Bergen, 5 april1983, T.B.H., 1984, 513: een
bank beweerde twee facturen te hebben verzonden onder een omslag doch
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de schuldenaars hielden vol dat er slechts een factuur in aangetroffen werd;
bovendien kon de bank het ontvangstbewijs betreffende een andere factuur
niet voorleggen).
De schuldenaar die een kennisgeving van het endossement ontvangt, kan
zijn schuld aileen in handen van de geendosseerde deugdelijk kwijten (art.
16, al. 2 Wet 25 oktober 1919; zie Kh. Brussel, 28 juni 1983, J.T., 1983,
544).
Wanneer een schuldvordering werd in pand gegeven door het endossement
van de factuur, kan de schuldenaar in principe aileen tegen de geendosseerde
de excepties inroepen waarover hij beschikte op het ogenblik van de
betekening van het endossement. De exceptio non adimpleti contractus is
echter inherent aan de aard van het wederkerig contract. Zij kan door de
schuldenaar aan de geendosseerde tegengeworpen worden ongeacht het
ogenblik van de wanprestatie van de endossant (Cass., 27 september 1984,
T.B.H., 1985, 205, J.T., 1984, 270; Bergen, 7 december 1982, Rev. Reg.
Dr., 1983, 206; Bergen, 5 april 1983, T.B.H., 1984, 513; Bergen, 26 mei
1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 261).
Een schuldvordering werd door endossement in pand gegeven; de wettelijk
voorziene betekening vond plaats op 4 januari 1979. De endossant werd op
13 maart 1979 failliet verklaard. Op 3 september 1979 vroeg de geendosseerde aan de schuldenaar de betaling van de factuur; er kwam geen antwoord.
Op 21 september 1979 en 10 januari 1980 werden rappels gestuurd. Op 31
januari 1980 gaf de advocaat van de schuldenaar antwoord: het endossement was ongeldig omdat de schuldvordering die door de factuur was
vastgesteld, door schuldvergelijking teniet zou zijn gegaan, en dit reeds v66r
4 januari 1979. Met dit argument werd de vloer aangeveegd (Kh. Brussel,
1 september 1983, T.B.H., 1984, 560, met uitvoerige noot van N. Spruyt).
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TITEL X

DE DADING

HooFDSTUK

I

BEGRIP
WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN- Dading veronderstelt wederzijdse toegevingen (Arbh. Antwerpen, 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1289;
Luik, 9 oktober 1985, Jur. Liege, 1985, 637).
De overeenkomst tot vereffening-verdeling waarbij twee gewezen echtgenoten overeenkomen dat, in bet kader van een forfaitaire waardebepaling van
bet gemeenschappelijk vermogen dat ze onder mekaar verdelen, geen rekening van wedernemingen en vergoedingen, noch enige beheersrekening zal
worden opgemaakt, kan slechts beschouwd worden als een werkelijke
dading - ten aanzien waarvan geen vordering tot vernietiging wegens
benadeling kan worden ingesteld - indien partijen bewijzen dat zij werkelijk tot wederzijdse toegevingen zijn overgegaan (Rb. Charleroi, 18 maart
1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 375).
Wederzijdse toegevingen bestaan niet in hoofde van een verzekeringsmaatschappij die sommen uitbetaalt die ongetwijfeld de door de burgerlijke
partij werkelijk geleden schade niet overtreffen, terwijl de aansprakelijkheid van hun verzekerde niet te betwisten valt. De overeenkomst die
vastgesteld wordt door een kwijtschrift van vergoeding zonder nadelige
erkenning maakt dan ook geen dading uit (Corr. Charleroi, 16 september
1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.780).
Een gewone kwijting die gegeven wordt voor de vergoeding die een verzekeraar uitkeerde aan de benadeelde, is geen bewijs van een dading. De partijen
moeten hiervoor door wederzijdse toegevingen een gerezen geschil beeindigen of een toekomstig geschil voorkomen. Derhalve is de terugvordering
door de verzekeraar van de onverschuldigde bedragen als gevolg van de
vrijspraak van de verzekerde door de strafrechter, na verhoor van getuigen
van wie de verzekeraar bet bestaan niet eens kende, gegrond (Brussel, 25
maart 1987, De Verz., 1987, 404, noot J.R.). De eerste rechter zag een
geschil tussen partijen in bet feit dat de aansprakelijkheid voor bet ongeval
twijfelachtig was voor de vrijspraak en zag wederzijdse toegevingen in bet
afzien door de benadeelde van vertragingsinteresten. Uit de tussen partijen
gevoerde briefwisseling leidde bet Hof van Beroep af dat er eigenlijk geen
geschil was tussen partijen, in tegenstelling tot de voorafgedrukte termen
van bet kwijtschrift, en dat de verzekeraar nooit aan de aanspraak van de
benadeelde had weerstaan, daarenboven niet wetende dater getuigen bestonden waarvan bet verhoor aan de basis lag van de vrijspraak. Er is dus
een verschil in de appreciatie van feiten van bet geding.

519.
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520. BEN C.A.O. KAN BEN DADING UITMAKEN - Een collectieve arbeidsovereenkomst werd tussen een werkgever en afgevaardigden van vakverenigingen gesloten. Daarbij werd een conflict opgelost dat in het bedrijf
gerezen was tussen de werkgever en enkele werknemers. Die collectieve
overeenkomst werd niet neergelegd op bet Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid, en kon dus geen eigen gevolgen hebben. De neerlegging van de
collectieve arbeidsovereenkomst is een substantieel vormvoorschrift. De
niet-neergelegde overeenkomst heeft tussen de betrokken partijen slechts de
waarde die ze haar willen erkennen, met name de waarde van een dading
die een geding beeindigt. In die dading heeft de werkgever, tegen zijn
overtuiging in, aanvaard om de eiser vanaf 1 oktober 1979 te betalen volgens
categorie XIV van de collectieve overeenkomsten, terwijl de arbeider afstand deed van zijn eis tot remuneratie volgens deze categorie v66r 1 oktober
1979. De vordering van de werknemer tot betaling van achterstallig loon
is, gezien de dading, ongegrond (Arbrb. Aarlen, 28 februari 1984, J.T.T.,
1984, 402, noot).
521. KWIJTSCHRIFTEN- Met betrekking tot een kwijtschrift sluit een arrest
van het Hof van Beroep te Brussel het bestaan uit van een dading tussen
partijen en van een door verweerster vrijwillig opgenomen natuurlijke
verbintenis, omdat zulks noch uit de bewoordingen van het kwijtschrift dat
,provisioneel" wordt genoemd, noch uit enig ander gegeven van het dossier
blijkt (Cass., 3 maart 1983, R. W., 1983-84, 1694, Arr. Cass., 1982-83, 829,
Pas., 1983, I, 734, J. T., 1985, 127, De Verz., 1983,453, noot J.P. en R.B.).
Sedert 1 oktober 1977 was eiser in het raam van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 als bediende in dienst van verweerster. Bij brief, door
hemzelf voor ontvangst ondertekend op 25 maart 1980, werd hij afgedankt
met een opzeggingstermijn van drie maanden ingaande op 1 april 1980.
Eiser maakt aanspraak op een loontekort wegens gepresteerde overuren ten
belope van 182.520 frank. Verweerder betwist de vordering en stelt dat
tussen partijen op 26 maart 1980 een dading werd gesloten. De Arbeidsrechtbank stelt dat een naar vorm en inhoud regelmatige overeenkomst van
dading door werkgever en werknemer gesloten bij de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, en die betrekking heeft op de op dat ogenblik reeds
door de werknemer verkregen rechten, de partijen bindt (Arbrb. Brussel,
12 januari 1987, R. W., 1986-87, 2455).
Door artikel 42 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de wetgever een
duidelijke interpretatieregel ter bescherming van de werknemer gegeven,
doch aan zijn vrijheid om over zijn rechten te beschikken werd niet geraakt.
Indien er een probleem rijst inzake de interpretatie van de kwitantie , voor
saldo van rekening'' dan valt dit onder de soevereine appreciatie van
de feitenrechter (Arbrb. Brussel, 21 april 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987,
226).
Eiser trad op 5 maart 1981 in dienst van verweerster. Hij werd arbeidsongeschikt ingevolge ziekte van 5 mei 1982 tot 30 juni 1982. Vanaf 5 juli was
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eiser met jaarlijks verlof voor een termijn van vier weken, verlengd met een
week zonder wedde, dus tot 7 augustus 1982. Vanaf 6 augustus 1982 werd
eiser opnieuw ziek. Op 26 november 1982 stuurde verweerster een aangetekend schrijven waarin gesteld werd dat een einde werd gemaakt aan de
arbeidsovereenkomt in de mate zijn arbeidsongeschiktheid meer dan zes
maanden bedroeg. In tegenstelling tot wat de eiser voorhield stelde verweerster dat zij alles uitbetaald had wat zij verschuldigd was en baseerde zich
hierbij op een document opgesteld op 19 maart 1983 dat als volgt luidde:
,Je soussigne Gonzalez, certifie par la presente avoir re~u la somme de
4.500 francs de madame Clement-Hallot pour solde de tous comptes entre
Construit Groupe et moi-meme. Ne concerne pas les timbres de fidelite''.
De Arbeidsrechtbank beslist dat het de bedoeling van partijen was om aan
hun betwistingen een einde te maken.
De ratio legis van artikel 42 van de Wet van 3 juli 1978 bestaat hierin dat
de wetgever heeft willen verhinderen dat de werknemer, door het ondertekenen van een kwijtschrift op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst, met name bij het betekenen van de opzegging, aan zijn rechten zou
verzaken. Dit artikel is slechts van toepassing op het kwijtschrift, dat bij
de betekening van de opzegging afgegeven wordt en niet op een later
afgegeven kwijtschrift. Vanaf de betekening van de opzegging kunnen
principieel dadingen gesloten worden en kan een kwijting ondertekend
worden. Ben kwijting voor saldo van alle rekeningen ondertekend na
verloop van de opzeggingstermijn en overeenkomstig deze opzeggingstermijn, bewijst het akkoord van partijen met betrekking tot de vaststelling
van deze termijn. Ben vordering tot verbrekingsvergoeding wegens afdanking zonder opzegging, na een akkoord nopens de opzeggingstermijn, is
tergend en roekeloos en geeft recht op schadevergoeding. Feitelijkheden die
niet als dringende reden worden ingeroepen komen toch in aanmerking om
de draagwijdte van de intenties van partijen in verband met de door hen
opgestelde documenten nader te bepalen, hetzij als dading, hetzij als een
loutere kwijting (Arbh. Gent (Afd. Brugge), 24 december 1984, T. V.B.R.,
1985, 130).
Aan de vrijheid van de bediende om over zijn rechten te beschikken wordt
door artikel 23 van de gecoordineerde wetten van 20 juli 1955 op de
arbeidsovereenkomsten voor bedienden niet geraakt (artikel 42 van de Wet
van 3 juli 1978). Uit de uitdrukkelijke vermeldingen van een verklaring van
gehele of gedeeltelijke afstand kan worden afgeleid dat het de bedoeling van
de bediende is geweest afstand te doen van al zijn eventuele rechten met
betrekking tot de arbeidsovereenkomst. In deze omstandigheden is geen
opsomming of nadere aanduiding vereist van de eventuele rechten waarvan
de bediende afstand deed. Bij eenzijdige rechtsgeldige afstand is artikel1226
B. W. niet van toepassing daar het geen eenzijdige schuldbekentenis betreft.
Artikel 823 Ger. W. belet de werknemer niet afstand te doen van sociale
voordelen, waarvan de naleving zelfs gewaarborgd wordt door strafrechtelijke sancties, wanneer hij zich niet meer in een ten overstaan van de
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werkgever ondergeschikte positie bevindt (Arbh. Antwerpen, 21 juli 1982,
J.T.T., 1983, 97).

Bij de ondertekening voor ontvangst betuigt de bediende niet zijn akkoord
omtrent het beeindigen van de arbeidsovereenkomst, noch omtrent de duur
van de opzeggingstermijn en de hoegrootheid van de compenserende vergoeding; in casu is evenmin een dading voorhanden (Arbh. Brussel, 8
januari 1985, J.T.T., 1985, 87, noot).
Door het ondertekenen van een vergoedingskwijtschrift zonder voorbehoud, ziet de schadelijder af van verdere rechten op schadevergoeding en
kan hij o.a. de interesten die vervallen tussen het ondertekenen van het
kwijtschrift en de effectieve betaling door de verzekeringsmaatschappij niet
meer opvragen (Gent, 24 september 1985, T. V.B.R., 1986, 4).
Voor zover het dwingend karakter van het arbeidsrecht het toelaat geldt ook
in die rechtstak het beginsel dat de geldig gevormde overeenkomsten diegenen die ze gesloten hebben tot wet strekken en te goeder trouw moeten
uitgevoerd worden (Arbh. Luik, 23 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 251). Het
betrof een kwijting voor saldo van rekening, die het Hof als dading
kwalificeerde.
522. MINNELIJKE GENEESKUNDIGE EXPERTISE- Door een protocol van
minnelijke geneeskundige expertise te ondertekenen verklaarden partijen
zich formeel ertoe te verbinden de termen en besluiten ervan op onherroepelijke wijze te aanvaarden, die op definitieve wijze elk geschil hieromtrent
zullen beslechten en die niet vatbaar zullen zijn voor om het even welk
verhaal. Aldus heeft de burgerlijke partij een darling gesloten met betrekking tot althans een deel van haar rechten, met name de manier waarop de
belangrijkheid van de opgelopen letsels zou begroot worden en de ongeschiktheidspercentages. Aldus werd een welbepaalde weg gekozen, die van
de minnelijke geneeskundige expertise; definitief werd elke andere mogelijkheid uitgesloten (Pol. Brussel, 5 mei 1981, R.G.A.R., 1984, nr. 10.804).
De overeenkomst op grond van een geneeskundige expertise, gesloten tussen
de verzekeraar van de aansprakelijke en het slachtoffer, teneinde de omvang
en de duur van de ongeschiktheden te bepalen, onder voorbehoud van de
aansprakelijkheden, is een sui generis contract. Dergelijk contract is niet
onderworpen aan de regels betreffende het scheidsrechterlijk compromis of
de dading, met name wat de bekwaamheid aangaat. De geneesheren-deskundigen moeten op straf van nietigheid, die overeenkomst uitvoeren met
eerbiediging van de rechten van het slachtoffer. Zij mogen in geen geval hun
definitieve besluiten neerleggen zonder de onderzoeken te doen die zij zelf
onontbeerlijk achten. Indien zij in de onmogelijkheid verkeren die te doen,
behoren zij daarvan melding te maken en een proces-verbaal van ontstentenis op te stellen (Rb. Luik, 19november 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.612).
Op te merken valt dat de Nederlandse vertalingen van de hoedjes in de
R.G.A.R. schabouwelijk zijn.
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II

GELDIGHEIDSVEREISTEN
523. NIET-VERSCHOONBARE DWALING - Bij Ministerieel Besluit van 31
januari 1964 werd aan Albert en Aloi:s een uitvindingsoctrooi verleend voor
een ,werkwijze voor het vormen van een met reflectors uitgerust signalisatiepaaltje". Nadat Aloi:s zijn aandeel in de octrooirechten had afgestaan aan
Albert, trad deze laatste op 1 januari 1976 in dienst van de P.V.B.A. Allie
en gaf haar een licentie om het octrooi uit te baten, mits betaling van een
vergoeding van 10 frank per signalisatiepaal. Op 22 april 1969 zegde de
P.V.B.A. de arbeidsovereenkomst op. Albert dagvaardde de P.V.B.A.
voor de Rechtbank van Koophandel in betaling van achterstallige wedden
en een vergoeding van 10 frank per verkocht signalisatiepaaltje. De
P.V.B.A. wierp de nietigheid op van het octrooi. In 1971 werd aan het
geschil een einde gesteld door een dading. In uitvoering van deze nieuwe
overeenkomst betaalde de P .V.B.A. voor de exploitatie van het brevet aan
Albert een bedrag van 50.000 frank. Toen verdere betalingen uitbleven
leidde Albert een procedure in. Bij tegeneis vordert de P.V.B.A. opnieuw
de nietigverklaring van het uitvindingsbrevet. Het Hof verklaart de tegeneis
ongegrond. De dading onderstelt dat partijen, voordat zij deze aangaan, de
geldigheid en de natuur van hun rechten nauwkeurig en grondig hebben
onderzocht; ten deze had de dading juist tot doel een einde te stellen aan
het geschil omtrent de in vraag gestelde geldigheid van de octrooien;
derhalve is er geen sprake van dwaling omtrent het voorwerp van het geschil,
noch omtrent een essentieel bestanddeel van de overeenkomst; de P. V .B.A.
besefte maar al te goed de draagwijdte van het akkoord en heeft met kennis
van zaken getransigeerd; niets belette haar te wachten tot zij in het bezit
was van aile desbetreffende inlichtingen en adviezen; de door haar ingeroepen dwaling is niet verschoonbaar en er zijn geen gronden om de dading
nietig te verklaren (Gent, 16 mei 1980, Ing. Cons., 1985, 153).
524. BEDROG - Er bestaat geen evenwicht tussen de partijen bij een
dading, met name een vrouw die volgens het inlichtingsbulletin weliswaar
bekwaam is te lezen en te schrijven, doch uit deze kennis geen voordeel kan
putten, en een verzekeringsinspecteur die aile knepen van het vak kent in
verband met de schadeloosstelling. In dergelijk geval kan de burgerlijke
partij meer bekomen dan wat de dading voorzag (Pol. Charleroi, 15 mei
1986, T. Vred., 1987, 188).

Een minderjarige was slachtoffer van een verkeersongeval. De volledige
aansprakelijkheid lag bij de verzekerde van de verzekeringsmaatschappij
Drouot. Een dading wordt gesloten met die verzekeringsmaatschappij door
de moeder die zich sterk maakt voor haar minderjarige zoon. Wanneer de
agent van de verzekeringsmaatschappij bij de moeder op bezoek kwam zes
weken na het ongeval, verkeerde het slachtoffer nog in een totale staat van

1445

onbekwaamheid en was het niet mogelijk de gevolgen van het ongeval te
bepaJen en zeker niet om te weten of de geleden letsels tijdelijke of
permanente onbekwaamheden zouden veroorzaken die een repercutie zouden hebben op zijn economische activiteit. Dit element had zijn belang om
de keuze te bepalen van de manier van evaluatie. De agent van de verzekeringsmaatschappij had ervaring op dat domein en kon niet onwetend zijn
van het feit dat de vergoeding veel hager zou liggen indien zij geapprecieerd
werd met een referentie naar de inkomsten. Misbruik makend van de
toestand waarin de alleenstaande vrouw zich bevond, bekommerd als ze was
om de staat van haar zoon en geconfronteerd met de door het ongeval
veroorzaakte financiele moeilijkheden heeft de agent haar, eenvoudige
huisvrouw van eenvoudige komaf en slecht ingelicht over haar rechten, een
overeenkomst Iaten tekenen die de forfaitaire vergoedingsbasissen vastlegde. Het Hof beslist dater hier bedrog is in de zin van artikelll16 B.W.
(Bergen, 6 juni 1986, J. T., 1987, 344).
Een verzekeraar nam, na kennisneming van het verslag van de raadgevende
geneesheer, rechtstreeks contact op met het slachtoffer zonder de verzekeraar van laatstgenoemde te verwittigen, met wie zij een regelmatige briefwisseling onderhield en die belast was met de verdediging van de belangen van
het slachtoffer. Dit maakt een oneerlijke houding uit. Deze kunstgreep
kenmerkt het bedrog dat de toestemming van de burgerlijke partij gebrekkig
maakt en ze door dwaling aantast (Carr. Charleroi, 16 september 1983,
R.G.A.R., 1984, nr. 10.780).
Wanneer de dading opgesteld is in duidelijke en precieze bewoordingen en
indien de aandacht van elke partij getrokken werd op de toekomstige
gevolgen, dan is er geen plaats voor bedrog, noch voor dwaling (Rb. Luik,
28 juni 1982, Jur. Liege, 1982, 354, R.G.A.R., 1985, nr. 10.917).
525. DWALING OMTRENT HET RECHT- Ondanks de keuze van het slachtoffer voor de vergoeding volgens het gemeen recht, blijft de arbeidsongevallenverzekeraar verplicht tot de geneeskundige, farmaceutische en verplegingszorgen die het ongeval noodzakelijk maakt, tot het einde van de
herzieningstermijn (art. 28 Wet van 10 april1971, aangevuld door art. 37
Wet van 24 december 1976). De verzekeraar stelt dat hij nooit op grand van
het gemeen recht een dading zou gesloten hebben met het slachtoffer indien
hij weet had gehad van de betalingen die de burgerlijke partij bleef doen
en zou blijven doen ten gunste van het slachtoffer tot in 1978 (Bergen, 13
februari 1983, De Verz., 1983, 107, noot V.H.). Het slachtoffer van een
arbeidsongeval mag er niet meer van afzien zich te beroepen op de wetgeving
op de arbeidsongevallen om te opteren voor de vergoeding volgens het
gemeen recht. Maar de Wet van 7 juli 1978 die dit bepaalt en de Wet van
10 april 1971 wijzigt, is aileen toepasselijk op ongevallen die zich na de
inwerkingtreding ervan voorgedaan hebben; ze is dus niet van toepassing
op het ongeval dat het voorwerp is van het hier behandelde arrest, aangezien
dat ongeval zich op 2 december 1969 heeft voorgedaan.
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526. INTERPRETA TIE- De afstand van een recht moet eng worden gei:nterpreteerd en mag slechts worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere
interpretatie vatbaar zijn. Wettig verantwoord is het arrest dat stelt dat door
de ondertekening van een document genaamd ,klachtafstand", de benadeelde partij enkel de seponering van de zaak op strafrechtelijk vlak
beoogde en aan het openbaar ministerie verklaarde af te zien van zijn
burgerlijke partijstelling voor de strafrechter, maar geen afstand had gedaan van zijn recht om een vordering voor de burgerlijke rechter in te leiden
(Cass., 26 februari 1987, Verkeersrecht, 1987, 215).
De alimentatie-schuldeiseres kan geldig voor het verleden afstand doen van
de vervallen alimentatiegelden. Uit die gesloten dading blijkt dat de partijen
een einde hebben willen stellen aan de verschillende schuldvorderingen die
tussen hen bestond. Niets wijst erop dat een bij verstek gewezen beschikking
buiten het voorwerp van die dading zou vallen. De huidige vordering van
de vrouw die de bepalingen van die beschikking wil doen herleven, is niet
ontvankelijk (Luik, 19 januari 1987, J.T., 1987, 251).

De dading is een consensueel contract dat gesloten kan
worden door een uitwisseling van brieven, en derhalve bewezen kan worden
door de neerlegging van die briefwisseling. De partijen moeten eerlijk de
onderscheiden geschriften waaruit het volledige bewijs van de dading voortvloeit voorleggen krachtens bet beginsel van de samenwerking bij de bewijslevering. De afstand van geding kan stilzwijgend gebeuren en kan afgeleid
worden uit de dading (Luik, 4 december 1985, Jur. Liege, 1986, 113).

527. BEWIJS -

528. LASTGEVING. BEWIJS- De Correctionele Rechtbank te Oudenaarde
steunde haar beslissing dat er een dading gesloten werd op briefwisseling
die niet uitging van de partij, noch aan haar was gericht, doch uitsluitend
gevoerd werd tussen de toenmalige raadsman van partij en de raadsman van
de andere. Wanneer een advocaat, in een tot de advocaat van de tegenpartij
gerichte brief, een voorstel tot dading aanvaardt, miskent de rechter, die
beslist dat de partij zelf zich akkoord verklaarde, de bewijskracht van die
brief, indien hij niet vaststelt dat de schrijver van de brief optrad als
lasthebber van zijn client (Cass., 30 december 1986, Arr. Cass., 1986-87,
571, J.T., 1987, 521).
Men moet een onderscheid maken tussen de activiteit van de advocaat die
optreedt als juridisch raadsman van zijn client met lastgeving om een dading
te sluiten, en zijn mandaat ad litem, dat slechts de vertegenwoordiging van
de client voor de rechtbank betreft. De advocaat die optreedt als juridisch
raadsman mag slechts in naam van zijn client een dading treffen indien hij
een bijzondere volmacht heeft waarvan het bewijs mag aan&evoerd worden
met getuigen en vermoedens, zelfs indien de verrichting een hoger bedrag
betreft dan 3.000 frank. Het tegenvoorstel dat aanvaard wordt door de
eerste bieder kan een contract vormen wanneer de adhesie van de bieder ter
kennis komt van de eerste bestemmeling van het aanbod. Wanneer bij

1447

afwezigheid van bevoegdheid tot substitutie (artikel1994 B. W .), advocaten
zich laten vervangen voor het neerleggen van de conclusies, moeten ze
beiden instaan voor de rechtshandeling die gesteld werd in naam van de
lastgever. De lastgever kan zijn raadsman desavoueren wanneer de conclusies middelen bevatten die hij niet kan aanvaarden en wanneer ze hem
medegedeeld worden na hun neerlegging (Rb. Luik, 21 juni 1985, Jur.
Liege, 1986, 120).
529. Door te beslissen dat de gelaedeerde partij geen lastgeving gegeven
heeft aan de hersteller van wagens teneinde een dading te sluiten , ,met
betrekking tot een vergoeding die lager is dan de totaliteit van zijn schade''
beslist het aangevochten vonnis op impliciete wijze dat die wagenhersteller
geen lastgeving heeft gekregen om een dading te sluiten over om 't even
welk element van de schade en bijgevolg geen lastgeving heeft gekregen om
voor de herstelling van de wagen een duur te bepalen die korter is dan de
tijd die werkelijk nodig is voor die herstelling (Cass., 16 januari 1985, J. T.,
1985, 536).
De evaluatie van de herstellingen die moeten gebeuren aan de wagen leveren
het juiste bedrag op van de schade. Bij afwezigheid van een dading m.b.t.
de schade moet het slachtoffer de integrale vergoeding bekomen van zijn
schade, zonder enige verbintenis met betrekking tot het gebruik van de
toegekende sommen (Rb. Luik, 24 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 382).
De hoogste raming komt overeen met de herstellingskosten van het voertuig. Op die vergoeding bij equivalent heeft de schuldeiser recht. De
schadelijder heeft het recht om zijn voertuig niet te laten herstellen, vermits
hij alleen beslist welke bestemrning hij aan de vergoeding, verschuldigd door
de aansprakelijke, zal geven (Pol. Luik, 19 juni 1985, R.G.A.R., 1986, nr.
11.152, De Verz., 1986, 721, noot J.R.).
530. Bij het ondertekenen van een akkoord moet de fiscus het bewijs van
de volmacht vragen. lngeval een stilzwijgende volmacht werd gegeven, heeft
een door de volmachtdrager gesloten akkoord geen rechtskracht, wanneer
de draagwijdte van de mondelinge volmacht niet bekend is en uit niets blijkt
dat ze de bevoegdheid impliceert om een akkoord met de fiscus te sluiten
(Antwerpen, 27 juni 1983, F.J.F., 1984, 102).
De eiser deed voor het betrokken aanslagjaar aangifte van een gezamenlijk
belastbaar inkomen van 325.702 frank en tevens van een meerwaarde van
1.971.816 frank, dit laatste wegens de verkoop van zijn zaak, met name een
hotel met inboedel. Na onderzoek door de belastingdiensten verklaarde de
volmachtdrager van de eiser zich per brief akkoord met een gezamenlijk
belastbaar inkomen van 351.312 frank en een afzonderlijk belastbare meerwaarde van 2.021.116 frank, waarna de aanslag dienovereenkomstig werd
gevestigd. De belastingsplichtige diende bezwaar in tegen deze aanslag, meer
bepaald tegen bet bedrag der meerwaarde waarop hij belast werd. Voor bet
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Hof van Beroep te Gent hield hij de eerste maal voor dat de gevolmachtigde
destijds een wijziging van aangifte ondertekende zonder hem te raadplegen
en derhalve buiten de per ken van zijn mandaat trad. Dit neemt het Hof niet
aan. Hoewel voor het betwiste aanslagjaar geen schriftelijke volmacht in
het dossier ligt, blijkt dat de volmachtdrager sinds jaren aangiften deed
zonder dat het recht daartoe hem betwist werd; ook de aangifte voor het
betwiste aanslagjaar werd door hem genaamtekend en het recht daartoe
werd hem evenmin betwist; in het dossier komt een volmacht voor gedateerd
van dit jaar doch zonder verwijzing naar een aanslagjaar, waarbij uitdrukkelijk wordt voorzien dat de volmachtdrager in naam van de eiser o.m.
aangiften, inregelstellingen en akkoorden mag opmaken en ondertekenen.
Dit alles wijst er voldoende op dat de volmachtdrager binnen de grenzen
van zijn mandaat is gebleven (Gent, 25 februari 1983, A/g. Fisc. T. (M.),
1983, 139).
De akkoordverklaring door een volmachtdrager in het stadium van het
bezwaar brengt mede dat de belastingplichtige aan zijn desbetreffende
bezwaren verzaakt heeft (Gent, 26 november 1982, F.J.F., 1983, 237).
531. MINDERJARIGE - De raadpleging van drie rechtsgeleerden, voor de
homologatie van een namens een minderjarige gesloten dading, is een
uitzonderlijke formaliteit die door het Burgerlijk Wetboek enkel is opgelegd
in het geval van voogdij. Het advies van drie rechtsgeleerden is bijgevolg
niet wettelijk vereist wanneer de ouders als wettelijke beheerders van de
goederen van hun kind, aan de rechtbank de homologatie vragen van een
dading die ze namens hun kind hebben gesloten (Rb. Charleroi, 19 juni
1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 78).
532. MET EEN BINDENDE C.A.O. STRIJDIGE BEDINGEN - De nietigheid
wegens strijdigheid met een bindende C.A.O., bepaald door artikelll van
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, geldt enkel voor bedingen in een individuele
arbeidsovereenkomst en bepalingen van een arbeidsreglement, maar niet
voor bedingen in een dading (Cass., 22 apri11985, Soc. Kron., 1985, 203).

HoOFDSTUK

Ill

GEVOLGEN VAN DE DADING
533. TEGENWERPELIJKHEID- De dading die een werkloze met zijn werkgever sloot waarbij de opzeggingsvergoeding beperkt werd, is niet tegenwerpelijk aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Arbh. Brussel, 16 oktober
1986, J.T.T., 1987, 257).
Ben verzekeringsmaatschappij vergoedt integraal het slachtoffer zonder de
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verzekerde te betrekken bij de onderhandelingen en zonder het resultaat van
de dading aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Haar regresvordering is
slechts gegrond in verhouding tot het aandeel van de aansprakelijkheid van
de verzekerde (Luik, 10 december 1985, Jur. Liege, 1986, 241).
Bij een ongeval tijdens de schorsing van de verzekeringsovereenkomst, is
de regresvordering van de verzekeraar die het slachtoffer heeft vergoed in
beginsel gegrond. Maar indien de vergoeding gebeurde zonder de verzekerde
betrokken te hebben bij de onderhandelingen met het slachtoffer of zonder
zijn goedkeuring te hebben verkregen, zal de verzekeraar die de regresvordering uitoefent, voorafgaandelijk de aansprakelijkheid van de verzekerde
moeten bewijzen (Luik, 28 mei 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 272).
De regresvordering van de verzekeraar is ontvankelijk na een dading van
laatstgenoemde met het slachtoffer. De verzekeraar heeft het recht, naar
luid van artikel18 van de algemene voorwaarden van de modelpolis inzake
autoverzekering, met de slachtoffers te onderhandelen en ze te vergoeden.
Indien nochtans de verzekeringsmaatschappij nalaat haar verzekerde op te
roepen bij haar onderhandelingen met de derde, om de schade-omvang
tegensprekelijk te bepalen, moet zij, bij de uitoefening van de regresvordering de verzekerde, het bedrag der uitgekeerde sommen rechtvaardigen. In
zo'n geval heeft de verzekerde immers het recht het bedrag van de dading
door de verzekeraar gesloten te betwisten (Vred. Fosses-La-Ville, 15 december 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.782).
Bij een bedrijfsbezetting werd een aangestelde van een N.V. zo hardhandig
aangepakt door vakbondsmilitanten dat hij gedurende verscheidene weken
arbeidsongeschikt was. De arbeidsongevallenverzekeraar vorderde de uitgekeerde vergoedingen terug van de aansprakelijken. Dezen voerden aan dat
de verzekeraar ten deze gebonden was door een dading die tussen de
werkgever en de afgevaardigden van de bedrijfsbezetters was gesloten en
waarmee ook het slachtoffer zou hebben ingestemd. De rechtbank kent de
vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar toe: het is niet ten genoegen
van recht bewezen dat de afgeranselde aangestelde door de dading gebonden
is. De rechtbank stelt dat het subrogatierecht van de verzekeraar trouwens
niet vervalt, zo de verantwoordelijke derde en het slachtoffer een dading
sluiten of wanneer laatstgenoemde afziet van een vordering tot schadeloosstelling (Rb. Hasselt, 7 mei 1984, R. W., 1984-85, 1954).
Ben verkoopsingenieur, die op 2 februari 1983 werkloos werd ingevolge zijn
ontslag bij de N.V. Presser Europe te Brussel, deed op 22 juni 1983 zijn
aanvraag om werkloosheidsvergoedingen. Voor de periode van 2 februari
1983 tot en met 1 juni 1983 kreeg hij een opzeggingsvergoeding en vanaf
2 juni 1983 tot en met 21 juni 1983 nam hij zijn verlofdagen. Hij had recht
op negen maanden opzeggingsvergoeding ingevolge zijn meer dan tien j aren
dienst; maar hij sloot een dading met zijn werkgever waarbij de opzeggingsvergoeding beperkt werd tot vier maanden. Heeft hij recht op werkloosheidsuitkeringen voor de ontbrekende vijf maanden? In maart 1984 besliste
de inspecteur van het Gewestelijk Bureau, bij toepassing van de artikelen
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126, 210, 172 en 174 van het K.B. van 20 december 1963 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid, de werknemer niet tot het recht op
werkloosheidsuitkeringen toe te laten voor de periode van 22 juni 1983 tot
en met 1 maart 1984 en de ten onrechte genoten uitkeringen terug te
vorderen. Tegen deze beslissing stelde belanghebbende een vordering in bij
de Arbeidsrechtbank. Hij kreeg gelijk. Men kon niet beweren dat hij tijdens
zijn werkloosheid een vergoeding, die als loon in de zin van artikel126 kan
bestempeld worden, ontvangen heeft. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tekende hoger beroep aan. Het Arbeidshof beslist dat de man geen
recht op uitkeringen heeft voor de periode van 22 juni 1983 tot en met 22
november 1983, omdat de dading niet tegenwerpelijkis aan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (Arbh. Brussel, 16 oktober 1986, J. T. T., 1987,
257).
Ben overeenkomst waarbij tussen de schadelijder en de verzekeringsmaatschappij een minnelijke, forfaitaire en definitieve regeling van de gevolgen
van een bestendige werkonbekwaamheid van 30Jo wordt getroffen, doet geen
afbreuk aan de rechten van de schadelijder tegenover de verantwoordelijke
derde. Derden mogen zich wel beroepen op het bestaan van een dergelijke
overeenkomst, maar kunnen zich niet steunen op de inhoud ervan en dit
wegens de relativiteit van de rechtshandelingen. Door van het thans door
de aansprakelijke derde nog te betalen bedrag, de door de verzekeraar reeds
gestorte vergoeding af te trekken wordt de regel van de tegenwerpelijkheid
van het bestaan van de overeenkomst tegenover derden geeerbiedigd en
wordt er tevens verhinderd dat de schadelijder twee maal zou vergoed
worden. Wanneer een bestendige werkonbekwaamheid van 3 OJo van de
schadelijder grotere inspanningen dan normaal vergt, wordt de schade
passend vergoed aan ,30.000 frank, gemengd moreel en materieel, per
punt" (Gent, 24 september 1985, T. V.B.R., 1986, 4).
534. BEEINDIGING VAN EEN PACHTOVEREENKOMST- Tussen een verpachter en een pachter werd een dading gesloten. De pachter miskent de termen
van de dading door te stellen dat de verpachter de gronden diende te
exploiteren met inachtname van de artikelen 7.1° en 9 van de Pachtwet,
vermits over de wijze van exploiteren nie~s werd bedongen en uit het geheel
van het contract blijkt dat de partijen hun geschil definitief hebben willen
regelen. De dading is te beoordelen los van de daaraan voorafgaande
opzegging van de pachtovereenkomst (Rb. Gent, 2 januari 1987, T. Agr.
R., 1987, 54).
535. VERERGERING VAN DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER - De
bewoordingen van de overeenkomst tussen het slachtoffer van een ongeval
en de verzekeraar van de aansprakelijke maakt het niet mogelijk de draagwijdte ervan te beperken tot de ten tijde van de ondertekening bekende en
voorzienbare schade, wanneer de dading handelt over het ,bekend en
onbekend, huidig en toekomstig, voorzien en onvoorzien" nadeel; het
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slachtoffer heeft verklaard afstand te doen,, van aile huidige en toekomstige
vorderingen op de verzekeraar en zijn verzekerde uit hoofde waarvan dan
ook". Die afstand strekt zich uit tot de mogelijke verergeringen van zijn
gezondheidstoestand, zelfs die welke ,wetenschappelijk niet voorzien konden worden" ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst. Niet
gerechtigd om een wezenlijke dwaling aan te voeren, is het slachtoffer dat
luidens een overeenkomst afstand heeft gedaan van aanspraken voor eventuele latere verergeringen van zijn gezondheidstoestand in verband met het
ongeval en verklaard heeft ,een kanscontract" te sluiten, waardoor hij de
wil te kennen gaf de risico's van dwaling die een definitief gesloten overeenkomst meebrengt, te verzekeren (Rb. Charleroi, 20 september 1983, De
Verz., 1983, 655).
Ret slachtoffer van een verkeersongeval verklaarde in een vergoedingskwijtschrift dat de betaling van 113.183 frank een volledige en onherroepelijke outlasting uitmaakte van welke verplichting, vergoeding of schade
ook, gekende of ongekende, te voorzien of niet te voorzien, die zou kunnen
voortvloeien uit gezegd ongeval. De duidelijke en ondubbelzinnige formulering sluit de mogelijkheid uit dat hij nog enige aanspraak zou kunnen
formuleren of enige vordering zou kunnen instellen tegen de verzekeraar,
daar dit kwijtschrift een onherroepelijk transactioneel forfait uitmaakt,
waardoor elke latere vordering, voortspruitend uit het ongeval in kwestie
en gericht tegen de verzekeraar, uitgesloten is. De benadeelde verklaarde
volledig schadeloos gesteld te zijn, zonder enig voorbehoud (Brussel, 8
december 1982, R. W., 1985-86, 540, noot).
536. GEVOLGEN VAN EEN LAATTIJDIGE BETALING- Een werkgever liet aan
een om dringende reden ontslagen handelsvertegenwoordiger, met wie een
dading gesloten werd, weten dat hij zich niet wenste te houden aan de
termen van de dading en dat de handelsvertegenwoordiger hem nog een
bedrag van 6.020 frank verschuldigd was. Een 25-tal dagen later deelde de
werknemer mee dat hij de dading als vervallen beschouwde ingevolge de
niet-betaling van het overeengekomen bedrag binnen de bedongen termijn.
Binnen twee weken deed de werkgever een gedeeltelijke betaling, maar de
werknemer bleef op zijn standpunt. Hij kreeg ongelijk: de niet-betaling
binnen de bedongen termijn van het bedrag dat verschuldigd is krachtens
een dading, doet deze dading niet vervallen, wanneer de betalingsmodaliteit
niet als essentiele bestaansvoorwaarde van de dading zelf bedongen is
(Arbrb. Antwerpen, 14 juni 1982, J.T.T., 1982, 377).
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537. EIGEN KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST - Een Volvo van een
gefailleerde werd door de curator verkocbt. Een persoon beroept er zicb op
die wagen verbuurd te hebben aan de gefailleerde. Er is echter koop en geen
huur, wanneer bet gecumuleerde bedrag van de buurgelden de prijs uitmaakt van bet goed, zonder dat daarnaast nog iets anders moet betaald
worden na de storting van de laatste zogenaamde buurprijs, en dit alboewel
op dat ogenblik de zaak nog een bepaalde waarde beeft (Bergen, 23
november 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 210, Pas., 1984, II, 46).
Een fotocopieermachine wordt geleasd. De lessee wordt nadien in faling
verklaard. De eerste recbter beslist dat de overeenkomst ontleed moet
worden als een koop op afbetaling. De lessor stelt dat bij de enige eigenaar
van bet in leasing gegeven materiaal gebleven is. Hij krijgt gelijk in beroep.
De wet van 9 juli 1957 op de koop op afbetaling is niet van toepassing tussen
handelaars. De curator kan bet leasingcontract verderzetten; dan is de
massa scbuldenares van de vervallen buurgelden sinds de datum van de
faillietverklaring tot aan de teruggave van bet gebuurde materiaal (Luik, 7
juni 1984, Jur. Liege, 1985, 105).
Een gefailleerd transportbedrijf sluit, met verwijzing naar bet K.B. nr. 55
van 10 november 1967, drie zogenaamde leasingcontracten, die de buur
gedurende twintig trimesters van een tractor, een vrachtwagen en een
aanbangwagen betreffen tegen trimestriele buurprijzen. In de drie gevallen
staat bet de leasingnemer vrij om na verloop van de overeengekomen
termijn, hetzij bet verbuurde materiaal mits betaling van zijn restwaarde te
kopen, betzij de huur voort te zetten. De curator weigert bet eigendomsrecht
van de leasinggever te erkennen. Hij krijgt gelijk van de rechtbank. In
beroep wordt dit echter recbt getrokken en wordt bet eigendomsrecbt van
de leasingmaatscbappij erkend (Bergen, 30 april 1985, J. T., 1986, 350).
538. SALE LEASE-BACK IS NIET TEGENWERPELIJK- De litigieuze operatie
van sale lease-back kan niet worden gekwalificeerd als een koop gevolgd
door een leasing, maar als een overeenkomst die een gebeel vormt en die
bij gebreke van enige wettelijke regeling dienaangaande een onbenoemd
contract is (Brussel, 7 november 1984, R. W., 1984-85, 2479). De aankoop
van een vorkheftruck door S. bij een leverancier voor 650.000 frank werd
op 10 december 1976 gefinancierd door de financieringsmaatscbappij A.
die, gesubrogeerd in de recbten van de verkoper op 11 januari 1977, de
factuur ter griffie van de Rechtbank van Koopbandel neerlegde. Op 25
maart 1977 verbuurde Interleasing C. de machine aan S. - op een ogenblik
dat de beweerde buurder nog steeds eigenaar was, eigenaardig genoeg. Pas
enkele dagen later, op 31 maart 1977 verkocbt S. de machine voor 650.000
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frank aan Interleasing C. S. stelde hiervoor op 27 april 1977 een factuur
op ter attentie van Interleasing C. De prijs werd betaald door Interleasing
B. voor rekening van Interleasing C. S. werd failliet verklaard op 6 december 1977. Het eigendomsrecht van de bij S. aangetroffen machine werd
betwist. Enerzijds deed de financieringsmaatschappij A. het voorrecht van
artikel20, 5° Hypotheekwet geld en, anderzijds beweerde Interleasing C. dat
zij de machine gekocht had vanS. en ze vervolgens aan S. in leasing had
gegeven. Kan deze verkoop aan derden worden tegengeworpen? Het
juridisch resultaat dat partijen willen bereiken is een inpandgeving zonder
buitenbezitstelling, die in ons recht niet bestaat. Dergelijke verrichting is
aan derden niet tegenwerpelijk. De litigieuze verkoop kan niet worden
tegengeworpen aan derden, waaronder de gezamelijke schuldeisers. De
vorkheftruck maakt deel uit van het vermogen van de gefailleerde vennootschap op de dag van het faillissement.
539.

EXONERATIE VAN DE LEASINGGEVER. DE LEASINGGEVER EN HET KORT

-Door bijzondere of algemene bedingen
van de leasingovereenkomst kan de verhuurder ontlast worden van de
meeste verbintenissen die in beginsel ten laste van de verhuurder zijn. De
toestand van de huurder blijkt in casu grondig gewijzigd vergeleken met het
gemeen recht, vermits hij gehouden is tot een vrijwaringsverbintenis ten
aanzien van de verhuurder, eigenaar van de zaak. Dit betekent bijvoorbeeld
dat het tenietgaan van de zaak door overmacht geen einde stelt aan de
overeenkomst en de huurder niet bevrijdt van zijn verbintenis om de huur.
te betalen (Voorz. Kh. Brussel, 3 februari 1987, T.B.H., 1987, 549, noot).
De eiser had gedagvaard om een opschorting te bekomen van de betaling
van de maandelijkse huurgelden voor een machine voor het ontwikkelen
van foto's. Het contract valt onder toepassing van het Koninklijk Besluit
nr. 55 van 10 november 1967. De voorzitter stelt dat het leasingcontract een
complexe operatie is waarvan het aspect huur slechts een element is; in
werkelijkheid gaat het, economisch gesproken, om een kredietoperatie.
Vermits de termen van het contract duidelijk en geldig zijn, lijkt het er prima
facie niet op dat de huurder van het materieel, de eiser in kart geding, de
betaling van de huurgelden kan opschorten tot aan de beslissing van de
rechter over de grand van de zaak. Er is bier dan ook geen reden om in kart
geding uitspraak te doen.
GEDING TEGEN DE LEVERANCIER

De zaak had betrekking op het in leasing nemen van een apparaat voor
snelle ontwikkeling van kleurfoto's, Minilab Kis genoemd. In de publiciteit
voor dit produkt hield de leverancier, Kis Belgium, voor dat dit apparaat
rendabel is zodra vijf films per dag worden ontwikkeld en dat de winst
ongeveer 300 a 400 frank per film van twintig foto's bedraagt. Niet
tevreden, noch over de technische prestaties, noch over het rendement van
het apparaat, lokt de leasingnemer in een kart geding-procedure die enkel
tegen de oorspronkelijke leverancier - Kis Belgium - gevoerd werd, de
aanstelling van een deskundige uit. In zijn verslag besluit de deskundige dat
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het apparaat geen kwaliteitsfoto's afdrukt en dat de ontwikkeling van
minstens vijftien films per dag vereist is om enige bedrijfswinst te kunnen
realiseren. Op grand van dit verslag dagvaardt de leasingnemer de leverancier Kis Belgium ten grande in ontbinding van de koopovereenkomst.
Vervolgens dagvaardt hij in kart geding de leasingmaatschappij ten einde
de toelating te bekomen de betaling van de huurgelden aan de leasingmaatschappij op te schorten, tot de rechter ten grande uitspraak zou hebben
gedaan over de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst. Bij
beschikking van 3 februari 1987 wordt de vordering afgewezen omdat de
leasingnemer overeenkomstig de contractuele bedingen prima facie niet het
minste recht heeft om zijn betalingen op te schorten.
In een gelijkaardige zaak werd de leasingmaatschappij bij het in kart geding
aangevraagd deskundigenonderzoek betrokken. Bij overeenkomst van 29
augustus 1985 gaf een naamloze vennootschap opdracht tot het bouwen van
een computergestuurde freesmachine voor de prijs van 1.570.000 frank
excl. B.T.W. Op dezelfde dag werd tussen die vennootschap en een
leasingmaatschappij een overeenkomst met betrekking tot een financieringshuur gesloten. Partijen wisten niet dat zij een finance leasing hadden
gesloten, die onder het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 valt. Nu blijkt
dat de freesmachine te laat werd geleverd en dat ze herhaaldelijk niet naar
behoren heeft gewerkt. De leasingnemer vordert in kart geding dat een
deskundige zou aangesteld worden. De leasingmaatschappij werpt op dat
zij met de vennootschap slechts door een leasingovereenkomst is verbonden
en dat zij niet met de leverancier van de freesmachine is verbonden; zij
ontkent dat er een drie-partijen-overeenkomst bestaat en zij wenst dan ook
niet tussen te komen in het geschil tussen de koper en de verkoper van de
freesmachine. De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout
stelt de leasingmaatschappij buiten zake. Het Hof van Beroep te Antwerpen
stelt dat de leasing essentieel een financieringsmethode is, waarbij een
beroep wordt gedaan op mechanismen van het huurcontract; de leasinggever beschikt over een eigendomstitel van het gehuurd object en stelt dit
object ter beschikking van de leasingnemer in de vorm van een huurovereenkomst tegen periodieke betalingen die op een zuiver financiele wijze berekend zijn. De symbiose van huur en financiering maakt het essentiele
kenmerk uit van de leasing. Men heeft inderdaad te doen met een drie-partijen-overeenkomst. Het Hof stelt dat de rechter in kart geding niet mag
beslissen of een exoneratiebeding al dan niet rechtsgeldig is; dit probleem
moet worden opgelost door de rechter ten grande. De rechter in kart geding
mag kennis nemen van de grand van de zaak en rekening houden met de
schijnbare rechten van de partijen zonder hun rechtspositie onherroepelijk
vast te stellen. In het kader van de gevoerde procedure mag worden
aangenomen dat de leasingmaatschappij volgens de overeenkomst van 29
augustus 1985 blijkbaar eigenaar is van de freesmachine. In die hoedanigheid, ongeacht de betwiste exoneratieclausule, moet zij worden betrokken
in het deskundigenonderzoek met betrekking tot de eventuele gebreken van
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de freesmachine (Antwerpen, 1 december 1986, R. W., 1987-88, 437, noot,
Turnh. Rechtsl., 1987, 28, noot Brewaeys, E.).
De leasingmaatschappij deed een beroep op het exoneratiebeding vervat in
de algemene voorwaarden, om buiten zake te worden gesteld, daar zij als
financieringsorganisme allerlei uitrustingsgoederen van verschillende aard
financiert en niet de nodige technische kennis heeft, noch de vereiste
bevoegdheid en specialisatie om te oordelen over de door haar te financieren
goederen. Zij vond het een gevaarlijk precedent wanneer een financieringsmaatschappij zou worden gemengd in betwistingen die de leasingnemer
meent te hebben tegenover zijn verkoper. Zij heeft al haar waarborgen en
rechten die zij van de leverancier ontvangt, aan de leasingnemer afgestaan.
Vraag is natuurlijk of de leasinggever rechtsgeldig zijn contractuele rechten
uit de koopovereenkomst met de leverancier (ontbindingsrecht, nietigheidsvordering) kan overdragen aan de leasingnemer. Door de annotatoren
wordt terecht de stelling verdedigd dat dit kan. Deze overdracht, met de
daarbij horende exoneraties, beantwoordt aan de economische realiteit
waarbij de leasingmaatschappij uitsluitend als kredietverstrekker moet worden beschouwd die als zekerheid weliswaar (fiduciair) eigenaar blijft van het
geleasde materiaal. De overdracht van de contractuele rechten impliceert
dan ook dat de leasinggever die rechten niet meer zelf kan uitoefenen.
In een andere gelijksoortige zaak weigert de voorzitter, in tegenstelling tot
de voorgaande zaak, de leasinggever te betrekken bij het deskundigenonderzoek. De feiten waren de volgende. Een computerfiguratie blijkt niet aan
de gestelde verwachtingen van de leasingnemer te voldoen en hij dagvaardt
zowel de leasinggever als de leverancier voor de voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Leuven teneinde een deskundige te laten aanstellen. De
voorzitter stelt de leasinggever buiten de zaak bij gebrek aan hoedanigheid.
Er wordt vastgesteld dat de leasinggever conventioneel niet gehouden is om
vrijwaring te verlenen noch voor de zichtbare, noch voor de verborgen
gebreken, en dat de leasinggever zijn verhaalsrechten ten opzichte van de
leverancier heeft overgedragen aan de leasingnemer (Voorz. Kh. Leuven,
27 mei 1986, T.B.H., 1987, 456, noot ,De overdracht van verhaalsrechten
in financiele leasingcontracten", Vander Mosen, D., en Van Dievoet, M.).
Bij de levering en de installatie van de computerconfiguratie door de
constructeur, ondertekende de leasingnemer, zoals gebruikelijk in leasingcontracten, een document waarin hij bevestigt ,dat het geleverde materiaal
volledig in orde is en conform aan de beschrijving in het leasingcontract"
en verklaarde vervolgens ,toelating te geven om de volledige kostprijs te
betalen aan de leverancier''. Tevens werd in het leasingcontract bedongen:
,De verhuurster waarborgt de verborgen gebreken niet, geen enkel verhaal
kan dus tegen haar uitgeoefend worden wegens dergelijk gebrek. Nochtans
staat zij aan de huurder aile rechten af die zij tegenover de verkoper van
het gehuurde materiaal zou kunnen hebben uit hoofde van de verborgen
gebreken. ( ... ) Geen enkel geheel of gedeeltelijk verlies van het genot van
het gehuurde goed, om welke reden ook, kan een recht op schadevergoeding
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in hoofde van de huurder tegen de verhuurster doen ontstaan". De geldigheid van dergelijke exoneratieclausules wordt niet betwist.
Ook een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 november 1986
biedt een goede gelegenheid om het lot te onderzoeken van de Ieasingovereenkomst in het geval dat tegen de oorspronkelijke leverancier van het
materieel succesvol een vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst
wordt ingesteld. De feiten welke aanleiding gaven tot het arrest kunnen als
volgt worden samengevat. Autoparts nam in november 1981 contact op met
de P .V.B.A. M.K.D. met het oog op het aanschaffen van een computerconfiguratie. De financiering zou gebeuren via een leasingmaatschappij, Van
Breda. Nadien werd een koopovereenkomst gesloten tussen Van Breda en
M.K.D. en een leasingovereenkomst tussen Autoparts en Van Breda. Op
18 januari 1982 werd de computerinstallatie bij Autoparts geleverd. Autoparts tekende overeenkomstig de bepalingen van de leasingovereenkomst
een ontvangstbewijs waarin werd verklaard dat de levering conform was en
in volmaakte staat van werking. Dit ontvangstbewijs werd door M.K.D.
overgemaakt aan Van Breda welke vervolgens overging tot betaling van de
koopprijs aan M.K.D. Tevens ging Autoparts over tot betaling van de eerste
huurprijs. Na ontvangst van het materieel bleek evenwel dat de levering
onvolledig was; bepaalde soft-ware ontbrak, zodat de computerconfiguratie niet in werking kon worden gesteld. Autoparts heeft Van Breda hiervan
evenwel niet onmiddellijk verwittigd. Op 16 februari 1982 werd M.K.D.
failliet verklaard. Autoparts staakte haar betalingen aan Van Breda. Bij
dagvaarding vorderde Autoparts de ontbinding zowel van de koopovereenkomst ten opzichte de failliete vennootschap M.K.D., als van de leasingovereenkomst ten opzichte van Van Breda, alsook schadevergoeding. Van
Breda vorderde op haar beurt de ontbinding van de leasingovereenkomst
wegens wanprestatie vanwege Autoparts en de veroordeling tot
schadevergoeding. Beide zaken werden samengevoegd en bij vonnis van 16
maart 1985 besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel als volgt: De
vordering van Autoparts lastens het faillissement M.K.D. wordt gegrond
verklaard, de verkoop wordt ontbonden en de opname in het passief
bevolen voor bepaalde bedragen; de vordering lastens Van Breda wordt
evenwel afgewezen, terwijl de vordering van Van Breda lastens Autoparts,
alsook Iastens de borgen, gegrond wordt verklaard; de leasingovereenkomst
wordt ontbonden en Autoparts en de borgen worden veroordeeld tot het
betalen van schadevergoeding. Op beroep van Autoparts en de borgen
bevestigt het Hof van Beroep te Brussel het bestreden vonnis. Partijen bij
een leasingovereenkomst kunnen rechtsgeldig overeenkomen dat aileen de
huurder aansprakelijk is voor de keuze van het gehuurde materieel rechtstreeks bij de leverancier en de ontvangst ervan en dat de verhuurder de
verborgen gebreken niet waarborgt, zodat op die grond geen enkel verhaal
tegen hem kan worden uitgeoefend; de huurder moet zich rechtstreeks tot
de leverancier wenden. Door de levering te aanvaarden en de eerste huurprijs te betalen verliest de huurder ieder verhaalrecht tegen de verhuurder
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(Brussel, 19 november 1986, T.B.H., 1987, 504, noot Verbist, J., ,Einde
van de symbiose tussen de leasingovereenkomst en de daardoor
gefinancierde koopovereenkomst? ").
540. KAN DE LEASINGNEMER DE ONTBINDING VAN DE KOOP VORDEREN?Het voorgaand arrest alsook de hoger aangehaalde beschikking in kort
geding nemen aan dat de leasingnemer de vordering tot ontbinding kan
instellen. Hierbij wordt de Franse rechtsleer en rechtspraak gevolgd. De
Belgische rechtsleer integendeel neemt veelal de stelling aan dat de leasinggever de vordering tot ontbinding lastens de koper niet kan afstaan aan de
leasingnemer (Van Rijn en Heenen, Principes, III, 672; Verougstraete,
, ,Leasing'', in Economisch en Financieel Recht Vandaag, II, 330; , ,Privaatrechtelijke Aspecten van Finance Leasing in Belgie", T.P.R., 1973, 762;
Clijmans, E., ,Roerende Leasing", in Lexicon van Privaatrecht, 22).
In het voorgaande overzicht - terloops gezegd - werd voorgesteld de
verkoopovereenkomst van het geleasde bedrijfsmateriaal in de vorm te
gieten van een drie-partijen-overeenkomst tussen leverancier, leasinggever
en leasingnemer, krachtens welke de leverancier zich jegens de leasinggever
verbindt tot eigendomsoverdracht en jegens de leasingnemer tot vrijwaring.
Dergelijke constructie zou te verkiezen zijn eerder dan de koopovereenkomst alleen maar tot stand te laten komen tussen leverancier en lessor om
nadien toch op zoek te gaan naar een juridische band tussen leverancier en
lessee via concepten als cessie van schuldvordering (T.P.R., 1985, p. 12421243, nr. 424).
541. VERVOLG: ONTBINDING VAN DE KOOP, ONTBINDING VAN DE LEASING?
- Gelet op het feit dat het instellen van een vordering tot ontbinding van
de koop wegens koopvernietigend gebrek vereist dat de eiser aanbiedt om
het voorwerp te restitueren aan de verkoper, impliceert de overdracht van
de vordering (van de lessor aan de lessee) noodzakelijkerwijze de instemming vanwege de leasinggever dat de leasingnemer het voorwerp van de
leasingovereenkomst restitueert aan de leverancier. Men is het met de
annotator eens wanneer hij stelt dat de ontbinding van de koopovereenkomst noodzakelijkerwijze de ontbinding dient mede te brengen van de
leasingovereenkomst, gezien de uitvoering in natura onmogelijk en de
leasingovereenkomst derhalve zonder voorwerp wordt. De eventuele fout
of verantwoordelijkheid van de leasingnemer doet daaraan geen afbreuk.
Tussen beide overeenkomsten bestaat derhalve een symbiose. Op grond van
contractuele bedingen zal bij ontbinding van de leasingovereenkomst de
leasingnemer veelal gehouden zijn tot schadevergoeding, d. w.z. uitvoering
in equivalent ten opzichte van de leasinggever. Om die reden dient de
motivering van het besproken arrest en de besproken beschikking te worden
afgekeurd. De lessor kan geen huurgelden vorderen, in tegenstelling tot wat
de twee uitspraken beslissen. In het besproken arrest verklaart het Hof van
Beroep te Brussel enerzijds de vordering tot ontbinding van de leasingnemer
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tegen de leverancier gegrond, doch wordt anderzijds eveneens de vordering
tot ontbinding ingesteld door de leasinggever tegen de leasingnemer wegens
niet~betaling van de huurgelden gegrond verklaard. Het Hof neemt aldus
aan dat de leasingnemer gehouden blijft de huurgelden verder te betalen.
De voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelt in zijn
beschikking dat bij leasing de positie van de leasingnemer grondig verschilt
van deze van de huurder in het gemeen recht, gezien hijzelf een waarborgverbintenis heeft ten opzichte van de leasinggever, eigenaar van de zaak,
hetgeen betekent dat b.v. de vernietiging van de zaak door overmacht geen
einde stelt aan de overeenkomst en de leasingnemer niet bevrijdt van zijn
verplichting de huurgelden te betalen. Alhoewel het eindresultaat van beide
beslissingen juist is, gaat de annotator terecht niet akkoord met de juridische redenering in beide uitspraken. Inderdaad, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie brengt het verlies van de gehuurde zaak
waardoor ze niet meer kan dienen voor het gebruik met het oog waarop de
huurovereenkomst werd gesloten, met zich mee dat de huur zonder voorwerp wordt, zelfs indien dit verlies te wijten is aan de handelwijze van de
huurder. Daaruit vloeit voort dat de huurovereenkomst ontbonden is gezien
het onmogelijk is voor de verhuurder het genot van de verhuurde zaak te
verschaffen (Cass., 28 november 1980, Pas., 1981, I, 369; Simont, L., De
Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de Jurisprudence (1976-1980) Les
Contrats Speciaux", R.C.J.B., 1985, nr. 99, p. 314). De verdwijning van
het voorwerp van de overeenkomst of van een essentiele verbintenis van de
overeenkomst brengt het verval mee van de overeenkomst zelf gezien de
onmogelijkheid van de uitvoering in natura die eruit voortspruit (zie Foriers, P.A., ,Observations sur Ia caducite des contrats par suite de Ia
disparition de leur objet ou de leur cause" (noot onder Cass., 28 november
1980), R. C.J.B., 1987, 70, in het bijzonder 79).
Foriers wijst erop dat de ontbinding wegens het verdwijnen van het voorwerp niet belet dat een der partijen gehouden kan zijn tot schadevergoeding,
omdat zij verantwoordelijk is voor het verlies. In de zaak Autoparts was
de leasingnemer belast met de keuring en de inontvangstneming van het
materieel. Als dusdanig trad de leasingnemer op als lasthebber van de
leasingmaatschappij. Door te verklaren dat het materieel in goede staat van
werking werd ontvangen, terwijl dit niet met de werkelijkheid strookte,
heeft de leasingnemer een fout begaan waardoor hij ten opzichte van de
leasingmaatschappij aansprakelijk is voor aile schade die hieruit voortvloeide. Deze schade is gelijk aan het geactualise~rde bedrag van de nog te
vervallen huurgelden, vermeerderd met de contractueel bedongen restwaarde van het materieel. In de zaak Kis Belgium was contractueel bedongen
dat de leasingnemer verantwoordelijk was voor de keuze van het materieel
en er aile risico's van droeg ten opzichte van de leasingmaatschappij. Om
die reden is de leasingnemer ingeval van ontbinding van de koop wegens
het gebrekkig functioneren van het materieel gehouden tot schadevergoeding ten aanzien van de leasinggever.

1459

r--------

542. BOETEBEDING- Het bestaan van een boetebeding in een wederkerige
overeenkomst belet de schuldeiser niet om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk of stilzwijgend is
overeengekomen. De ontbinding van de overeenkomst geschiedt in principe
met retroactieve kracht, zodat ook het boetebeding geacht wordt nooit te
hebben bestaan. De schadevergoeding voortkomende uit de ontbinding van
de overeenkomst wordt dan door de rechter bepaald. Op deze regel is slechts
een uitzondering, nl. wanneer het boetebeding juist bedoeld is voor het geval
van ontbinding. Inzake leasingovereenkomsten vordert de lessor, ingeval
van wanprestatie van de lessee, doorgaans de ontbinding van de
overeenkomst, omdat deze handelswijze het hem mogelijk maakt het geleasde goed terug te nemen en hij als niet-bevoorrecht schuldeiser geen baat
heeft bij de gedwongen uitvoering van de leasingovereenkomst. In casu eiste
de lessor enerzijds de ontbinding van de overeenkomst en, met toepassing
van het boetebeding, de gehele betaling van de nog te vervallen huurtermijnen, en anderzijds de gedwongen uitvoering (hier in equivalent) via de
bedongen moratoire interesten. Krachtens artikel 1184 B. W. heeft de
schuldeiser slechts de keuze om ofwel de andere partij te noodzaken de
overeenkomst uit te voeren (in natura of bij wijze van equivalent), ofwel
de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
Aldus besliste het Hof van Beroep te Brussel terecht dat de lessor geenszins
en ontbinding en gedwongen uitvoering kon vorderen. De twee boetebedingen konden dus niet worden gecumuleerd (Brussel, 30 oktober 1985, Pas.,
1986, II, 11, R. W., 1986-87,947, noot Vansweevelt, T.). Deleasingovereenkomst bevatte twee boetebedingen waarvan het ene bepaalde dat, ingeval
van wanprestatie een schadevergoeding verschuldigd is ,die forfaitair en
onherroepelijk vastgesteld is op het bedrag van de op dag van verbreking
nog te vervallen huurprijzen'' en het andere als nalatigheidsinteresten de
verschuldigde vergoeding vaststelde op een duizendste van de achterstallige
bedragen per dag. Bij wanprestatie kan slechts een van beide bedingen
toegepast worden. De toepassing van beide bedingen zou in strijd zijn met
artikel 6 B. W., daar deze boetebedingen de vergoeding van dezelfde schade
beogen.

De overhandiging, door de gebruiker-huurder, van een ontvangstbewijs
waarin hij verklaart de in de leasingovereenkomst beschreven goederen in
goede staat te hebben ontvangen heeft een dubbel gevolg: enerzijds de
leasingmaatschappij verplichten de factuur te betalen aan de leverancier en
anderzijds de inwerkingstelling van de huur en bijgevolg de verbintenis van
de huurder om de huurprijs te betalen aan de leasingmaatschappij. De
omstandigheid dat, in tegenstelling tot hetgeen gemeld is op het ontvangstbewijs, de leverancier niet het ganse materieel geleverd heeft, heeft geen
gevolg voor de rechten van de leasingmaatschappij ten aanzien van de
huurder; maar zij maakt het laatstgenoemde mogelijk de vordering in te
stellen die gegrond is op de professionele aansprakelijkheid van de leverancier. Hierover werd hoger gehandeld. De rol van de kredietinstelling bestaat
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erin het door de gebruiker gespecifieerde materieel te kopen en het hem in
huur te geven; een lastgeving wordt uitgesloten in de betrekkingen tussen
de kredietinstelling en de leverancier van het materieel. De clausule volgens
welke de vergoeding, die verschuldigd is bij ontbinding van de huur door
schuld van de huurder, overeenstemt met de integrale huurgelden die nog
moeten vervallen, houdt geen rekening met het voordeel dat de verhuurder
haalt uit de vervroegde eisbaarheid van die huurgelden, noch met de
restwaarde van het verhuurde goed. Ze geeft aan de schuldeiser een voordeel
dat buiten verhouding staat tot de schade; zij verliest haar vergoedend
karakter en moet derhalve nietig verklaard worden. De rechter heeft de
bevoegdheid niet om een overdreven boetebeding te herleiden tot meer
redelijke verhoudingen (Brussel, 23 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1033, noot
J.-S. J.). Het getuigt van voorzichtigheid voor de schuldeiser om in
ondergeschikte orde de vergoeding van de werkelijk geleden en gerechtvaardigde schade te vragen. Want indien de rechter het boetebeding nietig
verklaart, herwint hij zijn onaantastbare bevoegdheid tot waardering van
de schade; maar hij doet dit niet motu proprio.
Het beding in een leasingcontract volgens welk de ontbinding van rechtswege intreedt in geval van wanbetaling van een enkele termijn, en de verhuurder toch het recht op de betaling van alle resterende termijnen verwerft, is
overmatig en strijdig met artikel6 B.W. (Bergen, 23 oktober 1985, B.R.H.,
1986, 522).
Ben boetebeding in een leasingovereenkomst ten belope van 600Jo van de nog
te vervallen maandelijkse huurtermijnen is niet overdreven. Dit bedrag
Ievert de leasinggever geen grotere winst op dan de normale uitvoering van
de overeenkomst (Antwerpen, 18 juni 1984, R. W., 1985-1986, 603).
Bij het toetsen van de rechtmatigheid van een strafbeding moet de rechtbank
zich op het ogenblik van bet sluiten van de overeenkomst plaatsen. Elk later
element, zoals de vroegtijdige verbreking, kan geen criterium, noch aanwijzing zijn van onrechtmatigheid. Ben aleatoire evaluatie van het risico kan
later niet verbeterd worden en zou een miskenning uitmaken van de artikelen 1134, 1152 en 1226 B.W. Door niet-vervallen huurgelden te vorderen
verlangt de lessor de betaling van een vordering die v66r het faillissement
niet-vervallen interesten omvat, in strijd met de dwingende bepaling van
artikel 450 Faillissementswet. Dit artikel mag niet omzeild worden (Kh.
Luik, 12 oktober 1982, T.B.H., 1983, 581, noot Wymeersch, E.). Het
vonnis steunt op artikel 450 Faillisementswet: bij het faillisement van de
schuldenaar worden diens termijnschulden onmiddellijk eisbaar. Zij werpen geen rente meer af. Werd geen rente bedongen, dan wordt zij geacht
in de hoofdsom te zijn begrepen en dus niet in mindering gebracht. E.
Wymeersch stelt zich de vraag of de totale lease-som beschouwd moet
worden als een termijnschuld, ten gevolge waarvan bij faillissement de
gehele resterende schuld eisbaar zou worden. Op dat ogenblik zou de
curator overigens over het geleasde goed verder mogen beschikken, zij het
binnen de perken van de lease-overeenkomst ongeacht de bedingen die de
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partijen in het voordeel van de schuldenaar zouden hebben ingelast. Of gaat
het eerder om een prestatie die van periode tot periode verworven wordt,
zodat wanprestatie niet leidt tot eisbaarheid van alle resterende sommen,
doch enkel tot vergoeding van de schade? Eerstgenoemde zienswijze sluit
best aan bij ondeelbare prestaties, het weze dat zij van nature ondeelbaar
zijn, of alsdusdanig werden bedongen. Het is een kwestie van interpretatie
van de wil van de partijen. Indien de partijen, zoals in casu, een beding
hebben ingelast waarbij de lessor, bij wanprestatie, bij wijze van schadevergoeding de resterende termijnen mag vorderen, kan men bezwaarlijk een
ondeelbare verbintenis vermoeden. Het lijkt Wymeersch preciezer er een
conventioneel schadebeding in te zien, dat derhalve onderworpen is aan het
beginsel van de artikelen 1152 en 1226 e.v. B.W. Artikel450 Faillissementswet verleent de rechter de macht niet om schadebedingen te toetsen. Artikel
451 Faillissementswet, dat de loop van de interesten schorst, zou in bepaalde
gevallen kunnen worden toegepast, met name wanneer het schadebedrag
uitdrukkelijk of overduidelijk post-faillissementsinteresten wil opleggen.
Is de rechter hier niet overmatig streng geweest door, na de vernietiging van
het strafbeding, enkel de terugbetaling toe te staan van het ,kapitaal" dat
vervat zit in de lease-termijnen? Had hij geen vergoeding moeten toekennen
voor de andere kosten van de lessor, als daar kunnen zijn de vergoeding
voor de kosten van het sluiten van de lease verrichting, een pro rata temporis
vergoeding voor de kredietverzekeringspremie, de kosten voor wegname en
verkoop van het goed, en zelfs een wederbeleggingsvergoeding? Het antwoord lijkt bevestigend te moeten zijn: na het wegvallen van de overeengekomen schaderegeling, past de rechter het gemeen recht toe, en kent
derhalve alle bewezen schade-eisen toe. Tenslotte dit: de dwangverkoop,
zoals in casu, van het geleasde goed door de leasinggever zelf is niet vrij
van kritiek. Inzake pand verbiedt artikel2078 B. W. de schuldeiser zelf over
het goed te beschikken. Vanzelfsprekend kan men hier artikel 2078 B.W.
niet toepassen: leasing creeert geen eigenlijk pand, doch vestigt eigendom
met een economische zekerheidsfunctie. Het beginsel waarop artikel 2078
B. W. steunt, nl. dat de schuldeiser zichzelf geen recht mag verschaffen, zou
echter analogisch moeten toegepast worden volgens E. Wymeersch. Maar
gaat die analogische redenering niet te ver? Bij leasing gaat het er toch
wezenlijk om een eigendomsvoorbehoudsclausule tegenwerpelijk te maken
aan derden ten voordele van de financier van de niet-betaalde verkoper. In
de gevallen waarin de eigendomsvoorbehoudsclausule tegenwerpelijk is aan
derden, mag de eigenaar toch ook zonder tussenkomst van de rechtbank
het goed terugnemen.
543. ZAKELIJKE SUBROGATIE- Ben Mercedes werd in leasing gegeven. Op
het einde van, het contract na 24 maanden moest de wagen gerestitueerd
worden aan de leasingmaatschappij. De lessee verkocht echter de wagen aan
een garagist in Bastogne bij gelegenheid van de aankoop van een andere
Mercedes. De leasingmaatschappij beweert dat de nieuwe wagen in vervan-
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] ·l:ging van de andere kwam en dat noodzakelijkerwijze de nieuwe wagen haar
eigendom is. Zowel de Rechtbank van Koophandel als het Hof van Beroep
stellen dat de revindicatie veronderstelt dat de gerevindiceerde zaak in
natura in de massa terug te vinden is. Indien het goed, zelfs onrechtmatig,
vervreemd werd v66r de faling, beschikt de eigenaar van het oorspronkelijke goed slechts over een vordering in schadevergoeding. De lessor mag het
goed dat de lessee aankocht ter vervanging van een onregelmatig vervreemde zaak niet terugvorderen. Er kan hier geen sprake zijn van zakelijke
subrogatie (Luik, 17 november 1982, T.B.H., 1983, 381).
544. ONROERENDE LEASING - Het juridisch statuut van de onroerende
leasing blijft zowel in Frankrijk als in Belgie onduidelijk en betwist. In de
rechtspraak duiken de laatste jaren meer en meer gevallen op waarin de
vraag gesteld wordt of de dwingende rechtsregelen, die van toepassing zijn
op sommige huurovereenkomsten, als bijvoorbeeld de handelshuur, of op
de leasingovereenkomst van roerende goederen (bijvoorbeeld indexeringsclausules of vormvoorschriften voor de aankoopoptie) ook niet moeten
worden nageleefd in overeenkomsten van onroerende leasing.

In de Belgische rechtsleer wordt aanvaard dat de Handelshuurwet geen
toepassing vindt wanneer de leasing steunt op het zakelijk recht van erfpacht. Maar quid wanneer leasing de vorm aanneemt van een overeenkomst
van huur? Op grond van de ontleding van de samenhang van de verbintenissen en het daaruit voortvloeiende financieel evenwicht komt het Hof van
Beroep te Brussel tot het besluit dat leasing geen verhuring is, doch een
financieringsovereenkomst. In navolging van de Franse rechtspraak oordeelt het Hof dat de norm moet worden aangewend in functie van de
intrinsieke aard van de verrichting, vermits de leasing als een
financieringsverrichting moet worden ontleed (zie hierover Giovanoli, Le
credit-bail (leasing) en Europe: developpement et nature juridique, Parijs,
1980, 365 e.v.). Zowel de wil van de partijen als de economie van de
overeenkomst wijzen erop dat het niet geeigend zou zijn de dwingende
normen uit de huurwetgeving op deze hypothese toe te passen. Is dus niet
onderworpen aan de Handelshuurwet de overeenkomst van huur van een
onroerend goed die in feite beantwoordt aan een financieringsovereenkomst, o.m. omdat de gebouwen werden opgetrokken op vraag van de
huurder, dat de vergoedingen werden berekend op basis van een
financieringstabel en dat de duurtijd op 27 jaar vast werd bepaald (Brussel,
22 februari 1983, J. T., 1983, 667, T.B.H., 1983, 530, noot E.W., Rec. Gen.
Enr. Not., 1984, 262). Meerdere recente Franse cassatiearresten hebben in
dezelfde zin beslist.
De overeenkomst die genoemd wordt huurcompromis en volgens welke een
der partijen er zich toe verbindt een bepaalde grond te verwerven en er een
benzinestation op te bouwen volgens de plannen en Iastenboek goedgekeurd
door de andere partij en onder toezicht van laatstgenoemde, die zich
zijnerzijds ertoe verbindt gedurende 27 jaar een jaarlijkse vergoeding te
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betalen die overeenkomt met de interest van het gei:nvesteerde kapitaal, is
een overeenkomst die lijkt op een onroerende leasing, d.w.z. een complexe
overeenkomst die samengesteld is enerzijds uit de verbintenis van een
financier om hetzij een onroerend goed te kopen, hetzij het in te richten,
hetzij het te bebouwen volgens plans en bestekken voorgesteld door de
gebruiker van het goed en het gebruik ervan aan laatstgenoemde te geven
voor de overeengekomen tijd; anderzijds uit de verbintenis van de gebruiker
om de vergoeding die bepaald is in functie van het door de financier
gei:nvesteerde kapitaal te betalen. De omstandigheid dat partijen voor de
redactie van hun overeenkomst een beroep hebben gedaan op bepaalde
termen en modaliteiten die ontleend zijn aan het huurcontract, heeft niet
tot gevolg dat de bepalingen van de Handelshuurwet van toepassing zijn
(Brussel, 25 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 267).
545. EEN VERMEENDE ONROERENDE LEASING- DeN. V. lnofo en deN. V.
Sarma sluiten in 1958 een overeenkomst waarbij lnofo een te bouwen
onroerend goed aan Sarma verhuurt om er onder de vorm van een grootwarenhuis een detailhandel in te voeren. In 1980 dagvaardt lnofo om te horen
zeggen voor recht dat die overeenkomst een onroerende leasing is die tot
de afgesproken datum van 30 april1992 uitwerking moet blijven hebben.
Het Hof van Beroep te Brussel stelt dat men in de leasing van gebouwen
een symbiose vindt van huur en financieringshuur; het gaat om een autonoom en ondeelbaar contract sui generis. Indien echter partijen twee
afzonderlijke akten opstellen, die van elkaar verschillen met betrekking tot
de partijen, de duur, de opbrengst van de investering, het bestaan van een
voorkeurrecht, er in die akten geen sprake is van een optie van aankoop
of een vernieuwing van de huur of overdracht van het recht om het goed
te bezetten, en indien de bewoner zelf een belangrijke deelname heeft in de
bouwkosten, kan men de overeenkomst niet kwalificeren als een leasing van
gebouwen. Indien de handelshuurovereenkomst geen ondeelbare eenheid
vormt met het contract van gemeenschappelijke investeringen, is de Rechtbank van Koophandel ratione materiae onbevoegd om kennis te nemen van
het geschil betreffende de huurceel (Brussel, 25 september 1985, Pas., 1985,
II, 183). De rechter stelt dat de overeenkomsten van 6 tot 10 december 1958
geen ondeelbaar geheel uitmaken. De overeenkomst van 6 december kan
niet beschouwd worden als een onroerende leasing. De overeenkomst van
10 december was naar de bedoeling van de partijen een handelshuur, die
als voorwaarde diende voor de overeenkomst van 6 december en niet
verward mag worden met het onbenoemde contract van leasing. De vordering van de eiser heeft dus tot voorwerp de uitvoering te bekomen van een
handelshuur en zeer terecht heeft de Rechtbank van Koophandel zich
onbevoegd verklaard. De twee contracten vormen geen ondeelbaar geheel,
gezien de voorwaarden van het gemeenschappelijk investeringscontract niet
overeenstemmen met de voorwaarden van de handelshuur. Eigenlijk draait
de hele betwisting rond een verschillende interpretatie die door de partijen
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gegeven wordt aan de twee overeenkomsten. De rechter ten grande heeft
zich onbevoegd verklaard om reden van de kwalificatie die aan de overeenkomsten gegeven werd.
Dit arrest wordt door het Hof van Cassatie bevestigd. Ben onroerende
leasing is een geldig autonoom contract sui generis dat ondeelbaar is.
Wanneer daaraan een huurcontract verbonden is kan deze overeenkomst
niettemin als handelshuur bestempeld worden. De vrederechter is uiteraard
bevoegd (Cass., 19 februari 1987, Res Jur. Imm., 1987, 175).
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