... ·.·... I .

:.----

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK
BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
1988-1994
(Rechtspraak verschenen van 1 januari 1988 tot eind 1994)
door
J.H. HERBOTS

C. PAUWELS

Gewoon hoogleraar
K.U.Leuven

Dr. assistent
K.U.Leuven

E.

DEGROOTE

Assistente K.U.Leuven
Met medewerking van L. LAMINE, docent en F. CONVENT, assistent K.U.Leuven

INHOUD
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Afdeling 3
Modaliteiten van de koop

TITEL I

KOOP
Hoofdstuk 1
BEGRlP EN KENMERKEN
Afdeling 1
Eigendomsoverdracht
6. Beginsel. - 7. Roerende goederen.
8. EigenEigendomsvoorbehoud. domsvoorbehoud tot het verlijden van
de authentieke akte.
Afdeling 2
Prijs en handgeld
9. Bepaald of bepaa1baar zijn van de
koopprijs. - 10. Prijsbewimpeling bij
verkoop van een onroerend goed. - 11.
Prijsvermindering bij mindere kwaliteit
van de verkochte waren.- 12. Verkoop
van een appartement op plan onder opschortende voorwaarde. Handgeld.

13. Contract onder voorbehoud van
goedkeuring. - 14-15. Verkoop onder
opschortende voorwaarde. Begrip. Algemeen. - 16. Koop onder opschortende
voorwaarde. Eigendomsoverdracht. 17-18. Koop onder opschortende voorwaarde. Bekomen van een (hypothecaire) lening. Verplichtingen van de koper.- 19. Verkoop onder opschortende
voorwaarde. Varia.
Hoofdstuk 2
GELDIGHEIDSVEREISTEN
Afdeling 1
Overeenstemming
§ 1. Aanbod en aanvaarding. Eenzijdige
koopbelofte.

20. Aanbod. - 21. Voorwaardelijk aanbod tot aankoop.- 22. Eenzijdige ver-
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koopbelofte. Tenietgaan van de zaak. 23. Onmogelijkheid tot lichting van de
optie. Schadeloosstelling. - 24. Prijs
voor de aankoopoptie.
§ 2. Algemene verkoopsvoorwaarden.

25. Toepasselijkheid. - 26. Algemene
verkoopsvoorwaarden
andersluidende contractuele bepaling. - 27.
Battle of forms. Strijdigheid tussen aankoop- en verkoopsvoorwaarden. - 28.
Niet-tegenstelbaarheid aan de koper.
Toepassingsgevallen. - 29. Tegenwerpelijkheid aan derden van een clausule
van eigendomsvoorbehoud in de algemene verkoopsvoorwaarden.- 30. Kredietverzekering. Geldigheid van een
clausule tot annulering van een bestelling. - 31. Strafbeding.
Afdeling 2
Gebreken in de toestemming

het goed volgens zijn waarde en staat op
het ogenblik van de verkoop. - 46.
Advies van de deskundigen. Overtuiging
van de rechter.- 47. Geen vernietiging
wegens benadeling omwille van de onderliggende economie van het contract.
Afdeling 3
Bekwaamheid

48. Beschikkingsbevoegdheid van onverdeelde medeeigenaars. - 49-50 Bekwaamheid. Gehuwden. Minderjarigen.
Geesteszieken. - 51. Mede-eigendom.
Verwijdering gemeenschappelijke afsluitingspaal.
Afdeling 4
Voorwerp

52. Bepaaldheid.- 53. Bepaald of bepaalbaar voorwerp van andere verbintenissen.

§ 1. Dwaling

32. Begrip.- 33. Toepassingsgevallen.
- 34. Tijdstip beoordeling.

Hoofdstuk 3
BEWIJS EN TEGENSTELBAARHEID

§2. Bedrog

54. De curator als derde in de zin van art.
1 Hyp.W. - 55. Tijdstip beoordeling
goede trouw in de zin van art. 1 Hyp. W.

35. Overdracht van handelszaak.- 36.
Verkoop van onro.erend goed. Gebreken
aan het verkochte goed.- 37. Verkoop
van onroerend goed. Misbruik van dementie bij de tegenpartij. - 38. Verkoop van onroerend goed. V erkoper
door faillissement bedreigd.- 39. Verkoop van onroerend goed. V erbod een
hinderlijk bedrijf uit te baten. - 40.
Vervalste kilometertellers. - 41. Kunstvoorwerpen.
§ 3. Benadeling

42. Benadeling voor meer dan zeven
twaalfden bij de verkoop van een onroerend goed. Bewijs. - 43. Gekwalificeerde benadeling. - 44. Vordering tot
vernietiging van de koop wegens benadeling na een dading.- 45. Uit te voeren verbouwingswerken. Schatting van
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Hoofdstuk 4
DE GEVOLGEN VAN DE KOOP
Afdeling 1
Plichten van de verkoper
§ 1. De levering

56. Aard van de wettelijke bepalingen
m.b.t. de leveringsverplichting. - 57.
Omvang van de leveringsplicht. Toebehoren. - 58. Resultaats- of middelenverbintenis?- 59. Leveringstermijn.60. Leveringstermijn. Goede trouw. 61. Infonnatieplicht verkoper.- 62-63.
Bewaarplicht van de verkoper. - 64.
Levering van mazout. - 65. Levering

--~1
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van een nagemaakt product. - 66. Beroep op hulppersonen voor de levering.
- 67. Bewijslevering.- 68. Onmogelijkheid tot uitvoering door verdwijning
van het voorwerp. Overmacht. Brand. 69. Geen overmacht. Kennisgeving door
de koper. - 70. Overmacht door de
daad van een derde. - 71. Aanvaarding.
-72. Stilzwijgende aanvaarding. -73.
Conforme levering. - 74. Verborgen
niet-conformiteit. - 75. Geleverde oppervlakte. - 76. Levering geschikte
bouwgrond.
§ 2. Vrijwaring voor uitwinning

77. V erkoop , voor vrij en onbelast". 78. Prioriteit van het wettelijk recht van
voorkoop op een consensueel recht van
voorkeur.- 79. Behoud van het voorkooprecht: herstel in natura. Geen schadevergoeding. - 80. Verkoop aan een
derde die het bestaan van het voorkooprecht kende. Sanctie.- 81. Vrijwaring
voor eigen daad.
§ 3. Vrijwaring voor verborgen gebreken

82. Keuze: ontbinding-prijsvermindering.- 83. Accessoria.- 84. Bestemming van het goed.- 85. Goede trouw.
- 86. Kennis van het gebrek. - 87.
Vrijwaring slechts voor verborgen gebreken.- 88. Zichtbaar gebrek.- 89.
Interpretatie ,zichtbaar gebrek". - 90.
Exoneratieclausule. - 91. De verschrikkelijke huiszwam slaat weer toe. Prijsvermindering of ontbinding? - 92. Exceptie van niet-nakoming.- 93. Bouwpromotie.- 94. Handelszaak.- 95-96.
Korte termijn. - 97. Korte termijn. Professionele partijen. - 98. Kennis van
het gebrek door de verkoper.- 99. Bevrijdingsclausule. 100. Exoneratie
voor schade. - 101. Mededeling aan
de koper van mogelijke gebreken. 102. Verkoper en koper zijn beide professionelen. - 103. Vergoedingsplicht
van fabrikanten en gespecialiseerde
verkopers. - 104. Kennis van het gebrek. - 105. Vrijwaring tussen opeen-

______ .:..:__:_· :'_:_____ ....:::

volgende verkopers van een samengestelde zaak. - 106. Accessorium. 107. Rechtstreekse vordering tegen een
leverancier van de aannemer? - 108.
Beroepsverkoper. -109. Onoverwinnelijke onwetendheid.- 110. lnformatieplicht.- 111. Aquiliaanse fout.- 112.
Uitbreidingsbeding.

Afdeling 2
Plichten van de koper
§ 1. Betaling van de prijs
A. Betaling

113. Voortijdige betaling.
B. Actiemogelijkheden en zekerheden
voor de niet-betaalde verkoper
114. Rechten van de onbetaalde verkoper
van roerende zaken. - 115. V oorrecht
niet betaalde verkoper. Nieuwe factuur
ter verbetering. - 116. Begrip ,woonplaats" van de schuldenaar. 117.
Begrip ,in het bezit van de schuldenaar".
- 118. Faillissement van de koper van
bedrijfsmateriaal. 119. Kosten tot
behoud van de zaak. Niet-gelndividualiseerde goederen. -120. Vervreemding
door de koper van een niet-betaald
goed. - 121. Samenloop verhuurderniet-betaalde verkoper. - 122. Samenloop van schuldeisers. - 123. Tijdige
inwerkingtreding beding van eigendomsvoorbehoud. - 124. Art. 2272 B.W.
Geen vormvereisten voor de schuldvordering.
§ 2. Additionele plichten van de koper

125. Medewerking aan het verlijden van
de authentieke akte.

Hoofdstuk 5
ONTBINDING VAN DE KOOP
126. Keuze tussen ontbinding en gedwongen uitvoering van de koopovereenkomst. 127. Uitdrukkelijk
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ontbindend beding? - 128. Art. 1184
B.W. en het uitdrukkelijk ontbindend
beding. -129. Appreciatiebevoegdheid
rechter beperkt door de wilsautonomie.
- 130. Art. 1184 B.W. versus art. 1657
B.W. -131. Ontbinding van rechtswege. - 132. Ontbindende voorwaarde.
Niet-vervulling door toedoen van de
schuldenaar. -133. Ontbinding ten laste van de koper. - 134. Ontbinding.
Essentiele tekortkoming. - 135. De
vordering tot ontbinding als ontvankelijkheidsvereiste voor een vordering in
schadevergoeding. - 136. De vordering
tot ontbinding als tergend en roekeloos
geding.- 137. Ontbinding ex tunc na
ontbinding ex nunc. - 138. De vordering tot ontbinding ingesteld v66r het
faillissernent. -139. De pauliaanse vordering.- 140. Schadebeding.

Hoofdstuk 6
AAN BIJZONDERE REGELS
ONDERWORPEN KOOPOVEREENKOMSTEN

Afdeling 4
Overdracht van schuldvorderingen
147. Wetswijziging 6 juli 1994.- 148.
Tegenwerpelijkheid aan derden.- 149.
Positie van de ovemerner t.a.v. een geveinsde overeenkornst. - 150. Overdracht van betwiste rechten. - 151.
Geen betekening. Tegenwerpelijkheid
aan derden te kwader trouw. - 152.
Kennis van de overdracht door de schuldenaar. 153. Overdracht van de
schuldvordering tot zekerheid van een
kredietopening. - 154. Endossement
van facturen. - 155. Overdracht van
schuldvordering.
Tegenwerpelijkheid
van de overdracht van een factuur. 156. Endossement van een fictieve factuur. Tegenwerpelijkheid van de excepties. - 157. Sarnenloop cessionaris en
beslagleggende schuldeiser. -158. Onverschuldigde betaling. Onrechtmatige
verrijking van de cessionaris.
Afdeling 5
De Wet op de produktaansprakelijkheid
159. Productaansprakelijkheid.

Afdeling 1
Verkoop op afbetaling
141. Geen leasing. Wei verkoop met
eigendomsvoorbehoud en op afbetaling.
- 142. Bestaansvoorwaarden. Betaling
van een voorschot.
Afdeling 2
Handelspraktijkenwet
143. Exoneratiebedingen in koopcontracten onder de handelspraktijkenwet.
- 144. De ageertermijn voor verborgen
gebreken.- 145. Algernene voorwaaiden factuur. Wederkerigheidsprincipe.

Hoofdstuk 7
ALGEMENE
TIEK

RECHTSPROBLEMA-

160. Derdenrnedeplichtigheid aan contractbreuk. V eronderstelde kennis van
een beroepsverkoper van tweedehandswagens. - 161. Kennis van het bestaan
van een overeenkornst. Geen onderzoeksplicht. - 162. Geen automatische
derdenrnedeplichtigheid aan contractbreuk. - 163. Veinzing. Geldigheid
van de tegenbrief tussen partijen. 164. Rechtsverwerking.

Afdeling 3
Openbare verkoop

Hoofdstuk 8
NOTARlELE AANSPRAKELIJKHEID

146. Rouwkoop.

165. Raadgevingsplicht.- 166. CoHee-
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tief akkoord van hypothecaire schu1deisers. - 167. Algemene zorgvuldigheidsplicht. - 168. Monopolie notaris.
- 169-170. Openbare verkoop. - 171.
Niet-vermelde erfdienstbaarheid.
172. Kettingbeding.
Hoofdstuk 9
INTERNATIONALE KOOP

173. Intemationaal privaatrecht. Deverdragen van Den Haag van 15 juni 1955
en van 1 juli 1964.

r------

koop). -187. Vrijwaring voor feitelijke
stoomissen door derden. - 188-189.
Vrijwaring voor verborgen gebreken.
§ 2. Onderhoudsplicht

190. Herstelling. Exceptio non adimp1eti
contractus. - 191. Door de overheid
opge1egde werken. Brandbeveiliging.
- 192. Herstellingen. - 193. Verwijzing naar artikel606 B.W. -194. Overmacht. 195. Verouderde verwarmingsinstallatie. Overconsumptie. 196. Onderhoudsplicht of vrijwaringsplicht - 197. Meldingsplicht van de
huurder.

TITEL II

HET HUURCONTRACT
Hoofdstuk 1
HET GEMEEN RECHT
Afdeling 1
Toepassingsgebied. Totstandkoming.
Bewijs

174. Huur van goederen van de gemeente.
- 175. Huur van sociale woningen. 176. Toepassing van het gemeen recht in
plaats van de Woninghuurwet. - 177.
Totstandkoming van de huur. Aanbod.
- 178. Huur van jachtrechten. - 179.
Huur van taxi's. - 180. Huur van een
kraan. - 181. Bewijs. Schending artt.
1325 B.W. en 1715 B.W. -182. Bewijskrachtige feiten na het aangaan van de
overeenkomst. - 183. Het juridisch begrip ,mondelinge huur".

Afdeling 4
Verplichtingen van de huurder
§ 1. Huurprijs, kosten en lasten

198. Interpretatie van de huurovereenkomst. - 199. Bepaa1baarheid van de
huurprijs. - 200. Bewijs van de prijs.
Beperkte retroactiviteit van de Wet van
20 februari 1991.- 201. Matiging van
huurprijs. Wetvan2januari 1985. Huurherziening.- 202. Dwangsom.- 203.
Kosten en lasten. Art. 1728ter B.W. 204. Indexatie.- 205. Afstand van indexatievordering is geen afstand van indexatierecht. - 206. Geen keuze wettelijke en contractuee1 bedongen indexatie.- 207. Interesten op een waarborgsom. - 208. Huurwaarborg onder de
vorm van een bankwaarborg.
§ 2. Gebruik van het gehuurde goed

Afdeling 3
Verp1ichtingen van de verhuurder

209. Verlaten van het gehuurde goed
door de huurder.- 210. Verbouwingswerken door de huurder. Vergoeding.211. Verbeteringswerken. Wegneembare en onverbrekelijk verbonden werken. - 212. Teruggave van sleutels.
Uitgevoerde werken in verhouding met
precair bezit.

§ 1. Vrijwaringsplicht

§ 4. Teruggave van het gehuurde goed

186. Vrijwaring voor eigen daad (ver-

213. Toepassingsgebied. -

Afdeling 2
De gezinswoning

184. Gezinswoning. Art.215 § 2 B.W.185. Grondrechten. Artike18 EVRM.

214. Vast-
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stellingen en schattingen van deskundige
in de plaatsbeschrijving. Bewijs. - 215.
Vaststellingsovereenkomst.
Bindende
derdenbeslissing. - 216. Contractueel
beding. Slijtage en ouderdom. Goede
trouw. - 217. Herstelling huurschade.
Keuzerecht. - 218. Vrijwillige teruggave van de onderhandse titel. - 219.
Huurschade. Herstelling door nieuwe
huurder. Rechtsmisbruik. Art. 1236 B.W.
§ 5. Plaatsbeschrijving

220. Vertrekdatum voor de opstelling
van de plaatsbeschrijving. - 221. Art.
1730 B.W.: openbare orde of dwingend
recht? - 222. Afwezigheid van plaatsbeschrijving. Problemen van overgangsrecht. - 223. Geen omstandige plaatsbeschrijving. - 224. Expertise. Tegensprekelijkheid. - 225. Gas- en elektriciteitsmeters.
§ 6. Brand van het gehuurde goed

olio

226. Ait. f733
B.w. overgangs::.
recht. - 227. Positief bewijs of bewijs
van schuldafwezigheid. - 228. Emstige, precieze en overeenstemmende vermoedens. - 229. Brand door gebrekkige elektrische installatie. - 230. Afwezigheid van een der echtgenoten op
het ogenblik van het ontstaan van de
brand. - 231. Ongeschiktheid van de
schouw. - 232. Gebrek van een goed
toebehorend aan de huurders.- 233. De
gesubrogeerde verzekeraar van naburige
panden. - 234-235. Huisgenoot. 236. Onderverhuring door hoofdhuurder
aan een van de verhuurders. - 237.
Onderhuurder bij brand.- 238. De daad
van derden als vreemde oorzaak.- 239.
Afstand van regres. Verzwijging.
§ 7. Voorrecht van de verhuurder op het
stofferend huisraad

240-241. Draagwijdte van het voorrecht.
- 242. Stofferend huisraad. - 243.
Voorrecht van de verhuurder. Goederen
van een derde. - 244. Conflict met
andere schuldeisers.
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Afdeling 5
Beeindiging van de huur en niet-nakomingsexceptie

§ 1. Beeindiging door opzegging

245. Opzegging door slechts een van
meerdere huurders. - 246. Opzegging
door een onverdeelde mede-eigenaar. 247. Tegenstrijdigheid in de opzeggingsbrief. - 248. Opzegging. Goede
trouw. - 249. Voortijdige beeindiging
door de huurder. - 250. Opzegging net
voor de onbekwaamverklaring van de
verhuurster. - 251. Opzegging door
de advocaat van de huurder. - 252.
Dubbelzinnige opzegging. Ontbinding
en misbruik van recht. - 253. Huur
van onbepaalde duur. - 254. Opzegging aan een echtpaar.
§ 2. Respijttermijn

255. Art. 1244 B.W. Toepasselijkheid
op verbintenissen buiten overeenkomst.
- 256. Art. 1244 B.W. Algemeen beginsel van billijkheid. - 257. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden.
§ 3. Concubinaat

§ 4. Beeindiging door ontbinding

258. Ontbinding van de huur. Geen eigenmachtige verbreking. - 259. Uitdrukkelijk ontbindend beding. - 260.
Ontbinding. Goede trouw.- 261. Voorwaardelijke ontbinding. Onwettig. 262. Gerechte1ijke ontbinding. Bevoegdheid van de rechter. - 263. Gerechtelijke ontbinding. Gevolgen.
§ 5. Niet-nakomingsexceptie

264. E.N.A.C.
§ 6. Goede trouw en rechtsmisbruik

265. Verrhuur van voertuig. Diefstal.
Onrechtmatige verbreking. - 266. Keu-

ze ontbinding of uitvoering. Rechtsmisbruik.- 267. Misbruik van recht.

1982. - 284. Vijfjarige verjaringstermijn. Art. 1728quater B.W.

§ 7. Strafbeding en wederverhuringsvergoeding

§ 2. Rechtspleging

268. Strafbeding en wederverhuringsvergoeding. - 269. Geldsom als prijs voor
het recht de huur eenzijdig te ontbinden.
Geen strafbeding. - 270. Wederverhuringsclausule. Overdreven ·voordeel. 271. Wederverhuringsvergoeding gevorderd na de ontbinding.
§ 8. Verlies van de zaak

272. Art. 1741 B.W.- 273. Fout van de
huurder.
Afdeling 6
Overdracbt van bet gebuurde goed

274. Laattijdige reactie van de huurder.
W aterinsijpelingen die dateren van voor
de verkoop. - 275. Tegenwerpelijkheid.- 276. Miskenning van een contractueel recht van voorkoop van de
huurder.
Afdeling 7
Overdracbt van scbuldvordering,
overdracbt van buur en onderverburing

277. Overdracht van schuldvordering
door de verhuurder. - 278. Onderverhuring voor een niet realiseerbare duur.
~ 279. Bezetting ter bede toegestaan
door de huurder. - 280. Casino. Ongeoorloofde huuroverdracht.
Afdeling 8
Verjaring, recbtsverwerking en
recbtspleging
§ 1. Verjaring

281. Indexatie. - 282. Verwarmingskosten en onroerende voorheffing. 283. Eenjarige verjaringsstermijn van
de tijdelijke huurwetten van 1980-

285. Rechtsingang bij huurgeschillen.286. Schijnmandaat
§ 3. Rechtsverwerking

287. Indexatie. - 288. Rechtsverwerking. Verzaking.- 289. Rechtsverwerking. Huurprijs. - 290. Rechtsverwerking.
Afdeling 9
Algemene verbintenisrecbtelijke problematiek

291. Rechtsverval.- 292. Blote eigendom.- 293. Mede-eigendom.- 294.
Imprevisie. - 295. Fiscale wijziging
tijdens de huur.- 296. Huur door een
minderjarige.- 297. Diplomatieke immuniteit.

Hoofdstuk 2
WONINGHUUR
Afdeling 1
Toepassingsgebied van de Woningbuurwet {= WHW)

298. Beoordeling van het be grip ,hoofdverblijfplaats". - 299. Toepasselijkheid van de WHW op sociale woninghuur? - 300. Zakelijk woonrecht.
Afdeling 2
Overgangsbepalingen

301-304. Toepasselijkheid van WHW
op contracten afgesloten voor haar inwerkingtreding. - 305. Overgangsbepalingen.
Afdeling 3
Staat van bet gebuurde goed

306. Renovatiehuurovereenkomst.
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Afdeling 4
Duur van de woningbuur
307. Wettelijke duur van negenjaar.
Afdeling 5
Beeindiging van de woningbuur
308. Foutieve, ongemotiveerde beeindiging door de verhuurder. Vergoeding
voor de huurder. - 309. Vroegtijdige
beeindiging voor eigen gebruik door de
verhuurder. Controle op het ingeroepen
motief. - 310. Vaste datum. - 311.
Vroegtijdige beeindiging door de verhuurder. Geen retentierecht v66r de huurder. - 312. Opzegging van een huur van
onbepaalde duur gesloten v66r de inwerkingtreding van de WHW. - 313. Beeindiging van een huur van korte, bepaalde duur.- 314. Vergoeding wegens
ongemotiveerde opzegging na verlenging
wegens buitengewone omstandigheden.
- 315. Vroegtijdige beeindiging door
de huurder.- 316. Vroegtijdige opiegging van een huur van korte duur? Verlenging van een huur van 3 jaar op basis
van een contractuele bepaling. - 317.
Bevestiging van een onregelmatig gegeven opzegging.- 318. Vroegtijdige beeindiging voor de uitvoering van werken.
Vormvoorwaarden.- 319. Vroegtijdige
beeindiging. Vormvoorwaarden.
Afdeling 6
Herziening en indexatie van de buurprijs
320. Beoordeling nieuwe omstandigheden. - 321. De aanvraag tot herziening
van de huurprijs door de verkrijger van
het goed. - 322. Voorwaarden algemeen.- 323. Beeindiging door de verhuurder. Beperkingsclausule.
Afdeling 7
Overdracbt van bet gebuurde goed
324. Opzegging door de verkrijger van
het gehuurde goed.
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Afdeling 8
Verlenging wegens buitengewone omstandigbeden onder bet oude art.
1759bis B.W.
325. Toepassingsgebied art. 1759bis
B.W. - 326. Toepassingscriteria art.
1759bis B.W. - 327. Begrip buitengewone omstandigheden. Art. 1759bis. 328. Vormvereisten voor de toepassing
van art. 1759bis B.W. - 329. Art. 1244
B.W. Art. 1759bis B.W.- 330-331. Begrip ,buitengewone omstandigheden".
Afdeling 9
Verlenging wegens buitengewone omstandigbeden onder art. 11 WHW
332. Overwegend belang van de huurder. ~ 333. Begrip ,buitengewone omstandigheden".- 334. Vormvereisten.
- 335. Art. 1244 B.W.

Hoofdstuk 3
DE HANDELSHUUR
Afdeling 1
Toepassingsgebied en algemeenbeden
336. Geen contact met het publiek. Geen
handelshuur.- 33 7. Seizoensverhuring.
- 338. Huur van jaar tot jaar. - 339.
Bezetting ter bede. - 340. Prostitutie.
-341. Openbaar domein.- 342. Privaat domein van de overheid. - 343.
Kwalificatie door de partijen van de
overeenkomst. - 344. Dwingend recht.
Relatieve nietigheid.- 345. Bewijs.
Afdeling 2
Duur en beeindiging van de bandelsbuur
346. Recht van de verhuurder om de
huur vervroegd te beeindigen. - 347.
Vervroegde beeindiging bij wederzijds
akkoord? - 348. Potestatieve voorwaarde. Opzeggingsclausule. - 349.
Niet ondertekende opzegging. - 350.

··..· I.

Geen verlenging wegens buitengewone
omstandigheden.- 351. Bedongen wederverhuringsvergoeding. Misbruik van
corttractueel beding.
Afdeling 3
De huurprijs en -lasten
352. Bepaling van de prijs.- 353. Geen
periodieke huurprijs vereist. - 354.
Herziening van de huurprijs. - 355.
Herziening van de huurprijs- Prijs bij
huurhemieuwing. - 356. Sleutelgeld.
- 357. Niet-uitoefening van het recht
op indexatie van de huurprijs. Misbruik
van recht. Rechtsverwerking. - 358.
Onroerende voorheffing.
Afdeling 4
Verbouwingswerken
359. Begrip ,verbouwingen" in de zin
van art. 9 Handelshuurwet. - 360. Wijziging van de bestemming. Rechtsmisbruik.- 361. Lot van de door de huurder uitgevoerde verbouwingen.
Afdeling 5
Onderhuur en overdracht van hour
362. Volledige onderverhuring met overdracht van de handelszaak.- 363. Opzegging aan de ovememer. - 364. Geen
meldingsplicht voor de hoofdhuurder aan
de onderhuurder van een procedure m.b.t.
de huurhernieuwing.- 365. Hoofdelijkheid tussen huurder en onderhuurder. 366. Hoofdelijke gehoudenheid van de
hoofdhuurder. Rechtsmisbruik. - 367.
Vordering van de verhuurder tegen de
cessionaris en de cedent. Rechtsverwerking. - 368. Contractueel verbod tot
overdracht van huur. - 369. Overdracht
van huur. Art. 1690 B.W. - 370. Overdracht van huur. Sleutelgeld. - 371.
Verzet tegen de huuroverdracht of de
onderhuur.- 372. Overdracht van huur.
Faillissement van de overdrager. Verzet
van verhuurder. - 373. Uitzettingsvergoeding bij onderhuur.

Afdeling 6
Overdracht van het gehuurde goed
374. Huur zonder vaste dagtekening. 375. Vaste dagtekening van de hernieuwde huur.- 376. Huur zonder vaste dagtekening. Verkoop na uitvoerend
beslag op het onroerend goed. - 377.
V ervreemding van een gehypotheceerd
en voor Ianger dan negen jaar verhuurd
goed. - 378. Verkoop aan een onderhuurder. - 379. Schending van het bedong en recht van voorkoop van de handelshuurder. Derdenmedeplichtigheid
van de derde koper. - 380. Verkoop
van het handelspand. Termijn waarbinnen de verkrijger kan opzeggen.

Afdeling 7
Aanspraak op huurhernieuwing
§ 1. Het recht op huurhernieuwing

381. Recht op drie huurhemieuwingen
en niets meer. - 382. Nietigverklaring
van de toestemming van de verhuurder
met een vierde hemieuwing op grond
van dwaling. - 383. Dezelfde handel.
- 384. Minnelijke beeindiging van handelshuur. Geen recht meer op huurhernieuwing. - 385. Nietigheid van de afstand van het recht op huurhemieuwing.
- 386. Stilzwijgende huurverlenging.
§ 2. De huurhernieuwingsaanvraag

387. Afwezigheid van handtekening.388. ,Onder de bestaande voorwaarden".- 389. Akkoord van de verhuurder. - 390. Aanvraag tot huurhemieuwing aan de vruchtgebruiker. - 391.
Termijn waarbinnen de huurhemieuwingsaanvraag moet gebeuren.
§ 3. Hernieuwing ondergeschikt aan andersluidende voorwaarden

392. Verhoging van de huurprijs. 393. Vertrekpunt van de termijn van 30
dagen waarbinnen de huurder. De zaak
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op grond van art. 18 Handelshumwet
voor de vrederechter moet brengen.

van het geding. Bis. - 417. Onbevoegdheid rechter tot wijziging contractuee1
beding. Voorkooprecht.

§ 4. Weigering van huurhernieuwing

394. Hoger aanbod door een derde.
Voorrang van de huurder.- 395. Weigering door een van de verhuurders. 396. Eigen gebruik na atbraak. - 397.
Atbraak en wederopbouw van het goed.
- 398. Betwisting door de huurder van
de reden tot weigering. - 399. Termijn.
Laatste reactie door de verhuurder na de
ongegrondverk1aring van de reden tot
weigering. - 400. Persoonlijke en werkelijke ingebruikneming ondanks ,te
huur"- of ,te koop"-stelling. - 401.
Weigering
van
huurhemieuwing.
Rechtsmisbruik. - 402. Weigering door
een gemeente op grond van voorgenomen urbanistische projecten.- 403. De
weigering moet duidelijk en mag niet
tegenstrijdig zijn.
Afdeling 8
Vergoeding wegens uitzetting

404. Uitzettingsvergoeding voor nietuitvoering van de opgegeven weigeringsgrond.- 405. Termijn waarbinnen
de vergoeding geeist moet worden. 406. Gewichtige reden voor de niet-uitvoering van het opgegeven motief. 407. De huurder heeft geen rechten op
de handelszaak. - 408. Uitzonderingen
op bet vast karakter van de vergoeding
- 409. Vervallen of verlaten toestand
van de handel. - 410. Uitzettingsvergoeding. Wederopbouw wegens oud~r
dom.- 411. Dading.- 412. Geen mtzettingsvergoeding bij Iaattijdige dagvaarding na weigering tot huurhemieuwing.
Afdeling 9
Rechtspleging

413. Bevoegdheid. - 414. Vermeldingen in het verzoekschrift.- 415. Grenzen van de vordering.- 416. Grenzen
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Afdeling 10
Algemene rechtsproblematiek

418. Tegenwerpelijkheid van de handelshuur aan de hypothecaire schuldeiser. Pauliaanse vordering. - 419. Pandbeslag. - 420. Aansprakelijkheid van
de curator die de ontbinding van de handelshuur weigert. - 421. Rechtsverwerking.- 422. Vordering tot gedwongen
uitvoering. Rechtsmisbruik. 423.
Vordering tot ontruiming van het gehuurde goed. Rechtsmisbruik. Uitstel
van betaling. - 424. Uitbreiding van
de contractuele bestemming. Rechtsmisbruik.

Hoofdstuk IV
PACHT--Afdeling 1
Begrip en toepassingsgebied

425. Paardenfokkerij.- 426. Champignonkwekerij. - 427. Aquacultuur. 428. Seizoenpacht. Opeenvolgende
overeenkomsten. - 429. Er moet een
prijs bedongen zijn. - 430. Wilsautonomie. - 431. Gemeentelijke gronden.
Essarts communaux". Geen pacht. 432. Overgang van pacht naar gemeenschappelijke huur. - 433. Bedrog bij
het sluiten van de pachtovereenkomst.
- 434. Kunstmatige opsplitsing woonbestemming en landbouwbestemming.
Afdeling 2
Bewijs en tegenwerpelijkheid

435. Algemeen. - 436. Vordering tot
uitdrijving. - 437. Bewijs do?r de
pachter.- 438. Bewijs van een meuwe
pacht na pachtbeeindiging.- 439. yerpachting van de goederen van pubheke
rechtspersonen.

I.

Afdeling 3
De pachtprijs

440. Overgangsrecht.- 441. Eerste gebruiksperiode. - 442. Herziening van
de pachtprijs. Formaliteit. 443.
Drempelvergoeding.- 444. Verhoging
van de pachtprijs.
Afdeling 4
Ontbinding en conventionele beeindiging van de pacht. Overlijden van de
pachter. Onteigening.

445. Pachtafstand zonder medewerking
echtgenote. - 446. Schade. - 447.
Verlies van de gehuurde zaak. - 448.
Ontbinding. - 449. De ontbinding moet
uitgesproken worden. - 450. Melkquota.- 451. Verkrotting van de hoeve.452. Niet-betaling van de pachtrpijs. 453. Beeindiging door onderling akkoord. Ruilverkaveling.- 454. Wederzijds akkoord om de pacht te beeindigen.
-455. Pachtbeeindiging voor een minderjarige. - 456. Overlijden van de
pachter.- 457. Afwezigheid van uitbating.- 458. Onteigening.

naar. - 474. Bewijs van hoedanigheid
van eigenaar.- 475. Betekening aan de
echtgenote. - 476. Opzegging door de
verpachter alleen. - 477. Eerste gebruiksperiode.- 478. Tweede periode.
- 4 79. Opzegging na pachtoverdracht.
-480. Overgangsrecht.

§ 2. Opzeggingsgronden

481. Bijeenvoeging van percelen. 482. Pensioenleeftijd pachter. - 483.
Opzegging met bouwintenties. - 484.
Ruil. Wetsomzeiling. - 485. Opzegging voor gezinsdoeleinden en ontspanning. - 486. Opzegging voor persoonlijke exploitatie. Betwisting. - 487.
Persoonlijke exploitatie door een
rechtspersoon. - 488. Industriele vetmesterij. - 489. Ret begrip ,overwegend deel van de beroepsactiviteit
van de aanstaande exploitant". Art.
12.6 lid 3 pachtwet. - 490. Waarachtigheid motief ,eigen exploitatie". 491. Opzegging voor persoonlijke uitbating. Ernst. - 492. Niet-naleving van
het opgegeven opzeggingsmotief. 493. Overlijden van de aangegeven exploitant.

Afdeling 5
Opzegging door de verpachter
§ 1. Opzeggingsprocedure

459. Vermelding van de geboortedatum
van de verpachter. - 460. Vermelding
van de correcte identiteit. - 461. Geen
vermelding van het beroep.- 462. Vermelding van de vervaldatum. - 463.
Berekening vervaltermijn. Opzegging.
- 464. Vereisten art. 6 § 2 Pachtwet.
- 465. De datum waartegen de pachters
het goed moeten verlaten.- 466. Aanvangsdatum. - 467. Geldigverklaring.
-468. Ontvankelijkheid van de vordering tot geldigverklaring. - 469. Geldigheid van de opzeggingsbrief. - 470.
Opzeggingstermijn.- 471. Berekening
van de termijn. - 472. Wachttermijn.
- 473. Opzegging door de blote eige-

Afdeling 6
Door de pachter opgerichte gebouwen
en uitgevoerde werken. Vergoedingen
bij het einde van de pacht

494. Vrijheid van bebouwing. - 495.
Werken noodzakelijk voor de bewoonbaarheid van de hoeve. - 496. Vergoeding voor de door de pachter gebouwde
stal. - 497. Uittredingsvergoeding. 498. Bewijs van meerwaarde. - 499.
Onderscheid ,nieuwe gebouwen en werken"-,verbeteringen". - 500. Opzegging door de pachter. Beperking van de
vergoeding. - 501. ,Gedwongen"opzegging door de pachter. - 502. Minnelijke ontbinding. Afstand van vergoeding.
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Afdeling 7
Onderverpachting en pachtoverdracht
§ 1. Algemene regels

503. Openbare aanbesteding? - 504.
Pachtoverdracht zonder toestemming.
Ontbinding pacht. - 505. Bewijs van
de toestemming. - 506. Ontbinding.
- 507. Ruilpacht is geen vermomde
onderpacht.
§ 2. Bevoorrechte pachtoverdracht

508. Inleiding. - 509. Verzet tegen
pachtvemieuwing na pachtoverdracht.
- 510. Verzet tegen pachtvemieuwing
voor doeleinden van algemeen belang.
- 511. Geen bewoningsverp1ichting
voor de hoeve. - 512. Vormvereiste
kennisgeving. - 513. Wat telt is de
datum van ingenottreding. - 514. Overdracht na opzegging. - 515. Enkel de
verpachter kan zich verzetten. - 516.
Verzet door de verkrijger-verpachter. 517. · Laattijdige oetekening van de
pachtoverdracht. - 518. Bevoorrechte
pachtoverdracht door een van de medepachters. - 519. Bevoorrechte pachtoverdracht van een gedeelte van de gepachte goederen.- 520. Verkoop van
een gedeelte van het gepachte goed.
Afdeling 8
Vervreemding van bet pachtgoed en
recht van voorkoop
521. Interesten op de koopprijs.- 522.
Overdracht voorkooprecht. 523.
Voorkoop. Rouwkoop. - 524. Kavels.
- 225. Afzonderlijk aanbod aan de
pachter. - 526. Vordering uit hoofde
van miskenning voorkooprecht. Verjaringstermijn. - 527. Miskenning van
het recht van voorkoop. Voorbeelden.
- 528. Betekening van de akte aan de
pachter. - 529. Voortverkoop na uitoefening van het recht van voorkoop.
- 530. Bedrog door de pachter. 531. Geen recht van voorkoop. - 532.
De mede-exploitante heeft geen recht
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van voorkoop. - 533. Schending van
het verbod van overdracht van exploitatie. - 534. Misbruik van het recht van
voorkoop. - 535. Subrogatie op voorwaarde dat er nog een pachtovereenkomst is.
Afdeling 9
Bevoegdheid en rechtspleging
536. Bevoegdheid.- 537. Verzoeningspoging.- 538. Afstand van geding.539. Ongeoorloofde bewijslevering.
Afdeling 10
Algemene rechtsproblematiek
540. Misbruik van recht door de pachter?- 541. Rechtsverwerking.- 542.
Samenloop.

TITEL III

AANNEMING
Hoofdstuk 1
BEGRIP. TOTSTANDKOMING. BEWIJS
Afdeling 1
Begrip. Algemeenheden
543. Conceptie en realisatie van een
koelinstallatie. - 544. Plaatsing geleverde toestellen. - 545. Terbeschikkingstelling van een kraan met begeleider. - 546. Tentoonstellingscontract.
547-550. Vastgoedmakelaar. 551. Publiciteitsagentschap. 552.
Technische controle van auto's. 553. De overeenkomst van een ,etalagist".- 554. Het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum van de Bouw. Bijdrage aannemer.
Afdeling 2
Vestiging, erkenning en registratie
van aannemers
555-556. Aanneming van bouwwerken.

1------

Vestigingsvoorwaarden aannemers. 557-559. De registratie van aannemers.
Verjaring. - 560. Inschrijving in het
handelsregister niet nodig voor de registratie.- 561. Aannemer gevestigd buiten de Europese Unie. - 562. Onderzoeksplicht bouwheer naar de registratie
van de aannemer. - 563. Erkenning
vereist op ogenblik contractsluiting met
de overheid.
Afdeling 3
Totstandkoming en bewijs

564. Precontractuele onderhandelingen.
- 565. Totstandkoming opschortende
voorwaarde. - 566. Intuitu personae
karakter publiciteitsovereenkomst. 567. Strijdige standaardvoorwaarden.
- 568. Bewijs. Ondertekening prijsofferte door de bouwheer.- 569. Bewijs
van een makelaarscontract.- 570. Bewijs met brieven. - 571. Gebrek aan
een geschreven architectenovereenkomst. - 572. Interpretatie algemene
voorwaarden. - 573. Rekenfout bij
een relatiefforfaitaire prijs.- 574. Vereiste van schriftelijke overeenkomst valgens bet reglement van de beroepsplichten van de architecten. - 575. Morele
onrnogelijkheid voor de architect een
geschrift op te stellen. - 576. Begin
van bewijs van architectencontract door
geschrift. - 577. Voorontwerpen hebben geen bewijswaarde.- 578. Mondelinge architectenovereenkomst. - 579.
Bewijsrisico.
Hoofdstuk 2
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
Afdeling 1
Uitvoering van het werk
§ 1. Algemeen

580. Tekortkoming aan de regels van de
kunst. Schade berokkend door insecten
in het hout.- 581. Organisatie van het

toezicht op de werf. Objectieve aansprakelijkheid voor zaken.- 582. Laattijdige uitvoering van een dienstprestatie. 583. Gebrekkige uitvoering hersteloplossingen.
§ 2. Resultaats- of middelenverbintenis.
Exoneratiebedingen

584. Inspannings- of resultaatsverbintenis. - 585. Garagist. Teruggaveplicht.
- 586. Gebruik van een ander dan het
voorgeschreven product.- 587. Professionele tapijtreiniger. - 588. Installateur van alarmsystemen. - 589. Carwash. - 590. Ontwikkelen van een film.
-591. Aansprakelijkheid van een filmlaboratorium voor het verknoeien van
een haar toevertrouwde film. - 592.
Groep 4 Securitas. - 593. Pechverhelpingsovereenkomst. Middelenverbintenis. - 594. Wassalon. - 595. Kennisgeving exoneratiebeding na contractsluiting. - 596. Herstel van een centrale
verwarming. - 597. Verhuizing. 598. Localisatie ondergrondse kabels.
- 599. Restitutieplicht van de aannemer. - 600. Wijziging statuut aannemer. Fout.- 601. Overmacht. Brand.
- 602. Onvoorziene omstandigheden.
- 603. Geldigheid van een exoneratiebeding. Principe.- 604. Tegenstelbaarheid exoneratiebeding. - 605. Samenloop. - 606. Aansprakelijkheid van de
haarkapper. Gebrek aan voorzorgsmaatregelen. - 607. Aansprakelijkheid van
aannemer en bouwheer.
§ 3. Deontologie en taak van de archi-

tect
A. Deontologie
608. Uitoefening van het architectenberoep. Algemeen. - 609. Onverenigbaarheid beroep aannemer-architect. 610. Onverenigbaarheid tussen de beroepen van architect en aannemer. Afhankelijkheid van de architect. - 611.
Onafhankelijkheid van architect tegenover promotor.- 612. Afhankelijkheid
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architect van de aannemer-promotor.
Nietigheid contract ingeroepen na de
voltooiing van het huis .. - 613. Bewijs
dat de architect gekozen werd door de
aannemer.- 614. Deontologische regel
van 31 j anuari 1992 betreffende de tegenstelling van belangen. - 615. Opdringerige reclame. - 616. Landbouwkundig ingenieur die zelf de plannen van
zijn woning wil opstellen.
B. Taken van de architect

617. Bouwbudget en financiele mogelijkheden opdrachtgever. - 618. Budgetbewaking en vergoeding voor eenzijdige opzegging. - 619. Nazicht rekeningen.- 620. Verplichte medewerking
architect.- 621. Bouwpremie.- 622.
Gedeeltelijke opdracht.- 623. Gedeeltelijke opdracht. Deontologische fout.
- 624. Gedeeltelijke opdracht. Waterinfiltraties in het dak. ___:_ 625. Ongewone
bouwconstructie. - 626. Funderingen
onaangepast aan de-aard van de grond.
- 627. Tussenkomst van een ingenieursbureau. - 628. Begin van de werken v66r de verlening van de bouwvergunning. - 629. Leiding en toezicht. 630. Esthetische fout. - 631. Aansprakelijkheid wegens niet-verlening renovatiepremie.
§ 4. Waarschuwings- en raadgevingsplicht

632. Aansprakelijkheid aannemer voor
conceptiefouten. - 633. Tekortkoming
aan de informatieplicht van de aannemer. Tienjarige aansprakelijheid. 634. Waarschuwingsplicht bij verzuim
van de bouwheer.- 635. Raadgevingsplicht. Budget. - 636. Raadgevingsplicht. Keuze aannemer. - 637. Geen
informatieplicht van de architect m.b.t.
de registratie.- 638. Gebruik van nieuwe materialen. - 639. Geen tekortkoming aan de informatieverplichting inzake stedebouwkundige voorschriften.
Herhaald en onvoorzien weigeren van
de bouwvergunning.- 640. Aansprake-
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lijkheid van de architect voor het opstelIen van het Iastenboek en het verslag van
nazicht van de offertes. - 641. Te hoge
kosten van herstelling. Informatieplicht.
- 642. Informatieplicht. Sociaal secretariaat.
§ 5. Veroordeling in solidum van aannemer en architect

643. Voorwaarden. - 644. Geen ,in
solidum" veroordeling. Bepaling respectieve aandelen. - 645. Onderlinge
verhouding. Regres. - 646. Wederzijdse plicht tot toezicht.- 647. Draagwijdte verzekering bij veroordeling in
solidum. - 648. Mortelsamenstelling.
- 649. Dading architect met de bouwheer.- 650. Schending van de bepalingen van de bouwvergunning. - 651.
Porositeit van de gevelsteen. Onoverwinnelijke onwetendheid.
Afdeling2Vrijwaring voor gebreken
§ 1. De opleveringen

652. Ongerechtvaardigd weigeren van
de oplevering. 653. Interpretatie
,goedgekeurd voor oplevering". 654. Draagwijdte van de voorlopige
oplevering. - 655. Veiligheid werf.
Ongeval na de oplevering. - 656.
Stilzwijgende voorlopige oplevering.
- 657. Oplevering van gemeentewerken.
§ 2. De tienjarige aansprakelijkheid

658. Gebrek dat de stevigheid van het
gebouw in gevaar brengt.- 659. Functionele opvatting. - 660. Zichtbare gebreken.- 661. Vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. - 662. Een
vervaltermijn. - 663-664. Nieuwe tienjarige termijn voor grote herstellingswerken.- 665. Bedrog. Aansprakelijkheid voor 30 jaar. - 666. Rechtstreekse
vordering door latere verkrijgers.
667. Verkoop tijdens het geding. -

668. Samenloop met buitencontractuele
aansprakelijkheid. - 669. Hypothetische schade.- 670. Gebrekkig deskundigenonderzoek. Geen aansprakelijkheid aannemer. - 671. Afwezigheid
controle van de architect. - 672. Fout
van de leverancier exonereert de architect niet.
§ 3. De ,lichtere" verborgen gebreken

673. Beginsel. - 674. Duur en vorderingstermijn. 675. Analogie met
art. 1648 B.W.? - 676. Contractuele
regelingen.- 677. ,Lichte" verborgen
gebreken. Akoestische isolatie. - 678.
Draagwijdte definitieve oplevering. 679. Exoneratiebeding. - 680. Loutere
uitvoeringsfout. - 681. Gebrek aan de
waterleiding.

Afdeling 3
Aansprakelijkheid tegenover derden

682. Aansprakelijkheid aannemer. 683. Eigen zorgvuldigheidsplicht opdrachtgever. - 684. Vrijwaringsbeding.
- 685. Strafbepaling. - 686. Aannemer en burenhinder. - 687. Hinder
door openbare werken. - 688. Instorting aanpalende woning. - 689. De
gasdistributiemaatschappij is gerechtigd
de theorie van de burenhinder in te
roepen. - 690. Afbraak door middel
van springstoffen. - 691. Verlies van
Iicht en zon. - 692. Verlies van uitzicht.
- 693. Samengaan van de aansprakelijkheid van de aannemer (art. 1382
B.W.) en burenhinder (art. 544 B.W.).
Onderlinge verdeling: 50/50. - 694.
De draaiende kraan.- 695. Abnormale
burenhinder in hoofde van ,verwijderde" buren.- 696. Aansprakelijkheid
van de aannemer voor burenhinder. 697. Zandstralingswerken. - 698. Abnormale burenhinder: veroordeling in
solidum van de aannemer en de architect
wegens onvoldoende voorzorgsmaatregelen.

Hoofdstuk 3
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER: BETALING VAN
DE PRIJS

699. Prijsbepaling bij aanneming.
700. Vaste prijs. Afzonderlijke loten.
- 701. Werken tegen eenheidsprijs.702. Supplementaire werken zonder toelating van de bouwheer uitgevoerd. 703. Supplementaire werken uitgevoerd
met toelating van de bouwheer. - 704.
Kortingen op leveringen van bouwmaterialen. -705. Honorarium voor het opstellen van de plannen en het bekomen
van een bouwvergunning. - 706. Omvang mondelinge architectenovereenkomst. Bewijslast architect. - 707. Honoraria van de architect. Werken uitgevoerd door de bouwheer zelf. - 708.
Honorarium voor voorafgaandelijke studies.- 709. Erelonen en onkosten wegens schetsen en voorontwerpen. 710. V ermindering van de honoraria wegens wanprestatie van de architect. 711. Vergoeding bijkomende prestaties.
- 712. Honoraria. Werken uitgevoerd
door de bouwheer. - 713. Honoraria
voor voorstudies. - 714. Fout vim de
architect. Geen invloed op de betaling
van het ereloon.- 715. Loon.- 716.
Minwaarde op dekosten-717. B.T.W.
op de herstellingswerken. - 718. Imprevisie? Verdeling onkosten tussen de
diverse bouwheren. - 719. Vertraging
in de uitvoering van de werken door een
fout van de opdrachtgevende overheid.
Schadevergoeding aannemer. - 720.
Eenzijdige wijziging door de bouwheer
van de aannemingsovereenkomst. Meerprijs. -721. Werken uitgevoerd zonder
architect.

Hoofdstuk 4
BEEINDIGING VAN DE AANNEMING

722. W anprestatie van beide partij en. 723. Schadebeding. - 724. Schadebe-
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ding in een standaardcontract. - 725.
Mislukte automatisering door de eigen
schuld van de opdrachtgever. - 726.
Exceptie van niet-uitvoering. - 727729. Exceptio non adimpleti contractus
voor de aannemer. - 730. Niet-betaling
factuur. Retentierecht garagist. - 731.
Uitvoering te goeder trouw. - 732. Uitvoering van de werken door een derde
op kosten van de aannemer. - 733.
Aansprakelijkheid van een tuininrichtingsbedrijf. Herstel door een derde. 734. Vordering tot ontbinding. Aanbod
van de schuldenaar om uit te voeren. 735. Ontbinding van de architectenovereenkomst wegens inmenging door de
bouwheer. 736. Art. 1794 B.W.
art. 1184 B.W.- 737. Gebrekkige toestemming van de bouwheer. - 738.
Heeft de architect recht op een verbrekingsvergoeding? - 739. Art. 1794
B.W.- 740. Art. 1794 B.W. Deontologische norm nr. 2. -741. Verjaring van
de schuldvorderingen van aannemers. 741bis. Korte verjaringstermijn. -742.
Rechtsverwerking.

Hoofdstuk 5
ONDERAANNEMING
743. Hoofd- en onderaanneming vormen
afzonderlijke overeenkomsten. - 744.
Regres. Verhaalbaarheid vertragingsboetes. - 745. Vordering tot bindendverklaring. Relativiteit rechterlijk gewijsde. - 746. Een onderaannemer is
geen aangestelde. - 747. Contract ,en
regie". - 748. Kwade trouw van de
onderaannemer na beeindiging van de
overeenkomst.- 749. Zijdelingse vordering van de onderaannemer. - 750.
Rechtstreekse vordering tot betaling en
voorrecht van de onderaannemer. 751. Art. 1798 B.W. Rechtstreekse vordering van de onderaannemer. - 752.
Onderaannemer. Gebrek aan coordinatie.- 753. Contractuele vordering van
de bouwheer tegen de onderaannemer.
- 754. Vordering bouwheer tegen on-
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deraannemer-ingenieur. - 755. Aansprakelijkheid van opdrachtgever tegenover onderaannemer. -756-757. Voorrecht van de onderaannemer uit de Wet
van 3 januari 1958.-758. Uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomsten.
- 759. Ambtshalve verwijzing naar de
algemene voorwaarden van de onderaannemer als aanvulling van zijn rechtsmiddelen. - 760. Natrekking. Terugname door een onbetaalde onderaannemer van materialen die reeds verwerkt
zijn in een bouwwerk.

Hoofdstuk 6
DE ,WET BREYNE"
761. Afwezigheid verplichte vermeldingen in het contract. Sanctie. - 762.
Draagwijdte van de aan de erkende aannemer door de Wet Breyne opgelegde
zekerheidsstelling. -763. Afwezigheid
pr<l£f:S ver~aal .vaQ ddinitie.Ye oplev:ering. Gevolg. - 764. Toepasselijkheid
van de Wet breyne als voorwaarde voor
de tienjarige aansprakelijkheid van de
eerste verkoper. - 765. Verkoop van
een onafgewerkt gebouw. Gebreken.766. Rechtsgrond tienjarige aansprakeIijkheid van de promotor.

TITELIV

LENING
768. Bruikleen. Begrip. - 769. Bewijs.
- 770. Interesten na aanmaning. - 771.
Oorzaak. - 772. Simulatie. - 773.
Goede trouw.- 774. Aansprakelijkheid
uitlener. Samenloop.- 775. AansprakeIijkheid van de beleggingsadviseur. Lening met onbepaalde duur. -776. Voorrecht van de uitlener. Landbouwlening.
- 777. Geen toepassing van art. 1184
B.W. bij lening op interest- 778. Informatieplicht uitlener? - 779. Pluraliteit uitleners. - 780. Wederbeleggingsvergoeding. - 781. Respijttermijn. 782. Zichtrekening. Moratoire interesten.
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- 783. Anatocisme. -784. Overdreven
interesten. Woeker.- 785. Wet Consumentenkrediet. Toepassingsgebied. Bevoegdheid. - 786-787. Bevoegdheid.
- 788. Wet Consumentenkrediet. Werking in de tijd.- 789. Wet Consumentenkrediet. Strafbeding. - 790. Schadeen strafbedingen. -791. Openbare orde.
- 792. Het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet en de
verergering van de financiele situatie van
de consument.

heidstoestand. Art. 1975 B.W. - 814.
Art. 1975 B.W. Und nichts weiteres. 815. Nietigheid wegens afwezigheid van
kans.- 816. Ontbinding.- 817. Lijfrente. Art. 1978 B.W. Strikte interpretatie.- 818. Ontbinding van een koop op
lijfrente wegens niet-betaling van de indexering. - 819. Vemietiging we gens
benadeling. - 820. Benadeling voor
meer dan 7/12? - 821. Indexatie van
de rente. - 822. Spel. - 823. Deviezenverrichtingen op termijn.

TITELV

TITEL VII

BEWAARGEVING EN SEKWESTER

Hoofdstuk I
BEWAARGEVING
793. Begrip. De overeenkomst van bewaargeving. - 794. Bewaargeving uit
noodzaak.- 795. Ter herstelling of onderhoud toevertrouwde zaken. - 796.
Andere gevallen. -797. Bewijs van vrijwillige bewaargeving. - 798. Band tussen bewarings- en teruggaveplicht. Bewijslast. - 799. Bewarings- en teruggaveplicht van de bewaamemer. Algemeen.
- 800. Exoneratiebedingen.- 801. Derdenbeslag bij de bewaamemer. - 802.
Overmacht. Diefstal als vreemde oorzaak.
- 803. Overmacht. Brand.- 804. Vestiaires. - 805. Scholen. - 806. Ziekenhuizen. - 807. Hotelbewaargeving. 808. Verzekering.- 809. Parkings.

Hoofdstuk IT
SEKWESTER
810. Gerechtelijk sekwester. Algemeen.
-811. Toepassingen.- 812. Bevoegdheden van de sekwester.

TITEL VI

KANSCONTRACTEN EN
LIJFRENTE
813. Nietigheid wegens slechte gezond-

LASTGEVING
824. Be grip en kwalificatie.- 825. Stilzwijgende lastgeving gesteund op de gewoonte. - 826-833. Bewijs. - 834.
Verplichtingen van de lastgever. 835. Tontine. - 836. Geldsommen besteed voor eigen gebruik. Interest. 837-839. Vervanging.- 840. Gevolgen
van het optreden van de lasthebber binnen de perken van zijn mandaat. Fout
van de lasthebber die de lastgever bindt.
- 841. Onverschuldigde betaling. 842. Sterkmaking. - 843. Bekrachtiging door de lastgever. - 844. Ontslag
om dringende redenen. 845-850.
Schijnmandaat. - 851. Foutieve goedgelovigheid van de medecontractant.
Geen schijnmandaat. - 852. Foutieve
eenzijdige verbreking door de lastgever.
Vergoeding lasthebber. - 853. Faillissement lasthebber. Vergoeding voor
reeds gestelde rechtshandelingen. 854-855. Beeindiging van een mandaat
van gemeenschappelijk belang. - 856.
Hypothecair mandaat.- 857. Naamlening.- 858. De advocaat als lasthebber.
Garantie op eerste verzoek. - 859-860.
Advocaat. Omvang mandaat ad litem.861. Verdeling van de erelonen volgens
de geleverde prestaties. - 862. De notaris als lasthebber. - 863. De deurwaarder als lasthebber.- 863-870. De
vastgoedmakelaar als lasthebber. 871. Statuut van de filiaalhouder: bezol-
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digde lasthebber. - 872. Bankrecht. 873. Het sociaal secretariaat als lasthebber.

TITEL VIII

BORGTOCHT EN GARANTIE OP
EERSTE VERZOEK
Hoofdstuk 1
BORGTOCHT
Afdeling 1
Begrip en kenmerken

lijkheid met de debiteur. Voorrecht van
uitwinning. 899. Hoofdelijkheid.
Borgstelling door een gewone commanditaire vennootschap. - 900. Hoofdelijkheid tussen de borgen. - 901. Subrogatie van de borg.- 902. Verlenging
termijn voor de hoofddebiteur. - 903.
Beperking in de tijd van de borgtocht.
Afdeling 3
Rechten en plichten van de schuldeiser
904. Bewarend beslag ten laste van de
borg. - 905. Hypothecaire lastgeving.
- 906. Cumul van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden. - 907. Informatieplicht schuldeiser.- 908. Aansprakelijkheid van de kredietgever.

874. Borgtocht en sterkmaking.- 875.
Consensuele, maar uitdrukkelijke overeenkomst. - 876. Bepaalbaarheid van
de toekomstige schuld. - 877. Borgtocht voor aile sommen. - 878. Dwaling in hoofde van de borg verworpen.
- 879. Dwaling in hoofde van de borg Hoofdstuk II
aanvaard. - 880. Oorzaak. - 881. GARANTIE OP EERSTE VERZOEK
Commercii::Ie borgstelling. - 882. Omvang vande ootgtocht. ~883. Bewijs. 909: -mtvoering tegerigararilie-.-.=..: 9TO.
Garantie op eerste aanvraag en schuld- 884. De belangen van het gezin. 885. Interpretatie van de verbintenis in vergelijking. - 911. Garantie op eerste
een ,letter of intent". - 886. Contrast · aanvraag en dading. - 912. Wanneer
precies is er beroep op een garantie?
borgtocht-garantieovereenkomst.
887. Kosten van de borgtocht. - 888.
Uitvoeringsmoeilijkheden. - 889. Intemationaal privaatrecht.
TITELIX
INPANDGEVING
Afdeling 2
Verweermiddelen van de borg en sub- 913. Buitenbezitstelling. Overeengeko. men derde. - 914. Geen beslag op het
rogatie
pand vereist.- 915. Inpandgeving van
890. Afstand van verweermiddelen. schuldvordering. Buitenbezitstelling. 891. Beroep op art. 2036 B.W. in het 916. Inpandgeving van schuldvordering.
kader van een leveranciersdisconto. Betekening. - 917. Voorrecht van de
892. Art. 2037 B.W. De vermindering pandhouder. Conflict met dat van de
van de rechten en zekerheden van de commissionair.- 918. Art. 2078 B.W.
schuldeiser.- 893. Rechtskarakter van - 919. Inpandgeving van de vordering
de wettelijke bepalingen inzake borg- tot volstorting van aandelen. - 920.
tocht. - 894. Exceptie van schuldver- Inpandgeving van de handelszaak.
gelijking. - 895. Bevrijding van de Openbaarheid. Inschrijving.- 921. Inborg door schuldvemieuwing. - 896. pandgeving van de handelszaak. OpenUitbreiding van de hoofdschuld. Bevrij- baarheid. Verplaatsing van de handelsding van de borg? - 897. Schuldsplit- zaak naar een ander arrondissement. sing. Ongelijke delen. - 898. Hoofde- 922. Achtereenvolgende inpandgevin-
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gen van een handelszaak. Honorarium
van de curator. - 923. Inpandgeving
van de handelszaak. Conflict met de onbetaalde verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel. - 924. Inpandgeving
van de handelszaak. Conflict met de
houder van een warrant.- 925. Inpandgeving en erkenning van schuld.

TITELX

DADING

Hoofdstuk III
WERKING EN GEVOLGEN VAN DE
DADING

941. Bindend karakter en extinctieve
werking. - 942. Dading omtrent de uitkering op grond van art. 301 B.W. 943. Draagwijdte en interpretatie van de
dading. - 944. Dading en later opduikende gevolgen van een ongeval. 945. Dading door aansprakelijkheidsverzekeraar en latere vrijspraak verzekerde.
- 946. Dading en derden.

Hoofdstuk I
BEGRIP EN WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN DADING

926. Begrip. Algemeen. - 927. Een bestaand of toekomstig geschil. - 928.
Bedoeling om het geschil definitief te
beslechten. - 929. Wederzijdse toegevingen. Algemeen.- 930. Wederzijdse
toegevingen. Toepassingen. 931.
Geen wederzijdse toegevingen. Toepassingen.

Hoofdstuk IV
ONTBINDING VAN DE DADING

947. Niet-nakoming van de bedingen
van de dading.

TITELXI

LEASING
Hoofdstuk II
ONTSTAAN,
GELDIGHEIDSVEREISTEN EN BEWIJS VAN DADING

932. Voorwerp. - 933. Wilsovereenstemming. - 934. Wilsgebreken. Dwaling en bedrog. - 935. Wilsgebreken.
Benadeling. - 936. Bekwaarnheid. Dading door of namens niet-ontvoogde
minderjarigen. - 937. Dading tussen
werkgever en werknemer.- 938. Vertegenwoordigingsbevoegdheid tot het
sluiten van een dading.- 939. Aanbod
en aanvaarding.- 940. Bewijs.

948-951. Begrip en eigen karakter. 952-954. Onroerende leasing. - 955.
Sale and leaseback. - 956. Het voorwerp van de leasing. - 957. Tegenwerpelijkheid van het eigendomsrecht van
de lessor - 958. Suppletief huurtecht.
- 959. Aankoopoptie.- 960. Diefstal
van het geleasde materiaal.- 961-968.
Schadebedingen in leasingcontracten.
- 969. Derdenmedeplichtigheid garagist. - 970. Kan de leasingnemer de
ontbinding van de koop vorderen? 971. Ontbinding van de koop, ontbinding van de leasing?
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TER INLEIDING
1. In dit overzicht van rechtspraak wordt een spiegel van alle gepubliceerde
uitspraken aangeboden, zonder dat dus een keuze gemaakt werd. Sociologisch interessant, laat het toe te ontdekken welke gedingen voor de rechtbanken komen. A contrario kan blijken dat, misschien eigenaardig genoeg,
bepaalde problemen totaal afwezig blijven. Een voorbeeld hiervan levert de
zeer zeldzame rechtspraak betreffende minimale vereisten waaraan een
verhuurde woning moest voldoen (art. 2, Woninghuurwet).

2. Er worden nog altijd uitspraken gepubliceerd die eigenlijk niet meer doen
dan aanvaarde en gekende regels toepassen. Welke eerstelijnsjurist weet er
nu niet dat de koper van een woning die aangetast is door de huiszwam (een
verborgen gebrek) de actio estimatoria kan instellen, tenzij een geldig nietvrijwaringsbeding stol<ken in de wielen zou steken (Rb. Bmssel, 4 maart
1991, Pas., 1991, III, 77, noot)? Of dat een dading tussen een verzekeraar en
het slachtoffer van een ongeval nietig is indien misbmik werd gemaakt van
de onwetendheid en de benarde toestand van het slachtoffer (Rb. Luik,
4 november 1991, JT., 1992, 273)? En zelfs de cassatierechtspraak over
het schadebeding, dat geen boetebeding mag zijn; dat is toch opgewarmde
kost, ofniet (Cass., 28 oktober 1991, Bull., 1992, 240; 28 november 1991,
JL.MB., 1992, 290)? Moet nogmaals aan het juristenvolk diets gemaakt
worden dat, indien de koper onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening geen redelijke inspanningen doet om die lening in de
wacht te slepen, de voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn (Luik, 17 december 1991, JT., 1992, 369; Bmssel, 27 september 1990, Rec. Gen. Enr.
Not., 1992, 180; Rb. Bmssel, 22 januari 1988, Rec. Gen. Enr. Not., 1992,
177)? Verdienen die - overigens steengoede - uitspraken werkelijk in
extenso gepubliceerd te worden? Door de redacties van vele juridische
tijdschriften worden dikwijls open deuren ingetrapt.
In dit overzicht van rechtspraak komt men ook uitspraken tegen waarmee
men moeite heeft. Men heeft altijd al gedacht dat het anders was. Aldus zou
zoon- of dochterlief voor de huur van zijn of haar studentenkot geen
stilzwijgend aangestelde (lees: gewoonterechtelijke) lasthebber zijn van de
ouders? Aldus zou een hotelhouder voor diefstal van waardevolle voorwerpen op de kamer van de gast niet aansprakelijk zijn? Aldus zou een handgeschreven document enkel bewijswaarde hebben indien een handtekening
voorafgegaan wordt door de vermelding ,gelezen en goedgekeurd"? Aldus
zou een huurder tot het betalen van de huurprijs kunnen veroordeeld worden
onder bedrbging van een dwangsom van 500 frank per dag vertraging spijts
art. 1385bis Ger.W.? Eigenaardig, zei U?
Opvallend is het veelvuldig gebmik van de begrippen ,goede trouw" en
,rechtsmisbmik". Sommige rechters hanteren het begrip rechtsmisbmik met
de achteloosheid van de cowboy die in de saloon zijn colt rond zijn vinger
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laat draaien. Zo leest men dat een verhuurder rechtsmisbruik zou plegen
jegens een onderhuurder en hem schadevergoeding schuldig zou zijn, wanneer hij wegens niet-betaling van de huurprijs door de hoofdhuurder de
ontbinding van de hoofdhuur vordert en verkrijgt, waardoor de onderhuurder
in de kou komt te staan. Dat is toch straffe koffie. De goede trouw kan ook
met allerlei sauzen geserveerd worden. Wist U bijvoorbeeld dat een beding
in een huurovereenkomst dat afwijkt van het gemeen recht misleidend is en
daarom ongeldig als strijdig met de goede trouw (Vred. Luik, 16 november
1990, J.L.M.B., 1991, 1271)? Volgens hetbewuste beding zou de verhuurder
slechts instaan voor de grove herstellingen waarvoor bij vruchtgebruik een
blote eigenaar instaat. W aarom moet de goede trouw met de haren erbij
gesleept worden? Die frele maagd verdient een beter lot.
3. In de onderzochte rechtspraken zijn er weer staaltjes van juridisch Bargoens: ,de stilzwijgende verbreking van de overeenkomst voortvloeiend uit
een wijziging van een wezenlijk bestanddeel van een arbeidsovereenkomst,
is een algemene uitdovingswijze van verbintenissen bepaald in art. 1134
B.W. (Arbh.Luik, 22 oktober 1991, J.T.T., 1992, 11). Waarom niet het
eenvoudiger formuleren: een wezenlijke wijziging van een arbeidsovereenkomst is volgens het gemeen recht een schuldvemieuwing. De oude arbeidsovereenkomst verdwijnt.
4. Om dan nog te zwijgen van de vanuit publicatiestandpunt interessante
uitspraken die van een verkeerd of onvolledig ,hoedje" voorzien worden.
Ret is soms ontstellend met welke slordigheid in bepaalde bladen de samenvattingen die de uitspraak voorafgaan, opgesteld worden. Er kan hier van
desinformatie gesproken worden. Ret gebeurt niet zelden dat men getroffen
wordt door een hoedje dat een nieuwe, een rebelse of een revolutionaire regel
vooropstelt die helemaal niet door het vonnis of arrest geponeerd wordt. De
Yorksher pudding zakt bij nadere lectuur in elkaar. Ret vervelende is dat vele
gehaaste juristen alleen het hoedje lezen. Prof. Zeger Van Ree placht te
zeggen dat rechtspraak soms ontstaat uit stommiteiten, waarvan men na
enige tijd de oorsprong niet meer kan natrekken. Zou er uit zo 'n verkeerde
hoedjes reeds rechtspraak gerijpt zijn?
De hoofdredacteurs zouden strengere normen moeten opleggen aan hun medewerkers en inzien dat het opstellen van een hoedje verdraaid geen sinecure is.
Ret vergt een uiterst aandachtige lectuur - waar tijd in kruipt - door een
eersteklasjurist en niet, zoals in sommige bladen blijkbaar niet zelden gebeurt,
een vluchtige en aproximatieve lezing van God-weet-welke toerist.
Ongelooflijk is ook dat niet zelden de Nederlandse vertaling van Franstalige
hoedjes gebrekkig is. 't Is soms zo erg dat de tekst gewoon onbegrijpelijk
wordt.
5. Er zijn daarenboven te veel juridische tijdschriften op de markt. Goede
arresten worden in meerdere tijdschriften gepubliceerd, soms tot vijf a zes
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keer toe. Als natuurlijk elke rechtbank, regionaal universitair centrum of
federatie van landmeters zijn juridisch tijdschrift wil hebben ... Zoals inspecteurs sterren toekennen aan hotels, en kokshoeden aan gastronomische
eethuizen, zou men ter erkenning van de kwaliteit aan de juridische tijdschriften jaarlijks gouden balansjes kunnen verlenen. Wie maakt er eens
werk van?

TITEL I

KOOP
HooFDSTUK

1

BEGRIP EN KENMERKEN
AFDELING

1

EIGENDOMSOVERDRACHT

6. BEGINSEL. - Bij koop-verkoop wordt de eigendomsoverdracht in beginsel voltrokken door de enkele toestemming van de contracterende partijen.
Dit is ook zo bij verkoop-van onroerende-goederen. De omstandigheid dat de
akte van overdracht van een onroerend goed dient te worden overgeschreven
op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar het
goed gelegen is, en dat men zich tot dan niet kan beroepen op die akte
tegenover derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben, geeft de verkoper b. v. niet het recht om v66r de overschrijving van de akte het onroerend
goed aan een derde te verkopen (Cass., 12 oktober 1990,Arr. Cass., 1990-91,
168; Pas., 1991, I, 151; R.W., 1990-91, 1235; Rec. Gim. Enr. Not., 1992,
194). In een dispuut m.b.t. de betaling van de prijs voor een overdracht van
muurgemeenheid, dagvaardde de eiser niet aileen de bouwondememing
(toenrnalig eigenaar van het aanpalend goed) met wie hij daarover gecontracteerd had, maar ook degenen aan wie de bouwondememing de naburige
eigendom inrniddels had doorverkocht. Biser beweerde dat het gebrek aan
overschrijving van de akte van eigendomsoverdracht tussen hem en de
bouwondememing tot gevolg had dat hijzelf, tegenover de derden, de uitsluitende eigenaar van de scheidingsmuur gebleven was. Ret gebrek aan
overschrijving bij de hypotheekbewaarder laat de eigenaar, die hierover
gecontracteerd heeft met de eigenaar van het aanpalende goed, evenwel niet
toe om de prijs van de gemeenrnaking (een tweede maal) te vorderen van
degenen aan wie de nabuur het aanpalend goed inmiddels heeft verkocht
(Cass., 12 oktober 1990, geciteerd).
7. ROERENDE GOEDEREN. EIGENDOMSVOORBEHOUD.- Tijdens de onderzochte
periode liet een cassatievoorziening tegen een arrest van het Hof van Beroep

668

,_--:.:--

van Luik toe, te vememen of het hoogste rechtscollege vasthoudt aan zijn
standpunt uit 1933 betreffende de niet-tegenwerpelijkheid van bedingen van
eigendomsvoorbehoud bij de verkoop van roerende goederen. Ret cassatiearrest van 22 september 1994 (Arr. Cass., 1994, 772; J.T., 199S, 237;
J.L.MB., 199S, 124, noot Caeymaex, J.; R.W, 1994-9S, 1264, noot Dirix,
E.) leert in principiele bewoordingen dat het Rof zijn visie de lege lata
terzake onverminderd handhaaft. Ret beding waarbij partijen overeenkomen
de eigendomsoverdracht uit te stellen, is in se geoorloofd; voor de eigendomsoverdracht mag een termijn worden gesteld. Dit beding, dat tussen de
contracterende partijen volledig geldt, kan echter niet worden tegengeworpen aan de schuldeisers van de koper die in samenloop zijn met de
verkoper van roerende goederen, wanneer de koper in het bezit van de
verkochte zaak is gesteld. De rechten van de niet-betaalde verkoper van
roerende goederen in samenloop met de overige schuldeisers van de koper,
zijn vastgelegd in artikel 20, S0 Ryp.W. Met de regeling aldaar heeft de
wetgever de belangen van de niet-bevoorrechte schuldeisers will en vrijwaren
die, nu zij merkten dat de koper in het bezit was van het verkochte goed,
terecht de mening konden zijn toegedaan dat het tot hun onderpand behoorde. Voomoemd artikel 20, S0 Ryp.W. is van openbare orde in zoverre
het de betrekkingen regelt tussen de verkoper en de overige schuldeisers van
de koper. De partijen kunnen van die regeling bijgevolg niet door bijzondere
overeenkomsten afwijken. Inzonderheid kunnen zij het beding van eigendomsvoorbehoud niet aanwenden om het recht van terugvordering opnieuw
in te voeren dat die wetsbepaling aileen heeft laten bestaan binnen de
vastgelegde strakke grenzen en ter vervanging waarvan zij het voorrecht
van de verkoper heeft ingevoerd. Wanneer er samenloop is met de andere
schuldeisers van de koper en de verkochte zaak in diens bezit is, mag de
verkoper, aldus het Rof, nooit het beding van eigendomsvoorbehoud aanvoeren om buiten het in de Rypotheekwet bepaalde geval de zaak terug te
vorderen.
Ret arrest van 22 september 1994 preciseert tevens de regel dat de verkoper
zich wei op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen tegenover derden, zo hij
dit gedaan heeft v66r het ontstaan van samenloop met de andere schuldeisers
van de koper. In casu had de niet-betaalde verkoper op 16 december 1982
een aangetekende brief naar de koper gestuurd waarin hij zich op het
eigendomsvoorbehoud beriep. De brief kwam 's anderendaags ter bestemming aan. De samenloop werd evenwel geacht te zijn ontstaan te nul uur op
17 december 1982. Ret Luikse beroepsarrest, waarin geoordeeld werd dat de
wilsuiting vanwege de verkoper v66r de samenloop was gedaan door het
versturen van de aangetekende brief en dat het geen belang had op welk
tijdstip de koper daarvan kennis had kunnen nemen, werd op dit punt
vemietigd. Ret Rof van Cassatie merkte op dat de verkoper die doet blijken
dat hij een beding van eigendomsvoorbehoud wil aanvoeren, een voor de
koper bedoelde eenzijdige rechtshandeling stelt waardoor hij van de koper de
teruggave eist van het verkochte goed. Die rechtshandeling is slechts vol-
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trokken wanneer de geadresseerde (koper) kennis neemt van de verklaring
(Cass., 22 september 1994, geciteerd).
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT HET VERLIJDEN VAN DE AUTHENTIEKE AKTE. Hoewel de eigendomsoverdracht van de verkochte zaak een essentieel bestanddeel van de koop vormt, hoeft ze niet onmiddellijk te gebeuren. Ze kan
bij overeenkomst worden uitgesteld, bijvoorbeeld tot aan het verlijden van de
authentieke akte. Dit betekent evenwel niet dat het koopcontract hierdoor
wordt omgezet in een contract onder opschortende voorwaarde. In de onderhavige zaak vinden we hiervan een illustratie. De partijen hadden een
koop betreffende een huis gesloten. In het compromis was overeengekomen
dat de prijs ,volledig moet worden betaald op het ogenblik van de ondertekening van de authentieke akte, ten laatste op 30 juni 1973. Zoniet, zal op deze
datum het compromis een einde nemen bij gebrek aan een werkelijke verkoop (:.. ). Indien de verkoop niet plaatsvindt, verliest de koper het gestorte
voorschot". De authentieke akte werd niet binnen de gestelde termijn verleden en na twee aanmaningen die niet werden beantwoord, gaven de
verkopers te weten dat de koop werd ontbonden. Bovendien werd de woning
bij authentieke akte aan derden verkocht. De oorspronkelijke koper eiste
voor de rechter schadevergoeding. De verkopers verweerden zich echter met
het argument dat de koper de ontbinding had aanvaard op grond van het
hierboven vermeld beding,-dat ze beschouwden als een-uitdrukkelijk-ontbindend beding. Noch de Rechtbank van Eerste Aanleg, noch het Hof van
Beroep aanvaardden dit argument. Zij beslisten dat de bewoordingen ,bij
gebrek aan een werkelijke verkoop" en ,indien de verkoop niet plaatsvindt,
verliest de koper het gestorte voorschot" aanduidden dat de eigendomsoverdracht slechts zou plaatsvinden bij het verlijden van de authentieke akte. Er
was volgens de rechters een geldige koop tot stand gekomen, waarvan de
eigendomsoverdracht werd uitgesteld tot het verlijden van de authentieke
akte en waarvan de verkopers slechts via gerechtelijke weg de ontbinding
konden vorderen. Noch de koper, noch de verkopers gingen vrijuit. De fout
van de koper bestond erin dat hij niet was opgedaagd voor het verlijden van
de authentieke akte en dat hij het saldo niet had betaald binnen de overeengekomen termijn. De fout van de verkopers lag in het feit dat ze het koopcompromis bij gebrek aan een uitdrukkelijk ontbindend beding zonder
rechterlijke tussenkomst hadden ontbonden (Luik, 4 december 1990,
J.L.MB., 1991, 1131; Rec. Gen. Enr. Not., 1994, 271).

AFDELING

2

PRIJS EN HANDGELD

9. BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN VAN DE KOOPPRIJS. - Waar artikel 1591
B.W. vereist dat de koopprijs bepaald moet zijn en door de partijen vastgesteld, volstaat het dat de koopprijs op basis van het contract vo1doende
bepaalbaar is. Dit geldt niet aileen voor de eigenlijke koop, maar ook voor
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de eenzijdige verkoopbelofte. Bij deze laatste moeten de partijen eveneens
akkoord gaan omtrent de te verkopen zaak en de prijs die door de begunstigde moet worden betaald, indien hij de optie licht (infra).
De koopprijs is voldoende bepaalbaar in de zin van de artikelen 1129 en 1591
van het Burgerlijk W etboek, indien hij vastgesteld kan worden op grond van
objectieve gegevens die aan de wil van de partijen zijn onttrokken. De
feitenrechter oordeelt daarover op onaantastbare wijze in feite, mits hij het
begrip bepaalde ofbepaalbare prijs niet miskent (Cass., 21 september 1987,
Arr. Cass., 1987-88, 84; Pas., 1988, I, 77; Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 183;
R. W, 1988-89, 1325, noot).
In een verkoopbelofte was bedongen dat wanneer de beneficiant van het
optierecht het goed wenste aan te kopen, de prijs per vierkante meter bepaald
zou worden rekening houdend met de waarde ervan op 1 januari 1981; indien
de betrokken gronden op dat ogenblik bouwgronden zouden zijn, zou de
beneficiant ze moeten aankopen rekening houdend met het bestaande verkavelingsplan. Volgens de feitenrechter was deze prijs niet voldoende bepaalbaar: de termen ,rekening houdend met de waarde op 1 januari 1981"
hielden volgens de rechter onvoldoende objectieve elementen in om die
waarde te berekenen en de concrete prijs vast te stellen. De rechter vermocht
zich niet in de plaats van de partijen te stellen om objectieve gegevens te
bepalen of de prijsbepaling aan eeri derde over te laten, nude partijen in casu
noch het ene, noch het andere overeengekomen waren: bij gemis aan
bepaalde ofbepaalbare prijs was er geen verkoop. De voorziening in cassatie
tegen deze beslissing werd op dit punt verworpen. De feitenrechter had
volgens het Hof van Cassatie de bewijskracht van het litigieuze beding
i.v.m. de prijs niet miskend door te beslissen dat de daarin voorkomende
gegevens naar recht niet voldoende waren om een bepaalbare prijs op te
leveren; bovendien werd in het cassatieonderdeel in verband met ,de waarde
van het goed op 1 januari 1981" een feitelijke vraag opgeworpen die het Hof
van Cassatie niet bevoegd is te onderzoeken (Cass., 21 september 1987,
geciteerd).

10. PRIJSBEWIMPELING BIJ VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. - Wanneer de
partijen bij de verkoop van een onroerend goed afspreken, teneinde registratierechten te ontduiken, om in de koopakte een lagere prijs te vermelden dan
in werkelijkheid overeengekomen, komt die afspraak tot prijsbewimpeling in
strijd met de openbare orde en is hij deswege nietig; de koop zelf kan
evenwel niet om die reden nietig verklaard worden. Aldus besliste het Hof
van Cassatie in een arrest van 18 maart 1988 (Ann. Dr. Liege, 1989,387, noot
Moreau-Margreve, I. en Delnoy, P.; Arr. Cass., 1987-88, 943; J.T., 1989, 5;
Pas., 1988, I, 868; R. W, 1988-89, 711, noot Dirix, E.; T. Not., 1990, 106,
noot). De verschillende annotatoren zijn het over de precieze draagwijdte en
implicaties van dit arrest niet volkomen eens. Onduidelijkheid is er b.v. over
de (terug)eisbaarheid van het verdoken prijsgedeelte. Aangezien het arrest
van 18 maart 1988 zich daarover niet uitspreekt en zich ook niet had uit te
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spreken, is voorzichtigheid wat dit betreft geboden. De discussie ging in casu
over een ander punt: de verkoper had geweigerd de authentieke koopakte te
laten verlijden. Hij werd door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld om daar binnen een bepaalde termijn toch aan mee te werken, bij
gebreke waarvan het vonnis als titel zou gelden en als zodanig zou kunnen
worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. De
verkoper hield voor dat de onderhandse koopovereenkomst wegens de prijsbewimpeling nietig was, dat de kopers dan ook geen eigenaars van het goed
geworden waren en dat hij bijgevolg niet veroordeeld kon worden tot
ondertekening van de authentieke akte. De voorziening in cassatie werd
verworpen: de nietigheid treft volgens het hoogste rechtscollege enkel de
afspraak tot prijsbewimpeling; de koopovereenkomst als zodanig wordt daar
niet (automatisch) mede door getroffen.
Ben arrest van 17 mei 1991 betrof eveneens een geval van prijsbewimpeling.
Tegelijk met het koopcontract waarin een perceel grond met bungalow werd
verkocht voor 1.600.000 frank, had de koper een schuldbekentenis ondertekend, waarin hij zonder opgave van reden verklaarde 600.000 frank verschuldigd te zijn aan de tegenpartij. Door de verkoper tot betaling van het
bedrag van de schuldbekentenis aangesproken, riep de koper in dat die
schuldbekentenis nietig was wegens een ongeoorloofde oorzaak; zij had
betrekking op een deel van de koopprij s dat niet in de koopovereenkomst
was vermeld · teneinde de registratietecl:iten laag te houden. Het. Hof van
Beroep van Antwerpen zag er evenwel geen graten in. Het merkte op dat de
schuldbekentenis beantwoordde aan 1° de vereisten van artikel 1326 B.W.;
2° dat niet wordt opgelegd dat de oorzaak daarin uitdrukkelijk moet worden
vermeld (zie art. 1132 B.W.); 3° datnietmoestworden onderzocht ofdenietvermelding van de oorzaak gelijk te stellen is met afwezigheid van oorzaak;
en 4 ° dat zelfs indien er sprake was van prijsbewimpeling in de koopovereenkomst, dat niet verhinderde dat de schuldbekentenis een volledig bewijs
vormde van de aanspraak van de verkoper, los van de koopovereenkomst.
Het Hof van Cassatie verbrak deze beslissing. Het bestaan van een (geoorloofde) oorzaak is, behoudens wettelijke uitzonderingen, ook voor eenzijdige
rechtshandelingen een geldigheidsvereiste. Artikel1132 B.W. verklaart weliswaar dat een overeenkomst geldig is, hoewel de oorzaak ervan niet is
uitgedrukt; doch wanneer de oorzaak niet is uitgedrukt en het bestaan of de
geoorloofdheid ervan wordt betwist, moet de feitenrechter nagaan of er een
oorzaak is en die bepalen. Het bestreden arrest, dat tot de geldigheid van de
litigieuze schuldbekentenis besloten had zonder de oorzaak ervan te bepalen,
was niet naar recht verantwoord (Cass., 17 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91,
927; Pas., 1991, I, 813).
11. PRIJSVERMINDERING BIJ MIND ERE KWALITEIT VAN DE VERKOCHTE WAREN. Bij de koop kan geldig overeengekomen worden dat een prijsvermindering
(refactie) zal toegepast worden ingeval de kwaliteit van de geleverde koopwaar niet beantwoordt aan de voorwaarden van de overeenkomst. Ben
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derge1ijk beding is geen strafbeding in de zin van de artike1en 1152, 1226 en
1229 B.W. Het beoogt immers niet de schade te vergoeden die de opdrachtgever-koper door het niet nakomen van de verbintenis door de medecontractant-verkoper zou kunnen 1ijden, maar heeft tot doel de prijs te bepa1en
die de opdrachtgever-koper aan zijn medecontractant verschu1digd is, gelet
op de mindere kwa1iteit van het ge1everde (Cass., 3 oktober 1986, Arr. Cass.,
1986-87, 145;Pas., 1987,I, 135;R.W:, 1987-88, 1328,noot;zieoverrefactie
Limpens, J., La vente en droit belge, Brusse1, Bruy1ant, 1960, nrs. 19391946).
12. VERKOOP VAN EEN APPARTEMENT OP PLAN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. HANDGELD. Het te bouwen appartement was verkocht onder de
opschortende voorwaarde dat de koper in het bezit zou worden geste1d van de
basisakte, het mede-eigendomsreg1ement, de p1annen en het bestek binnen
de 30 dagen. Zoa1s bepaa1d in het contract, betaa1de de koper bij het tekenen
van het compromis een handge1d van 10% van de tota1e prij s, terug te beta1en
in geva1 van niet-vervulling van de opschortende voorwaarde. Deze voorwaarde werd binnen de afgesproken termijn niet vervu1d en de ingebrekegeste1de promotor betaa1de de 10% terug. Doch de koper eiste de terugbetaling van het dubbe1 van het handgeld op basis van art. 1590 B.W. Het
handgeld bedroeg in casu 300.000 frank. In beroep wordt door de koper
voor het eerst beroep gedaan op de nietigheid van de opschortende voorwaarde op grond van art. 13 Wet Breyne. De promotor beweert dat deze
vordering niet meer ontvanke1ijk is, vermits de koper de geldigheid van die
voorwaarde heeft bevestigd door er zijn oorspronkelijke vordering op te
gronden. Het Hof stelt dat die betwisting niet meer relevant is, vermits de
enige vraag die de oorspronkelijke vordering stelt erin bestaat te weten of de
partijen handge1d gestipu1eerd hebben in de zin van art. 1590 B.W. en in
bevestigend geva1 indien de koper gerechtigd is om de weergave van het
dubbe1e van de gestorte som te eisen. Het bedingen van een handgeld kan
verscheidene bedoelingen hebben: een voorschot op de prijs, een bewijsmidde1 van het bestaan van de overeenkomst of een mogelijkheid van
eenzijdige herroeping van de overeenkomst. In casu werd het terugbeta1en
van het handgeld uitdrukkelijk bedongen voor het geval de opschortende
voorwaarde niet in vervulling zou gaan en helemaal niet voor het uitoefenen
van om het even welke herroepingsmoge1ijkheid. Bovendien bepaalde de
overeenkomst de uitsluitende terugbetaling van het gestort handge1d en niet
van het dubbele ervan. In de veronderstelling dat het woord handgeld de
betekenis zou hebben van art. 1590 B.W., dan nog zou de promotor niet
gehouden zijn het dubbele terug te betalen wanneer niet bewezen is dat hij de
bedoe1ing had zich van zijn verbintenis te ontdoen. Alleen de koper gafblijk
van zijn bedoeling zich te beroepen op de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde. De vordering wordt dus ongegrond verklaard. Het inlassen van betalingen in strijd met de Wet Breyne getuigt van een culpa in
contrahendo in hoofde van de promotor. Doch de koper bewijst geen schade
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die in oorzakelijk verband zou staan met die fout, behoudens wat betreft het
genotsverlies van het handgeld dat de promotor onwettelijk in zijn bezit heeft
gehouden. De procedure werd niet ingesteld omwille van de schending van
de Wet Breyne, maar omwille van de koppigheid van de koper die de
clausule betreffende het handgeld verkeerd bleef interpreteren (Brussel,
16 mei 1991, T. Aann., 1994, 141).
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MODALITEITEN VAN DE KOOP

13. CONTRACT ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING.- Een potestatieve
voorwaarde is slechts nietig als aan de vo1gende drie voorwaarden cumulatief voldaan is. Ret moet vooreerst gaan om een zuiver potestatieve voorwaarde namelijk een voorwaarde, die enkel athangt van de wil van een der
partijen. Vervolgens moet de potestatieve voorwaarde op grond van art. 1174
B.W. zijn aangegaan door de schuldenaar van de verbintenis. Ten s1otte moet
de potestatieve voorwaarde opschortend zijn, vermits een potestatieve ontbindende voorwaarde neerkomt op een overeenkomst met opzegmogelijkheid. De feiten in onderhavige zaak waren als volgt. Een vastgoedagent die
gemandateerd was om een gebouw te verkopen, had met een echtpaar een
overeenkomst onder v6orbehoud van goedkemii:tg van de vetRopers afgesloten. Deze laatsten gaven hun goedkeuring evenwel niet en tekenden een
tweede compromis met andere kandidaat-kopers. Daarop kregen de eerste
kandidaat-kopers een bericht van de vastgoedagent dat wegens het gebrek
aan goedkeuring hun overeenkomst geen gevolg kon sorteren en dat ze hun
voorschot terugkregen. De ontgoochelde kandidaten voerden aan dat de
voorwaarde van latere goedkeuring in feite een zuiver potestatieve voorwaarde was in hoofde van de verkopers en bijgevolg nietig op grond van
art. 1174 B.W. Subsidiair stelden ze eveneens dat de goedkeuring stilzwijgend was gebeurd als gevolg van de inning van het voorschot. De rechter
nam hun argumenten niet aan. Berst en vooral stelde de rechter dat er geen
sprake kon zijn van een nietige potestatieve voorwaarde vermist de realisatie
van de voorwaarde in handen lag van de schuldeisers nl. de verkopers en niet
van de schuldenaars. Bovendien oordeelde hij dat de akte moest worden
beschouwd als een aankoopbelofte die slechts onmiddellijk de kandidaatkopers verbond. Ook de stilzwijgende goedkeuring werd niet weerhouden,
vermits het voorschot praktisch onmiddellijk na de betaling ervan werd
teruggestort (Rb. Brussel, 28 november 1990, Res. Jur. Imm., 1990, 261).
14. VERKOOP ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. BEGRIP. ALGEMEEN. - Een
koop onder opschortende voorwaarde aangegaan, is een koop die athangt
ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is
(art. 1181, al. 1, B.W.). De voorwaarde wordt geachtvervuld te zijn, wanneer
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de schuldenaar die zich onder deze voorwaarde verbonden heeft, zelf de
vervulling ervan verhinderd heeft (art. 1178 B.W.).
15. De in de praktijk meest voorkomende voorwaarde is het verkrijgen van
een hypothecaire lening door de koper. En het zwaard van Damocles van
art. 1178 B.W. hangt hoven het hoofd van de koper die reeds de armen laat
zakken na een bezoek aan een enkele bank. De koper mag niet stoppen
wanneer hij bot vangt bij de bank waar hij klant is. Hij moet alle banken met
een bezoek vereren. Dat werd voor recht gezegd. Kamergeleerdheid? Of een
wijs oordeel ontsproten aan diepe levenservaring? Tenzij men de burger in
de armen wil drijven van minder scrupuleuze kredietverleners!
De clausule in een koopovereenkomst, krachtens dewelke de kopers de volle
eigendom van het verkochte goed zullen verwerven vanaf de ondertekening
van de authentieke akte, is geen clausule die een opschortende voorwaarde
vastlegt. Ret betreft hier een opschortende termijn. Het koopcompromis
moet dus geregistreerd worden, ook als de koop later in der minne wordt
ontbonden (Rb. Brugge, 22 maart 1989, Rec. Gen. Enr. Not., 1989, 336,
noot).
In een koopcompromis werd bedongen dat de verkoper er zou voor zorgen
dat het verkochte goed vrij was van enige huurovereenkomst. Ook dit is geen
opschortende voorwaarde. Ook hier kan de fiscus zijn begerige blikken op
het registratierecht laten vallen wanneer de koop in der minne wordt ontbonden (Rb. Tongeren, 28 september 1990, Rec. Gen. Enr. Not., 1991, 113).
16. KOOP ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. EIGENDOMSOVERDRACHT. Bij onderhands koopcompromis werd een gebouw verkocht onder de opschortende voorwaarde dat de koper een hypothecaire lening zou verkrijgen.
Er was bedongen dat de koop gebeurde volgens de ,gebruikelijke voorwaarden van de koop uit de hand". N adat de koper zijn lening bekomen had, maar
v66r de ondertekening van de notariele akte, brandde het gebouw af. De
oorzaak bleef onbekend. Ret risico was, ondanks het feit dat de voorwaarde
vervuld was, ten laste van de verkoper. Volgens de ,gebruikelijke voorwaarden van de koop uit de hand" gaat de eigendom en dus ook het risico pas
over bij de ondertekening van de notariele akte (Scheidsr. besl., 24 april
1990, Rev. Not. Beige, 1990, 424, noot D.S.).
17.

KOOP ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. BEKOMEN VAN EEN (HYPOTHE-

De koper die gekocht heeft
onder de opschortende voorwaarde dat hij een (hypothecaire) lening zal
bekomen, moet alle nuttige stappen ondememen om de lening te bekomen.
Een koper vroeg de lening aan zijn gewone bank, de B.B.L., en botste op een
weigering. Hij liet na bij andere banken een lening te bekomen. De voorwaarde was dus niet vervuld door zijn eigen schuld. Indien handgeld gegeven
is aan de verkoper, moet de koper het in dit geval derven (Brussel, 27 september 1990, Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 180).
CAIRE) LENING. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER. -
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18. Indien de koper niet bewijst dat hij alle nuttige stappen heeft gezet,
wordt overeenkomstig art. 1178 B.W. geacht dat de voorwaarde vervuld is.
De koper zal dan alle schade, geleden door de verkoper, moeten vergoeden
(Bergen, 12 november 1991, D.C. CR., 1992-93, 58, noot Demuynck, I. In
dezelfde zin: Luik, 30 januari 1990, J.L.MB., 1990, 1234, noot Jeunehomme, J.; Rev. Reg. Dr., 1990, 335; Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 184;
Brussel, 27 september 1990, J.T., 1991, 148; Luik, 17 december 1991,
J.T., 1992, 369; Rev. Gen. Enr. Not., 1994, 124; Kh. Kortrijk, 26 november
1987, T.B.H., 1988, 811; Rb. Charleroi, 8 januari 1991, R.R.D., 1991, 272).
Contractueel kan men natuurlijk van deze regel afwijken. Er werd overeengekomen dat Mevrouw F. aan een hypothecair kredietorganisme een krediet
zou vragen en de verkoper v66r 20 maart 1985 over een weigering moest
inlichten. Ze kreeg inderdaad geen krediet en dit werd v66r 20 maart 1985
gemeld aan de verkoper. De verkoper verweet Mevrouw F. ten onrechte dat
zij niet alle banken had afgelopen (Rb. Brussel, 22 januari 1988, Rec. Gen.
Enr. Not., 1992, 177; Res. Jur. Imm., 1988, 225).
19. VERKOOP ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE. VARIA. - Een stuk grond
werd verkocht onder opschortende voorwaarde dat er een verkavelingsvergunning werd afgeleverd binnen de vier maanden. De verkoper verleende de
koper een mandaat om de verkavelingsvergunning aan te vragen. Na vier
maanden was er nog geen vergunnin:g afgeleverd. Maar de verkoper stelde
geen einde aan het mandaat van de koper en ondemam zelf stappen om de
vergunning vooralsnog te bekomen. Later beriep de verkoper zich op het
verstrijken van de termijn van vier maanden om de koop als onbestaande te
beschouwen. Er werd echter geoordeeld dat deze termijn uitsluitend in het
voordeel van de koper was bedongen. De verkoper werd gedwongen de
notariele akte te verlijden (Rb. Antwerpen, 11 januari 1990, T. Not., 1990,
333).
Onder de oude echtscheidingswetgeving stond de rechtbank de echtscheiding toe en moest de echtgenoot die het vonnis verkregen had het beschikkend gedeelte ervan laten overschrijven in de registers van de burgerlijke
stand. In casu werd een onroerend goed verkocht onder de opschortende
voorwaarde dat de koper zijn echtscheidingsvonnis zou laten overschrijven
binnen het jaar na de ondertekening van het koopcompromis. De verkoper
beweerde later dat men hier te maken had met een zuiver potestatieve
voorwaarde, die de nietigheid van de koop tot gevolg had. De rechtbank
oordeelde dat men hier voor een gemengde voorwaarde stond: de wil van de
koper was vereist, en deze van ... de rechter in het echtscheidingsproces. De
overeenkomst had een geoorloofd doel: de koper wou vermijden dat het
goed, dat hij met eigen middelen kocht, nog in de huwelijksgemeenschap zou
vallen. De koop werd geldig verklaard en de partijen werden naar de notaris
verwezen (Rb. Luik, 23 april1990, Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 112, noot).
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§ 1. Aanbod en aanvaarding. Eenzijdige koopbelofte
20. AANBOD. - Een brief waarin duidelijk de bedoeling van de eigenaar tot
uiting komt om een welbepaald onroerend goed te verkopen tegen een
vastgelegde prijs, moet worden gekwalificeerd als een aanbod dat enkel
nog aanvaard moet worden. In casu had de gemandateerde notaris zowel aan
de kandidaat-kopers als aan de kandidaat-verkopers in de volgende termen
een briefverstuurd: ,Dokter P. Gueur gelast me u in te lichten over het feit
dat zijn echtgenote en hij de bedoeling hebben de aan uw grond belendende
percelen te verkopen. Hij wenst voor het ene perceel een prijs te bekomen
van 650.000 frank per hectare en voor het andere, dat een stuk bouwgrond is,
700 fr./m2 ". De kandidaat-kopers gingen op dit voorstel in en meenden
hierbij een koop te hebben gesloten. De eigenaars weigerden echter de
authentieke akte te verlijden, omdat andere potentiele kopers hun voorkeur
genoten. Ze stelden hierbij dat de brief louter infomatief was en geen enkele
verbintenis in hun hoofde had doen ontstaan. Ret Hof van Beroep volgde
evenwel de argumentatie van de eerste kandidaten. In de brief waren namelijk de twee bepalende elementen voor de koop aanwezig nl. de afbakening
van de percelen grond en de prijs. Bovendien wezen de termen ,informer"
en ,intention" volgens het Hof noodzakelijk op de vaste wil om de percelen
te verkopen. De brief mocht dus wel degelijk worden opgevat als een aanbod,
zodat enkel nog een aanvaarding nodig was om een geldig contract tot stand
te brengen (Bergen, 26 januari 1993, Rev. Not. beige, 1993, 309; R.R.D.,
1993, 254).
21. VOORWAARDELIJK AANBOD TOT AANKOOP. - Een aanbod tot aankoop,
alsook een eenzijdige koopbelofte, kunnen afhankelijk gesteld worden van
een opschortende voorwaarde. De vervulling van die voorwaarde heeft tot
gevolg dat het aanbod c.q. de eenzijdige koopbelofte definitiefwordt. Maar
men moet bedenken dat de zogenaamde eenzijdige koopbelofte geen aanbod
is, maar een overeenkomst, met name een voor-overeenkomst. Een beide
partijen bindende koopovereenkomst is met de vervulling van de voorwaarde
als zodanig niet ontstaan, zolang de beneficiant de eenzijdige verbintenis niet
in een koopcontract heeft omgezet door uitoefening van zijn optierecht
binnen de gestelde termijn (Cass., 16 maart 1989, Arr. Cass., 1988-89,
823; Pas., 1989, I, 737; R. W, 1989-90, 1217).

22. EENZIJDIGE VERKOOPBELOFTE I TENIETGAAN VAN DE ZAAK. - Kan de
begunstigde van een eenzijdige verkoopbelofte, indien hij dat wil, zijn
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aankoopoptie nog uitoefenen wanneer het betreffende goed inmiddels teniet
is gegaan, en kan hij dan aanspraak maken op de aan de belover toekomende
verzekeringsuitkeringen n.a.v. het verlies van het goed? Deze dubbele vraag
was aan de orde in de zaak die leidde tot het cassatiearrest van 12 december
1991 (Arr. Cass., 1991-92, 336; Pas., 1992, I, 284, concl. Adv. Gen. Janssens
De Bisthoven; R.C.J.B., 1994, 7, noot Glansdorff, F.; Rev. Not. B., 1992,
107, noot D.S.; R.W., 1992-93,217, noot Carette, A.).
Het gebouw dat het voorwerp uitmaakte van een eenzijdige verkoopbelofte
was op 8 maart 1979 door brand vemield. Hiervan op de hoogte, besliste de
begunstigde van de verkoopbelofte om op 12 maart 1979 toch nog zijn
aankoopoptie uit te oefenen. De begunstigde meende aldus recht te hebben
op de uitkering die de belover vanwege zijn brandverzekeraar n.a.v. het
voorval te verwachten had. Hij verwees daarvoor naar artikel 1303 B.W.
(, W anneer de zaak is teniet gegaan, buiten de handel is gesteld of is verloren
gegaan, buiten de schuld van de schuldenaar, is deze gehouden, ingeval hij
omtrent die zaak enig recht of enige vordering tot schadevergoeding bezit,
dat recht of die vordering aan zijn schuldeiser af te staan"). Zowel in eerste
aanleg, in hager beroep als voor het Hof van Cassatie, ving hij echter bot.
Wat de draagwijdte en implicaties van een eenzijdige verkoopbelofte betreft,
herinnert het Hofvan Cassatie er in het arrest van 12 december 1991 aan dat
de belovende partij door de eenzijdige verkoopbelofte op onherroepelijke
wijze ver!>licht is de K:oopuif te \roereii -als de beglihstigde te lfentieil geeftdat
hij het goed wil verwerven, op voorwaarde dat de partijen zich hebben willen
verbinden en akkoord gegaan zijn omtrent de te verkopen zaak en de prijs die
door de begunstigde moet worden betaald; dat de verkoopbelofte voor de
belovende partij slechts een verbintenis is om iets te doen en dat de koop pas
gesloten is als de begunstigde zijn aankoopoptie uitoefent; dat de verkoopbelofte, v66r het uitoefenen van de aankoopoptie, aan de begunstigde geen
enkel recht op de beloofde zaak verleent (zie reeds in die zin Cass., 9 januari
1975, Arr. Cass., 1975, 522; R. W., 1974-75, 2647). Aangezien in casu, door
het tenietgaan van het goed v66r het lichten van de optie, het voorwerp van
de verkoopbelofte teniet was gegaan, het voor de belover onmogelijk was
geworden zijn verbintenis uit te voeren en de verkoopbelofte aldus doelloos
was geworden, kon de feitenrechter volgens het hoogste rechtscollege wettig
weigeren gevolgen toe te kennen aan het uitoefenen van de aankoopoptie
door de eiser. En de door eiser ingeroepen zakelijke indeplaatsstelling
krachtens artikel 1303 B.W.? Daarvoor was vereist dat hij een recht op de
zaak bezat, wat in casu evenwel niet het geval was (supra). De begunstigde
kon niet aanvoeren dat de verkoopbelofte betrekk:ing had op de rechten of
vorderingen tot schadevergoeding omtrent het goed met toepassing van
artikel 1303 B.W.
De vraag betreffende zakelijke subrogatie t.a.v. verzek:eringsuitkeringen
daargelaten, kan men zich de vraag stellen of de vemieling van een gebouw
waarop een koopoptie werd verleend, het voorwerp van die optie wel altijd
volledig teniet doet en haar - vanuit het standpunt van de beneficiant
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bekeken - per se doelloos maakt. Als de optie slaat op een gebouw met
grond, ziet men b.v. niet in waarom de beneficiant na vemieling van het
gebouw de optie niet meer zou m6gen lichten, aan de destijds overeengekomen (prijs)voorwaarden uiteraard, indien hij zulks wil en bereid is de
overblijfselen van het gebouw en de grond te nemen in de staat waarin zij
zich op dat ogenblik bevinden (vgl. Trib. gr. inst. Hazebrouck, 19 oktober
1983, D., 1984, 379, noot Contamine-raynaud, M.; Rev. trim. dr. civ., 1984,
737, noot Remy, Ph.). Het hier besproken cassatiearrest spreekt zich over dit
punt als zodanig niet uitdrukkeljk uit; de voorziening hie1d geen rechtstreekse kritiek in op het oordeel van de feitenrechter dat het goed, voorwerp
van de eenzijdige verkoopbelofte, teniet was gegaan waardoor het voor de
belover volstrekt onmogelijk geworden was de verbintenis uit te voeren.
Zo men aanvaardt dat de beneficiant de optie wel degelijk nog kan lichten en
daardoor eigenaar worden van het goed, zou hij in dat geval een nog
uitstaande vordering op de verzekeraar van het goed als kwalitatief recht
ovememen (vgl. Carette, A, ,Het door toeval tenietgaan van de zaak die het
voorwerp uitmaakte van een eenzijdige verkoopbelofte, v66r het uitoefenen
van de optie" (noot onder Cass., 12 december 1991), R.W, 1992-93, (218),
221).
23. ONMOGELIJKHEID TOT LICHTING VAN DE OPTIE-SCHADELOOSSTELLING. -De
verhuurders hadden bij de ondertekening van het huurcontract op 21 september 1979 betreffende een onroerend goed, aan de huurder in een afzonderlijke overeenkomst een aankoopoptie verleend. Deze zou aflopen op 31 maart
1981. Indien de optie binnen die termijn niet werd gelicht, zou de huurder
een schadevergoeding van 1.800.000 frank moeten betalen v66r 15 april
1981 en dit zonder verwittiging. Dit lijkt eigenaardig. Partijen noemen de
vergoeding een ,indemnite de blocage". Hoe dit ook zij, de optie werd niet
gelicht, maar de huurder weigerde de bedongen schadevergoeding te betalen.
Hij steunde hiervoor op het feit dat de verhuurder zijn verplichting tot het
installeren van centrale verwarming en van een goederenlift niet was nagekomen, terwijl hij hiertoe op grond van art. 6 van het huurcontract gehouden
was. Op grond hiervan verkeerde de huurder in de onmogelijkheid om op een
normale manier zijn optierecht uit te oefenen. Dit werd door de Rechtbank
van Eerste Aanleg aangenomen. Het huurcontract en de aankoopoptie konden immers niet los van elkaar worden gezien. De verplichting van de
verhuurder om deze grote herstellingen uit te voeren, was bedoeld om de
huurder toe te laten zijn optierecht uit te oefenen. Het Hof van Beroep was
het eens met deze redenering. Bijgevolg was de verhuurder niet gerechtigd
om de bedongen schadevergoeding we gens het niet lichten van de optie op te
eisen, vermits hij zelf op een foutieve wijze de normale uitoefening ervan
had verhinderd (Brussel, 9 november 1988, Res. Jur. Imm., 1989, 87).
24. PRIJS VOOR DE AANKOOPOPTIE. - Het bedrag dat de begunstigde van een
aankoopoptie verschuldigd is indien hij deze optie niet licht, moet worden
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beschouwd als de prijs voor deze optie, met name als tegenprestatie voor de
belofte dat het goed gedurende de periode van de optie niet zal worden
verkocht. In casu hadden de huurders hun mogelijkheid om het door hen
gehuurde goed te kopen niet binnen de vastgelegde termijn benut. Dit bracht
met zich mee dat de verhuurder aanspraak maakte op een bedrag dat 25% van
de koopprijs bedroeg. De huurders bekenden wel dat ze door de optie niet te
lichten een schuld hadden tegenover de verhuurder, doch ze kwalificeerden
deze als een schadevergoeding. Ze beweerden dan ook dat het in het contract
bedongen bedrag van 25% van de koopprijs veel te hoog lag en wilden
maximum 10% betalen. Het Hof van Beroep aanvaardde deze kwalificatie
niet. Zij besliste dat de som die moest worden betaald bij het niet lichten van
de optie in feite de prijs uitmaakte voor de belofte van de verkopers om het
goed gedurende de looptijd van de optie niet aan anderen te verkopen.
Bovendien lag deze prijs niet te hoog. De overeenkomst was immers gesloten
in een periode dat de vastgoedmarkt heel onstabiel was en bovendien bracht
het gebruik van het gehuurde materiaal een heel aanzienlijke waardevermindering ervan mee (Bergen, 20 november 1991, Rev. Not. Belge, 1993,
300).

§ 2. Algemene verkoopsvoorwaarden
---

25. TOEPASSELIJKHEID. - De aanvaarding door de koper van algemene
contractsvoorwaarden van de verkoper, blijft in concrete gevallen aanleiding
geven tot betwistingen (zie vorig Overzicht, T.P.R., 1989, nrs. 23-25; zie ook
naar algemeen contractenrecht Dirix, E. en Van Oevelen, A., ,Kroniek van
het verbintenissenrecht (1985-1992)", R. W., 1992-93, (1209), 1213-1215;
Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nrs. 65 e.v.).
Tussen handelaars kan de stilzwijgende aanvaarding van de factuurvoorwaarden van de wederpartij afgeleid worden uit afwezigheid van tijdig
protest na ontvangst ervan.
Het verweer van een koper dat hij de facturen niet op of rond de factumdatum ontvangen had, doch slechts maanden later, werd door het Hof van
Beroep van Gent als ongeloofwaardig afgedaan en daarom verworpen. Het
Hof van Cassatie vemietigde deze beslissing: het staat aan de verkoper die
zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van
facturen, voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest, te bewijzen
op welke datum de facturen bij de geadresseerde toekwamen. Het Gentse
Hof kon zijn beslissing dat de facturen rond de factuurdatum ontvangen
waren, niet wettig steunen op de enkele grond dat het verweer van de koper
betreffende de ontvangstdatum van de facturen niet geloofwaardig voorkomt
(Cass., 8 november 1991, Arr. Cass., 1991-92, 226; Pas., 1992, I, 192).
26.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN -

BEPALING. -
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ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE

De koper had bij de eiseres een collectie kledingstukken
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gekocht voor de verkoop in zijn winkel. Op de bestelbon werd als leveringsdatum ,januari-februari 1988" afgesproken. De keerzijde van deze bon
bevatte de volgende clausule: ,De leveringstermijnen worden slechts vastgesteld bij wijze van aanduiding. Een vertraging in de levering zal geen
aanleiding geven tot weigering der goederen of vraag tot schadeloosstelling,
zonder voorafgaande ingebrekestelling". Een deel van de goederen werd
tijdig geleverd, maar het overige gedeelte slechts op 11 maart 1988, dus met
een vertraging van elf dagen. De koper weigerde deze laattijdige levering
nog in ontvangst te nemen. Daarop dagvaardde de verkoopster de koper tot
betaling van deze partij kledingstukken. Ze beriep zich hierbij op de clausule
betreffende de leveringstermijn in haar algemene voorwaarden. De rechter
oordeelde echter dat deze clausule niet van toepassing was omdat de partijen
een duidelijke en strikte leveringstermijn hadden afgesproken. De koper
moest immers zijn koopwaar op zijn beurt ook nog aan de man kunnen
brengen. Bovendien was de koper niet verplicht eerst de verkoper in gebreke
te stellen en dan bij de rechter de ontbinding van de koopovereenkomst te
vorderen. Als de koopwaar op 11 maart 1988 al niet meer van nut was voor
de koper, kon ze dit zeker niet meer zijn op het ogenblik dat de rechter, veel
later, de ontbinding van de koop in het voordeel van de verweerder zou
uitspreken (Vred. St.-Niklaas (1ste kanton), 22 oktober 1990, R. W., 1991-92,
1092, noot).
27.

BATTLE OF FORMS. STRIJDIGHEID TUSSEN AANKOOP- EN VERKOOPSVOOR-

Een O.C.M.W. had bij een aannemer twee boilers besteld en
deze door hem laten installeren. Belangrijk voor deze zaak is dat de installatie pas negen maanden na de levering gebeurde. Al snel bleek dat de vaten
lekken vertoonden en onbruikbaar waren. Een deskundigenonderzoek wees
uit dat deze lekken enkel aan een fabricagefout te wijten konden zijn. Het
O.C.M.W.-rusthuis dagvaardde uiteindelijk de aannemer tot verbreking van
de overeenkomst en tot betaling van een schadevergoeding. In eerste aanleg
werd deze vordering als ongegrond afgewezen op grond van de overweging
dat op de koopovereenkomst de algemene verkoopsvoorwaarden van de
verweerder van toepassing waren. Betreffende de garantie bevatten deze
de volgende clausule: ,de garantie is in de tijd beperkt tot een jaar vanaf de
verzenddatum en enkel tot fabricagefouten; wordt een fabricagefout erkend,
dan beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot een herstellen van
het voorraadvat zonder dat hij verplicht kan worden tot terugbetaling, vergoedingen of schadevergoeding". In beroep werd het vonnis hervormd. Uit
de feiten bleek namelijk dat het rusthuis de bestelling via een bestelbon die
haar aankoopvoorwaarden bevatten, had gedaan en dat uit niets bleek dat ze
de verkoopvoorwaarden van de verweerder stilzwijgend had aanvaard. Een
aanvaarding mocht volgens het Hof namelijk niet worden afgeleid uit het feit
dat de afleveringsbon voor ontvangst van het materiaal werd afgetekend,
noch uit de betaling van de factum. De aankoopvoorwaarden bevatten geen
specifieke bepalingen betreffende de garantie, zodat het gemeen recht van

WAARDEN.-

681

toepassing was. Aangezien de twee sets voorwaarden tegenstrijdigheden
bevatten, hi even ze elkaar op en aangezien beperkingen op de gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid restrictief moeten worden gei:nterpreteerd, kon de aannemer zijn aansprakelijkheid niet ontlopen. De overeenkomst werd dan ook verbroken en de verweerder moest het rusthuis een
schadevergoeding betalen (Antwerpen, 17 mei 1989, Limb. Rechtsl., 1989,
131).
28. NIET-TEGENSTELBAARHEID AAN DE KOPER. TOEPASSINGSGEVALLEN.- Een
1everancier eiste overeenkomstig zijn a1gemene verkoopsvoorwaarden nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding. Zowel in eerste aanleg als in beroep werd dit verzoek afgewezen. De leverancier had immers op
geen enkel ogenblik de aandacht van zijn koper, een niet-handelaar, op deze
algemene verkoopsvoorwaarden getrokken. Ze waren trouwens heel klein
afgedrukt op de achterkant van de bestelbon. Bovendien had de verkoper zelf
zijn voorwaarden terzijde geschoven, omdat hij nooit enig voorschot op de
prijs had geeist zoals nochtans was bepaald. Op grond van deze elementen
achtten noch de Rechtbank van Eerste Aanleg, noch het Hof van Beroep de
koper gebonden door de algemene voorwaarden (Brussel, 8 februari 1991,
J.T., 1991, 565).
Indien een bestelbon van de verkoper niet verwijst naar zogenaamde algemene voorwaarden zijn deze niet tegenstelbaar aan de koper. Het feit dat de
koper zelf een handelaar was, deed hieraan niets af. Er bestonden tussen de
partijen in casu namelijk geen vroegere handelsrelaties waaruit de kennis
ervan door de koper kon worden afgeleid (Bergen, 28 maart 1990, Pas.,
1990, II, 191).
29.

TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN VAN EEN CLAUSULE VAN EIGENDOMS-

-In de volgende
zaak was tussen de partijen overeengekomen dat de verkoper eigenaar bleef
van de goederen tot deze volledig betaald waren. Op 22 november 1983 had
de appellante per aangetekende brief een aanmaning tot betaling gestuurd.
Hieraan werd echter geen gehoor gegeven. Daarop stuurde de appellante op
2 december 1983 aan de koper een telex: , Overeenkomstig onze algemene
voorwaarden, die U hebt aangenomen gelet op onze jarenlange commerciele
relaties, blijven deze goederen onze eigendom zolang de rekeningen niet
integraal zijn betaald. Bij telex vorderen wij de eigendom van deze goederen
op. Graag hadden wij binnen twee dagen een antwoord op ons voorstel,
anders zal een dagvaarding worden uitgebracht". De koper bevestigde door
een aangetekend schrijven van dezelfde dag de telex van de appellante. Bij
deurwaardersexploot betekend op 13 december 1983 dagvaardde de appellante de koper, maar die was reeds op 7 december 1983 failliet verklaard. De
rechtbank van koophandel oordeelde dat het door de eiseres ingeroepen
beding van eigendomsvoorbehoud niet kon worden tegengeworpen aan het
faillissement. De eiseres ging hiertegen in beroep. Ze argumenteerde dat zij
VOORBEHOUD IN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

682

I.
v66r het faillissement en v66r elke samenloop de door haar geleverde
goederen had teruggevorderd en deze terugvordering haar effect diende te
sorteren, zelfs na het faillissement. Ret Hof gafhaar gelijk. Ret oordeelde dat
ze reeds op 2 december 1983 de goederen zonder enig bedrieglijk karakter
had teruggevorderd. De passus in de telex dat zij de koper zou dagvaarden
indien hij niet bereid was de goederen in der minne terug te geven, deed
volgens het Hof niets af aan het inroepen van het eigendomsvoorbehoud en
de revindicatie (Antwerpen, 1 maart 1988, R. W., 1988-89, 575; Ann. Dr.
Liege, 1988, 338).
30.

KREDIETVERZEKERING. GELDIGHEID VAN EEN CLAUSULE TOT ANNULERING

Art. 23 van de verkoopsvoorwaarden van een
leverancier van betonnen elementen luidde als volgt: ,Indien het krediet
van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht
voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.
Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de
gehele bestelling of een deel ervan te annuleren". Op 10 september 1984 had
een aannemer bij die leverancier een bestelling gedaan. De goederen werden
geleverd, maar de koper bleef in gebreke ze te betalen. Na verscheidene
ingebrekestellingen zette de leverancier de leveringen definitief stop, zich
daarbij beroepend op art. 23 van zijn verkoopsvoorwaarden. De koper
beweerde dat art. 23 van de verkoopsvoorwaarden een potestatieve voorwaarde in de zin van art. 1174 B.W. uitmaakte en bijgevolg nietig was. De
rechtbank beaamde dit niet, vermits de toepassing van art. 23 niet louter
afhankelijk was van de wil van de verweerster, maar ook van een feit bij de
andere contractpartij nl. de verslechtering van zijn krediet. Bovendien bleek
uit het geheel van de feitelijke elementen dat de verweerster al het mogelijke
had gedaan om het contract toch doorgang te laten vinden. Ze had namelijk
de kredietlijn regelmatig overschreden en het krediet zelfs verdubbeld door
via een zustermaatschappij te leveren. Er kon dus evenmin gesteld worden
dat de verweerster de clausule te kwader trouw had ingeroepen (Kh. Hasselt,
29 maart 1990, De Verz., 1991, noot Henry, J.).
VAN EEN BESTELLING. -

31. STRAFBEDING. -En strafbeding kan niet toegepast worden indien de
partij, tegen wie ze was bedongen, geen contractuele fout kan verweten
worden (Rb. Nijvel, 23 februari 1988, J.L.M.B., 1989, 618). Een maatschappij voor sociale huisvesting verkocht een sociale woning aan een
particulier met verbod de woning gedurende twintig jaar door te verkopen
aan derden, behoudens toestemming van de maatschappij, die een recht van
voorkoop had. De woning werd doorverkocht nadat de maatschappij daarin
had toegestemd ,onder voorbehoud van haar recht van voorkoop", maar
zonder de wil te kennen te geven dat recht uit te oefenen. Voor de particulier
was er geen sprake van wanprestatie en het strafbeding was niet van toepassing.
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Een vervoersondememing kocht vrachtwagens. De verkoper voerde onderhouds- en nazichtwerken uit en maakte daarvoor drie facturen op. Een
factuur was manifest foutief opgemaakt. De koper weigerde de betaling
van de drie facturen. Aileen de manifest foutieve factuur bleek verkeerd te
zijn. De overige twee niet, en daarvoor dreigde een strafbeding. Dat werd
niet toegepast, omdat de koper goede redenen had om aan hun juistheid te
twijfelen (Bmssel, 10 maart 1988, J.T., 1988, 624).
AFDELING 2

GEBREKEN IN DE TOESTEMMING

§ 1. Dwaling
32. BEGRIP. - Om te kunnen dienen als grond tot vemietiging van de
overeenkomst moet de dwaling ,substantieel" en ,verschoonbaar" zijn.
Ret begrip ,substantieel" houdt in dat het aspect waarover werd gedwaald
voor de betrokkene van doorslaggevend belang was om de overeenkomst aan
te gaan. De notie ,verschoonbaar" betekent dat het niet mag gaan om een
vergissing die een redelijk mens in die omstandigheden niet zou hebben
begaan. Ret spreekt voor zich dat we de werkelijke draagwijdte van deze
begrippen pas kunnen inschatten als we de concrete invulling ervan door de
rechtspraak en de rechtsleer nagaan. Er is hi~!" llit_era1lfg_yeel mi_mteyo_or
casuistiek en-inferpretatie.-Een-inooi voorbeeld hiervan vinden we in de
volgende casus, waarbij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Rof van
Beroep van Luik compleet verschillend oordeelden. Eenjong koppel was op
zoek naar een stukje bouwgrond in de buurt van de plaats, waar ze heiden
werkten. Tijdens hun speurtocht ontdekten ze een stuk grond waarop een
groot bord was geplaatst. Rierop was te lezen: ,Openbare verkoop in AlleurAns, me de la Resistance, mim stuk grond". Ze verwierven de grond, maar
achteraf bleek dat ze een stuk industriegrond in de me de la Resistance
hadden verworven en niet, zoals ze dachten, het stuk grond waarop het
aankondigingsbord was geplaatst, gelegen op de ,route militaire". Ze stapten naar de rechtbank met de eis hun koopovereenkomst te vemietigen op
grond van dwaling. Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik kregen
ze geen gelijk. De rechter oordeelde dat er wel een substantiele dwaling was,
maar dat ze zeker niet verschoonbaar was. Ret feit alleen dat een van de
aankondigingsborden van de openbare verkoop op een ander terrein dan het
effectief verkochte was geplaatst, kon op zich de dwaling in hoofde van de
kopers niet rechtvaardigen. Er was immers eveneens een paneel geplaatst op
het verkochte terrein, terwijl op het bord van de grond die de kopers dachten
te kopen was aangeduid ,Rue de la Resistance". Ret was bijgevolg hun
plicht om de nodige informatie in te winnen over de ligging van deze straat.
Bovendien konden ze bij de instrurnenterende notaris alle inlichtingen krijgen over de kenmerken van het perceel (ligging-oppervlakte-de mogelijkheid om er al dan niet een fermette te bouwen) en kennis nemen van het
aanbestedingsplan, zoals van iedere voorzichtige koper verwacht wordt. Ten
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slotte had de notaris op de openbare zitting een opmetingsplan laten rondgaan zodat er geen twijfel meer kon bestaan over de werkelijke ligging van
de te koop aangeboden grond. Gelet op al deze elementen besliste de rechter
dat de kopers een onverschoonbare fout hadden begaan (Rb. Luik, 10 april
1989, JL.M.B., 1990, 224, noot Rerinne, E.). Ret Rof van Beroep besliste
hier anders over. Ret hanteerde het begrip ,gedrag van een redelijk persoon
geplaatst in dezelfde objectieve en subjectieve omstandigheden". Er moest
rekening worden gehouden met de leeftijd, het beroep, de ervaring, ...van het
koppel in casu. Ret oordeelde dat de eerste rechter gelet op de jonge leeftijd
van de kopers en hun gebrek aan kennis omtrent de complexiteit van een
procedure van openbare verkoop veel te streng gevonnist had. Bovendien
ontbrak op het opmetingsplan elke plaatsaanduiding, hetgeen ook voor
verwarring zorgde. Ret Rof besliste bijgevolg dat de dwaling in hoofde
van de kopers niet enkel substantieel was, maar ook verschoonbaar, zodat er
nooit een geldig contract tot stand was gekomen (Luik, 25 januari 1991,
R.R.D., 1991, 421). De totaal verschillende oplossing tussen de Rechtbank
van Eerste Aanleg en het Rof van Beroep bemst louter op de interpretatie van
,een redelijk persoon in dezelfde omstandigheden". De Rechtbank van
Eerste Aanleg hanteerde hiervoor duidelijk alleen objectieve criteria zoals
bijvoorbeeld de kennisname van het aanbestedingsplan, terwijl het Rof ook
met subjectieve elementen, zoals de leeftijd en het intellectueel niveau van
de kopers rekening hield.
33. TOEPASSINGSGEVALLEN.- Een koper had bij authentieke akte dd. 11 augustus 1978 een stuk grond gekocht, met de uitdmkkelijke bedoeling er te
bouwen. Dit bleek zonder meer uit een document voorafgaand aan het
contract, waarin uitdmkkelijk was bepaald: "De verkoop zal nochtans slechts
definitief zijn op voorwaarde dat het werkelijk bouwgrond betreft. Wij
vragen een stedebouwkundig attest aan. Ret dossier wordt slechts aan de
notaris overgemaakt na ontvangst van het stedebouwkundig attest.". Op
15 juni 1978 verleende de gemachtigde ambtenaar van het bestuur voor
stedebouw een gunstig advies en leverde op 22 juni 1978 het stedebouwkundig attest af. Ook in de authentieke akte werd uitdmkkelijk de vermelding
,bouwgrond" opgenomen. De gemachtigde ambtenaar van stedebouw
kwam echter op 24 oktober 1978 op zijn beslissing temg. De administratie
had immers per vergissing advies uitgebracht over het perceel sectie D nr.
114/q/3, dat in tegenstelling tot het perceel sectie D m. 114/r/3, waarvoor de
aanvraag was gebeurd, helemaal niet voor bebouwing in aanmerking kwam.
Daarop werd de verkoper geconfronteerd met de vordering van de teleurgestelde koper tot vernietiging van de verkoop op grond van dwaling. De
rechter nam aan dat er ongetwijfeld een substantiele dwaling bestond nu
bleek dat de koper tegen zijn verwachting in geen bouwgrond had gekocht.
Ret argument van de verkopers dat de dwaling in hoofde van de koper niet
verschoonbaar zou zijn, werd niet weerhouden. Roewel hij inderdaad een
professionele makelaar in onroerende goederen was, besliste de rechter dat
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een rede1ijk en normaa1 voorzichtig beroepsmake1aar in deze1fde concrete
omstandigheden gep1aatst evenzeer zou hebben gedwaa1d. Immers, zowe1 de
aanvraag om het attest a1s het attest ze1f verme1dden de juiste kadastra1e
gegevens en exponenten. De vergissing van de administratie was trouwens
niet gebeurd door een onnauwkeurige of foutieve vermelding in de aanvraag
maar enke1 a1s gevo1g van een interpretatie van de administratie. Bijgevo1g
namen zowe1 de rechtbank in eerste aan1eg a1s het Hofvan Beroep aan dat de
dwa1ing ,substantieel" en ,verschoonbaar" was. Evenwe1 kon de verkoper
niet gehouden worden tot enige schadevergoeding, a1 was het onder de vorm
van vergoedende interesten, omdat hij ze1f niet de oorzaak van de vergissing
was. Hij moest enkel de ontvangen verkoopprijs terugbeta1en (Antwerpen,
22 februari 1989, T. Not., 1990, 27).
In de vo1gende zaak had de discussie opnieuw betrekking op een stuk
bouwgrond. In casu hadden de appellanten een percee1 bouwgrond gekocht,
dat op het ogenb1ik van het verlijden van de authentieke akte nog verpacht
was ,b1ijkens verba1e pachtovereenkomst sedert 1954, zo verk1aard door de
verkopers". Op 30 juni 1980 1ieten de kopers aan de pachters opzegging
betekenen. Hun vordering tot geldigverk1aring van de opzegging werd door
de vrederechter evenwe1 a1s ongegrond afgewezen. Uit de feite1ijke gegevens
kwam immers vast te staan dat de vader van de pachter sinds 1 oktober 1925
de grond in pacht had, terwij1 de kopers niet bewezen dat vanaf 1 oltober
1954 een nieuwe pachtovereenkomst werd ges1oten met de huidige pachter.
De opzegging was dus niet gebeurd nadat op 30 september 1981 een
negenjarige periode geeindigd was. Na deze uitspraak keerden de kopers
zich tegen hun verkopers. Ze beweerden dat de mogelijkheid om de pacht op
te zeggen en aan hun bouw te beginnen binnen een termijn van twee jaar na
aankoop een essentie1e voorwaarde was voor het s1uiten van het contract.
Omdat kwam vast te staan dat de 1opende pacht nog zeven jaar duurde,
bestond er vo1gens hen dwa1ing die de vemietiging van de overeenkomst
rechtvaardigde. In beroep werd hun vordering gegrond verk1aard. Het Hof
nam op grond van de ontbindende voorwaarde in de onderhandse overeenkomst aan dat het voor de kopers inderdaad essentiee1 was dat ze binnen de
twee jaar vrij over het goed konden beschikken. Hoewe1 de ontbindende
voorwaarde in de authentieke akte van 28 augustus 1979 (er wordt verkeerd
geste1d 30 juni 1980) niet uitdrukke1ijk werd hemomen, werd hen nochtans
deze1fde zekerheid gegeven vermits erin verme1d werd dat het goed sinds
1 oktober 1954 verpacht was. In deze zaak hadden de ge"intimeerden- de
verkopers - op hun beurt tegen hun eigen verkopers een vordering tot
vrijwaring ingeste1d. Ze beweerden immers dat ze ze1f in dwa1ing werden
gebracht. Hun argumenten werden echter niet aanvaard. Vooreerst stelde het
Hof vast dat in hun koopcontract naast het feit dat de betreffende grond sinds
1 oktober 1954 in pacht was, eveneens uitdrukke1ijk was opgenomen ,voorafgaandelijk aan deze datum werden de goederen in pacht gehouden door de
vader van de huidige pachter". Bovendien waren de ge"intimeerden 1andbouwers. Het Hof oordee1de op grond van die hoedanigheid dat deze aandui-
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ding voor hen voldoende was om nate gaan op welke wijze de pachten elkaar
opvolgden. Als landbouwers moesten ze voldoende vertrouwd zijn met de
figuur van pachtoverdracht en vermoeden dat indien de zoon de vader als
pachter opvolgt er verderzetting van de eerste pacht plaatsvindt. Vermits er
bovendien geen schriftelijke kennisgeving van de overdracht bestond, diende
hij zeker te weten dater sprake was van pachtvemieuwing (Gent, 28 oktober
1988, T. Agr. R., 1989, 179).
De ovememers van een handelszaak hadden de bedoeling in het gekochte
goed een dancing uit te baten. In de akte dd. 28 oktober 1975 werd hier
uitdrukkelijk naar verwezen. Er werd bovendien uitdrukkelijk bepaald dat de
handelszaak voldeed aan alle administratieve voorschriften om er een dancing uit te baten. In februari 1976 kregen ze bezoek van de brandinspectie die
vaststelde dat er heel wat werken moesten gebeuren opdat de dancing aan de
nodige brandvoorschriften van de gemeente zou voldoen. De administratie
deelde dit mee aan de eigenaars van het gebouw, nl. de overlaters van de
handelszaak, terwijl de ovememers-uitbaters slechts een kopie ter informatie
kregen. Bij aangetekende brief herinnerden deze laatsten de overdagers aan
hun garantie gegeven in de overeenkomst van overdracht van de handelszaak. De overdragers reageerden echter niet en op 27 augustus 1976 werd de
dancing op bevel van de burgemeester gesloten. Toen de ovememers vervolgens een vordering tot vemietiging van de koop op grond van dwaling
indienden, willigden zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg als later het Hof
van Beroep deze eis in. Beiden waren immers van oordeel dat de ovememers
uit niets konden vermoeden dat de dancing, die overigens reeds gedurende
enkele jaren door de overdagers zelf zonder enig probleem werd uitgebaat,
volstrekt niet aan de voorschriften van het gemeentelijk reglement voldeed.
Bovendien had de uitdrukkelijke garantie door de overlaters hun vertrouwen
nog versterkt, zodat de dwaling niet enkel substantieel (de zaak kon immers
niet als dancing uitgebaaat worden) maar in hun hoofde ook verschoonbaar
was (Bergen, 28 februari 1989, Pas., 1989, II, 221). We stellen ons hier de
vraag of er niet wat mild geoordeeld werd. Uitbaters van een dancing zijn
toch professionelen waarvan we niet moeten aannemen dat ze de overlaters
zonder meer op hun woord kunnen geloven. Indien in de koopakte echter
formeel gegarandeerd werd dat de zaak als dancing kon uitgebaat worden,
heeft men niet te doen met een dwaling, maar met een niet-conforme levering.

34. TIJDSTIP BEOORDELING. - De regel dat het bestaan van een wilsgebrek
beoordeeld moet worden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, belet niet dat de feitenrechter, wat het bewijs van dwaling op dat
tijdstip betreft, gedragingen van mi de contractsluiting in aanmerking mag
nemen en met name wettig kan oordelen dat het gedrag van de eiser na het
sluiten van de koopovereenkomst uitsluit dat hij op het ogenblik van de koop
niet vrij en onder dwaling zijn toestemming gegeven heeft (zie Cass.,
11 oktober 1991, TR.V., 1992, 83, verwerpt voorziening tegen Antwerpen,
10 september 1990, T.R. V., 1992, 93, noot Van Hooghten, P.). Het betrofhier
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de ovemame van aandelen in een vennootschap, waarbij gestipuleerd was dat
de prijs, in beginsel vastgesteld op 11 miljoen frank, vermeerderd zou
worden met het bedrag van de vorderingen van de vennootschap en verminderd met haar schulden, op een bepaalde datum. De koper van de aandelen
bekloeg er zich- uiteindelijk vruchteloos - over dat de rekening-courantverhouding tussen zijn verkoper en de vennootschap (waarvan de verkoper
nota bene zaakvoerder was) geevolueerd was van een batig saldo ten gunste
van de verkoper naar een vordering van de vennootschap op de verkoper,
hetgeen volgens de overeengekomen prijsformule tot een hogere prijs leidde.

§2. Bedrog
35. OVERDRACHT VAN HANDELSZAAK. - Een jonge dame baatte een beenhouwerij uit in een gehuurd pand. Na de gerechtelijk ontbinding van deze
handelshuur droeg zij haar handelszaak over aan een andere handelaar. Over
de ontbinding werd met geen woord gerept. De overdracht was dus nietig uit
hoofde van bedrog (Bergen, 10 februari 1992, J.T., 1992, 777).
36. VERKOOP VAN ONROEREND GOED. GEBREKEN AAN HET VERKOCHTE GOED. Een woonhuis werd verkocht ,in de staat waarin het zich bevond en met alle
zichtbare en verborgen gebreken". De open haard, het enige verwarmingsmiddel bleek niet behoorlijk te werken. Volgens de deskundige ware11 de
verkopers daarvan op de hoogte. Hun stilmrijgen werd als bedrog beschouwd. Dit bedrog maakte de exoneratieclausule ongeldig. De kopers
hadden bijgevolg recht op de betaling door de verkopers van de herstellingskosten (Luik, 30 oktober 1990, J.T., 1991, 129).
Een perceel grond werd verkocht voor 530.000 frank. Nadat ze de notariele
akte hadden ondertekend, ontdekten de kopers dat de ondergrond onstabiel
was (breuklijn ten gevolge van mijnuitbating) en niet geschikt om op te
bouwen. De kopers eisten de nietigverklaring van de koop op grond van
bedrog of dwaling. Bedrog wordt evenwel niet weerhouden indien de
bedrogene, mits een normale moeite, de waarheid had kunnen vememen.
Zijn dwaling is dan eerder het gevolg van zijn nalatigheid dan van het
gepleegde bedrog (R. Vandeputte, De overeenkomst, p. 69, Brussel, Larcier,
1977, met verwijzing onder noot 132). De kopers hadden navraag moeten
doen bij de N.V. K.S. Uit de voorlezing van de koopakte door de notaris
hadden zij ook vemomen dat er onder hun perceel aan mijnbouw was
gedaan. Hun vordering werd ongegrond verklaard (Rb. Hasselt, 3 oktober
1989, T.B.B.R., 1990, 367).

37.

VERKOOP VAN ONROEREND GOED. MISBRUIK VAN DEMENTIE BIJ DE TEGEN-

Een huis te Rixensart, verhuurd aan een banketbakker, was
eigendom van dertien mede-eigenaars. De oudste van deze mede-eigenaars,
een oude man die aan dementie leed, was eigenaar voor 91,46% van het huis.
De banketbakker wou het huis kopen en hood de oude man 2.200.000 frank
aan. Deze laatste weigerde. Enkele dagen later haalde de bakker een huzarenPARTIJ. -
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stuk uit. Hij bezocht de oude man, de Heer Galle, vergezeld van zijn boekhouder en van de notaris van de Heer Galle. De Heer Galle ondertekende een
koopcompromis waarin hij akkoord ging met een koopprijs van 1.400.000
frank. De notaris had de Heer Galle voorgespiegeld dat de waarde van het
huis gevoelig gedrukt werd door het feit dat het verhuurd was. Op zich is dat
al grof, maar het was bovendien verhuurd aan de kandidaat-koper zelf. De
andere mede-eigenaars gingen na een verzoek van ,hun" notaris uiteinde1ijk
ook akkoord. De Heer Galle overleed kort nadien, zijn weduwe stelde een
vordering tot vemietiging van de koop wegens bedrog in. Ze kreeg gelijk
(Brussel, 17 februari 1989, J.T., 1989, 291).
38. VERKOOP VAN ONROEREND GOED. VERKOPER DOOR FAILLISSEMENT BEDREIGD. - Een kapper ondertekende een koopcompromis betreffende een
perceel grond dat hij kocht van een immobilii~nkantoor dat op de rand van het
faillissement stond, maar dit ,detail" voor de kapper verborgen had gehouden. Door het faillissement kon de authentieke koopakte niet verleden
worden. Op vordering van de kapper werd de koop nietig verklaard wegens
bedrog (Kh. Brugge, afdeling Oostende, 24 oktober 1991, T Not., 1992, 173,
noot; T Vred., 1992, 173).

39.

VERKOOP VAN ONROEREND GOED. VERBOD EEN HINDERLIJK BEDRIJF UIT TE

Er werd een koopcompromis ondertekend betreffende een onroerend goed in Schaarbeek. Enkele weken later vemamen de kopers, bij het
lezen van het ontwerp van notariele akte, dat het verboden was een hinderlijk
bedrijf uit te baten in of op het verkochte goed. De verkopers stelden
onmiddellijk voor die clausule te schrappen, maar de kopers weigerden dit
en de authentieke akte werd verleden. Korte tijd later eisten ze toch de
nietigheid van de koop op grond van zgn. bedrog door de verkopers. De
kopers vingen vanzelfsprekend bot (Brussel, 29 maart 1988, Rev. Not. B.,
1989, 379, noot D.S.). Het Hofmaakt nog uitvoerige overwegingen betreffende de gebruikelijkheid van de besproken clausule en de verplichting van
de kopers om zich te informeren, verwijst nog naar de rechtsleer, maar legt te
weinig de nadruk op de moedwil van de kopers, die hier een manifest
onredelijke eis ingesteld hebben.
BATEN. -

40. VERVALSTE KILOMETERTELLERS. - Ook ditmaal zijn ze weer van de
partij, de wagens met gemanipuleerde kilometertellers (zie vorig Overzicht,
T.P.R., 1989, nr. 34). Indien de manipulatie gebeurt door de verkoper, gaat
het ontegensprekelijk om bedrog in de zin van de artikelen 1109 en 1116
B.W. Naargelang de koper de zaak aldan niet nog wel zou gekocht hebben
indien hij van ~e ware toedracht op de hoogte was geweest, levert dit grond
op tot nietigverklaring van de koop (hoofdbedrog) of enkel tot schadevergoeding (incidenteel bedrog). Zie hierover in het algemeen Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (19811992) Verbintenissen", TP.R., 1994, (171), nrs. 120 e.v.

689

-

'

--------

Er werd geknoeid met de kilometerstand van een verkochte auto. In plaats
van de 39.852 km die was aangegeven op de kilometerteller had de wagen
reeds 80.000km. Bovendien verzweeg de verkoper dat de auto door de vorige
eigenaar als huurauto werd gebruikt. De koop werd nietigverklaard wegens
bedrog (Rb. Dendermonde, 5 januari 1994, R. W., 1993-94, 1059, noot).
Een Porsche 944 werd verkocht via een advertentie in de krant waarin
beweerd werd dat de auto nog maar een beperkt aantal kilometers had, maar
toch uitgerust was met een nieuwe motor. In werkelijkheid was de motor
hersteld door de verkoopster, die in de autobranche zat en die ook de
kilometerteller vervalst had. De koop werd nietig verklaard (Kh. Luik,
24 januari 1991, J.T., 1991, 526).
Quid indien een garagist een tweedehandswagen voortverkoopt waarvan de
kilometerteller door anderen voordien reeds was vervalst, b.v. door een
vroegere eigenaar? Op grond van de overwegingen en vaststellingen dat
de garagist als professioneel verkoper van wagens geacht moet worden op de
hoogte te zijn van de karakteristieken van de voertuigen die hij verkoopt
(behoudens absolute onnaspeurbaarheid), dat hij in casu wei had moeten
merken dat de kilometertellerstand geenszins overeenstemde met het werkelijke gebruik van het voertuig, doch dat hij nagelaten had dit te melden aan de
koper, achtte een feitenrechter bewezen dat de verkoper bedrieglijke kunstgrepen had gepleegd teneinde de koper te misleiden. Aangezien niet bewezen was dat de kilometerstand voor de koper doorslaggevend was geweest
om te contracteren, diende die zich met een schadevergoeding tevreden te
stellen. Volgens de garagist-verkoper miskende deze beslissing: 1° de regel
dat het bedrog moet zijn uitgegaan van de contractspartij tegen wie het wordt
ingeroepen of dat deze minstens medeplichtig moet geweest zijn aan bedrieglijke kunstgrepen door een derde, 2° het wettelijke begrip bedrog, 3° de
bewijsregels inzake bedrog. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening.
Uit de bovenvermelde vaststellingen kon de feitenrechter volgens het hoogste rechtscollege wettig afleiden dat de verkoper, hoewel hij niet zelf met de
teller had geknoeid, zich (persoonlijk) schuldig heeft gemaakt aan incidenteel bedrog jegens de koper (Cass., 21 april 1988, T.B.H., 1991, 203, noot
Cassogne, Ch.). Men begrijpe dit arrest niet verkeerd. Bedrog wordt ook bij
professionele verkopers niet vermoed; het moet nog steeds effectief voorhanden zijn, zij het dat dit met alle middelen, met inbegrip van vermoedens,
bewezen kan worden (zie Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen
de jurisprudence (1981-1991) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1995, (107),
p. 127, voetnoot 12; Kruithof, R. e.a., l.c., nr. 128). Toegegeven, het onderscheid is subtiel (vgl. de noot Ch. Jassogne onder het arrest).

41. KUNSTVOORWERPEN. - De kopers kochten Chinees porseleinen vaatwerk bij handelaars in antiquiteiten en kunstvoorwerpen. Hierbij werd een
certificaat van authenticiteit afgeleverd. Later kochten dezelfde kopers een
Hollandse vitrinekast bij dezelfde verkopers. Volgens het certificaat van
authenticiteit dateerde het meubel van het einde van de 19e eeuw en was het
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niet gerestaureerd of getransformeerd. Voor het porselein, dat zou dateren uit
de 17e eeuw, werd 145.000 frank neergeteld; voor de kast 250.000 frank. De
kopers beweerden dat de certificaten leugenachtig, zo niet verkeerdelijk
waren opgemaakt, omdat het porselein dat ze als gaaf had gekocht toch,
zij het op een bijzonder professionele manier, gerestaureerd bleek te zijn. Ze
leidden hieruit af dat er sprake was van bedrog in hoofde van de verkoperantiquair. Het Hofvan Beroep van Antwerpen was het niet zomaar eens met
deze stelling: een eventuele grove fout staat immers niet gelijk met bedrog.
In subsidiaire orde steunden de kopers hun vordering eveneens op de aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken. De gaafheid en de
afwezigheid van restauratie van de kunstvoorwerpen vormden immers de
doorslaggevende reden voor het sluiten van het contract. Alvorens uitspraak
te doen over het al dan niet verborgen karakter van de herstellingen, achtte
het Hof het aangewezen een deskundige met de opdracht tot vaststelling
ervan, te belasten. Het Hof oordeelde immers dat dergelijke kunstvoorwerpen op zich al een gespecialiseerde kennis vereisen (Antwerpen, 20 januari
1988, T.B.B.R., 1990, 33, noot Dambre, M.).

§ 3. Benadeling
42.

BENADELING VOOR MEER DAN ZEVEN TWAALFDEN BIJ DE VERKOOP VAN EEN

ONROERENDGOED/BEWIJS.- De

regel van artikel1678 B.W., datbepaalt dat
het bewijs van benadeling van de verkoper van een onroerend goed voor
meer dan zeven twaalfden slechts kan worden geleverd door een verslag van
drie deskundigen, doet geen afbreuk aan de onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter van de in het deskundigenverslag vervatte en alle andere
feitelijke gegevens. Op grond daarvan en al dan niet na het bevelen van een
nieuw of aanvullend deskundigenonderzoek, zal de feitenrechter beslissen of
er een dergelijke benadeling is ofniet (Cass., 10 december 1993, Arr. Cass.,
1993, 1049; Pas., 1993, I, 1051). In casu hadhetHofvanBeroepvanBrusse1
het advies van het college van deskundigen (geen benadeling voor meer dan
7/12) niet gevolgd. Voorhet vaststellen van de waarde van het goed nam het
Hof een andere verdeling in loten in aanmerking dan door de deskundigen
geadviseerd. De venale waarde van het goed lag volgens de raadsheren
dermate hoger, dat de bekomen prijs effectief een benadeling voor meer
dan zeven twaalfden opleverde. De kopers voerden voor het Hof van
Cassatie aan dat het Hof van Beroep een nieuwe expertise had moeten
bevelen. Op grond van artikel1678 B.W. is de feitenrechter daartoe evenwel
niet verplicht, aldus het Hof van Cassatie.
43. GEKWALIFICEERDE BENADELING. -Met betrekking tot de verkoop van
een pand voor 3,5 miljoen frank, terwijl het in werkelijkheid 6 6,5 miljoen
waard zou zijn, werd door de verkopers gekwalificeerde benadeling als
wilsgebrek ingeroepen. Het Hof van Cassatie stelde hen uiteindelijk in het
ongelijk, in een arrest van 29 april 1993 (van dit arrest is slechts een kort
fragment gepubliceerd geworden in J.T., 1994, 294; meer over de antece-
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denten en het bestreden arrest van het Brusselse Hof van Beroep vindt men
bij Romain, J.-F., ,Regain de la lesion qualifiee en droit des obligations",
J.T., 1993, 749-756). Het bestreden arrest formuleerde in het algemeen de
volgende toepassingsvoorwaarden voor gekwalificeerde benadeling: 1) een
zeker onevenwicht (desequilibre certain) tussen de wederzijdse prestaties
der partijen; 2) misbruik door de bevoordeelde partij van de hartstochten,
zwakheid, onervarenheid, onwetendheid of behoeften van de benadeelde;
3) het doorslaggevend karakter (effet determinant sur le consentement). Het
Hof van Beroep stelde vast dat er in casu weliswaar een onevenwicht was
tussen de wederzijdse prestaties, en dat de verkopers ten tijde van de verkoop
financiele moeilijkheden hadden, doch het Hof merkte op dat nergens uit
bleek dat de verkopers verplicht waren geweest hun goed ,en catastrophe"
te verkopen, zeker niet aan deze koper in het bijzonder. Het Hof achtte ook
geen kunstgrepen (manoeuvres) vanwege de koper bewezen. Op dit laatste
bouwden de verkopers een van hun cassatiemiddelen: volgens hen had het
bestreden arrest ten onrechte de aanwezigheid van kunstgrepen als toepassingsvoorwaarde voor gekwalificeerde benadeling gehanteerd. Het middel
werd door het Hof van Cassatie onontvankelijk verklaard, bij gebrek aan
belang: de verwijzing naar afwezigheid van kunstgrepen zou slechts ten
overvloede gedaan zijn; uit de overwegingen van het bestreden arrest bleek
dat het Hofvan Beroep geoordeeld had dat de drie, door hem in het algemeen
geponeerde voorwaarden- voor gekwalificeerde- benadeling, -in -casu-niet
vervuld waren (Cass., 29 april1993, J.T., 1994, 294) ..
Zie over de gekwalificeerde benadeling, naast het geciteerde artikel van
I.-F. Romain: Kruithof, R. e.a., o.c., TP.R., 1994, (171), nrs. 149-150, p.
394-398.
44.

VORDERING TOT VERNIETIGING VAN DE KOOP WEGENS BENADELING NA EEN

De verweerster had van de eiseres bij authentieke akte vim
15 april 1988 een stuk grond gekocht tegen 2.000 fr./m2 . Op dat ogenblik
bestond er tussen hen evenwel nog een geschil betreffende een vermindering
van de prijs omdat het perceel belast was met een erfdienstbaarheid. Bij
dading van 5 augustus 1988 legden de partijen hun geschil bijeen: de verkoopster zou een bedrag van 731.500 frank betalen aan de koopster, hetgeen
overeenkwam met een prijsvermindering van 12,5%. De werkelijk betaalde
prijs bedroeg dus 1.750 fr./m2 . Achterafbleek dat de waarde van de grond op
het ogenblik van de verkoop schommelde rond de 4.500 fr./m 2 . Daarop
stelde de verkoopster op 6 oktober 1988 een vordering tot vemietiging van
de koop we gens benadeling in. De verweerster betwistte de ontvankelijkheid
hiervan. Ze steunde zich hiervoor op art. 2052 B.W. dat bepaalt dat dadingen
tussen de partijen kracht van gewijsde hebben in hoogste aanleg en dat men
er niet kan tegenop komen uit hoofde van benadeling. De rechter evenwel
stelde dat de artt. 2048 en 2049 B.W. enerzijds bepalen dat dadingen beperkt
blijven tot hun voorwerp en anderzijds dat de afstand van alle rechten,
vorderingen en eisen hierbij gedaan, beperkt blijft tot het geschil dat tot de
DADING. -
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darling aanleiding heeft gegeven. De darling in casu had enkel betrekking op
de prijsvermindering omwille van een erfdienstbaarheid. Op grond van dit
specifieke, beperkte voorwerp kon volgens de rechter niet worden afgeleid
dat de verkoopster afstand had gedaan van haar recht om de vemietiging van
de koop wegens benadeling te vorderen. Hij verklaarde de eis dan ook
ontvankelijk en ging in op de vraag tot aanstelling van een college van
experten om het bewijs van benadeling te leveren (Rb. Brussel, 23 februari
1990, Res. Jur. Imm., 1992, 23).
45.

UIT TE VOEREN VERBOUWINGSWERKEN. SCHATTING VAN HET GOED VOLGENS

Bij compromis
dd. 29 april 1980 had de eiser een handelsondememing verkocht voor de
globale prijs van 16.150.000 frank, waarvan 5.150.000 frank sloeg op het
terrein en de bestaande gebouwen en 11.000.000 frank op uit te voeren
veranderings- en verbouwingswerken. Later beweerde de verkoopster benadeeld te zijn voor meer dan 7/12. Ze steunde hiervoor op een verslag van
een architect-landmeter die de waarde van het terrein en de gebouwen op het
ogenblik van de verkoop schatte op 20.675.000 frank. Ze vorderde voor de
rechtbank de aanstelling van een college van drie deskundigen om de
benadeling te kunnen bewijzen. De koper verweerde zich met het argument
dat de vordering niet ontvankelijk kon zijn omdat art. 1674 B.W. vereist dat
het om de enkele verkoop van een onroerend goed moet gaan, terwijl de
aangevochten overeenkomst zowel betrekking had op de verkoop van een
onroerend goed als op aannemingswerken. De rechter oordeelde echter dat
dit gegeven de toepassing van art. 1674 B.W. niet uitsluit, zodra een uitsplitsing van de prijs tusen beide mogelijk is zoals in casu het geval was. Het
tweede argument van de koper, namelijk dat men ook rekening moet houden
met de prijs van de herstellingswerken uit te voeren na de verkoop, botste
radicaal met de bepaling van art. 1675 B.W. dat bepaalt dat het onroerend
goed moet worden geschat volgens zijn staat en zijn waarde op het ogenblik
van de verkoop. De rechtbank willigde bijgevolg de eis tot aanstelling van
drie deskundigen in (Brussel, 2 maart 1988, J.T., 1989, 145).

ZIJN WAARDE EN STAAT OP HET OGENBLIK VAN DE VERKOOP. -

46. ADVIES VAN DE DESKUNDIGEN. OVERTUIGING VAN DE RECHTER. - In het
kader van een vordering tot vemietiging van een koop rees er betwisting over
het verslag opgesteld door drie deskundigen tot bewijs van het bestaan van
benadeling overeenkomstig art. 1678 B.W. De gei:ntimeerden benadrukten
dat op grond van het verslag van het college van deskundigen bleek dat er
geen benadeling voor meer dan 7/12 had plaatsgegrepen. De appellanten
echter beweerden dat op grond van objectieve voorliggende gegevens de
schatting van de goederen met minimum 39.116 frank moest verhoogd
worden. Bijgevolg was volgens hen de benadeling voor meer dan 7/12 wel
degelijk bewezen, zodat ze de vemietiging van de verkoop vorderden.
Hierbij stelden zich twee vragen, nl. enerzijds in hoeverre de rechter gebonden is door het volgens de appellanten onvolledige verslag van de
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deskundigen en anderzijds of de rechter zo nodig een nieuw of aanvullend
onderzoek moet bevelen. Op de eerste vraag antwoordde de rechter dat
art. 1678 B.W. geen uitzondering meebrengt op het beginsel van art. 986
Ger.W. dat bepaalt dat de rechter niet verplicht is het advies van de deskundigen te volgen indien het strijdig is met zijn overtuiging, zoals in casu.
Vervolgens stelde hij dat dit evenwel nog niet betekent dat hij daarom
verplicht is een nieuw of aanvullend onderzoek te bevelen. De rechter nam
op grond van een tegenverslag de stelling van de appellanten aan en
verklaarde de vordering tot nietigverklaring wegens benadeling gegrond
(Brussel, 27 november 1991, Res. Jur. Imm., 1993, 171).
47.

GEEN VERNIETIGING WEGENS BENADELING OMWILLE VAN DE ONDERLIG-

In de onderhavige zaak werd de
toepassing van art. 1674 B.W. uitgeschakeld op grond van de context waarin
het verkoopcontract werd afgesloten. De feiten kunnen als volgt geschetst
worden. In 1967 waren de appellante, Helene Beckers en de derde verweerder, Claude Degrane, gehuwd. In oktober 1978 gingen ze feitelijk uiteen en
in 1983 werd hun echtscheiding uitgesproken. Op 20 augustus 1968 had het
jonge koppel bij authentieke akte een perceel grond met garage verworven.
Ze hadden in een andere akte eveneens een lening van 200.000 frank
onderschreven, die was gegarandeerd door de woning. Volgens deze akte
waren de echtgenoten · Begrane~Beckers voor de ene helft onverdeelde
eigenaars en ontleners, de ouders van Claude Degrane waren dit voor de
andere helft. Nochtans werd niet betwist dat enkel deze laatsten de prijs
hadden betaald en de lasten van de hypothecaire lening droegen. Enkele
weken na de feitelijke scheiding, op 11 december 1978, ondertekende Helene
Beckers een verklaring waarin ze erkende niets te hebben betaald voor de
helft die ze in onverdeeldheid met haar echtgenoot bezat. Daarom verbond ze
zich ertoe haar deel te verkopen aan haar schoonouders op hun eerste
verzoek. De prijs hiervoor bedroeg het resterende gedeelte van de hypotheek
dat nog op de overgedragen rechten rustle. De huidige appellante kwam haar
verbintenis evenwel niet na. Ze hield namelijk voor dat de overeenkomst van
11 december 1978 moest worden vernietigd op grond van benadeling voor
meer dan 7112. De rechter volgde haar hierin niet. Hij stelde dat de wederzijdse verplichtingen op grond van de overeenkomst van 11 december 1978
essentieel het gevolg waren van de erkenning door de appellante dat ze niets
betaald had voor de verwerving van haar deel. Hierbij was het ongetwijfeld
de bedoeling van elk van de partijen de werkelijke uitvoering door de
schoonouders van het contract van 20 augustus 1968 te bevestigen. Het
geheel van al deze elementen en de erachter liggende bedoeling zou worden
miskend door de overeenkomst van 11 december 1978 als een op zich staand
contract te beschouwen en daarop de bepaling van art. 1674 B.W. toe te
passen (Bergen, 19 september 1989, JT., 1990, 361).
GENDE ECONOMIE VAN HET CONTRACT. -
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48. BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VAN ONVERDEELDE MEDE-EIGENAARS. - Een
cassatievoorziening had betrekking op een gerechtelijke vereffening en
verdeling van een nalatenschap, waarin twee erfgenamen onrniddellijk na
de dagvaarding hun onverdeelde rechten in een onroerend goed dat deel
uitmaakte van de nalatenschap, verkocht hadden aan een derde (Cass.,
9 september 1994, Arr. Cass., 1994, 711, concl. eerste Adv. Gen. D'hoore).
Een van de cassatiemiddelen van de andere erfgenamen, die tevergeefs de
naasting van de overgedragen erfrechten gevorderd hadden (art. 841 B.W.),
betrof die verkoop. Zij riepen o.m. in dat de beschikkingsbevoegdheid van
onverdeelde deelgenoten m.b.t. hun aandeel (art. 577bis, § 4 B.W.) slechts
kan slaan op een mathematische abstracte quotiteit van de gehele onverdeeldheid. Het abstracte karakter van die quotiteit zou de deelgenoten
verhinderen om deze aileen, zonder de medewerking van de anderen, te
concretiseren in een welbepaald goed van de onverdeeldheid. De voorziening werd verworpen. Elke medegerechtigde is volgens zijn aandeel onverdeelde mede-eigenaar van elk goed van de gehele onverdeeldheid en kan
over zijn onverdeeld aandeel in elk van die goederen beschikken, zonder
daarvoor de medewerking van de andere mede-eigenaars te behoeven. Dergelijke verkoop is geen verkoop van een recht op de nalatenschap in de zin
van artikel 841 B.W., noch een verkoop van andermans zaak in de zin van
artikel 1599 B.W.
49. BEKWAAMHEID. GEHUWDEN. MINDERJARIGEN. GEESTESZIEKEN. - Er kunnen
zich problemen voordoen wanneer een koopcompromis betreffende een
onroerend goed van de kant van een echtpaar wordt ondertekend door slechts
een echtgenoot ofwanneer een van deze echtgenoten minderjarig is.

Een huis was eigendom van het buitenlandse echtpaar S.-B. De Heer S.
ondertekende met de Heer A. een koopcompromis betreffende dat huis, en
dit ten kantore van notaris X. Beide mannen maakten zich sterk voor hun
echtgenotes en er werd een voorschot van 150.000 frank betaald. De verlijding van de notariele akte werd gepland binnen een termijn van vier
maanden. V 66r het verstrijken van deze periode liet de echtgenote van de
Heer S. weten dat zij de overeenkomst niet goedkeurde. De heer en mevrouw
A. verzochten de gedwongen uitvoering van het koopcompromis. Zij vingen
bot. Art. 215 B.W. ge1dt ongeacht de nationaliteit van de echtgenoten. De
kopers moesten genoegen nemen met een schadevergoeding (Rb. Brussel,
5 maart 1990, T. Vred., 1991, 39; Pas., 1990, III, 105; Waarvan akte, 1991,
133).
Een echtpaar tekende een koopcompromis op een ogenblik dat de vrouw nog
minderjarig was. Dat is geen probleem, omdat haar echtgenoot van rechtswege haar voogd is (Rb. Brussel, 7 oktober 1988, T.B.B.R., 1990, 82).
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50. Een weduwe bleef achter met twee minderjarige kinderen. Een dochter,
door het huwelijk ontvoogd, en een zoontje. Zij wou het huis dat zij gedrieen
in mede-eigendom hadden, verkopen. Zij was voogdes over haar zoontje. Zij
oordeelde dat er een toeziende voogd moest aangesteld worden, en wendde
zich tot de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend in kort
geding. Deze magistraat verwees de dame terecht naar de familieraad
(Voorz. Rb. Luik, 19 juni 1989, JL.MB., 1989, 1214). De voorzitter van
Brussel achtte zich daarentegen wel bevoegd om een gerechtelijk raadsman
aan te duiden om een persoon voor de notaris te vertegenwoordigen die na de
ondertekening van het koopcompromis geestesziek was geworden (Voorz.
Rb. Brussel, 9 april 1990, Rev. Not. Beige, 1991, 32, noot).
51. MEDE-EIGENDOM. VERWIJDERING GEMEENSCHAPPELIJKE AFSLUITINGSPAAL.
- Een stuk grond werd verkocht. Uit de koopakte bleek dat een afsluitingspaal in mede-eigendom toebehoorde aan de verkoper en zijn buurman. De
koopster verwijderde de afsluitingspaal. Op vordering van haar buren werd
zij verplicht de paal weer op te bouwen. Zij stelde daarop een revindicatoire
eigendomsvordering in. Ten onrechte, omdat zij niet meer rechten kon
ontvangen hebben van haar verkopers dan deze laatsten zelf hadden. Nemo
plus iuris transferre potest quam ipse habet. Zij waren slechts mede-eigenaars van het paaltje, en hetzelfde lot was de koopster beschoren (Rb.
Brugge, 1~ ne>_vember 1993, T._V.I3_.1L_ 12_94,_27). __
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52. BEPAALDHEID.- Om geldig te zijn, moet de verkoopovereenkomst een
bepaald, zoniet bepaalbaar voorwerp hebben. De partijen moeten immers
weten waartoe ze zich verbinden. Het voorwerp van de verbintenis is
voldoende bepaalbaar indien het contract objectieve elementen hiervoor
bevat zodat geen nieuw akkoord tussen de partijen vereist is. In de onderhavige zaak oordeelde de rechter dat dit niet het geval was. In november
1972 had de appellant voor een bedrag van 60.500.000 frank aandelen in de
N.V. Grand Bazar de Liege (GBL) gekocht van de verweerder, de N.V. InnoB.M. Deze aankoop ging gepaard met de verplichting van N.V. Inno-B.M.
om twee terreinen in Herstal en in Drogenbos ter beschikking te stellen van
GBL om er twee ,hobby-centers" te vestigen. Deze operatie kaderde in een
herstructurering van GBL, die in een extreem precaire financiele situatie
verkeerde. De manier waarop de terbeschikkingstelling van de terreinen zou
gebeuren, was in het contract niet gepreciseerd. Ondanks een reeks onderhandelingen werden ze het niet eens over de juridische kwalificatie van de
terbeschikkingstelling (koop ofhuur), noch over de bepaling van de prijs en
zelfs niet over wat men onder een ,hobby-center" mag begrijpen. Daarom
vorderde de koper uiteindelijk de nietigverklaring van de koop wegens
onvoldoende bepaalbaar voorwerp. Het Hofvan Beroep willigde deze vorde-
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ring in. Het stelde dat de terbeschikkingstelling van de terreinen, gelet op de
economische context waarin de overeenkomst was gesitueerd, een van de
essentiele bestanddelen van het contract uitmaakte. De vele moeilijkheden
hierbij wezen overduidelijk op het feit dat dit essentieel element niet voldoende bepaald was, noch voldoende bepaalbaar. Het contract werd bijgevolgnietigverklaard (Brussel, 21 december l989,J.L.M.B., 1990, 95; R.P.S.,
1990, 72).
Ook in de volgende zaak kwam het probleem van het al dan niet voldoende
bepaald zijn van het voorwerp aan bod. De partijen hadden een koopcompromis gesloten betreffende een villa en de bijhorende grand. In het compromis was de grootte van dit stuk grand geschat op 13 a. Naderhand bleek
het 18 a 55 ca groat te zijn. Hierop weigerde de verkoper de authentieke akte
te laten verlijden op grand van het feit dat hij niet kon instemmen met de
substantiele en eenzijdige contractswijziging. De rechtbank volgde dit argument niet. Ze oordeelde dat het verkochte goed voldoende bepaald was in de
onderhandse akte en dat de aanduiding van de oppervlakte slechts indicatief
was. Het was immers heel duidelijk welk stuk grand precies was bedoeld.
Bijgevolg was de koop op geldige wijze tot stand gekomen en kon het
verlijden van de authentieke akte niet langer worden uitgesteld (Rb. Brussel,
14 maart 1988, Pas., 1988, III, 77).
53. BEPAALD OF BEPAALBAAR VOORWERP VAN ANDERE VERBINTENISSEN.- De
te verkopen zaak en de koopprijs zijn de essentiele hoofdbestanddelen van
het koopcontract, waaromtrent wilsovereenstemming moet bestaan en die
voldoende bepaald of althans bepaalbaar moeten zijn. De partijen kunnen
echter nog andere elementen van hun overeenkomst als substantieel bestempelen (zie Overzicht 1977-1982, T.P.R., 1985, nr. 10).
Aldus was in een aanbod tot aankoop van aandelen gestipuleerd dat de
wederpartij tevens enkele terreinen ter beschikking moest stellen tegen
voordelige en normale marktvoorwaarden. Het aanbod werd door de wederpartij zonder meer aanvaard. Achteraf riep de aanbieder in dat er geen
rechtsgeldige en bindende koop van de aandelen totstandgekomen was,
omdat het voorwerp van de verbintenissen van de wederpartij-verkoper
m.b.t. de terbeschikkingstelling van terreinen niet voldoende bepaald was.
Er bleken onduidelijkheden en meningsverschillen te bestaan over de voorwaarden van de terbeschikkingstelling en zelfs over de juridische vorm
daarvan (koop, verhuring of nog een andere rechtsvorm). Het Hof van
Beroep van Brussel verklaarde de verkoop inderdaad nietig, bij gebrek aan
voldoende bepaald of bepaalbaar voorwerp. Opdat het voorwerp voldoende
bepaalbaar zou zijn, is vereist, aldus de appelrechters, dat het contract
objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat
een nieuw akkoord tussen de partijen nodig is. Het Hof oordeelde dat in casu
het voorwerp van de verbintenissen met betrekking tot de terreinen niet kon
worden bepaald, tenzij door latere akkoorden tussen de partijen, zonder dat
de overeenkomst enige richtlijn verschafte om het mogelijk te maken te
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achterhalen wat juist overeengekomen was. De voorziening in cassatie
vanwege de verkoper werd verworpen (Cass., 21 febmari 1991, Arr. Cass.,
1990-91, 679; Pas., 1991, I, 604).
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54. DE CURATOR ALS DERDE IN DE ZIN VAN ART. 1 HYP.W. - Zolang een
verkoopovereenkomst betreffende een onroerend goed niet conform art. 1
Hyp.W. is overgeschreven op het hypotheekkantoor, is ze niet tegenstelbaar
aan derden te goeder trouw. Ook de curator van het faillissement van de
koper is een derde in de zin van art. 1 Hyp.W. Bijgevolg kan hij de ontbinding van dergelijk verkoopcompromis, dat niet was overgeschreven op de
datum waarop het faillissement werd uitgesproken vorderen, evenals de
terugstorting van hetgeen reeds betaald werd (Cass., 26 januari 1989,
J.L.MB., 1989, 574). Aldus kan een hypothecaire schuldeiser a fortiori niet
verwijten aan de curatoren dat ze geweigerd hebben een onderhanse verkoopakte die dateert van v66r het faillissement, te laten authentificeren (Kh.
Bmssel, 21 juni 1988, TB.H., 1989, 968, noot).
55. TIJDSTIP BEOORDELING GOEDE TROUW IN DE ZIN VAN ART. 1 HYP.W.- Om uit
te maken of een derde aan wie eenzelfde onroerend goed een tweede keer is
verkocht, te goeder trouw was in de zin van artikel 1 van de Hypotheekwet,
moet men zich plaatsen op het tijdstip waarop het recht van die derde is
ontstaan, d.i. het ogenblik waarop de derde met de eigenaar-verkoper contracteerde (Cass., 21 februari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 675; Pas., 1991, I,
600; R.W, 1991-92, 293). Op 15 september 1986 had een lasthebber van
eigenaar Ballieu een onroerend goed bij onderhandse overeenkomst verkocht
aan de echtgenoten Dumont-Gerard. Op 3 febmari 1987 moest de notariele
koopakte verleden worden, doch dit ging niet door; die dag werd de onderhandse akte wel geregistreerd. Op 16 januari 1987 was het betrokken goed
evenwel door de eigenaar persoonlijk verkocht aan Zinger; de authentieke
akte van deze tweede verkoop werd verleden op 5 februari 1987 en dezelfde
dag nog overgeschreven bij de hypotheekbewaarder. Het Hof van Beroep
van Luik besliste in het voordeel van het echtpaar Dumont-Gerard, de eerste
kopers. Volgens het Hof kon Zinger zich niet op het gebrek aan overschrijving van de eerste verkoop beroepen, omdat hij op 5 februari 1987, nl. de dag
waarop zijn eigen aankoop vaste dagtekening verkreeg, op de hoogte was
van de eerdere verkoop door de lasthebber aan het echtpaar. Het Hof van
Cassatie vemietigde dit arrest: of Zinger al dan niet wetenschap had van het
bestaan van de vroegere overeenkomst tot eigendomsoverdracht van het
goed, moest beoordeeld worden op het ogenblik waarop hijzelf volgens de
vaststellingen van het bestreden arrest met de eigenaar gecontracteerd had
(16 januari 1987), en niet de datum waarop zijn overeenkomst vaste datum
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gekregen had. In een ander tijdschrift werd eenjaar vroeger het arrest van het
Hof van Beroep a quo gepubliceerd. We gaan er nog even nader op in.
Zolang een verkoopovereenkomst betreffende een onroerend goed niet
overeenk:omstig art. 1 Hyp.W. is overgeschreven op het hypotheekkantoor,
is ze niet tegenstelbaar aan personen te goeder trouw die op het kwestieuze
goed eveneens zakelijke rechten laten gelden. A contrario moeten derden te
kwader trouw zich de niet-overgeschreven verkoopovereenkomst wel laten
tegenwerpen. Indien deze derde te kwader trouw de tweede koper van
hetzelfde onroerend goed is, is hierbij wel van belang dat het ,eerste"
compromis een vaste datum heeft vooraleer de tweede vaste datum verwerft
en overgeschreven wordt. In casu had een eigenaar zijn onroerend goed
tweemaal verkocht. Een eerste maal via een makelaar aan een echtpaar op
15 september 1986 onder de opschortende voorwaarde dat het paar een
hypothecaire lening bekwam. Deze voorwaarde realiseerde zich op 2 februari
1987. Op 16 januari 1987 verkocht de eigenaar echter zelf de woning aan een
zekere mijnheer Zinger. Hij herriep vervolgens het mandaat van de makelaar. Deze laatste herinnerde er de verkoper aan dat de ondertekening van de
authentieke akte van verkoop aan het echtpaar was vastgesteld op 3 februari
1987. De verkoper daagde niet op, maar ondertekende op 5 februari 1987 de
authentieke akte tot verkoop van de woning aan de heer Zinger. Die akte
werd nog dezelfde dag overgeschreven. Toen de eerste kopers dit vernamen,
dagvaardden ze de verkoper en de heer Zinger en vorderden ze de vernietiging van de verkoop aan de heer Zinger (Het Hof van Beroep onderstreepte
terecht dat het in feite ging om een vordering tot niet-tegenstelbaarheid).
Hoewel de tweede koper de datum van 15 september 1986 aanvocht, konden
de eisers hem wel 3 februari 1987 tegenwerpen. Ze hadden immers toen de
verkoper niet voor de notaris verscheen, hun compromis onmiddellijk laten
registreren. Het compromis van het echtpaar had bijgevolg eerder een vaste
datum dan dit van de heer Zinger. Vermits de akte van deze laatste echter
reeds was overgeschreven, moest het echtpaar nog zijn kwade trouw bewijzen om hen de overschrijving niet-tegenstelbaar te maken. Ook dit achtte het
Hof bewezen op grond van de ondervragingen afgelegd bij de persoonlijke
verschijningen (Het Hof detailleert dit niet maar verwijst hierbij enkel naar
data). Op grond van die kwade trouw en van de onmogelijkheid voor het
echtpaar om hun akte te laten overschrijven, werd de overschrijving van
5 februari 1987 ongedaan gemaakt. Nu kon het echtpaar op haar beurt art. 1
Hyp.W. succesvol inroepen (Luik, 18 april 1989, J.T., 1990, 387). Zoals
hoger gezien werd dit arrest gecasseerd.
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DE GEVOLGEN VAN DE KOOP
AFDELING

1

PLICHTEN VAN DE VERKOPER

§ 1. De levering
56. AARD VAN DE WETTELIJKE BEPALlNGEN M.B.T. DE LEVERINGSVERPLICHTlNG.
-De leveringsverplichting behoort tot de gevolgen, maar niet tot de essentie
van de koop. De wettelijke bepalingen met betrekking tot de gevolgen van de
koop zijn van suppletieve aard. Dit heeft voor gevolg dat de partijen er bij
overeenkomst mogen van afWijken. Zo oordeelde het Hof van Beroep van
Luik dat volgende exoneratieclausule in de authentieke akte volstrekt geldig
was: ,De verkrijgende partij zal het goed in ontvangst nemen in zijn huidige
staat, zonder verhaal op de verkopende partij op grond van vervallen staat,
beschadiging of slecht onderhoud van de verkochte zaak" (Luik, 13 april
1989, Pas., 1989, II, 258).
57. OMVANG VAN DE LEVERINGSPLICHT I TOEBEHOREN.- Tot het toebehoren
of de accessoria van de verkochte zaak (art. 1615 B.W.) behoren inbeginsel
ook de vorderingsrechten tegenover derden m.b.t. de zaak, de zogenaamde
,kwalitatieve rechten". Daartoe rekent men klassiek o.m. de vorderingen tot
vrijwaring wegens uitwinning (artt. 1626 e.v. B.W.) en wegens verborgen
gebreken (artt. 1641 e.v. B.W.), alsmede de vordering op grond van de
tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten (artt. 1792 en
2270 B.W.). Samen met de verkochte zaak worden deze vorderingsrechten
in principe automatisch mee overgedragen aan de verkrijger, die deze
rechten voortaan zelf rechtstreeks zal kunnen uitoefenen jegens eerdere
verkopers c.q. de aannemer of architect van het gebouw. Zie hierover
Herbots, J., ,L'affinage du principe de la transmission automatique des
droits du maitre de l'ouvrage a l'acquereur de l'immeuble" (noot onder
Cass. 15 september 1989), R.C.J.B., 1992, 512-549; zie ook Verhoeven, A.,
,De juridische gronds1ag van kwa1itatieve rechten en plichten", Jura FaZe.,
1988-89, 143-168.
Volgens het Hofvan Cassatie behoort het recht op tussenkomst vanwege het
zgn. rampenfonds daar evenwe1 niet toe (Cass., 22 maart 1990, Arr. Cass.,
1989-90, 942; J.L.MB., 1990, 978, noot P.H.; Pas., 1990, I, 844). Het recht
op financie1e tegemoetkoming vanwege de Staat voor schade veroorzaakt
aan private goederen door natuurrampen (Wet van 12 juli 1976), is volgens
het Hof een recht van persoon1ijke aard en geen toebehoren van de verkochte
zaak in de zin van artike1 1615 B.W. Krachtens artike1 31 van de Wet van
12 ju1i 1976 kunnen de uit deze wet voortv1oeiende rechten niet rechtsge1dig
afgestaan worden, behalve in de a1daar op uitdrukkelijke en beperkende
wijze opgesomde gevallen. Zulks is o.m. het geva1 als de afstand van het
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goed zich voordoet v66r de teistering of als de overdracht het gevolg is van
de uitoefening van een koopoptierecht daterend van v66r de teistering. In
casu had bet Hofvan Beroep van Luik deze laatste uitzondering bij analogie
toegepast op een geval waarin de verkrijgers bij de eerste toewijzing, v66r de
teistering van het goed, een boger bod hadden gedaan, terwijl bet hen pas mi
de calamiteit definitief toegewezen werd. Voor een dergelijke analogische
toepassing is er volgens bet Hof van Cassatie evenwel geen ruimte.
Over de vraag wat er gebeurt indien het goed verkocht wordt in de loop van
een geding omtrent accessoire vorderingsrechten zal verder in dit overzicht
gehandeld worden, bij de bespreking van de tienjarige aansprakelijkheid van
aannemers en architecten.
De leveringsverplichting die op de verkoper rust, heeft ook betrekking op de
accessoria van de verkochte zaak en op al wat bestemd is voor haar voortdurend gebruik. Komt de verkoper deze verplichting niet na, dan levert hij
een zaak die niet conform is met de verkochte zaak. De koper kan hem in
dergelijk geval in rechte enkel aanspreken op grond van de niet-nakoming
van zijn leveringsverplichting en niet op grond van zijn vrijwaringsverplichting we gens verborgen gebreken. In casu had de verkoper nooit de volledige
software geleverd, noch de harde schijf, zodat de koper onmogelijk zijn
eveneens bij de verkoper gekochte computer kon gebruiken (Bergen, 21 juni
1989, Pas., 1990, II, 50). In de branche van de informatica beperkt de
leveringsverplichting van de verkoper zich niet tot de levering van bet
informaticamateriaal. Ze omvat eveneens de plaatsing ervan, namelijk bet
stellen van de noodzakelijke handelingen om bet verkochte informaticasysteem operationeel te maken (Luik, 7de kamer), 11 februari 1993, J.T.,
1993, 556).
De leveringsplicht omvat ook de verplichting alle materiele of juridische
elementen, die als ondeelbaar met of onafscheidbaar van de verkochte zaak
moeten worden beschouwd. Hiertoe behoren de documenten die de regelmatige inschrijving van bet verkocht voertuig moeten mogelijk maken.
Bezorgt de verkoper deze documenten niet zodat de wagen niet kan worden
ingeschreven en bijgevolg ook niet in gebruik kan worden genomen, dan
mag de koper op basis van art. 1610 B.W. de ontbinding van de koop
vorderen (Kh. Brussel, 8 juni 1990, T.B.H., 1991, 238).
Indien een onderdeel ontbreekt dat nochtans onontbeerlijk is voor de efficiente en integrale bruikbaarheid van de overige apparatuur, maakt de nietlevering van dit onderdeel een wezenlijke contractuele tekortkoming uit in
hoofde van de verkoper die de ontbinding van de verkoop te zijnen laste
rechtvaardigt. Het probleem dat in casu was gerezen, was dat bet aandrijftoestel voor de printer (de zgn. formstractor die moest verzekeren dat de
printer automatisch ,gevoed" werd) nooit werd geleverd, zodat bet gekochte
informaticasysteem veel van zijn bruikbaarheid verloor. In plaats van een
automatische aandrijving van de printer, moest een persoon nu constant voor
deze aandrijving instaan. Het was bijgevolg duidelijk dat de formstractor van
substantiele betekenis was voor de efficiente werking van de informatica-
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apparatuur, zodat de verkoper wezenlijk in zijn leveringsverplichting was
tekortgeschoten door die forms tractor niet te leveren (Kh. Brussel, 29 januari
1988, T.B.H., 1989, 281, noot).
58. RESULTAATS- OF MIDDELENVERBINTENIS? - lndien de partijen bij een
verkoop van software de leveringsplicht van de verkoper hebben gedefinieerd als een middelenverbintenis, brengt de niet-uitvoering hiervan de
aansprakelijkheid van de verkoper op grond van art. 1184 B.W. slechts
mee als bewezen wordt dat hij een fout heeft begaan. Een dergelijke fout
staat niet vast als de verkoper aantoont dat hij met diverse middelen gepoogd
heeft het probleem van schadelijke tekortkomingen in de software te verhelpen. De toepassingen van de informatica laten namelijk een zekere graad
van moeilijkheden en een bepaald percentage van onbeschikbaarheid van de
systemen toe. De problemen in casu hadden betrekking op een softwareprogramma dat de eiseres besteld had bij de Generale Bank. Dit programma
werd op 28 maart 1989 geleverd. Het voldeed echter niet en op 17 april
stuurde de verweerster een nieuwe discette op. Op 25 april klaagde de eiseres
over nieuwe gebreken en vroeg een nieuw exemplaar. Reeds de dag daarop
antwoordde de verweerster dat er inderdaad een fout in de software geslopen
was en dat ze alles in het werk zou stellen om dit ongedaan te maken.
Bovendien stelde ze een oplossing voor, die naar haar eigen zeggen, door
andere benadeelden werd aimvaard, maar door de eiseres geweigerd. In hef
contract was bovendien uitdrukkelijk bepaald dat de verkoper slechts aan een
middelen-verbintenis was onderworpen (Brussel, 4 maart 1992, J.T., 1992,
699).
59. LEVERINGSTERMIJN.- Bij de aankoop van een personenwagen, rust op
de verkoper de verplichting dit voertuig binnen een redelijke termijn te
leveren. Respecteert hij deze termijn niet, dan heeft de koper op grond van
art. 1610 B.W. het recht om de ontbinding van de koop te vorderen. In casu
hadden de partijen op 15 mei 1990 een koop betreffende een Opel Kadett
Cabrio GT 1600 SV gesloten. Op 21 augustus 1990 annuleerde de koperverweerder op hoofdeis per aangetekende brief zijn bestelling. Hij stelde
hierin dat de leveringstermijn niet was gerespecteerd. De rechter oordeelde
dat het normaal is dat in de autobranche nieuwe wagens doorgaans niet
onmiddellijk kunnen worden geleverd, zodat de verkoper van een zekere
termijn kan genieten. Hij stelde echter ook dat er rekening moet worden
gehouden met de specifieke kenmerken van de wagen, namelijk dat het een
cabrio betrof. Bovendien gaf de verkoper toe dat dergelijke types enkel
tijdens de zomermaanden kunnen worden verkocht. De rechter nam dan
ook aan dat de levering ,tijdens de zomermaanden" had moeten gebeuren,
terwijl de verkoper zelfs niet kon aantonen dat de auto nog gedurende de
maand september kon worden geleverd. De koper was bijgevolg gerechtigd
om op grond van art. 1610 B.W. de ontbinding van de koop te vorderen (Rb.
Turnhout, 27 april 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 119).
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Bij gebreke aan een contractuele afspraak ter zake, moet worden aangenomen dat de levering binnen een ,normale termijn" moet gebeuren. Deze
verschilt naargelang de sector. Zo wordt in de autobranche een leveringstermijn van acht tot twaalf weken aanvaard. Kan de garagehouder deze
termijn niet naleven, dan moet hij bewijzen dat er zich buitengewone
omstandigheden hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld een staking bij de
fabrikant (Luik, 24 mei 1988, J.L.MB., 1988, 1556, noot Philippe, D.-M.).
60. LEVERINGSTERMIJN. GOEDE TROUW. - lndien de verkoper een ,leveringstermijn bij benadering" vastlegt, onderschrijft hij geen resulstaatsverbintenis. Dit neemt evenwel niet weg dat hij hierdoor minder verplicht is de
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. In casu voldeed de verkoper
hieraan allerminst. Een koppel had bij hem een achttal eenpersoonszetels
gekocht voor hun zaak. De bestelbon vermeldde een leveringstermijn van
een zestal weken. Na vijfmaanden wachten schreven de kopers een briefaan
de verkoper met de vraag wanneer de levering eindelijk zou gebeuren. Er
kwam hierop geen enkele reactie. Vervolgens verstuurden de kopers een
nieuwe brief om uitleg en met de melding dat ze failliet waren. Deze bleef
eveneens onbeantwoord. Plots kregen ze, bijna negen maanden na de ondertekening van de bestelbon, een bericht van de verkoper dat de bestelde
fauteuils al zeven maanden in zijn magazijn stonden. Hij vroeg hen zo snel
mogelijk contact op te nemen zodat de goederen binnen de twee weken
zouden kunnen worden geleverd. Toen de kopers hieraan geen gehoor gaven
leverde hij precies een jaar na de bestelling de fauteuils. De kopers weigerden zein ontvangst te nemen. Na twee ingebrekestellingen dagvaardde de
verkoper de kopers tot betaling van een schadevergoeding. Noch de Rechtbank van Eerste Aanleg, noch het Hof van Beroep aanvaardden de gegrondheid van zijn eis. Ze oordeelden dat de verkoper schromelijk tekort geschoten
was aan zijn verplichtingen op grond van art. 1134 al. 3 en art. 1135 B.W.
Omdat de verkoper zes tot acht weken na de bestelling niets van zich liet
horen en ook na verschillende brieven van de kopers geen enkele reactie gaf,
waren de kopers gerechtvaardigd aan te nemen dat de koop ontbonden was
(Rb. Namen, 5 oktober 1989, J.L.MB., 1989, 1495).
61. INFORMATIEPLICHT VERKOPER.- De verkoper hoeft niet motu proprio het
specifieke, afwijkende gebruik te kennen dat de koper wenst te maken van de
geleverde zaak. Indien hij echter achteraf kennis krijgt van dit gebruik, rust
op hem de verplichting de koper te verwittigen van de eventuele ongeschiktheid van de zaak over dit gebruik. Doet hij dit niet, dan miskent hij zijn
informatieplicht jegens de koper. Deze verplichting blijft immers ook na het
sluiten van de overeenkomst bestaan. In casu had de koper doorzichtige
polyester platen van 0,9 mm dik gebruikt als dakbedekking, terwijl hiervoor
een dikte van minimum 150 (!) mm vereist is. Reeds enkele weken na de
werken bleek dat ,de waterdichtheid van de platen volstrekt gebrekkig was".
De koper meldde dit aan de verkoper die aanbood een honderdtal platen
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gratis te vervangen. Er deden zich echter opnieuw problemen voor. De
rechter stelde vast dat niets erop wees dat de geleverde zaken niet overeenstemden met de bestelde, noch dat ze enig gebrek vertoonden. Er kon enkel
nog worden nagegaan of de verkoper eventuele andere verplichtingen niet
had nageleefd. In dit verband stipte de rechter aan dat de verkoper niet op
eigen houtje het specifieke gebruik moet kennen dat de koper van de zaak
wenst te maken. Maar het stond vast dat hij op de werf was geweest, zodat hij
vanaf dan ontegensprekelijk wist dat de platen werden gebruikt als dakbedekking. Hij had de koper op dit ogenblik moeten verwittigen van de
ongeschiktheid van de platen voor dit gebruik (Bergen, 2 november 1988,
J. T., 1990, 259). Ook in de volgende zaak kwam de verplichting tot informatieverstrekking door de verkoper aan bod. Hier werd ze geplaatst tegenover
de kennis van ,de consument van gemiddeld niveau". In casu had de
eigenaar van een appartement een veiligheidsslot laten plaatsen op een
vleugel van een dubbele deur voorzien van schuine verwijdingen en van
deurkozijnen in hout. Niettemin werd er diefstal met braak gepleegd. Uit
niets bleek dat de verkoper-installateur, de N.V. Quadlock, een fout had
begaan bij het plaatsen van het slot of dat er een gebrek was bij de werking
van het slot. Bovendien bleek uit het proces-verbaal dat het veiligheidsslot
niet was geforceerd. Maar er kon niet worden verwacht dat de vergrendeling
het miraculeuze effect zou hebben ,de inherente zwakheden van de deur uit
te wissen". In hoofde-van de-installateur bestond volgens het Hof dus-enkel
een middelenverbintenis en helemaal niet de verplichting de inkomdeur
onbreekbaar te maken. Op de tweede plaats besliste de rechter dat de
verkoper niet was tekort geschoten aan zijn informatieverplichting. Een
consument van gemiddeld niveau, zoals in casu de eiser, kon zich immers
zelf rekenschap geven van het verschil tussen het plaatsen van een grendel
bedoeld om een deur te vergrendelen en de situatie geschapen door het
plaatsen van een grendel op een enkele vleugel van een dubbele deur
voorzien van schuine verwijdingen en van deurkozijnen in hout. In een noot
bij dit arrest merkt Fagnart droogjes op dat het Hof wel een heel optimistische visie heeft op de intelligentie van een gemiddelde consument. Kan
men immers van hem verwachten dat hij het onderscheid maakt tussen een
middelenverbintenis en een resultaatsverbintenis (Brussel, 13 mei 1992,
R.G.A.R., 1993, nr. 12.185, noot Fagnart, J.-L.)?
62. BEWAARPLICHT VAN DE VERKOPER. - Tot de leveringsplicht behoort ook
de verplichting de zaak te bewaren tot het ogenblik van de levering. De
kosten die de verkoper hiervoor gemaakt heeft, rusten bijgevolg op zijn
schouders. De verkoper moet eveneens kunnen bewijzen dat hij deze bewaringsplicht als een ,bonus paterfamilias" is nagekomen. In de onderhavige
zaak stelde dit probleem zich heel duidelijk. Op 14 oktober 1980 hadden de
partijen een onderhandse koopovereenkomst gesloten betreffende een woning. De opstelling van de notariele akte was gepland op 14 februari 1981.
Op 10 februari 1981 werd het huis door brand verwoest. Daarop weigerde de
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koopster-eiseres de authentieke akte te ondertekenen. Ze ontkende niet dat de
eigendomsovergang had plaatsgehad op 14 oktober 1980 bij de ondertekening van het verkoopcompromis en dat vanaf dan ook de risico's waren
overgedragen. Ze stelde evenwel dat de verweerders waren tekortgeschoten
aan hun leveringsplicht door geen zorg te dragen voor het onroerend goed
gedurende de periode tussen de datum van het verkoopcompromis en het
moment waarop de levering zou moeten gebeuren, nl. het verlijden van de
authentieke akte. Uit het dossier bleek namelijk dat de woning reeds geruime
tijd verlaten was en dat er vaak jongeren kwamen spelen. Dit laatste was ook
de oorzaak van de brand geweest. De rechter oordeelde dat de eiseres op
basis van de artt. 1136 en 1137 B.W. correct had geredeneerd. De koop werd
dan ook ten nadele van de verweerders-verkopers ontbonden (Brussel,
12 september 1989, JL.MB., 1990, 218).
63. Indien de verkoper van een onroerend goed, in casu een villagrond,
zonder reden weigert het verkoopcompromis te bevestigen en mee te werken
aan het verlijden van. de authentieke akte, brengt dit zijn contractuele
aansprakelijkheid in het gedrang. In casu steunde de verkoper op de nietigverklaring van de verleende verkavelingsvergunning om aan zijn contractuele verplichting te ontsnappen. Noch in eerste aanleg, noch in beroep vond
hij gehoor. De contractuele verplichting om mee te werken aan het verlijden
van de notariele akte, vindt immers haar oorsprong in de onderhandse
koopovereenkomst (Rb. Turnhout, 25 mei 1981, Turnh. Rechtsl., 1989,
115 en Antwerpen, 19 mei 1989, Turnh. Rechtsl., 1989, 124).
64. LEVERING vAN MAZOUT. - Bij de levering van huisbrandolie moet de
leverancier zich ervan vergewissen dat de tank niet overloopt. Hij voldoet
niet aan zijn verplichting indien hij zonder aandacht te schenken de bestelde
hoeveelheid levert en dit tot gevolg heeft dat de geleverde mazout overstroomt. In de onderhavige zaak had de eiser 4.000 liter stookolie besteld.
Toen deze geleverd werd, bleef de leverancier bij de tankwagen om de teller
in de gaten te houden. Hierdoor kon hij echter niet weten dat het sein,
waarmee elke mazouttank is uitgerust en dat aanduidt dat de tank volgelopen
is zodat de levering onmiddellijk moet worden stopgezet, in werking was
getreden. Het Hof van Beroep oordeelde dat de uitvoering van de leveringsverplichting door een leverancier van mazout ook inhoudt dat hij in de buurt
van dit beveiligingsmechanisme blijft, zodat hij indien nodig, tijdig kan
ingrijpen. De draagwijdte van de leveringsplicht behelst meer dan het louter
leveren van de bestelde hoeveelheid, met aile mogelijke gevolgen vandien
(Bergen, 2 februari 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 266). Een leverancier van
brandstof mag zeker niet louter tanken op basis van de door de klant
opgegeven hoeveelheid, vermits een bestelde hoeveelheid enkel benaderend
is en steeds de voorwaarde geldt dat schadevrij kan worden geleverd. Dit
veronderstelt dat de leverancier alvorens te leveren de nog in de tank
aanwezige hoeveelheid moet nazien en ervoor moet zorgen dat de beveili-
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ging op de mechanische pomp is ingeschakeld, zodat de pomp bij abnormale
druk kan stilvallen (Rb. Hasselt, 3 januari 1989, T.B.B.R., 1989, 414).
Een professionele leverancier van brandstof moet in de onmiddellijke omgeving van de mazouttank blijven en mag niet in zijn vrachtwagen zitten
wachten tot de bestelde hoeveelheid geleverd is. Hij moet er zich van
vergewissen dat er geen overstroming gebeurt. In casu had de leverancier
in zijn vrachtwagen op zijn dooie gemak papieren zitten invullen in plaats
van toezicht te houden bij het vullen van de tank. Vanuit zijn wagen kon hij
de tank ook niet in de gaten houden. Het gevolg hiervan was dat zo'n 4.800
liter mazout buiten de tank was terechtgekomen. Bovendien moest een goede
leverancier weten dat de opening van de tank niet toeliet 30.000 liter mazout
in de tank te doen stromen (Bergen, 7 januari 1992, R.R.D., 1992, 53; zie ook
Brussel, 16 oktober 1989, JL.MB., 1990, 618, noot Philippe, D.).
65. LEVERING VAN EENNAGEMAAKT PRODUCT. -De eiser had bij de verweerder
op basis van een staal 19.000 liter Cycocel C 5, een chemisch product bestemd
voor de landbouw, besteld. Bij beschikking van de beslagrechter liet BASF
evenwel beslag leggen op dit product en werd de eiser verbod opgelegd het
verder door te verkopen aan derden. BASF had namelijk een exclusiefbrevet
om Cycocel C5 te fabriceren en hetgeen de eiser in voorraad had, was een
nagemaakt product. Op grond niervan oordeelde de koper dat zijn leveraricier
zijn verbintenis om een conforme zaak te leveren niet was nagekomen. De
rechter in eerste aanleg deelde die mening niet. Hij vonniste dat het geleverde
product overeenkwam met het staal, zodat de leverancier wei degelijk een
conforme zaak geleverd had. In beroep werd dit vonnis herzien. Ret Hof
oordeelde dat de verkoper een zaak moet leveren die geschikt is voor het
gebruik waartoe ze bestemd is. Dit was in casu niet het geval, vermits de koper
het nagemaakt product niet verder mocht doorverkopen aan derden. Bovendien stelde het Hof dat het hierbij geen belang had dat het staal eveneens
nagemaakte Cycocel C5 was en het geleverde hieraan volledig conform was.
De aanvaarding kan immers nooit de namaking dekken. Het feit dat de
leverancier zelf niet de namaker was, kon zijn aansprakelijkheid niet beperken.
Zijn argument dat hij noch de middelen, noch de kennis bezat om die namaak
op te sporen, baatte niet. Evenmin trouwens als het verweer dat hij van zijn
verkoper een attest van garantie had gevraagd en het product door een
onafhankelijk laboratorium had Iaten controleren. Om van zijn aansprakelijkheid ontheven te worden, moest hij het bestaan van een vreemde oorzaak
bewijzen (Brussel, 22 september 1988, Pas., 1989, II, 38).
66. BEROEP OP HULPPERSONEN VOOR DE LEVERING. - Op grond van het
beginsel van de contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten, staat de verkoper jegens de koper in voor degenen op wie hij
een beroep doet voor de feitelijke levering van de verkochte zaak (hierover in
het algemeen Pauwels, C., Contractuele aansprakelijkheid voor hulpperso-
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nen of uitvoeringsagenten. Rechtsvergelijkende studie van het beginsel, zijn
draagwijdte en enkele toepassingen, Antwerpen, Maklu, 1995, 482 p.).
Een verkoper van stookolie had de levering bij een klant toevertrouwd aan een
ander petroleurnbedrij£ De bestuurder van de tankwagen- een aangestelde
van deze tweede firma - beging een nalatigheid waardoor de olietank van de
koper overliep, een hoeveelheid brandstof verloren ging en schade werd
veroorzaakt. Hierop weigerde de koper een deel van de prijs te betalen. De
Rechtbank van Brussel veroordeelde de koper tot volledige betaling en wees
diens tegenvordering tot vergoeding van de geleden schade af, omdat volgens
haar de gebeurlijke onvoorzichtigheid of nalatigheid van de met de levering
gelaste bestuurder van de tankwagen niet kon worden aangerekend aan de
verkoper, nu die bij de levering en het overtanken van de stookolie geen enkel
gezag, leiding of toezicht over deze bestuurder, die niet zijn werknemer was,
vermocht uit te oefenen. Het Hof van Cassatie verbrak dit vonnis: waar de
feitenrechter te kennen had gegeven dat de verkoper zich voor de uitvoering
van zijn contractuele leveringsverplichting had laten vervangen door een
derde, kon de rechter niet wettig - om de redenen die hij vermeldde oordelen dat de eventuele fout van die derde de contractuele aansprakelijkheid
van verweerster niet in het gedrang kan brengen (Cass., 5 oktober 1990, Arr.
Cass., 1990-91, 125; J.T., 1991, 128; Pas., 1991, I, 115).
Met betrekking tot de (on)mogelijkheid voor de koper om de uitvoeringsagenten van de verkoper rechtstreeks aan te spreken, werd in het vorige
overzicht reeds een cassatiearrest besproken (Cass., 8 april1983, Arr. Cass.,
1982-83, 934; Pas., 1983, I, 834; R. W., 1983-84, 163, noot Herbots, J.; zie
vorig Overzicht, T.P.R., 1989, nr. 49).
67. BEWIJSLEVERING. - Wanneer de koper de levering van de verkochte
zaak ontkent en de verkoper de levering inderdaad niet bewijst, dan moet de
koper niet betalen. In casu betrof de betwisting de beweerde levering van de
,Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie". In de onderhandse overeenkomst was bepaald dat de prijs 47.450 fr. bedroeg. Dit geschrift bevatte
bovendien de volgende vermeldingen ,4.745 fr. hierbij voldaan" en ,delen
1-26 geleverd + geschenken". Bij de vraag tot betaling, ontkende de koper
dat hij ooit iets ontvangen had en dat de net geciteerde vermeldingen na de
ondertekening van het contract waren bijgeschreven. Zelfhad hij zijn exemplaar van de overeenkomst verloren. De rechter aanvaardde evenwel zijn
beweringen. De betwiste vermeldingen waren immers met een andere pen en
in een ander handschrift geschreven dan de rest van de onderhandse akte.
Deze verloor haar bewijskracht en meteen was er geen bewijs meer dater
inderdaad een levering was gebeurd. De verkoper leverde het tegenbewijs
niet zodat de rechter besloot dat de koper geen enkele betaling verschuldigd
was (Rb. Leuven, 20 mei 1992, Pas., 1992, III, 78).
68.

ONMOGELIJKHEID TOT UITVOERING DOOR VERDWIJNING VAN HET VOORWERP.

OVERMACHT. BRAND. -

Een N.V. was huurder van een aantal bedrijfsgebou-
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wen, waaronder een fabriek en opslagplaatsen. Ze had op de gehuurde
goederen een aankoopoptie. Op 8 maart 1979 vemielde een brand het hele
gebouwencomplex. Het gerechtelijk onderzoek wees uit dat hierbij geen
kwaad opzet in het spel was, maar dat de brand te wijten was aan een
kortsluiting. Enkele dagen later, op 12 maart 1979, liet de huurder per
aangetekende brief weten dat hij de optie lichtte en dat hij er zich toe
verbond het bedrag dat hij nog verschuldigd was, te betalen bij het verlijden
van de authentieke akte. Het was hierbij duidelijk zijn bedoeling het uit te
keren bedrag van de brandverzekering op te strijken. Dit blijkt uit de
aangetekende brief die hij op 14 maart 1979 naar Royale Beige N.V. verstuurde. Daarin deelde hij hen mee dat hij zijn aankoopoptie had gelicht en
dat hij bijgevolg werd gesubrogeerd in de rechten van de verhuurder-verzekerde. De verhuurder-eigenaar evenwel weigerde de lichting van de aankoopoptie te aanvaarden. Hij stelde vast dat de brand, die in zijn hoofde
overmacht uitmaakte, het verlies van het voorwerp van de huurovereenkomst
en van de optie met zich had meegebracht, zodat de optie onmogelijk nog
kon worden gelicht. De rechtbank overwoog in de eerste plaats dat de
belover van de optie op grond van overmacht, nl. de brand die de totale
vemietiging van de gebouwen met zich had meegebracht, bevrijd was van
zijn verplichting het goed te verkopen. De verbintenis had immers geen
voorwerp meer. Als gevolg hiervan kon de huurder zich dan ook niet steunen
op de zakelijke subrogatie om in de rechten van de verhuurder inzake de
brandverzekering te treden. Hij had immers geen zakelijke rechten op de
afgebrande gebouwen (Rb. Luik, 28 juni 1989, Res. Jur. Imm., 1989, 167).
69. GEEN OVERMACHT. KENNISGEVING DOOR DE KOPER. - In de onderhavige
zaak had de aangestelde van een leverancier van huisbrandolie een deel van
de bestelde hoeveelheid mazout geloosd via een buiten gebruik gestelde
toevoer, waardoor het kabinet van de koper emstige schade had ondervonden. Hoewel de bestelling bij de gebruikelijke leverancier geplaatst was, had
deze niet de aangestelde die normaal bij de koper leverde, met de opdracht
kunnen belasten. De effectieve levering gebeurde bijgevolg door een andere
aangestelde van de leverancier, die enkele jaren voordien ook reeds bij de
koper had geleverd. Zonder aan te bellen, schakelde hij de toevoer aan en
begon de stookolie te lozen. Hij wist evenwel niet dat de kopers verbouwingswerken hadden uitgevoerd en een nieuwe toevoer hadden laten installeren. Toen de koper op grond van de zware beschadigingen aan zijn woning,
schadevergoeding vorderde, riep de leverancier overmacht in. Dit werd in
rechte niet weerhouden. Immers, uit de feiten bleek dat de koper de leverancier op de hoogte had gebracht van de nieuwe aansluiting en dat de
aangestelde die gewoonlijk leverde, reeds twee maal na de verbouwingen
via deze nieuwe toevoer huisbrandolie had geleverd. De fout van de leverancier lag in het feit dat hij deze informatie niet aan alle aangestelden had
doorgespeeld. Overmacht was dus uitgesloten. Wel werd ook de koper
gedeeltelijk aansprakelijk gesteld omdat hij nagelaten had de gebruikelijke
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oude toevoer dicht te stoppen om zodoende elke mogelijke verwarring te
vermijden (Brussel, 7 mei 1992, J.L.M.B., 1993, 580).
OVERMACHT DOOR DE DAAD VAN EEN DERDE. - Indien een verkoper door
de daad van een derde in de absolute onmogelijkheid geplaatst wordt om zijn
contractuele verplichtingen uit te voeren, is dit een situatie van overmacht.
Dit geeft aanleiding tot een ontbinding ex nunc van het contract, zonder
mogelijkheid op schadevergoeding voor de koper (Rb. Brussel, 14 april
1989, J.T., 1989, 356).

70.

71. AANVAARDING. - De aanvaarding is de rechtshandeling waardoor de
koper erkent dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak en
vrij is van zichtbare gebreken. Ze blijkt uit de omstandigheid dat de koper,
noch bij de levering, noch binnen een korte termijn na de levering heeft
geprotesteerd. In casu betrof de betwisting de betaling van een hydraulische
schep op banden. De koper beweerde dat het toestel nooit gewerkt had.
Daartegenover stond het feit dat de factuur gedateerd was op 13 augustus
1987 (nl. de dag van de levering) en dat de koper op 21 augustus 1987 aan de
verkoper een cheque had overhandigd, maar pas op 2 september 1987 verzet
had aangetekend tegen de uitbetaling ervan, en dit als protest tegen de
factuur. De rechter aanvaardde dit niet. Uit al deze feitelijke gegevens
vloeide volgens hem voort dat de koper de levering had aanvaard en
zodoende geen vordering meer kon instellen tegen de verkoper op grond
van niet-nakoming van diens leveringsplicht (Kh. Luik, 12 januari 19689,
T.B.H., 1989, 819).
72. STILZWIJGENDE AANVAARDING. - De aanvaarding van de geleverde
koopwaar kan stilzwijgend gebeuren. Deze stilzwijgende aanvaarding kan
worden afgeleid uit afwezigheid van protest door de koper bij de levering of
binnen een korte termijn ervan en uit de betaling van een belangrijk gedeelte
van de prijs. In deze zaak beweerde de koper dat hij was bedrogen door de
leverancier die hem zogenaamd een oud, gedemodeerd model had geleverd
tegen de prijs van een recent model. Uit de feiten bleek niet wanneer het
bestelde toestel geleverd werd, maar wel dat op 30 oktober 1984 125.000
frank was betaald, op 20 decemberl984 150.000 frank en op 14 januari 1985
nog eens 46.300 frank. Op het ogenblik van de laatste betaling had de koper
het toestel al meer dan twee maanden ter beschikking. Uit die betalingen en
de lange termijn leidde de rechter af dat het wel heel onwaarschijnlijk was
dat de geleverde zaak niet overeenkwam met de verwachte en dat de koper
stilzwijgend zijn aanvaarding had geuit (Bergen, 4 oktober 1988, T.B.H.,
1991, 224).
73. CONFORME LEVERING.- De koper van een appartement stelt een vordering in tegen de verkoper wegens het ontstaan na het ondertekenen van het
verkoopcompromis van schade aan afvoerleidingen en sloten. In eerste

709

aanleg wordt de verkoper veroordeeld tot het betalen van een som geld
vermeerderd met de gerechtelijke intresten. De tegenvordering van de verkoper tot betaling van het prijssaldo wordt afgewezen. De rechter in hoger
beroep bevestigt het aangevochten vonnis en houdt rekening met de standing
van het appartement. Er kan niet aangenomen worden dat een appartement
van een zekere standing geleverd wordt zonder klinken of sloten en voorzien
van ordinaire afvoerleidingen ter vervanging van het oorspronkelijk geplaatste luxemateriaal (Brussel, 3 december 1987, Res. Jur. Imm., 1988, 147).
74. VERBORGEN NIET-CONFORMITEIT. - De meriingen betreffende de grondslag voor een vordering wegens verborgen niet-conformiteit lopen uiteen.
Volgens de enen kan de koper nog steeds vorderen op grond van schending
van de leveringsplicht, volgens anderen kan dergelijke vordering enkel gegrond zijn op de vrijwaring voor verborgen gebreken. Dit is uiteraard van
belang voor de verjaringstermijn. Een vordering op grond van verborgen
gebreken moet immers korte tijd na de ontdekking van het gebrek ingeleid
worden, terwijl bij de vordering op grond van niet-conformiteit de koper die
afkeurt, zo snel mogelijk moet protesteren en alle nuttige maatregelen moet
nemen, maar de vordering zelf onderworpen is aan de gemeenrechtelijke
verjaringstermijn van 30 jaar. In het volgend vonnis wordt duidelijk de eerste
stelling aangehouden. De eiser had bij de verweerster een handgeknoopt,
plantaardif gekleurd- Iraahs tapijt met eeri knoopdichtheid van 500.000
knopen/m gekocht. Hierbij kreeg hij een ,bewijs van oorsprong", evenals
een door de verzekeraar vereist attest. Een door die maatschappij aangestelde
expert stelde vast dat het tapijt synthetisch gekleurd was en slechts een
knoopdichtheid van 375.000 knopen/m2 bezat. In plaats van 639.000 frank
was het tapijt slechts 250.000 frank waard. Daarop stelde de koper een
vordering in tot terugname van het tapijt tegen terugbetaling van de prijs.
De rechter oordeelde dat de stelling van de eiser erop neerkwam dat de
verweerster de op haar overeenkomstig art. 1604 B.W. rustende verplichting
tot levering niet was nagekomen. Indien de koper- die in casu handelde als
een normaal aandachtige en voorzichtige koper (hij had o.m. een attest
geeist) - de niet-conformiteit niet kan kennen, kan hem niet de wil worden
toegeschreven afstand te hebben gedaan van het recht zich op die nietconformiteit te beroepen. Ret hoedje bij dit vonnis vermeldt verkeerdelijk
het begrip ,substantiele dwaling" (Rb. Turnhout, 3 juni 1991, T.B.B.R.,
1991, 654).
75. GELEVERDE OPPERVLAKTE. -De verweerster, een bejaarde dame, had bij
onderhandse overeenkomst dd. 4 april 1990 een perceel bouwgrond verkocht
aan de eiser, een bouwpromotor, voor de prijs van 2.140.000 frank. Bij de
ondertekening van het compromis werd aan de eiseres een opmetingsplan dd.
18 juni 1957 overhandigd waaruit zou moeten blijken dat de oppervlakte van
het perceel 732,91 m2 bedroeg. De verweerster waarborgde evenwel de juiste
oppervlakte niet, maar de partijen zagen wederzijds af van vorderingen op
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grond van de eventuele onjuistheid van de opgegeven oppervlakte, zelfs
indien het verschil meer dan een twintigste zou bedragen. Achterafbleek dat
het perceel slechts 586m2 groot was. Daarop vorderde de bouwpromotor
enerzijds de gedeeltelijke nietigverklaring van de koop voor het gedeelte van
de grond waarvan hij beweerde dat de verweerster het aan haar buren had
afgestaan en anderzijds de vermindering van de koopprijs. De vordering tot
gedeeltelijke vemietiging van het contract werd afgewezen omdat de eiser
zijn stelling niet kon bewijzen. Ook de eis tot vermindering van de prijs werd
afgewezen. De rechter oordeelde dat de partijen vrij kunnen afwijken van
art. 1617 e.v. B.W. Bovendien stelde hij dat een beding waaruit blijkt dat de
koper verzaakt aan een vermindering van de prijs, zelfs al zou de mindere
oppervlakte meer bedragen dan een twintigste van de totale opervlakte, geen
stijlclausule is en bijgevolg volkomen geldig. Tenslotte bewees de eiser geen
kwade trouw in hoofde van de verweerster. De rechter vonniste dan ook dat
in casu de globale prijs aanduidde dat de opgegeven oppervlakte slechts
indicatief was geweest voor het afsluiten van het contract (Rb. Veume,
21 mei 1992, Res. Jur. Imm., 1992, 211).
76. LEVERING GESCHIKTE BOUWGROND.- Een bouwgrond moet geschikt zijn
om er een normaal bewoonbare woning op te bouwen. De onmogelijkheid
voor de koper om een aansluiting op het electriciteitsnet te krijgen, maakt in
hoofde van de verkoper-opsteller van het verkavelingsplan, een tekortkoming aan zijn leveringsverplichting uit (Rb. Dinant, 20 januari 1988, Rev.
Liege, 1988, 1048, noot Dermagne, J.).

§ 2. Vrijwaring voor uitwinning

77. VERKOOP ,VOOR VRIJ EN ONBELAST". - ,Voor vrij en onbelast" is niet
hetzelfde als ,vrij en onbelast". De koper moet dus uit zijn ogen kijken. De
clausule verkoop ,voor vrij en onbelast" betekent uitsluitend dat de verkoper, in het geval dat het verkochte goed daadwerkelijk wel met lasten
bezwaard is, NIET verklaart dat er geen lasten op het goed wegen, maar
WEL dat hij er zich toe verbindt de nodige maatregelen te zullen nemen
opdat het verkochte goed vrij zou zijn van lasten op de dag van de levering
of, ten minste, binnen een korte termijn (Luik, 11 september 1991, Rev. Not.
Beige, 1992, 310, noot R.D.V.). Deze clausule ontslaat de verkoper niet van
de verplichting de koper in te lichten over de ,staat" van het goed en
inzonderheid over het feit of de verkoopprijs al dan niet zal volstaan om
alle (hypothecaire) schuldeisers uit te betalen, indien hij buiten deze prijs
geen andere betaalmiddelen tot zijn beschikking heeft (Luik, 11 september
1991, hiervoor geciteerd).
Een beding , voor vrij en onbelast" is niet onlogisch, vermits de verkoper de
hypothecaire schuld met de verkoopprijs zal (kunnen) aflossen (Rb. Charleroi, 25 juni 1991, T.B.B.R., 1992, 82).
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De notaris moet de koper van de betekenis van de clausule op de hoogte
brengen, en moet de koopprijs onder zich houden om de lasten te laten
verdwijnen. Rij mag de som slechts doorstorten aan de verkoper nadat de
lasten verdwenen zijn (Rb. Brussel, 18 januari 1991, Rev. Not. B., 1992,
160).
Ret besproken beding breidt de vrijwaring voor uitwinning, waartoe de
verkoper krachtens art. 1625 e.v. B.W. gehouden is, uit. Waar normaal het
loutere bestaan van een hypothecaire last slechts als een niet actuele stoomis
wordt beschouwd, maakt het beding er een actuele stoomis van (Antwerpen,
18 december 1991, Limb. Rechtsl., 15l92, 244).
78.

PRIORITEIT VAN HET WETTELIJK RECHT VAN VOORKOOP OP EEN CONSENSUEEL

In 1977 hadden de appellanten de handelszaak van
de verweerders overgenomen. Bij notariele akte dd. 23 juni 1978 kochten ze
de magazijnen. In deze akte werd onder meer uitdrukkelijk gestipuleerd: ,Op
de villa met tuin, die thans door de verkopers bewoond is, met alle errondliggend weiland ( ... ) verklaren de verkopers aan de kopers of hun rechtsopvolgers, in geval van verkoop, een recht van voorkeur tot kopen te geven".
Bij overeenkomst van 22 februari 1980 gaven de verkopers het weiland in
pacht. Tenslotte boden de verkopers, gelntimeerden, op 29 september 1982
aan de appellanten de mogelijkheid d~vil!_a.e11_het w~iland te_kopen. Deze
gingen daarop in en op_2_8_ oKfobei:-1982 werd de koop gesloten. De pachters
wilden echter hun voorkooprecht dat ze genoten op grond van art. 47
Pachtwet uitoefenen. Bij vonnis van de vrederechter van leper dd. 6 november 1987 werd dit hen ook toegestaan. Riermee werd de prioriteit van het
wettelijk recht van voorkoop op het consensueel recht van voorkeur bevestigd. Dit werd in casu ook niet betwist, maar het gevolg van dit alles was dat
de oorspronkelijke kopers werden uitgewonnen wat het weiland betreft.
Daarop eisten ze de ontbinding van het koopcontract dd. 3 juni 1978 tot
aankoop van de magazijnen evenals de ontbinding van het contract dd.
28 oktober 1982. Ze voerden hierbij aan dat ze de magazijnen nooit zouden
hebben gekocht indien ze niet de morele zekerheid hadden gehad ook de villa
en de omliggende gronden te kunnen verwerven. Ze beweerden dan ook dat
het bedongen recht van voorkeur voor hen bepalend was om de magazijnen
te kopen, zodat het koopcontract en het recht van voorkeur geen van elkaar
onafhankelijke overeenkomsten waren. Ret niet kunnen genieten van het
recht van voorkeur moest integendeel worden beschouwd als een ontbindende voorwaarde van het contract van 3 juni 1978. Zowel de Rechtbank van
Eerste Aanleg als het Rofvan Beroep aanvaardden dit. Ret was foutiefvan
de verkopers om een weiland waarop een recht van voorkeur was verleend, te
verpachten zodat in hoofde van een ander persoon dan de appellanten een
wettelijk recht van voorkoop ontstond. Vooreerst werd het contract van
28 oktober 1982 ontbonden, omdat uit de feiten bleek dat de weilanden zo'n
belangrijk deel van de zaak vormden dat het overduidelijk was dat de villa op
zich niet kon worden verkocht. V ervolgens werd ook de eis tot ontbinding
RECHT VAN VOORKEUR. -
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van het eerste contract ingewilligd. De zekerheid voor de appellanten dat ze
bij een eventuele verkoop van de villa en de gronden als eersten voor de
aankoop in aanmerking zouden komen, was beslissend om de bedrijfsgebouwen aan te kopen. Dit bleek voldoende uit het feit dat het voorkeurrecht
in de authentieke akte van 23 oktober 1978 was opgenomen, evenals uit het
feit dat de villa en de magazijnen via een toegang met elkaar verbonden
waren, zodat zein feite een complex uitmaakten (Gent, 26 april1993, T. Agr.
R., 1994, 35).
79.

BEHOUD VAN HET VOORKOOPRECHT: HERSTEL IN NATURA. GEEN SCHADEVER-

Bij het sluiten van een handelshuurovereenkomst, bekwam de
huurster een voorkooprecht op het door haar gehuurde goed. De verhuurster,
een N.V., verkocht het goed een kleinjaar later aan een andere N.V., die tot
dezelfde groep behoorde. Het voorkooprecht van de huurster werd hierbij
niet gen~specteerd, zodat deze bij de rechtbank een vordering tot schadevergoeding indiende. De verkopende vennootschap verweerde zich evenwel
met het argument dat de koopovereenkomst eigenlijk geen echte koop uitmaakte, vermits er geen eigendomsoverdracht was gebeurd buiten de
,groep" en dat de operatie enkel deel uitmaakte van een herstructurering
binnen de groep. De rechter aanvaardde deze kwalificatie van de transactie
niet. Er was wel degelijk een koopovereenkomst met eigendomsoverdracht
totstandgekomen tussen twee van elkaar onderscheiden rechtspersonen.
V ermits er immers nog geen concernrechtelijke regels bestaan, moet in
afurachting van conflicten die ontstaan uit de tegenstelling tussen de economische eenheid van de groep en de juridische zelfstandigheid van elk van
de tot die groep behorende vennootschappen, opgelost worden door toepassing van de wettelijke regels die slechts de onderscheiden rechtspersonen
kennen. Anderzijds stelde de rechtbank vast dat het geenzins de bedoeling
was geweest het goed te vervreemden. Indien de twee vennootschappen zich
ervan bewust waren geweest dat de koop als een overdracht tussen derden
zou worden beschouwd, zouden ze hiertoe niet hebben besloten. De rechter
nam dan ook aan dat de verkoopovereenkomst op grond van dwaling moest
worden nietig verklaard, hetgeen de contracterende partijen in ondergeschikte orde vroegen. Dit is een spitsvondige en correcte oplossing van het geding.
Hierdoor werd de huurster volledig in haar voorkkooprecht hersteld en kon
zij geen aanspraak meer maken op een vervangende schadevergoeding (Rb.
Brussel, 19 maart 1991, Res. Jur. Imm., 1991, 18).
GOEDING.-

80.

VERKOOP AAN EEN DERDE DIE HET BESTAAN VAN HET VOORKOOPRECHT KEN-

In een andere casus werd het voorkooprecht van een huurster
op het gehuurde goed evenmin gerespecteerd. Hier gebeurde dit evenwel
wetens en willens, zowel door de verkoper als door de derde-koper. De
rechter oordeelde dat het koopcontract op grond van derden-medeplichtigheid aan contractbreuk tegenover de huurster, moest worden nietig verklaard
en dat de huurster het goed kon verwerven onder dezelfde gunstige voorDE. SANCTIE. -
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waarden zoals bedongen in de nietig verklaarde koop (Rb. Brussel, 10 maart
1992, Pas., 1992, III, 62). Als we de twee casussen met elkaar vergelijken,
zien we dat in beide gevallen de oorspronkelijke overeenkomst werd nietig
verklaard, zodat de oorspronkelijke rechtstoestand werd hersteld. Nochtans
waren de beslissingen verschillend: in bet eerste geval oordeelde de rechter
dat de huurster opnieuw in haar voorkooprecht werd hersteld, terwijl bet
tweede geval werd gesanctioneerd met een gedwongen verkoop aan de
begunstigde van het voorkooprecht. De nietigverklaring vond in het eerste
geval haar oorsprong niet in de miskenning van het recht van voorkoop, maar
wel in de rechtsfiguur van de dwaling.
81. VRIJWARING VOOR EIGEN DAAD. -De verweerder in bet geding had bij

onderhanse akte dd. 19 juli 1986 een eerste maal zijn woning verkocht. Op
23 juli 1986 verkocht hij bet huis een tweede maal. Beide kopers lieten op
25 juli 1986 hun overeenkomst registreren. De akte van 23 juli 1986 werd
geregistreerd onder het nummer 176, terwijl de andere overeenkomst zo'n
kwartier later werd geregistreerd onder het nummer 177. De rechtbank oordeelde dat het compromis van 23 juli 1986 wegens zijn vroegere vaste datum
geldig kon worden ingeroepen tegen de eerste kopers. Deze werden bijgevo1g
uitgewonnen. De verkoper moest hen dan ook een schadevergoeding betalen
aangezien hij zijn verplichting tot vrijwaring voor eigen daad niet was nagekomen (Rb. Aarlen, 16_fe_b!ll_<lli 1989, J._L.MB., 1989, 1091, noot Herinne, F.}.

§ 3. Vrijwaring voor verborgen gebreken
82. KEUZE: ONTBINDING-PRIJSVERMINDERING.- Wanneer men zaken ook na
de ontdekking van het verborgen gebrek blijft gebruiken, en zij door dat
verder gebruik in waarde blijven verminderen, dan verwerkt men zijn recht
op ontbinding van de koop. In casu was de koper met de wagen blijven
rijden, ook na de vaststelling van bet verborgen gebrek. De rechter bes1oot
enkel een recht op prijsvermindering toe te staan. Wil men ontbinding van de
koop vorderen, dan moet men de zaak behouden in de staat waarin zij zich
bevindt bij het ontdekken van het gebrek. Men is evenwel niet verplicht de
zaak terug te geven, zolang de koper geen terugbetaling, herstelling of
vervanging aangeboden heeft (exceptio non adimpleti contractus) (Rb:
Brugge, 6 september 1989, R. W., 1991-92, 95, noot M.E.S.).
Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig kan de koper een actio quanti
minoris instellen voor gebreken die hij bij de levering niet had kunnen of niet
had moeten opmerken. Ret is niet vereist dat hij zich bij het aanschaffen van
een tweedehandswagen laat bijstaan door een expert. Gebreken waamaar
reeds op het schouwingsbewijs werd gewezen, komen niet in aanmerking
gezien de koper wordt geacht deze aanvaard te hebben. Het bedrag van de
prijsvermindering is niet noodzakelijk gelijk aan de herstellingskosten en
moet door een deskundige bepaald worden onder meer aan de hand van de
overeengekomen prijs, van bet feit dat toekenning van een minwaarde meer
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verantwoord kan zijn dan hertellingskosten, enz. (Vred. Zele, 6 september
1989, T Vred., 1991, 142).
Een koper schaft zich een wagen aan waarbij zich abnorrnale gebreken
voordoen bij lage toerentallen. Dit zou een verborgen gebrek in de zin van
art. 1641 B. W. zijn indien de koper de wagen niet zou hebben gekocht of er
een geringere prijs voor zou hebben betaald indien hij kennis van het gebrek
had gehad. De beoordeling van de ernst van het gebrek behoort
tot de soevereine appreciatie van de rechter. De koper heeft de vrije keuze
tussen de actio redhibitoria en de actio aestimatoria. Het is dus relatief
zinloos de actio redhibitoria in hoofdorde en de actio aestimatoria in
ondergeschikte orde in te stellen, gezien de gegrondheid van beide vorderingen op dezelfde voorwaarden steunt. Dikwijls wordt de vordering in
ontbinding uitgesloten doordat de koper de zaak verder is blijven gebruiken
waardoor een waardeverrnindering totstandgekomen is. De rechter oordeelt
dat de prijsvermindering gelijk is aan de kosten van het plaatsen van een
injectiepomp die het schokkend effect wegneemt. De koper krijgt het geld
van de plaatsingskosten, maar blijft vrij de wagen al dan niet te laten
herstellen. De vordering tot ontbinding van de koop op grond van wanprestatie van de verkoper (art. 1184 jo. art. 1610 e.v. B.W.) in casu ligt minder
voor de hand gezien het hier gaat om een ontwerpfout die elke wagen van
hetzelfde type belast, zodat de geleverde zaak volledig conform is aan de
soort, die werd besteld (Rb. Brussel, 12 juni 1989, D.C.C.R., 1990-91, 732,
noot De Wit, R.).
De vordering tot ontbinding van de koop op grond van art. 1641 B.W. wordt
bij verkoop van huisdieren, in casu runderen, geregeld door de wet van
25 augustus 1885. Geven enkel aanleiding tot het instellen van de actio
redhibitoria, de ziekten opgesomd in het K.B. van 31 mei 1951. Andere
ziekten of verborgen gebreken komen niet in aanmerking. Afgezien van de
bijzondere regeling van de wet van 1885, blijft de verkoop van huisdieren
onderworpen aan het gemeen recht. Aldus kan de vernietiging van de koop
gevorderd worden wegens gebrek in de wilsovereenstemming en meer bepaald
op giond van dwaling ofbedrog. In geval van dwaling zal echter een verschil
tussen de werkelijke wil en de uitgedrukte wil van de koper aangetoond
moeten worden. Inzake bedrog moet de koper bewijzen dat de verkoper op
het moment van de verkoop weet had van het gebrek en het desondanks
verzwegen heeft (Vred. Herve, 15 mei 1990, T. Vred., 1990, 421).
83. ACCESSORIA. -De verkochte zaak vertoont een gebrek wanneer ze niet
kan worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd is. Zo moet de
professionele verkoper van een delta-vleugel met onderstel zorgen voor de
documenten vereist bij K.B. van 21 september 1983 (technische fiche of
gelijkvormigheidsattest). Dit zijn noodzakelijke accessoria van de zaak. Het
ontbreken van die noodzakelijke accessoria maakt een gebrek uit in de zin
van art. 1641 B.W. Blijkt het hier niet eerder om een niet-conforme levering
te gaan (Antwerpen, 21 maart 1990, R.W., 1991-92, 1124)?
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Ret Rof van Beroep van Luik gaat verder in de redenering en volgt de
cassatierechtspraak van 17 mei 1984. Ret gebrek in de verkochte zaak die
de verkoper tot vrijwaring verplicht, kan een gebrek zijn dat, zelfs wanneer het
de zaak niet op intrinsieke wijze aantast, haar ongeschikt maakt voor het door
de koper bestemde gebruik waarvan de verkoper op de hoogte was. Zo is de
verkoper van zetels die bijzonder gevoelig zijn aan het daglicht omwille van de
kwaliteit van het leder, tot vrijwaring verplicht, indien hij wist dat de koper de
zetels in een vertrek ging plaatsen waar zij bloot zouden staan aan zonlicht.
Derhalve moet de verkoper aantonen dat hij de koper van de bijzondere
eigenschappen van de zetels heeft gei'nformeerd of dat de koper hiervan kennis
had bij het sluiten van de overeenkomst. Ret Rof herhaalt verder dat enkel de
koper de keuze heeft tussen de actio redhibitoria en de actio aestimatoria en
dat, eens een gebrek in de zaak vastgesteld is, de rechter de actio redhibitoria
bij gevolg niet kan weigeren ten voordele van de actio aestimatoria of quanti
minoris (Luik, 25 februari 1991, R.R.D., 1991, 418).
84. BESTEMMING VAN RET GOED. - Ret eventueel bestaan van verborgen
gebreken moet beoordeeld worden in het licht van de ten tijde van de
aankoop door de koper gewilde bestemming van de zaak. De professionele
verkoper moest op de hoogte zijn van het beoogde gebruik van de zaak. Heeft
hij onvoldoende inlichtingen omtrent de bedoelde bestemming vanwege de
koper gekrege11, _dau _moethij zich als professionele- verkoper bij de kop-er
informeren (Kh. Brussel, 29 oktober 1987, J.T., 1988, 443).
In een ander geval van abnormale slijtage van vloerbetegeling (op minder
dan drie jaar tijd) oordeelt de rechter dat art. 1641 B.W. van toepassing is,
zelfs indien het gebrek de zaak niet intrinsiek aantast. Ret feit dat de
verkoper niet wist dat de tegels bestemd waren voor intensief gebruik en
dat de tegels daartegen niet hestand waren, verandert niets aan zijn aansprakelijkheid, omdat hij als beroepsverkoper geacht wordt de zaak te
kennen (Antwerpen, 5 september 1988, Turnh. Rechtsl., 1989, 136). Deze
redenering mist logica. Dat de verkoper zijn zaak moet kennen, betekent nog
niet dat hij op de hoogte moet zijn van de bestemming die de koper aan de
gekochte zaak zal geven.
85. GOEDE TROUW. -De verkoper van een onroerend goed is gehouden elke
onduidelijkheid met betrekking tot het al dan niet bestaan van geschreven
huurcontracten die de rechten van de toekomstige koper aantasten weg te
nemen. Dit is nog meer het geval wanneer de koper niet vertrouwd is met
dergelijke overdrachten van onroerende goederen, terwijl de verkoper een
,financiele organisator" is. De verkoper die in het verkoopcompromis het
bestaan van een geschreven en geregistreerd handelshuurcontract verzwijgt
en zich nadien in de authentieke koopakte van alle aansprakelijkheid bevrijdt, handelt tegen de beginselen van de goede trouw. Rij heeft de koper
opzettelijk doen dwalen over het belang van de huurcontracten. De omstandigheid dat de koper het goed bezichtigd heeft, leidt er niet toe dat hij, in
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tegenstelling met wat hem op het moment van het tekenen van het compromis uitgelegd werd, wist of kon weten dat bepaalde huurcontracten geschreven en geregistreerd waren (Brussel, 5 april1993, J.T., 1993, 667).
86. KENNIS VAN HET GEBREK.- In 1988 koopt de koper A een pand van de
Stad Brussel in een openbare verkoop. Koper A verkoopt het goed op zijn
beurt aan koper B. Nadien stelt men in het kwestieuze goed de aanwezigheid
vast van boktor waarvan de oorzaak van v66r de openbare verkoop dateert.
Koper A wordt tot schadevergoeding veroordeeld jegens koper B, en dagvaardt de Stad Brussel, op grond van de stelling dat de Stad Brussel als
professionele verkoper geacht moet worden het gebrek gekend te hebben. In
de verkoopakte werd bedongen dat de kopers het onroerend goed aannamen
in de staat waarin het zich bevond zonder van de verkoper enige schadevergoeding te kunnen vragen wegens een gebrek in de zaak. Bovendien werd
de koper geacht het goed bezocht te hebben. De rechter stelt dat de Stad
Brussel niet als professionele verkoper aanzien kan worden omdat dit niet
verenigbaar zou zijn met haar status van openbare dienst. De koper A kan de
kennis van het gebrek in hoofde van de Stad Brussel niet aantonen. Tenslotte
blijkt uit het expertiseverslag dat het goed op het moment van de openbare
verkoop sinds lang onbewoond was, dat de miten stuk waren en dat sporen
van beschadiging door een zwam zichtbaar waren (Rb. Brussel, 27 april
1993, Res. Jur. Imm., 1993, 115).
87. VRIJWARING SLECHTS VOOR VERBORGEN GEBREKEN. - De verkoper is
slechts voor verborgen gebreken vrijwaring verschuldigd aan de koper. Hij
moet niet instaan voor gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelfheeft
kunnen waamemen (art. 1642 B.W.). De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze in feite of een gebrek al dan niet verborgen is. Een cassatiemiddel dat tegen zulk een beoordeling opkomt, is niet ontvankelijk (Cass.,
24 november 1989, Arr. Cass., 1989-90, 424; Pas., 1990, I, 376; R. W, 199091, 550).
88. ZICHTBAARGEBREK.- Een zichtbaar gebrek is het gebrek dat opgemerkt
kan worden door een normaal persoon aan de hand van een attent onderzoek
en dat aan het oog van een zorgvuldig koper niet mag ontsnappen. De koper
van een onroerend goed waarvan het hout aangetast was door boktor, ste1de
dat de in het verkoopcompromis bedongen exoneratieclausule voor verborgen gebreken niet van toepassing was wegens kwade trouw van de verkoper.
Hij dagvaardde hem in vrijwaring voor verborgen gebreken. De rechter
onderzoekt eerst het verborgen karakter van het gebrek. De koper heeft niet
bewezen dat de aanwezigheid van ongedierte in het gebinte verborgen en
moeilijk te ontdekken was. Bovendien vermeldt het deskundigenverslag dat
de aantasting van het hout niet nieuw was en zichtbaar was tenminste op het
ogenblik van de verkoop (Rb. Bmssel, 17 april1990, Res. Jur. Imm., 1991,
279).
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89. INTERPRETATIE ,ZICHTBAAR GEBREK". - De notie ,zichtbaar gebrek"
moet worden beoordeeld in functie van de aard en de kenmerken van de
verkochte zaak. Zo kan een eventuele fout in de software pas blijken op bet
ogenblik dat bet programma wordt uitgeprobeerd (Luik, 8 mei 1991,
J.L.MB., 1993, 85).
90. EXONERATIECLAUSULE. - W anneer in een koopakte een exoneratieclausule voor verborgen gebreken opgenomen wordt, is de niet-professionele
verkoper van zijn vrijwaringsplicht outlast, tenzij hij op de hoogte was van
bet gebrek op bet ogenblik van de verkoop. Er rust een vermoeden van goede
trouw op de niet-professionele verkoper, waarvan bet tegenbewijs met voldoende juridische zekerheid geleverd moet worden. De verkoper van een
huis dat aangetast is door huiszwam en die een tiental jaren v66r de verkoop
herstellingswerken heeft doorgevoerd, is te goeder trouw. Dit zou anders
geweest zijn, had hij enkele maanden v66r de verkoop camouflagewerken
aangevat (Rb. Brussel, 4 maart 1991,Pas., 1991, III, 77, noot; Rec. Gim. Enr.
Not., 1994, Ill, noot).
91.

DE VERSCHRIKKELIJKE HUISZWAM SLAAT WEER TOE. PRIJSVERMINDERING OF
ONTBINDING? - Bij gebrek aan een exoneratieclausule in de koopakte, is de

verkoper te goeder trouw gehouden tot enerzijds teruggave van-een deel van
de prijs, dat geraamd moet worden aan de hand van de nodige kosten tot
uitroeiing van de huiszwam en de kosten om bet goed terug in staat te stellen
of anderzijds de terugbetaling van de prijs en de aktekosten, o.a. de kosten
van overschrijving op bet hypotheekkantoor. Enkel de verkoper te kwader
trouw is gehouden tot bijkomende schadevergoeding. De keuze van de koper
tussen een vordering tot ontbinding en een veroordeling tot prijsvermindering blijft open zolang de verkoper niet een van de vorderingen heeft goedgekeurd of zolang een van de twee vorderingen niet in kracht van gewijsde is
getreden. De koper mag in de loop van bet rechtsgeding de actio redhibitoria
vervangen door de actio aestimatoria (Rb. Charleroi, 29 januari 1991, J.T.,
1991, 773).
Er wordt een huis verkocht, aangetast door vele op bet moment van de koop
onzichtbare barsten en breuken wegens conceptiefouten en een gebrekkige
verwezenlijking van de funderingen. De verkopers zijn op de hoogte van
deze gebreken. De kopers vorderen prijsvermindering, schadevergoeding en
bijkomende interesten (art. 1645 B.W.). De rechter oordeelt dat de schadevergoeding van art. 1645 B.W. waartoe een verkoper te kwader trouw
gehouden is, niet enkel verschuldigd is in bet kader van ontbinding van de
koop, maar evenzeer bij de veroordeling tot prijsvermindering. Het Hofvan
Beroep van Bergen stelt echter de vraag of door bet vorderen van de terugbetaling van een deel van de prijs en bet vorderen van schadevergoeding,
geen bedrag bekomen wordt dat boger ligt dan de oorspronkelijke koopprijs,
zodat de koper volledige vergoeding van bet onroerend goed zou bekomen
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en het tegelijkertijd zou behouden. Art. 1644 B.W. laat dit niet toe (Bergen,
6 februari 1990, Rev. Not. Belge, 1990, 554, noot D.S.).
De verkoper kan zich enkel op de nietigheid van de koop wegens overschrijding van de overeengekomen datum van ondertekening van de authentieke
akte beroepen, voor zover hemzelf geen enkele fout verweten kan worden.
Ret is niet uitgesloten dat de koper de uitvoering van zijn plichten uitstelt
omdat de verkoper de zijne niet uitvoert. In casu had de koper in kort geding
een expert-architect laten aanstellen tot onderzoek van het verkochte goed,
nadat hij de aanwezigheid van huiszwam had ontdekt. De verkoper pleit in
beroep dat de koper geen belang heeft bij die aanstelling, omdat de overeengekomen termijn voor het verlijden van de notariele akte reeds verstreken
was en bedongen werd dat in geval van overschrijding van die termijn de
verkoper de keuze zou hebben ofwel de verkoop als nietig te beschouwen,
ofwel de verkoop op gerechtelijke wijze te laten uitvoeren. Door de aanwezigheid van een verborgen gebrek in de zaak, heeft de koper wel een rechtstreeks en persoonlijk belang bij de aanstelling van een expert-architect in
kort geding (Brussel, 24 februari 1989, J.L.MB., 1990, 616).
Een verkoper-aannemer wordt be last met de afwerking van het onafgewerkte
huis dat hij verkocht heeft. Na oplevering van de werken stellen de kopers
een aantal gebreken vast (te zwakke vloerbalken, vervanging van een septische put door een buis zonder bodem), die echter volgens de in kort geding
aangestelde deskundige niet van die aard zijn dat zij de stevigheid van het
gebouw in gedrang brengen. De verkoper-aannemer is gehouden tot vrijwaring voor die verborgen gebreken, ondanks een exoneratiebeding in het
contract, tenzij hij kan bewijzen dat hij als professionele verkoper de
gebreken absoluut niet kon kennen (theorie van de onoverwinnelijke onwetendheid). De actio aestimatoria laat niet toe de verkoper te veroordelen
tot herstelling van de zaak, maar geeft enkel recht op terugbetaling van een
deel van de prijs en schadevergoeding. De gebrekkige plaatsing van luiken
wordt daarentegen als zichtbaar gebrek beschouwd en is derhalve door de
oplevering gedekt (Luik, 22 oktober 1987, T. Aann., 1990, 206).
Er wordt in maart 1981 een gebouw verkocht, waarvoor geen bouwvergunning verkregen werd. De koper stelt een actio aestimatoria in. De verkoper
meent enerzijds dat art. 1645 B.W. geen toepassing vindt omdat hij te goeder
trouw was en anderzijds dat de vordering geen voorwerp heeft omdat
ondertussen in 1986 het stedebouwkundig statuut van de verkochte zaak
geregulariseerd werd. De verkoper verklaarde in het strafonderzoek: ,voor
deze werken heb ik geen bouwaanvraag ingediend daar ik van mening was
dat die instandhoudings- en onderhandswerken betroffen die vergund waren
door de toelating destijds geleverd door het gemeentebestuur van St-Andries. Ik was er mij niet van bewust tegen de wettelijke voorschriften te
hebben gehandeld. Ik vind het ten zeerste eigenaardig dat het stadsbestuur
Brugge zo 1aattijdig heeft gereageerd met het opstellen van een procesverbaal, daar waar er op 17 oktober 1977 reeds door ditzelfde stadsbestuur
aan mij een schrijven werd gericht waarin zij het referentienummer vroegen
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van de bouwvergunning, brief waarop ik op 27 oktober 1977 schriftelijk
antwoordde. Daar ik toen geen enkel bericht meer ontving was ik overtuigd
niets onwettigs te hebben gedaan." De rechtbank aanvaardt de goede trouw
van de verkoper daar het stadsbestuur nadat het op de hoogte gesteld was van
de situatie heellaattijdig gereageerd had met het opstellen van een procesverbaal. De verkoper blijft evenwel gehouden op grond van art. 1641 en
art. 1643 B.W. Hij heeft immers niet bedongen dat hij niet tot vrijwaring
gehouden zou zijn. Ret feit dat het stedebouwkundig statuut ondertussen
geregulariseerd werd, heeft niet tot gevolg dat de vordering tot terugbetaling
van een deel van de prijs zonder voorwerp wordt. Ret is niet vereist dat het
om een onherstelbaar gebrek gaat. Ret is reeds voldoende dat het gekochte
goed voor min of meer lange tijd ongeschikt is of was voor het doel waartoe
het is bestemd. Aangezien van de koper door het Bestuur betaling gevorderd
werd wegens de door het bouwmisdrijf ontstane meerwaarde, hij correctioneel vervolgd werd, hij een burgerlijke procedure diende aan te spannen en
een door hem in december 1981 aangevraagde bouwvergunning aanvankelijk geweigerd werd, kan men bezwaarlijk voorhouden dat hij in die periode
het normaal en rustig genot van de woning had (Rb.' Brugge, 11 september
1989, TB.B.R., 1991, 81).
92. EXCEPTIE VAN NIET-NAKOMING.- Na verkoop van een belangrijk_appa[tementencomplex vordert de verkoper de terugbetaling van hei gedeelte van
de onroerende voorheffing dat ten laste valt van de koper. De koper, een
immobilienvennootschap, roept de exceptie van niet-uitvoering in omwille
van een gebrekkige verwarmingsinstallatie. De koper moet het verborgen
karakter van het gebrek aantonen. Ret is onaanvaardbaar dat een belangrijk
gebouw aangekocht wordt zonder het eerst op beroepsmatige wijze te hebben
laten onderzoeken. Indien zelfs aan de hand van dergelijke analyse het
gebrek niet ontdekt kan worden, dan moet de koper dit bewijzen. Bovendien
werd de redelijke termijn van art. 1648 B.W. niet nageleefd, gezien de
vordering pas twee jaar na de ontdekking van het gebrek ingesteld werd
bij wijze van tegeneis. Ret bestaan van een vroegere, nietige en zonder
gevolg gebleven dagvaarding kan de laattijdigheid van de vordering niet
verhelpen (Rb. Brussel, 27 september 1988, Pas., 1989, III, 37).
93. BOUWPROMOTIE. - Ben bouwpromotor die zich ertoe verbindt een gebouw afte leveren na voltooiing ervan, zonder zelfmaterieel bij te dragen tot
de verwezenlijking van de bouw, wordt beschouwd als verkoper en is niet
gehouden tot de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer. Dit is tenminste zo, indien de koopovereenkomst niet onder het
toepassingsgebied van de wet Breyne valt, wat hier het geval was, vermits
het ging om de verkoop van voltooide appartementen. Hij heeft de plicht de
zaak zonder verborgen gebreken af te leveren, zonder dat een fout in zijnen
hoofde bewezen dient te worden. Abnormale vochtigheid maakt een ernstig
verborgen gebrek uit. Zijn persoonlijke fout (b.v. het meekiezen van een
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bepaalde soort steen die ongeschikt blijkt voor beschildering) heeft geen
invloed op de omvang van zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de kopers,
maar kan wel een rol spelen in het kader van de regresvordering tegen de
architect en de aannemer op grond van de tienjarige aansprakelijkheid. Hij
kan de gegevens die opgenomen zijn in het lastenkohier dat gehecht blijft bij
de basisakte van het gebouw, niet tegenwerpen aan de aannemer, omdat de
basisakte bestemd is voor de kopers. De aannemer voert de werken uit
volgens het lastenkohier van de architect. Het aan de basisakte gehechte
lastenkohier maakt gewag van de intentie bepaalde muren te schilderen,
terwijl die intentie niet tot uitdrukking komt in het door de architect opgestelde lastenkohier (Brussel, 8 april 1992, T. Aann., 1994, 54).
94. HANDELSZAAK. - Een handelszaak, met name een wasserij, wordt
verkocht. Korte tijd na de inbezitneming worden de kopers geconfronteerd
met een defect aan de dampketel. Zij stellen onmiddellijk een expert aan en
vorderen vervolgens de ontbinding van de koop. De korte termijn voor het
instellen van de actio redhibitoria, is onderworpen aan de soevereine beoordeling van de rechter. Voor een defecte ketel kan die termijn 1 jaar
bedragen. Die termijn kan evenwel opgeschort worden gedurende de onderhandelingen om tot een minnelijke regeling te komen. De gebrekkige werking van de ketel was te wijten aan het breken van meerdere interne stukken
van de ketel die reeds aangetast waren, maar zonder grondig onderzoek niet
ontdekt konden worden. De verouderde stukken stonden op het punt te
breken op het ogenblik dat de koop gesloten werd en zijn dus verborgen
gebreken die de ketel ongeschikt maken voor het gebruik waartoe hij
bestemd is. De onderdelen van de apparatuur konden niet laten veronderstellen dat het rendement minder zou zijn dan het rendement van nieuw
materiaal. Ook al is de ketel slechts een van de vele machines, toch is hij een
essentieel element van de handelszaak waarvan de werking van de andere
machines afhangt. De uitbating van de wasserij is onmogelijk zonder het
functioneren van de ketel. De eerste twee maandelijkse afbetalingen betaald
door de koper aan de verkoper, blijven verworven omdat de handelszaak
gedurende 2 maanden uitgebaat werd (Luik, 22 februari 1990, T. Not., 1991,
134, noot).
95. KORTE TERMIJN. - Bij verkoop van een faxtoestel oordeelde de rechter
dat de vordering tot ontbinding van de koop op basis van art. 1641 B.W.
laattijdig was, wanneer tussen het vaststellen van de gebreken en het instellen
van de vordering 4 maanden verliepen, zonder enige aanmaning (Rb. Gent,
29 juni 1993, Intern. Vervoerr., 1993, 420).
De vordering gegrond op een verborgen gebrek moet worden ingeleid binnen
een korte termijn, dit is een redelijke termijn, na het ontdekken van het
gebrek. Daarenboven mag de koper zijn recht om aanspraak te maken op de
vrijwaringsplicht niet verwerkt hebben. Een voertuig wordt verkocht dat
ongetwijfeld behept blijkt te zijn met een verborgen gebrek (overdreven
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stuurspeling). Door na ontdekking van het gebrek, het voertuig nog verschillende maanden verder gebruikt te hebben en gepoogd te hebben het
gebrek eigenhandig te herstellen, heeft de koper zijn recht om een beroep te
doen op de vrijwaringsplicht van de verkoper verwerkt (Rb. Dendermonde,
24 aprill991, R.W., 1991-92, 1129, noot; R.G.A.R., 1992, nr. 12028, noot).
Ben koper van antieke voorwerpen stelt een vordering in wegens verborgen
gebreken van de gekochte borden, kopjes en theepot. Ret gebrek van de
borden,- het waren ,herstelde" borden-, ontdekte hij ruim 4 jaar na de
koop door de tussenkomst van een deskundige. De vordering werd 6 maanden nadien ingesteld. De korte termijn van art. 1648 B.W. werd niet gerespecteerd. De kopjes en de theepot waren van een andere periode dan deze die
aangeduid was op het certificaat van authenticiteit. De vordering werd
ongegrond bevonden omdat de koper niet overtuigend kon aantonen dat
hij niet zou gekocht hebben indien hij geweten had dat de goederen tot een
ander tijdperk behoorden. Daarnaast had de koper nog een vitrinekast
gekocht die een eeuw jonger bleek te zijn dan gezegd. Ditmaal stelt de koper
een vordering in op grond van art. 1622 B.W., namelijk wegens non-conformiteit tussen het bestelde en het geleverde. Ook deze wordt afgewezen,
omdat de eis in ontbinding van de verkoop op grond van art. 1622 B.W.
gesteld client te worden binnen een jaar te rekenen vanaf de dag dat het
contract is aangegaan, en zulks op straffe van verval. De rechter knoopt de
vordering wege11s niet-_C<)flformeJeveringaan de etfmjarigevervaltermijn van
art. 1622 B.W. Deze stelling is in de Belgische doctrine zeer fel omstreden,
omdat art. 1622 B.W., gezien zijn plaats in het B.W. en zijn bewoordingen,
strikt ge1nterpreteerd moet worden. Art. 1622 B.W. is enkel toepasselijk op
de verkoop van onroerende goederen waarbij de overeengekomen en de
werkelijke oppervlakte verschillen. De korte termijn van art. 1648 B.W. is
hier evenmin van toepassing. Ben deel van de rechtsleer stelt dan ook terecht
dat hier de dertigjarige verjaringstermijn van art. 2262 B.W. toepassing vindt
(Antwerpen, 3 januari 1990, TB.B.R., 1993, 342, noot De Bondt, W.).
Op 24 februari wordt de koop van een koe gesloten, die op 29 februari
ongeschikt voor consumptie wordt verklaard. De vijftiende maart volgt een
ingebrekestelling door de koper, maar de vordering tot ontbinding wegens
gebrek in de zaak wordt slechts op 2 november ingeleid. Ben termijn van 8
maanden en 9 dagen oordeelt de rechter als manifest overdreven. Overigens
is de brief van 15 maart allaattijdig in het kader van de actio redhibitoria
(Vred. La Louviere, 19 april1989, T Agr. R., 1989, afl. 4, 241).
Br wordt een paard verkocht dat reeds op het ogenblik van de verkoop behept
is met osteosclerose van het rechter straalbeen. Dit is een koopvernietigend
gebrek in de zin van art. 1, 1° van het K.B. van 24 december 1987 betreffende
de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of mil van huisdieren. Valgens art. 6 bedraagt de termijn voor het instellen van de rechtsvordering
negen dagen, de voor de levering vastgestelde dag niet meegerekend. De
koper moet binnen de gestelde termijn niet aileen een deskundige Iaten
aanstellen, maar moet eveneens de verkoper dagvaarden om in rechte de
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ontbinding van de verkoop te bekomen. Het is niet voldoende het koopvemietigend gebrek te laten vaststellen, vermits de koop niet van rechtswege
nietig is, maar overeenkomstig het gemeen recht door de daartoe bevoegde
rechtbank moet ontbonden worden (Rb. Tongeren, 1 oktober 1990, T.B.B.R.,
1991, 82).
In juli 1982 wordt een huis verkocht. In november 1985 ontdekt de koper
bepaalde gebreken in het dak en op 1 augustus 1986 leidt hij een procedure in
kort geding in tot aanstelling van een deskundige. Door een beschikking van
24 juni 1988 wordt deze vraag afgewezen en in september 1989 gaat de
koper over tot dagvaarding ten gronde. De koper heeft terzake de korte
termijn van art. 1648 B.W. voor het inleiden van de actio redhibitoria niet
inachtgenomen. Gewone protesten volstaan niet om de termijn te onderbreken. Reeds in oktober 1985 kon hij de noodzake1ijke vervanging van het dak
voorzien en kende hij de oorzaken van de verergerde toestand van het dak.
De inleiding van de vordering in september 1989 is duidelijk laattijdig en
onontvankelijk (Bergen, 28 maart 1994, T. Vred., 1994, 193, noot).
De korte termijn van art. 1648 B.W. begint te lopen vanaf de ontdekking van
het gebrek en zodra vaststaat dat een minnelijke schikking uitgesloten is. Een
waarborgperiode van 3 jaar sluit niet uit dat de vordering binnen een korte
termijn na de ontdekking van het gebrek ingeleid moet worden. Na een
dubbele breuk van de stuuras, verloor de koper de controle over het stuur van
de aangekochte wagen. De verkoper liet schriftelijk weten dat deze breuk
niet te wijten was aan een constructiefout en dat hij geen tussenkomst
verleende. Het stond m.a.w. vast dat een minnelijke schikking hier uitgesloten was. Doordat de koper niettemin 1 jaar wachtte met het inleiden van
de vordering is deze onontvankelijk. Door het lang treuzelen van de koper
komt het onderzoek naar de oorzaak van het gebrek en naar de oorspronkelijke staat van de terreinwagen in het gedrang (Vred. Haacht, 2 maart 1994,
R. W., 1994-95, 28).
De korte termijn van art. 1648 B.W. vereist dat de vordering zelfbinnen een
korte termijn ingesteld wordt. Het protesteren binnen een korte termijn
volstaat niet. De koper die injanuari 1982 gebreken ontdekt aan de gekochte
publiciteitsborden en slechts op 22 juni 1983 een vordering instelt, komt te
laat (Antwerpen, 16 mei 1989, D.C. CR., 1990-91, 530, noot).
96. In een koopovereenkomst wordt bedongen: ,Garanties- een jaar vanaf
de aanvaarding die ten laatste 30 dagen na het beeindigen van de werken
plaats heeft" Tijdens een brand ontstaan bij de koper werkt de aangekochte
brandbeveiligingsinstallatie perfect. Twee jaar later ontstaat opnieuw brand.
De installatie werkt niet naar behoren en de koper vraagt een schadevergoeding van 1.097.131 frank. De verkoper argumenteert dat de vordering niet
binnen een korte termijn ingeleid werd, hoewel de termijn bepaald in het
garantiebeding redelijk is. De koper stelt dat die clausule tot doel heeft de
duur van de waarborg te bepalen, maar niet de verplichting oplegt de
vordering tijdens de duur van de waarborg in te leiden. In hoger beroep
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wordt geoordeeld dat de partijen de korte termijn bepaald in art. 1648 B.W.
contractueel vastgelegd hebben en dat de geldigheid van die termijn niet
betwist kan worden nu die termijn redelijk blijkt te zijn. Die clausule zou
enkel betwist kunnen worden indien aangetoond wordt dat het gebrek van die
aard is dat het enkel door het gebruik van de zaak aan het daglicht komen kan
en niet binnen de overeengekomen termijn ontdekt kan worden. De duur van
de termijn volgt uit het gezochte evenwicht tussen enerzijds de noodzaak het
bestaan van het gebrek op het ogenblik van de verkoop te bewijzen en
anderzijds de mogelijkheid het gebrek te ontdekken. De termijn van 13
maanden is in casu voldoende om de installatie nate kijken en haar eventuele
zwakheden te analyseren. N adien kan men er niet meer zeker van zijn dat het
gebrek reeds bestond ten tijde van de verkoop (Brussel, 4 maart 1988, JT.,
1988, 624).
W egens lekken en breuken in de leiding van de centrale verwarming ontstaat
er een eerste keer in september 1978 en een tweede keer in november 1979,
schade in een gebouw. De mede-eigenaars leiden pas in februari 1981 de
vordering wegens verborgen gebreken in. Zij steunen zich op de ratio legis
van de korte termijn om te betwisten dat ze laattijdig zijn. De ratio legis kan
echter de rechter er niet van ontslaan een duidelijke tekst (met name art. 1648
B.W.) toe te passen, ook al kan gemakkelijk vastgesteld worden dat het
gebrek wel degelijk v66r of op het ogenblik van de verkoop bestond. Hoe dit
ook zij, de feitenrechter-ooraeelt soeverein over de korte terinijn. Geluk:l(ig
hebben de kopers van het gebouw nog de mogelijkheid om, op grond van de
theorie van de kwalitatieve rechten, een rechtstreekse vordering in te stellen
tegen aannemer en architect. Maar dat is een ander verhaal (Brussel, 15 februari 1988, T.B.B.R., 1990, 307, noot Dambre, M.).
97. KORTETERMIJN.PROFESSIONELEPARTIJEN.- Professionele partijen sluiten
een koop m.b.t. een hoeveelheid radeergommen, te leverenfree on board. De
professionele koper van die gommen verkoopt de goederen door en vemeemt
achteraf dat de gommen behept zijn met een gebrek, namelijk het verkleuren
we gens de onstabiele groene kleurstof die op de gommen aangebracht werd.
Hij stelt een vordering in op grond van verborgen gebreken, dwaling en nonconformiteit van de geleverde zaak. Indien de koper de niet-conformiteit van
de zaak inroept, d.i. de niet-nakoming van de leveringsplicht van de verkoper, kan er geen dwaling zijn, gezien de koper zich op het (per definitie
geldig) contract beroept om aan te tonen dat de zaak niet conform is met wat
overeengekomen werd. Bovendien als de zaak ongeschikt is voor het gebruik
waartoe zij bestemd is, gaat het om vrijwaring voor verborgen gebreken en
kan er geen sprake zijn van dwaling. Bij verkoop free on board is het schip de
leveringsplaats en de aanvaarding gebeurt in principe voordat het schip
bevracht wordt. Wil men de goederen niet aanvaarden dan moet men
onmiddellijk protest uiten, bij voorkeur in een geschrift, waarin de bezwaren
uitgedrukt worden en de aanvaarding geweigerd wordt. Bij passief gedrag
van de koper moet besloten worden dat hij aan zijn recht om de geleverde
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goederen af te keuren verzaakt. Blijft enkel nog de vordering tot vrijwaring
voor verborgen gebreken over. De vordering moet binnen een korte tijd
ingeleid worden (art. 1648 B.W.). Ret is niet voldoende binnen korte tijd te
protesteren. In casu had de koper, de S.A. Ravico, in oktober 1984 de
goederen doorverkocht aan de vennootschap Wilkinson Spitz. De S.A.
Ravico heeft kennis genomen van het bestaande gebrek in februari 1985
en schrijft protestbrieven aan de oorspronkelijk verkoper op 16, 19 en
24 december 1985. Pas op 8 december 1986, een jaar na het einde van de
onderhandelingen, wordt een vordering ingeleid. Gelet op art. 1648 B.W. is
dit ruim te laat. Voor goederen die de S.A. Ravico aan een Amerikaanse
vennootschap, Dae Julie, doorverkocht heeft, heeft zij onmiddellijk na
kennisneming van het gebrek contact opgenomen met de oorspronkelijke
verkoper. De rechter oordeelt dat emstige onderhandelingen met de verkoper
de korte termijn van art. 1648 B.W. tot 7 augustus 1986 hebben opgeschort
en dat, gelet op het feit dat de S.A. Ravico de voorstellen van de oorspronkelijke verkoper aan haar Amerikaanse cliente heeft moeten overmaken, de
vordering ingeleid op 8 december 1986 de korte termijn van art. 1648 B.W.
respecteert (Luik, 19 november 1991, Pas., II, 205).
98. KENNIS VAN HET GEBREK DOOR DE VERKOPER. - lndien de verkoper de
gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet aileen gehouden tot teruggave
van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding
van aile schade aan de koper (art. 1645 B.W.; Cass., 22 oktober 1993, Arr.
Cass., 1993, 870; Pas., 1993, I, 851; R.C.J.B., 1996, 37, noot MeinertzhagenLimpens, A.). Kennis van het verborgen gebrek door de verkoper maakt
tevens exoneratiebedingen terzake onwerkzaam (art. 1643 B.W.).
99. BEVRIJDINGSCLAUSULE. - Clausules die de vrijwaring voor verborgen
gebreken beperken, zijn geldig en op zichzelf niet strijdig met de openbare
orde. Hij die er zich op beroept, mag geen kennis dragen van het gebrek. Een
beroepsverkoper is gehouden tot een resultaatsverbintenis en wordt vermoed
kennis te hebben van het gebrek. Hij dient het bewijs te leveren van zijn
onoverwinnelijke onwetendheid (Kh. Gent, 12 september 1991, T.G.R.,
1991, 160).
Een exoneratieclausule in een verkoopcontract is geldig, behalve in geval
van bedrog, zware fout of wanneer het voorwerp zelf van het contract
verdwijnt. Een intercommunale vereniging die sociale woningen verkoopt
is een niet-professionele verkoper, zodat zij zo'n beding tegen de koper kan
inroepen. De vordering gesteund op art. 1792-2270 B.W. tegen de promotor,
overeenkomstig art. 6 van de wet Breyne van 9 juli 1971, kan niet ingesteld
worden tegen een intercommunale vereniging (art. 2, Wet Breyne) (Brussel,
9 augustus 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11.554).
Er wordt een tweedehandsvoertuig met een gebrekkige motor verkocht, die het
voertuig ongeschikt maakt voor de normale bestemming die men van een
tweedehandswagen kan verwachten. Om de in het contract bedongen bevrij-
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dingsclausule doeltreffend te maken, moet de professionele verkoper aantonen
dat hij aile nodige maatregelen genomen heeft om de kwaliteit van de motor en
van het voertuig zeker te stellen en dat hij al het nodige gedaan heeft om elk
eventueel gebrek te ontdekken, maar dat het desondanks niet mogelijk geweest
is het bestaande gebrek te ontdekken (Luik, 8 april 1992, R.G.A.R., 1992,
nr. 12.030, noot). In het arrest van 27 januari 1992 ging het om de verkoop van
een nieuw voertuig, en zowel de fabrikant als de gespecialiseerde verkoper
werden bij de zaak betrokken. Zij hebben de plicht het goed zonder gebrek te
leveren en moeten daartoe aile maatregelen treffen die nodig zijn om de
mogelijke gebreken aan het daglicht te doen komen. Indien het bestaan van
een gebrek aangetoond wordt, zijn zij gehouden tot schadevergoeding, tenzij
zij bewijzen dat het gebrek niet te ontdekken was. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de invoerder en de verdeler, gezien zij dezelfde voorzorgsplicht hebben. Ret bestaande verborgen gebrek dient wei op het moment van
de verkoop aanwezig te zijn, al was het in kiem, en moet het goed ongeschikt
maken voor zijn bestemming. Ret bewijs hiervan kan onrechtstreeks geleverd
worden door inductie en deductie aan de hand van emstige, precieze en
overeenstemmende vermoedens. Het volstaat met zekerheid aan te tonen dat
elke andere oorzaak van de schade dan het gebrek, uitgesloten is (Luik,
27 januari 1992, R.G.A.R., 1992, nr. 12.029, noot).
De1llotor van een tweedelm:n<:lswagen, vertoont eet1 gesche11rd~ cylin<l~!-ell_
motorblok, veroorzaakt door een abnormaal gebruik dat oververhitting van
de motor had veroorzaakt. De verkoop van de wagen,in de staat waarin hij
zich bevindt, gekend en goedgekeurd door de koper" maakt een conventionele aansprakelijkheidsbeperking uit. De rechter gaat de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen na. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke bepaling kan men uit de bevrijdingsclausule niet afleiden dat de
koper zonder meer afziet van elk verhaal we gens aile gebreken, vooral omdat
het gebrek in casu betrekking heeft op een essentieel bestanddeel, zodat
aangenomen moet worden dat de koper, moest hij dit gebrek gekend hebben,
de wagen niet zou hebben gekocht. Men kan derhalve niet redelijkerwijze
voorhouden dat de koper de mogelijkheid van dergelijke gebreken heeft
willen aanvaarden. Bijgevolg heeft het exoneratiebeding geen betrekking op
het vastgestelde verborgen gebrek. De verkoper is m.a.w. tot vrijwaring
verplicht, ook al kende hij het verborgen gebrek niet. De koper die een
vordering tot gedeeltelijke terugbetaling van de prijs heeft ingesteld, heeft
geen recht op de prijs van een ruilmotor en de vervanging van een aantal
nieuwe onderdelen, maar wei op een vermindering gelijk aan de prijs van een
identieke, gelijkwaardige motor die normaal in de wagen aanwezig moest
zijn. De vraag of de verkoper te goeder of te kwader trouw was, is irrelevant
gezien geen andere schade aangetoond werd (Antwerpen, 30 maart 1988,
D.C.C.R., 1990-91, 716, noot Tuerlinckx, B.).
100. EXONERATIE VOOR SCHADE.- De clausule die bepaalt dat ingeval van
toepassing van de overeengekomen garantie elk recht op gebruiksdervings-
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vergoeding uitgesloten wordt, is slechts geldig voor zover de professionele
verkoper het gebrek niet kende. De koper van een wagen met een gebrekkige
motor heeft recht op de terugbetaling van het vervangingsvoertuig wegens
genotsderving van zijn wagen (Vred. Anderlecht (2), 28 december 1989,
T. Vred., 1990, 411).
Een fles spuitwater ontploft zonder enige aanwijsbare reden en kwetst
iemand aan de rechtervoorarm. Bovendien zijn er glasscherven in het zwembad terechtgekomen waardoor op een gespecialiseerde reinigingsfirma beroep gedaan moest worden. In eerste aanleg wordt de producent veroordeeld
op grond van art. 1384 al. 1 B.W. Ret vonnis stelt dat de producent beschouwd moet worden als de bewaarder van de structuur van de zaak. De
rechter steunt zich op de Franse rechtsleer en rechtspraak die een onderscheid maakt tussen de bewaring van de structuur van de zaak en de bewaring van de gedraging van de zaak. De Burgerlijke Rechtbank volgt die
stelling terecht niet, omdat door de verkoop en de levering van de zaak het
bezit en het gebruiksrecht op de zaak overgedragen wordt waardoor de
verkoper noch gebruik, noch genot heeft van de zaak en dus ook niet het
recht van toezicht, leiding en controle. Aansprakelijkheid op grond van
art. 1382 B.W. kan evenmin weerhouden worden omdat het ontstaan van
de schade geen vermoeden van fout in hoofde van de verkoper als gevolg
heeft en een mogelijke tekortkoming aan de zorgvuldigheidsplicht bij het
produceren van de waterfles niet bewezen kan worden. De consument heeft
wel rechtstreeks verhaal, iure proprio, tegen de producent op grond van
art. 1641 B.W. De ontploffing van de fles zonder enige verklaarbare reden,
wijst op een gebrek dat de fles ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze
bestemd is. De verkoper blijft voor het verborgen gebrek aansprakelijk en is
tot vrijwaring gehouden. Men weet dat de professionele verkoper zijn aansprakelijkheid kan ontlopen indien hij kan bewijzen dat hij, gezien de stand
van de wetenschap op het moment van het sluiten van het contract, het risico
van het gebrekkig product niet kon kennen (Rb. Brussel, 16 december 1988,
R.G.A.R., 1992, 12.051).
Krachtens artikel 1643 B.W. hebben contractuele bedingen van niet-vrijwaring inzake verborgen gebreken geen uitwerking, wanneer de verkoper ten
tijde van de verkoop kennis had van het gebrek waarmee de zaak is behept.
Wanneer hij weet dat de zaak gebrekkig is, kan de verkoper haar niet zonder
kwader trouw als ,normaal" verkopen terwijl zij dat in werkelijkheid niet is
(Cass., 25 mei 1989, J.T., 1989, 620). In casu kon de feitenrechter de kennis
vanwege de verkoper van de gebreken in het verkochte pand wettig steunen op
zijn vaststelling dat de verkoper destijds als bouwheer volledig op eigen houtje
was afgeweken van de goedgekeurde plannen, terwijl hij daarbij niet onwetend
kon zijn van de vochtproblemen die dit vroeg of laat zou opleveren.
Zie over exoneratie voor verborgen gebreken in het gemene kooprecht:
Pauwels, C., ,Exoneratie voor verborgen gebreken bij koop - gemeen
recht", in Exoneratiebedingen, Herbots, J.H. (ed.), Brugge, Die Keure,
1993, 21-32.
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101. MEDEDELING AAN DE KOPER VAN MOGELIJKE GEBREKEN. - Precontractuele kennis van (weze het objectief onzichtbare) gebreken ontneemt de koper
het recht op vrijwaring hiervoor vanwege de verkoper, om het even hoe de
koper er kennis van had of gekregen heeft. In een cassatiearrest van 25 mei
1989 (JT, 1989, 620) leest men, na de overweging dat exoneratiebedingen
inzake verborgen gebreken geen uitwerking hebben indien de verkoper ten
tijde van de verkoop kennis had van het opgetreden gebrek (art. 1643 B.W.),
het volgende obiter dictum: ,,Attendu que, toutefois, la vente sera valable si
l'acheteur a ete averti, au prealable, par son cocontractant de la possibilite
de vices, memes 'il n 'est pas exige qu 'a eel egard la declaration so it expresse
et specifique". Ret Hofvan Cassatie wijst hier- in merkwaardige bewoordingen: ,,a vente sera valable" - op de mogelijkheid voor de verkoper om
aan vrijwaringsplicht te ontsnappen, zo hij de kandidaat-koper vooraf wijst
op de mogelijke aanwezigheid van gebreken. Volgens het Hofis niet vereist
dat die mededeling uitdrukkelijk en specifiek zou zijn (zie ook Cass.,
6 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 638; Pas., 1975, I, 579). Sommige auteurs
betreuren terecht deze wei zeer verkopersvriendelijke opvatting, volgelld
welke een algemene verklaring dat de verkochte zaak mogelijk gebreken
vertoont, voldoende wordt geacht om de verkoper te bevrijden, zelfs indien
deze laatste weet heeft van een gebrek (zie met verdere verwijzingen Storme,
M.E., De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen,
Brussel, Story-Scientia, 199_Q,_nr,_l75:, __p. 175-J-16). Het gevaar bestaat
inderdaad dafinkoopovereenkomsten systematisch voor de verkoper bevrijdende vage allusies naar mogelijke gebreken gaan verschijnen, i.p.v. duidelijke vrijtekeningsbedingen die geen uitwerking hebben bij kennis vanwege
de verkoper. Moet in beginsel niet eerder worden geeist dat de mededeling
op specifieke gebreken slaat? Voor bevrijdende algemene verklaringen zou
slechts in bijzondere omstandigheden ruimte mogen zijn, zoals bij opvallend
lage prijs ofbij verkopen op rommelmarkten en dergelijke. Wei is het zo dat
een algemene mededeling van mogelijke gebreken in ieder geval de zwaarte
van de onderzoekslast van de koper mede kan bepalen (Storme, M.E., o.c.,
nr. 175, p. 176).
102. VERKOPER EN KOPER ZIJN BEIDE PROFESSIONELEN. - Inzake de vordering
tot vrijwaring wegens verborgen gebreken tussen twee professionelen worden dezelfde principes toegepast als bij een vordering ingesteld door een
niet-professionele koper. Een invoerder-verdeler levert een centrale verwarming aan een kleinhandelaar, die het vervolgens plaatst bij een particuliere
koper. Enige tijd nadien blijkt de centrale verwarming aan een gebrek te
lijden dat reeds aanwezig was op het moment van de verkoop tussen de
invoerder en de kleinhandelaar. In deze koopovereenkomst werd bedongen
dat de invoerder-verdeler slechts gehouden is tot vervanging van de centrale
verwarming zonder andere kosten te moeten dragen. De rechter stelt dat, de
verkoper die veroordeeld werd jegens zijn klant omdat hij vermoed wordt
kennis te hebben gehad van het gebrek in de zaak, regres kan uitoefenen op
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zijn eigen verkoper, bij gebrek aan bewijs van onoverwinnelijke onwetendheid van het verborgen gebrek. Er anders over beslissen zou de aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken op de schouders van de laatste professionele verkoper in de distributieketen leggen, met uitsluiting van de fabrikanten en groothandelaars. Het jurisprudentieel vermoeden van kennis van
het verborgen gebrek in hoofde van de professionele verkoper is niet gebaseerd op de werkelijke kennis van het gebrek, maar wei op ,de fout" die de
verkoper begaat door een goed te verkopen dat aangetast is met een gebrek
waarvan hij niet op onoverwinnelijke wijze onwetend was. Hij heeft deze
plicht om het gebrek te ontdekken jegens zijn koper, maar niet jegens zijn
eigen verkoper (Bergen, 10 mei 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 381, noot Jadoul,
P.; Pas., 1988, II, 202).
103. VERGOEDINGSPLICHT VAN FABRJKANTEN EN GESPECIALISEERDE VERKOPERS.
- Fabrikanten en gespecialiseerde verkopers zijn volgens de Belgische rechtiPraak verplicht de door hen verkochte zaken zonder gebreken te leveren. Zij
moeten daartoe alle nodige en nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke
gebreken op te sporen. Indien het bestaan van een gebrek dan toch aangetoond
wordt, moeten zij in beginse1 alle door de koper geleden schade vergoeden,
tenzij zij bewijzen dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord (in de
onderzochte periode nogmaals Cass., 15 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1233;
Pas., 1989, I, 1117; Cass., 7 december 1990, Arr. Cass., 1990-91, 391; Pas.,
1991, I, 346; R.W, 1992-93,431, noot Vansweevelt, Th.).
Het cassatiearrest van 7 december 1990 (geciteerd) behandelt de voor de
praktijk niet onbelangrijke vraag hoe het bewijs, door de fabrikant of
gespecialiseerde verkoper, van zijn ,onoverwinnelijke onwetendheid" of
van de ,absolute onnaspeurbaarheid" van bet gebrek precies beoordeeld
dient te worden: in concreto dan wel in abstracto. Het betrof in casu een
kleinhandelaar in elektrische apparaten, die een droogautomaat had verkocht
waarvan de aandrijftiem brak. Zowel in eerste aanleg als in boger beroep
werd beslist dat de kleinhandelaar als een verkoper te goeder trouw moest
worden beschouwd, op grond dat hij als kleinhandelaar in elektrische apparatuur niet over de technische mogelijkheden van de fabrikant beschikte om,
zoals in casu, een droogautomaat die aan de wettelijke veiligheidsnormen
voldeed, te controleren op mogelijke gebreken of onvolkomenheden. Volgens het Hof van Cassatie hangt de onnaspeurbare aard van een verborgen
gebrek in de verkochte zaak evenwel niet af van de technische mogelijkheden waarover de gespecialiseerde verkoper in het individuele geval beschikt. Op grond van de overweging dat hij niet over dezelfde controlemogelijkheden als de fabrikant beschikte, kon het bestreden arrest niet wettig
beslissen dat de gespecialiseerde kleinhandelaar als een verkoper te goeder
trouw kon worden beschouwd. Deze beslissing, hoezeer zij ook duidelijk
maakt dat de onoverkomelijke onwetendheid van de gespecialiseerde verkoper niet in concreto getoetst mag worden, laat toch enkele pertinente
vragen onbeantwoord (zie de noot Vansweevelt, Th. onder het arrest).
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Welk abstract vergelijkingstype wordt om te beginnen dan wel in aanmerking genomen? Verdedigd wordt dat de toetsing blijkens het arrest van
7 december 1990 dient te gebeuren aan de normaal zorgvuldige vakgenoot
in dezelfde omstandigheden, d.w.z. met dezelfde specialisatie (Simont, L.,
De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence (1981-1991) Les
contrats speciaux", R.C.JB., 1995, (107), p. 194, nr. 53; Vansweevelt, Th.,
,Het begrip gespecialiseerde verkoper en de beoordeling in abstracto van de
onoverkomelijke onwetendheid bij de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper" (noot onder Cass. 7 december 1990), R. W, 1992-93, (432), 434). De
verbreking door het Hof van Cassatie betrof anderzijds een beslissing waarin
de technische mogelijkheden van de gespecialiseerde verkoper beperkter
werden geacht dan die van de fabrikant, waaruit men zou kunnen afleiden dat
de specialist en de fabrikant volgens het Hof wat dit betreft met elkaar
moeten worden geassimileerd. Het arrest geeft geen glashelder uitsluitsel
(Vansweevelt, Th., I.e., 434).
Een andere vraag is hoe het begrip gespecialiseerde verkoper precies moet
worden opgevat. Het valt alleszins niet (noodzakelijk) samen met dat van
professioneel verkoper. Doch de vraag blijft hoe eng of hoe breed het gamma
te koop aangeboden zaken moet/mag zijn om van een specialist te spreken
(zie Vansweevelt, Th., I.e., 433). In het arrest van 7 december 1990 ging het
om een kleinhandelaar in elektrische toestellen, waaromtrent blijkbaar ni~
werd getwijfeld dat hij als gespecialiseerde verkopet oeSchouwd aiende te
worden.
104. KENNIS VAN HET GEBREK. - Tijdens het laden en lossen van een
goederenlift begeeft deze het omwille van een gebrekkige lassing. Een
arbeider overlijdt. De parachute die voor de veiligheid van de werknemers
instaat, was eveneens gebrekkig. De fabrikant betwist zijn aansprakelijkheid
op grond van de volgende argumenten: de goederenlift moest niet van een
parachute voorzien zijn; de lift werd door een controle-organisme nagekeken
en goedgekeurd zonder enige opmerking; het bedrijf dat de lift kocht is
verantwoordelijk doordat het de werknemers toeliet zich op de plaats van de
lift te begeven, wat formeel verboden is; de koper heeft de door de wet
opgelegde trimestriele controle van het goed niet uitgevoerd. De deskundige
stelt het gebrekkig karakter van de lassing vast. De rechter oordeelt dat het
gebrek van de parachute, dat de werking ervan belet heeft, een verborgen
gebrek is. De koper mag op de levering van een apparaat rekenen, zoals het
goedgekeurd werd door het controle-organisme, d.w.z. zonder gebrek in een
essentieel accessorium voor de veiligheid, rekening houdend met het gebruik
waartoe het bestemd is. De goedkeuring door het controle-organisme bevrijdt de fabrikant niet. Hij wordt gelijkgesteld met de verkoper te kwader
trouw, tenzij bewijs van onoverwinnelijke onwetendheid. Het feit dat het
controle-organisme het gebrek in de lassing door een gewoon visueel onderzoek niet kan ontdekken (om het gebrek te ontdekken had men de
lassingen moeten radiograferen), neemt niet weg dat de fabrikant in zijn
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hoedanigheid van professioneel niet alle nodige maatregelen en voorzorgsnormen in acht genomen heeft die hem in de mogelijkheid zouden gesteld
hebben om, gezien zijn bekwaamheid en de huidige stand van de techniek,
een werktuig te leveren dat vrij is van elk gebrek. Tenslotte stelt de rechter
dat het verboden transport van personen met de lift, niet verward mag
worden met het feit dat personen zich op de lift begeven om de goederen
eraf te halen of erop te stapelen. Bovendien staat het nalaten van de
trimestriele controle van de lift niet in causaal verband met het ongeluk,
daar de gebrekkige lassing door het controle-organisme niet ontdekt kon
worden. In de veronderstelling dat het controle-organisme een fout beging
bij het uitvoeren van zijn opdracht, blijft de fabrikant toch tot vrijwaring voor
verborgen gebreken gehouden. Het vermoeden van kwade trouw steunt hier
niet zozeer op de werkelijke kennis van het gebrek, maar veeleer op de door
de verkoper begane fout die erin bestaat een zaak te leveren zonder zich
ervan te vergewissen, zoals zijn specifieke bekwaamheid hem toelaat te
doen, dat ze niet behept is met een gebrek (Luik, 14 december 1988,
Ann.Dr.Lg., 1989, 405, noot De Pover, M.)
105.

VRIJWARING TUSSEN OPEENVOLGENDE VERKOPERS VAN EEN SAMENGE-

Een verwarmingsinstallatie op ko1en bleek niet te werken.
Ze viel praktisch iedere nacht stil, bracht de thermische veiligheid in gevaar
en moest uiteindelijk volledig uitgebroken worden. Uit het deskundigenverslag bleek dat de installatie van meetaf aan met verborgen gebreken behept
was, die haar ongeschikt maakten voor het bestemde gebruik. Een van de
oorzaken was een gebrekkige en ongeschikte verbrandingskamer. De koper
sprak zowel de installateur-verkoper van de installatie, als de firma die de
gebrekkige verbrandingskamer aan de verkoper geleverd had, in rechte aan.
Hij vroeg en bekwam met toepassing van artikell645 B.W. ontbinding van
de koopovereenkomst alsmede een veroordeling in solidum van zijn medecontractant en diens leverancier tot het betalen van schadevergoeding. W at
de onderlinge verhouding tussen de verkoper van de installatie en diens
leverancier van de verbrandingskamer betrof, besliste het Hof van Beroep
van Gent dat zij elkaar vrijwaring zouden verschuldigd zijn ten belope van de
helft van de sommen die door de koper op een van hen verhaald zouden
worden. De leverancier van het gebrekkige onderdeel wendde zich tot het
Hof van Cassatie. Hij verweet het beroepsarrest de onderlinge vrijwaringsverplichting wat hem betrof te hoog gelegd te hebben: hij zou namelijk
moeten opdraaien voor de terugbetaling van de helft van de koopprijs van de
ganse installatie, terwijl hij slechts een onderdeel daarvoor geleverd had. Het
Hofvan Cassatie gafhem gelijk en verbrak het bestreden arrest inzoverre het
uitspraak had gedaan over de onderlinge vrijwaringsverplichting: als de
koper de teruggave van de prijs en schadevergoeding vordert tegen opeenvolgende verkopers en de rechter aanneemt dat zij in solidum moeten worden
veroordeeld, moet elk van de verkopers in hun onderlinge verhouding slechts
instaan voor de terugbetaling van de door hem bekomen verkoopprijs, verSTELDE ZAAK. -
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hoogd met het aandeel van de vergoeding van de schade die aan hem te
wijten is (Cass., 22 oktober 1993, Arr. Cass., 1993, 870; Pas., 1993, I, 851;
R.C.J.B., 1996, 37, noot Meinertzhagen-Limpens, A.). In haar annotatie
onder het arrest heeft A. Meinertzhagen-Limpens enige moeite met de
formulering door het Hof van Cassatie dat de in solidum aansprakelijke
verkopers onderling, onverminderd het eigen aandeel in de schade, slechts
gehouden zijn tot terugbetaling aan de andere van de zelfbekomen verkoopprijs (R.C.J.B., 1996, (43), 60-61). Wij begrijpen het aldus: 1° indien de
verkoper van de samengestelde zaak de koper terugbetaalt en volledig vergoedt, heeft hij regres op de leverancier van het gebrekkige onderdeel ten
belope van de koopprijs van het onderdeel, alsmede diens aandeel in de
schade; 2° zo de koper de teruggave van de prijs van de samengestelde zaak
en schadevergoeding bekomt van de verkoper van het onderdeel, kan deze in
regres van de verkoper van de samengestelde zaak, naast diens aandeel in de
schade, de verkoopprijs van het geheel terugvorderen, doch onder aftrek van
de verkoopprijs van het door hem geleverde onderdeel.
106. ACCESSORIUM.- De vordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken
is een toebehoren van de zaak (art. 1615 B.W.). De kopervan een gebrekkige
zaak kan zijn vordering rechtstreeks richten tegen eerdere verkopers en de
fabrikant. In casu ging het om de levering van tegels die onderhevig waren
aan een abnormale slijtage. De koper beschikt over een rechtstreekse vorde.:
ring tegen de vroegere leveranciers, ondanks het feit dat er tussen beide
partijen geen koopovereenkomst bestond (Rb. Gent, 5 september 1991,
T.G.R., 1991, 161). Dit is een klassieke toepassing van de theorie der
kwalitatieve rechten.
De rechten van de koper ten opzichte van de originele verkoper die als
accessorium van de zaak overgedragen werden, zijn beperkt door de garanties bedongen in het origineel koopcontract. De koper van een onherstelbaar
verkleurde jas stelt een vordering in tegen de oorspronkelijke verkoper. De
koopovereenkomst tussen de oorspronkelijke verkoper en de tussenpersoon
bepaalt dat elke klacht ingediend moet worden binnen de 24 uur na de
ontdekking van het gebrek. Bovendien is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot vervanging van de zaak. Zowel de vordering tot vrijwaring
als de eis tot schadevergoeding zijn onontvankelijk (Vred. Hannuit, 25 april
1989, Rev. Not. B., 1989, 486).
107. RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN EEN LEVERANCIER VAN DE AANNEMER?
-De verkopers vervreemden in 1986 een woning die zij twee jaar voordien
hebben laten oprichten. In 1990 stellen de kopers vast dat de buitenmuur
barsten begint te vertonen en dat de stenen afschilferen. Het is voldoende dat
de stevigheid van het gebouw in zijn hoofdbestanddelen is aangetast of dreigt
aangetast te worden, opdat de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in
het gedrang komt. De kopers kunnen zich rechtstreeks tot de aannemer
wenden op grond van art. 1792 B.W. Zij stellen tevens een vordering in tegen
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de leveranciers van de stenen op grond van art. 1641 B.W. Hoewel de kopers
van het huis de stenen niet rechtstreeks gekocht hebben van de leveranciers,
hebben zij een rechtstreekse vordering tegen de leveranciers, omdat de vrijwaringsplicht een accessorium is van de verkochte zaak die door de verkoper
mee overgedragen wordt aan de koper (art. 1615 B.W.) (Rb. Turnhout,
13 januari 1990, Turnh. Rechtsl., 1993, 15). Hiermee kan men het niet eens
zijn. De kopers van het huis kochten van de bouwheer die een aannemingsovereenkomst had gesloten met de bouwfmna die de stenen gekocht had. Men
staat hier niet voor een aaneenschakeling van koopcontracten zodat op de
theorie van de kwalitatieve rechten geen beroep kan gedaan worden.
108. BEROEPSVERKOPER.- De koper die zich, na een ongeval, beroept op
een gebrek van de gekochte zaak moet de aard van het gebrek niet bewijzen.
Het volstaat dat hij kan aantonen dat het gebrek de enige oorzaak van het
ongeval kan zijn. De stop van een fles spuitwater vliegt er met kracht uit en
kwetst de koper aan het linkeroog. De aard van het gebrek, namelijk teveel
gas in de fles of een gebrekkige stop, is irrelevant nu vaststaat dat enkel een
abnormaal kenmerk van de fles tot schade heeft kunnen leiden. Gezien de
contractuele band tussen koper en verkoper kan de vordering geen steun
vinden in art. 1384, 1ste lid B.W., maar wel in artt. 1641 en 1645 B.W.
(Brussel, 22 november 1991, R.G.A.R., 1993, m. 12.237).

Partijen komen overeen dat een tweetalig software-exemplaar zal geplaatst
worden en bedingen dat het plaatsen van dat systeem een middelenverbintenis is. Naderhand blijkt dat het product gebrekkig is. De verkoper, die een
middelenverbintenis aangaat, is niet ipso facto aansprakelijk. Er moet aangetoond worden dat hij zich niet als een goed huisvader heeft gedragen. Een
bank echter, die naast haar bankactiviteiten, een dienst opricht voor het
ontwikkelen van informatica-programma's met de bedoeling haar activiteiten te bevorderen door tijdswinst en arbeidsbesparing, moet beschouwd
worden als een professionele verkoper van dergelijke software zodat zij alle
nodige maatregelen moest nemen om elk mogelijk gebrek te ontdekken en
aan de koper een nuttig bezit van de zaak te verzekeren. Dit is een resultaatsverbintenis, waar ze niet zomaar onderuit kan. De bank is aansprakelijk
tenzij zij de onoverwinnelijke onwetendheid van het gebrek in de zaak
bewijst (Rb. Brussel, 11 maart 1992, J.T., 1993, 206; Computerr., 1993,
154).
109. ONOVERWINNELIJKE ONWETENDHEID. - Een kraan stort in en veroorzaakt zware schade. De koper van de kraan dagvaardt de verkoper voor
vrijwaring voor verborgen gebreken. De koper dient achtereenvolgens te
bewijzen dat er een gebrek is, dat dit verborgen was op het moment van de
aanvaarding van de kraan, dat het gebrek voldoende emstig is om de koop te
laten ontbinden, en dat het gebrek, op zijn minst in wording, op de dag van de
levering bestond. Bovendien moet hij binnen een korte termijn handelen. Hij
haalt twee soorten gebreken aan: 1) abnormale zwakheid van het gebruikte
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staal, vooral bij lage temperatuur en 2) barsten in de stalen hoek, op de plaats
waar de hoek scheurde. De rechter verwerpt het eerste gebrek omdat de
koper, die een gespecialiseerde koper van dergelijk materiaal is, de technische gegevens van de kraan kende die trouwens in overeenstemming met de
E24T2-norm gemaakt werd. De veerkracht van het gebruikte staal is niet van
die aard dat zij de kraan ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe zij
bestemd is. De barsten daarentegen, hoewel zij niet zelden voorkomen, zijn
anomalieen die gebreken kunnen uitmaken. Het Hof van Beroep stelt dat
zonder de barsten, de instorting van de kraan zich niet in dezelfde omstandigheden zou hebben voorgedaan en dat niets toelaat te stellen dat de
instorting te wijten is aan een slecht manoeuvre van de kraanbestuurder.
De prijs en de door de verkoop veroorzaakte kosten moeten aan de koper
teruggegeven worden, ook al had de verkoper de gebreken niet kunnen
ontdekken. De verkoper heeft de gebreken in casu niet kunnen ontdekken
en heeft de stukken staal aan aile controles onderworpen die men redelijkerwijze van de beste professionelen kon verwachten. Derhalve is hij slechts
gehouden tot teruggave van de prijs en van de door de verkoop veroorzaakte
kosten. Op het ogenblik van het ongeval was de kraan door de koper
verhuurd. Ook de huurder wordt (naast de verkoper) gedagvaard. In een
tegenvordering vraagt de huurder vergoeding voor de door hem geleden
schade. De huurder ontsnapt aan zijn verbintenis tot teruggave wanneer hij
bewijst dat de onmoge!ijl<:h_eid om de kraan in goede staat te restitueren het
gevolg is van een-vreemde oorzaak. Dit is het geval wanneer zoals in casu de
instorting van de kraan niet veroorzaakt werd door een foutief gebruik ervan,
maar door een fabrikagefout. De verhuurder daarentegen is de sigaar. Anders
dan bij verkoop is de verhuurder op grond van art. 1721 B.W. ertoe gehouden
de schade te vergoeden die de huurder geleden heeft door het gebrek van de
verhuurde zaak, zonder dat onderzocht moet worden of de verhuurder het
gebrek al dan niet kende (Bergen, 20 juni 1990, Rechtspr., 1992, 99).
110. INFORMATIEPLICHT. - Bij aankoop van een stereo-installatie beklaagt
de koper zich over de gebrekkige werking van de hifi-keten die hem ongeschikt maakt voor het normale gebruik ervan. De deskundige stelt vast dat de
slechte werking van het systeem te wijten is aan de wisselvallige elektriciteitstoevoer van het huis die de gelijkrichter van de versterker-tuner in
slechte zin be"invloedt. Bijgevolg staat het niet vast dat de hifi-keten gebrekkig is daar het gebrek van het enige defectieve element te wijten is aan
een vreemde oorzaak. Het is evenmin bewezen dat het systeem een functioned gebrek vertoont dat zou voortvloeien uit de onverenigbaarheid van de
elementen die de stereo-installatie uitmaken, noch dat de installatie niet aan
een normaal gebruik beantwoordt, nu zij in normale gebruikstoestanden
perfect werkt. Het ware misschien beter een vordering in te stellen wegens
professionele, contractuele of quasi-delictuele fout omdat de verkoper tekort
kwam aan zijn informatieplicht ofwel door de koper v66r de koop niet op de
hoogte te brengen van het feit dat het verkochte materiaal enkel bij stabiele
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spanning van e1ektriciteitstoevoer volle vo1doening geeft ofwe1 door, na
geraadp1eegd te zijn geweest door de koper, niet nagekeken te hebben of
de gebrekkige werking niet te wijten was aan de 1abiele e1ektriciteitstoevoer
wat door het p1aatsen van een spanningsstabi1isator herste1d had kunnen
worden (Bergen, 5 juni 1990, Pas., 1990, II, 237).
111. AQUILIAANSE FOUT. - Een gebrekkige vaatwasmachine wordt in een
appartement gei:nstalleerd. De twee e1ektroden van de drukwatcher van de
vaatwasmachine staan niet ver genoeg van e1kaar verwijderd. Hierdoor
ontstaat brand. De brandverzekeraar vergoedt de naburige mede-eigenaars
wegens schade aan het gebouw en stelt vervo1gens a1s gesubrogeerde in de
rechten van de naburige mede-eigenaars, de verkoper van de gebrekkige
zaak aansprake1ijk op grond van onrechtmatige daad. Toepassing van
art. 1641 e.v. B.W. is uitges1oten, omdat de brandverzekeraar en de verzekerden derden zijn jegens de verkoper met wie zij geen contractue1e
verhouding hebben. De rechter oordeelt dat de verkoper, ook a1s importeur-verde1er, aansprakelijk is, omdat hij tekortkwam aan zijn a1gemene
zorgvu1digheidsplicht door zo'n gebrekkig toeste1 in het hande1sverkeer te
brengen en a1dus aan derden schade te veroorzaken. Hij kan zijn aansprakelijkheid niet ont1open door te stellen dat het gebrek s1echts eenmalig voorkwam in een van een hele reeks perfect functionerende vaatwasmachines.
Hij kan evenmin stellen dat hij het toevallig gebrek niet kon voorzien of
tijdig ontdekken omdat hij niet de opdracht heeft noch de moge1ijkheden om
een zorgvu1dig nazicht uit te voeren. Het is niet bewezen dat derge1ijk gebrek
niet mogelijk was bij een meer zorgvu1dige contro1e van de fabrikant of de
verkoper. De rechter houdt het ze1fs voor moge1ijk dat een niet verder
doorgedreven contro1e tot de berekende risico's zou behoren hetzij van de
verkoper hetzij van de fabrikant Ze1fs indien het een berekend risico zou zijn
in hoofde van de fabrikant, b1ijft de verkoper a1s schake1 in de ketting
aansprake1ijk voor dat risico (Gent, 13 mei 1988, T.B.B.R., 1990, 219, noot
Byttebier, K. en De Bruyne, P.).
112. UITBREIDINGSBEDING. - Bij de verkoop van een machine bedingen
partijen een waarborg ,op uur1oon en onderde1en voor wat betreft constructiefouten en defecten." Door derge1ijke clausu1e heeft de verkoper zijn
vrijwaringsp1icht uitgebreid tot alle defecten die zich binnen de opgegeven
termijn zouden voordoen en staat hij ook in voor gebreken die buiten het
toepassingsgebied van art. 1641 B.W. vallen zoa1s verborgen gebreken die
op het ogenb1ik van het totstandkomen van de overeenkomst ze1fs niet in de
kiem aanwezig waren. Zodra de zaak niet normaa1 functioneert, speelt de
contractue1e garantieplicht van de koper. Is het defect te wijten aan de fout
van een derde of van de verkoper, dan moet de verkoper dat bewijzen (Kh.
Gent, 28 januari 1993, T.G.R., 1993, 51).
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AFDELING 2

PLICHTEN VAN DE KOPER

§ 1. Betaling van de prijs
A. Betaling
113. VOORTIJDIGE BETALING. -De gemeente Lint kreeg op 23 maart 1979
een aankoopoptie op een stuk weiland. Een van de voorwaarden bij de
eventuele lichting van de optie was de betaling binnen de drie maanden.
Bij beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 1979 werd de optie gelicht.
Eveneens werden op haar vraag de voorwaarden gedeeltelijk gewijzigd.
Deze wijziging bestond erin dat de aankoopprijs zou worden betaald na de
goedkeuring van deze aank:oop door de hogere overheid en tegen de overlegging van een hypothecaire staat, overhandigd na het verlijden van de akte,
waamit bleek dat het goed vrij en onbelast was. Op 9 juli 1979 gaf de
gemeente reeds een opdracht tot betaling van de koopprijs, zodat dit bedrag
werd getransfereerd van de spaar- naar de zichtrekening en bijgevolg geen
interesten meer opbracht. De bestendige deputatie keurde de aankoop pas
goed op 8 juni 1980, terwijl de gemeente evenwe1 op 28 maart 1980 een
bericht van de notaris had ontvangen dat de verkoop niet kon doorgaan
omwille van een mzie tusen de mede-eigenaars. Toen inderdaad bleek dat de
koop-niet k:olY dootg-aan, eiste-ae-gemeenfe- de -vefloren -irifereste-ri voor ae
periode tussen 9 juli 1979 en 8 juni 1980 temg. Dit werd haar evenwel
geweigerd. Vermits ze zelf had bedongen dat de prijs slechts na de goedkeuring door de bestendige deputatie moest worden betaald en ze vrijwillig
toch haar gelden ter betaling van de prijs had overgemaakt naar een zichtrekening, moest ze daar zelf de gevolgen van dragen nu bleek dat de koop
uiteindelijk niet doorging (Antwerpen, 12 april1989, Rev. Not. Beige, 1989,
597).

B. Actiemogelijkheden en zekerheden voor de niet-betaalde verkoper
114. RECHTEN VAN DE ONBETAALDE VERKOPER VAN ROERENDE ZAKEN.- De
rechten van de onbetaalde verkoper van roerende goederen die in samenloop
komt met de overige schuldeisers van de koper, zijn vastgelegd in artikel20,
5° van de Hypotheekwet. In die bepaling heeft de wetgever aan de nietbetaalde verkoper van roerende goederen, die het bezit van de verkochte
zaak ten voordele van de koper uit handen heeft gegeven, een voorrecht op
de prijs van die zaak toegekend. Ongeacht het geval bedoeld in het tweede,
derde, vierde en vijfde lid van dat artikel 20, 5°, blijft het recht van terugvordering waarover de verkopers van roerende goederen v66r de invoering
van het Burgerlijk Wetboek beschikten, aileen behouden voor de verkoper
die zonder tijdsbepaling heeft verkocht, en dan nog mits de terugvordering
geschiedt binnen acht dagen; de vordering tot ontbinding van het lcoopcontract moet binnen dezelfde termijn ingesteld worden. Door de uitoefening
van de rechtsvordering tot terugvordering en van die tot ontbinding tot die
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korte termijn te beperken, heeft de wetgever de belangen van de nietbevoorrechte schuldeisers van de koper willen vrijwaren die, nu zij merkten
dat de koper in het bezit was van de verkochte zaak, terecht de mening
konden zijn toegedaan dat zij tot hun onderpand behoorde (Cass., 22 september 1994, Arr. Cass., 1994, 772; J.T, 199S, 237; J.L.M.B., 199S, 124, noot
Caeymaex, J., R. W, 1994-9S, 1264, noot Dirix, E.). Het Hof van Cassatie
bracht deze principes in het geciteerde arrest in herinnering om nogmaals
zijn standpunt m.b.t. de niet-tegenwerpelijkheid van een beding van eigendomsvoorbehoud bij de verkoop van roerende zaken naar huidig recht te
verantwoorden: voomoemde regeling in de Hypotheekwet is van openbare
orde. De partijen kunnen het beding van eigendomsvoorbehoud bijgevolg
niet aanwenden om het recht op terugvordering opnieuw in te voeren dat
artikel 20, S0 Hypotheekwet slechts binnen de vastgelegde strakke begrenzingen heeft laten bestaan en ter vervanging waarvan het voorrecht aan de
verkoper werd toegekend.
115.

VOORRECHT NIET BETAALDE VERKOPER. NIEUWE FACTUUR TER VERBETE-

In de onderhavige zaak stelden zich twee problemen. Enerzijds
waren de oorspronkelijke neergelegde facturen vervangen en gecorrigeerd
door nieuwe, zodat de vraag rees of het voorecht van de niet-betaalde
verkoper behouden bleef. Anderzijds waren de facturen niet opgenomen in
de boekhouding. De appellant had op 22 maart 1983 twee vrachtwagens
geleverd aan de gefailleerde firma. De 2Sste maart had hij overeenkomstig
art. 20, S0 Hyp.W. twee eensluidend verklaarde afschriften van de facturen
neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De vermelde
bedragen waren evenwel fout. Daarom werden twee nieuwe facturen opgemaakt, met hetzelfde nummer en dezelfde datum als de oude, maar met de
correcte prijs. Deze facturen werden slechts op 8 april 1983 ter griffie
neergelegd. De curator van de gefailleerde weigerde de schuldvordering
van de verkoper op te nemen in het bevoorrecht passief. Hij steunde hiervoor
op het feit dat de gecorrigeerde facturen pas meer dan 1S dagen na de
levering waren neergelegd ter griffie. Het Hof van Beroep aanvaardde dit
niet. Zij stelde dat de oorspronkelijke facturen binnen de termijn waren
neergelegd, zodat de voorwaarden voor het bestaan van het voorrecht vervuld waren. Derden waren door deze bekendmaking beschermd en het feit
dat de verkoopprijs later werd gecorrigeerd naar beneden toe, kon hen geen
enkel nadeel berokkenen. Ook de omstandigheid dat de facturen niet waren
opgenomen in de boekhouding van de contractanten, kon geen afbreuk doen
aan het bestaan van het voorrecht. Deze vereiste wordt immers niet gesteld
door de wet (Antwerpen, 22 november 1988, J.L.M.B., 1989, S9S).
RING. -

116. BEGRIP ,WOONPLAATS" VAN DE SCHULDENAAR. - Overeenkomstig
art. 20, S0 al. 3 Hyp.W. moet de neerlegging van de factuur gebeuren ter
griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de
schuldenaar zijn woon- of verblijfplaats heeft. De vraag die hier kan rijzen, is
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of de woonplaats in de zin van het B.W. bedoeld wordt, dan wel of er
eventueel sprake kan zijn van een ,commerciele woonplaats". In casu was
de gefailleerde koper in de bevolkingsregisters van Ath ingeschreven. De
maatschappelijke zetel van zijn bedrijf was daar eveneens gevestigd, terwijl
de exploitatie gebeurde in Linkebeek. De appellant, leverancier van een
drukpers, had een eensluidend verklaard afschrift van de niet-betaalde factuur neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.
Toen hij zich op zijn voorrecht van niet-betaalde verkoper wou beroepen,
stuitte hij echter op het verzet van de curator van de gefailleerde koper. Deze
beweerde dat de neerlegging van de facturen had moeten gebeuren op de
rechtbank van koophandel van Doomik. Hij kreeg hierbij in rechte gelijk.
Het Hof van Beroep oordeelde dat de publiciteitsvereiste, die was ingesteld
in het belang van derden, enkel gegarandeerd kan worden als de neerlegging
gebeurt op een welbepaalde plaats nl. de woonplaats van de debiteur. Ze
wees er bovendien op dat er geen enkele wettelijke basis kan worden
gevonden om het begrip van een zgn. ,commerciele" woonplaats te aanvaarden. Het begrip ,woonplaats" in art. 20, S0 Hyp.W. moet wel degelijk
worden begrepen in de zin van de ,burgerrechtelijke woonplaats". Het Hof
wees ook op de rechtsleer die het begrip ,commerciele woonplaats" wel
aanvaardt. Ook in deze theorie krijgt de plaats waar de maatschappelijke
zetel is gevestigd voorrang op die van de exploitatie, dit opnieuw in het
helangvan derden(Brussel, 28 mei 1991, JL.MB., 1991, 1399).
117. BEGRIP ,IN HET BEZIT VAN DE SCHULDENAAR".- Het voorrecht van de
niet-betaalde verkoper kan slechts een gunstig effect hebben indien het nietbetaalde goed zich nog in het bezit van de schuldenaar bevindt. Nu kan men
zich de vraag stellen of men mag aannemen dat de schuldenaar nog in het
bezit van dit goed is indien het werd vervangen door een ander. In casu deed
volgende hypothese zich voor. De B.V.B.A. Electrobat had van de N.V.
IMA-Charleroi een Mercedes 200 D gekocht. Deze koop werd door de N.V.
Mercedes Benz Belgium gefinancierd. Korte tijd later werd de nog nietafbetaalde wagen volledig vemietigd. De B.V.B.A. kocht een nieuwe identieke wagen, die onmiddellijk volledig werd betaald. Bij het afsluiten van die
nieuwe overeenkomst werd evenwel het volgende gestipuleerd: ,De partijen
(N.V. IMA-Charleroi en B.V.B.A. Electrobat) zijn overeengekomen dat het
gefinancieerde voertuig ten gevolge van de volledige vemietiging ervan
vervangen werd door het voertuig met volgende kenmerken. ( ... )De vervanging brengt geen schuldvernieuwing mee. Het nieuwe voertuig blijft
eigendom van de N.V. Mercedes Benz Belgium tot de volledige betaling
van de vemielde wagen." Bij het faillissement van de koper riep Mercedes
Benz Belgium zijn voorrecht in. Het werd echter niet aanvaard. Het Hof
van Beroep oordeelde dat het niet in de macht van partijen ligt om het
voorrecht te behouden buiten de strikte grenzen voorzien door art. 20,
S0 Hyp.W. Dit artikel stelt heel duidelijk dat het niet-betaalde goed nog in
het bezit van de schuldenaar moet zijn. Dit was in casu niet meer het geval.
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De partijen konden niet bepalen dat het voorrecht zou herleven via de
tweede, wel volledig betaalde wagen (Bergen, 20 november 1990, R.R.D.,
1991, 43).
118. FAILLISSEMENT VAN DE KOPER VAN BEDRIJFSMATERIAAL. - lngevolge de
bepaling van art. 546 Faillissementswet gaat het voorrecht van de nietbetaalde verkoper in beginsel teniet in geval van faillissement van de koper.
Ret blijft niettemin gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf de levering,
bestaan ten voordele van de leverancier van bedrijfsuitrustingsmateriaal.
Indien de professionele bestemming van het goed niet duidelijk vaststaat,
rust de bewijslast hiervoor op de schouders van de leverancier indien hij zijn
voorrecht wil behouden (Bergen, 20 november 1990, R.R.D., 1991, 43;
Bergen, 15 februari 1988, R.R.D., 1988, 278). Ret feit dat de uitbater van
een cafe een stationwagen koopt, is op zich niet voldoende om aan te tonen
dat hij die ook gebruikt in het kader van zijn ondememing. De niet-betaalde
verkoper moet aantonen dat de gefailleerde de wagen hiertoe werkelijk
gebruikte of in de onmogelijkheid verkeerde hem niet voor zijn handelsactiviteiten aan te wenden (Kh. Charleroi, 26 maart 1991, J.L.MB., 1993,
172).

119. KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK. NIET-GE'iNDIVIDUALISEERDE GOEDEREN.
- De eiseres had aan de gefailleerde vennootschap voor een totaal bedrag
van 135.000 frank gasoil en smeerproducten geleverd. Ze eiste dat het niet
betaalde saldo van 75.000 frank zou worden opgenomen in het bevoorrecht
passief op grond van het in art. 20, 4° Rypotheekwet bepaalde voorrecht
wegens kosten gedaan tot behoud van de zaak. De rechtbank weigerde de
schuldvordering echter in het bevoorrecht passief op te nemen. Ret voorrecht
van art. 20, 4° Ryp.W., is immers een bijzonder voorrecht, zodat het slechts
welbepaalde, gei:ndividualiseerde en identificeerbare roerende goederen kan
bezwaren. In casu kon niet worden uitgemaakt voor welke voertuigen of
machines van de gefailleerde vennootschap de smeerproducten waren gebruikt (Kh. Gent (eerste kamer), 2 december 1988, T.G.R., 1989, 53).
De vennootschap Cogestim was als mandataris opgetreden bij de verkoop
van het handelsfonds van de juwelierszaak Cometech. Deze laatste ging
failliet. Cogestim wilde haar schuldvordering in het bevoorrecht passief
krijgen door deze te kwalificeren als ,kosten gemaakt tot het behoud van
de zaak." Ze steunde hiervoor onder meer op het argument dat ze door haar
tussenkomst een openbare verkoop had vermeden en aldus een hogere prijs
had kunnen bedingen. De rechter ontkende dit niet, maar weigerde de
schuldvordering van Cogestim in het bevoorrecht passief op te nemen. Ret
actief van de gefailleerde vennootschap bestond immers slechts uit het
handelsfonds, dat samengesteld wordt uit een universaliteit van goederen.
De tussenkomst van Cogestim had dus niet bijgedragen tot het behoud van
een welbepaald goed, zodat ze niet kon genieten van het voorrecht van art. 20,
4°Ryp.W.
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120. VERVREEMDING DOOR DE KOPER VAN EEN NIET-BETAALD GOED.- Overeenkomstig art. 20, 5° Ryp.W. gaat het voorrecht van de niet-betaalde
verkoper van roerende goederen verloren indien de koper het betreffende
goed niet meer bezit. Ret is dan ook logisch dat dit voorrecht niet meer kan
worden ingeroepen indien het goed, in casu een wagen, werd doorverkocht
door de financierder van het voertuig aan wie de verkoper zijn recht van
eigendomsvoorbehoud had overgedragen (Brussel, 3 januari 1990, J.L.MB.,
1990, 1094).
121. SAMENLOOP VERHUURDERINIET-BETAALDE VERKOPER. - Art. 23 al. 2
Ryp.W. bepaalt dat de verhuurder voorrang heeft op de niet-betaalde verkoper, tenzij deze laatste ten tijde dat de roerende goederen in het verhuurde
goed werden geplaatst, de verhuurder heeft gewaarschuwd dat de prijs ervan
niet betaald was. Het gaat hierbij om een positieve informatieverplichting
tegenover de verhuurder. Ret volstaat dan ook niet dat de verkoper bewijst
dat de verhuurder wist, kon of moest weten dat de prijs nog verschuldigd was
omdat de verkoper een eensluidend verklaard afschrift ter griffie had neergelegd overeenkomstig art. 20, 5° Ryp.W. Beide vormen van publiciteit
vervullen immers een andere functie. De formaliteit vastgelegd in art. 20, 5°
Ryp.W. beoogt namelijk de bestaansvoorwaarden van het voorrecht te
regelen, terwijl art. 23 al 2 Ryp.W. tot doel heeft de rangorde tussen de
diverse· bevootrechte schuldeisers te regelen (Luik, 10 fejjruari 1989,
J.L.MB., 1989, 590).
122. SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS. -Men weet dat een verkoper zich niet
meer op een beding van eigendomsvoorbehoud kan beroepen indien er
tussen de schuldeisers reeds samenloop is ontsaan. Bijgevolg lean dergelijk
beding dat in werking is gesteld v66r het faillissement van de koper, maar na
de neerlegging door de schuldenaar-koper van een verzoekschrift tot het
bekomen van een gerechtelijke akkoord, geen gevolg meer krijgen. De
samenloop tussen de schuldeisers ontstaat immers vanaf de neerlegging
van dit verzoekschrift (Brussel, 6 december 1990, T.B.H., 1991, 639).
123. TIJDIGE INWERKINGTREDING BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Opdat een clausule van eigendomsvoorbehoud tijdig in werking zou treden,
dus v66r de samenloop van de schuldeisers, is nog niet vereist dat de
schuldenaar door zijn schuldeiser in rechte gedagvaard wordt. In casu had
de schuldeiser in de algemene voorwaarden van het financieringscontract
bepaald dat de overdracht van eigendom was opgeschort tot de volledige
kooprijs was betaald, en eveneens dat het contract van rechtswege werd
ontbonden bij elke inbreuk op het contract. De koper betaalde de afgesproken
atbetalingen niet en na enkele aanmaningen tot betaling, meldde de financieringsmaatschappij per aangetekende brief dat het contract werd ontbonden
en vroeg ze de teruggave van de gekochte wagen. Vijf weken later werd de
koper failliet verldaard. De curator betoogde dat noch de clausule van
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eigendomsvoorbehoud, noch de ontbinding hem tegenstelbaar waren. De
rechter stelde evenwel dat de financieringsmaatschappij bij de aangetekende
brief op ondubbelzinnige wijze haar wil tot ontbinding van het contract op
basis van het contractueel beding had geuit. Zowel het uitdrukkelijk ontbindend beding als de clausule van eigendomsvoorbehoud waren bijgevolg
tijdig in werking getreden en dus tegenstelbaar aan de massa van het
faillissement (Kh. Bergen, 5 februari 1990, R.R.D., 1990, 225, noot L.D.).
124. ART. 2272 B.W .. GEEN VORMVEREISTEN VOOR DE SCHULDVORDERING. - De
artt. 2272 B.W. en 5 van de Wet van 1 mei 1913 bepalen dat de vorderingen
van de handelaars tot betaling van de prijs van goederen die ze hebben
verkocht aan een particulier, verjaren door verloop van eenjaar. De wet zegt
niet dat dit slechts geldt indien de schuldvordering in een geschrift werd
vastgelegd. In de onderhavige zaak kwam deze vraag aan de orde. De koper
had op 17 oktober 1983 bij een verwarmingsspecialist een elektrisch verwarmingstoestel gekocht en dit ook laten installeren. Op 20 december 1983 werd
de factuur opgesteld met de vermelding ,contant te betalen bij ontvangst".
Volgens de verkoper werd niet betaald en stuurde hij naar eigen zeggen
respectievelijk op 8 augustus 1984 en 9 mei 1985 herinneringen tot betaling.
Roewel dit betwist werd, stond wel vast dat de verkoper op 7 augustus 1986,
10 september 1986 en 13 oktober 1986 aanmaningen had verzonden. Dit was
dus 34 maanden na de levering van de goederen. De koper daarentegen liet
op 10 oktober 1986 via zijn raadsman gelden dat hij contant had betaald toen
de goederen hem geleverd werden en riep subsidiair de verjaring van zijn
schuld in. Rij kon evenwel de factuur waarop was vermeld dat hij betaald
had, niet meer voorleggen. De problematiek draaide dus eigenlijk rond de
vraag of de schuldvordering van de koper al dan niet verjaard was op basis
van art. 2272 B. W. en art. 5 W. 1 mei 1913. Ret Rof ging daarvoor na of aan
de toepassingsvoorwaarden voldaan was. De verkoper riep in dat dit niet het
geval was. Rij steunde hiervoor op het argument dat deze artikelen slechts
gelden voor koopcontracten waarbij gebruikelijk geen factuur wordt opgemaakt. Ret Rof weerlegde dit evenwel met de stelling dat deze artikelen op
dit punt geen onderscheid maken. Vervolgens nam het Rof ook aan dat uit
geen enkel stuk, noch uit een bekentenis van de koper bleek dat hij niet had
betaald. Er was dus een vermoeden van voldoening van de schuld dat
historisch gezien de grond van beide wetsbepalingen uitmaakt. De artikelen
waren bijgevolg van toepassing. Ret Rof besloot dan ook dat de litigieuze
schuldvordering was uitgedoofd door verjaring (Luik, 8 december 1988,
J.L.MB., 1989, noot Jeunehomme, J.).

§ 2. Additionele plichten van de koper
125. MEDEWERKING AAN HET VERLIJDEN VAN DE AUTHENTIEKE AKTE. - Een
van de voorwaarden om zich op overmacht te kunnen beroepen is dat de
uitvoering van de verbintenis menselijkerwijze onmogelijk moet zijn. Zonder dat we verder ingaan op de precieze draagwijdte hiervan, moeten we
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alleszins aanvaarden dat omstandigheden die de nakoming van de verbintenis enkel zwaarder maken, zonder dat deze nochtans onmogelijk wordt, niet
onder het begrip ,overmacht" vallen. Een illustratie hiervan vinden we in het
arrest van het Hofvan Beroep van Bergen dd. 10 apri11989. Bij onderhandse
akte van 28 mei 1980 hadden de partijen in het geding een koop betreffende
een onroerend goed gesloten. Er werd overeengekomen dat ze binnen de
twee maanden voor de notaris zouden verschijnen voor het verlijden van de
authentieke akte. Op 22 juli 1980 liet de koopster echter zonder meer weten
dat ze ,in omstandigheden verkeerde die het haar onmoge1ijk maakten het
huis te kopen". De verkoper liet het hier niet bij en dagvaardde haar op
19 augustus 1980. Hij vorderde hierbij enerzijds de ontbindirtg van het
contract en anderzijds schadevergoeding. De koopster beriep zich evenwel
op overmacht. Ze haalde hierbij enkel aan dat de uitvoering van haar
verbintenis om voor de notaris te verschijnen moeilijk paste in haar agenda
omwille van familiale en professionele redenen. Dit werd niet weerhouden.
Hoewel ze inderdaad met organisatorische moeilijkheden te kampen had,
bevond ze zich niet in de onmogelijkheid om, zoals in de onderhandse akte
afgesproken, tijdig te voldoen aan haar verplichting om voor de notaris te
verschijnen (Bergen, 10 april1989, Rev. Not. Belge., 1989, 539, noot D.S.)

----HOOFDSTUK-5 -

ONTBINDING VAN DE KOOP
126.

KEUZE TUSSEN ONTBINDING EN GEDWONGEN UITVOERING VAN DE KOOP-

-In geval een van de partijen bij de koop haar contractuele
verbintenissen niet nakomt, heeft de wederpartij overeenkomstig artikel
1184 B.W. de keuze om, ofwel de in gebreke blijvende medecontractant te
noodzaken de overeenkomst uit te voeren wanneer zulks nog mogelijk is,
ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
Op een vordering vanwege de verkoper van een vrachtwagen tot betaling van
het saldo van de koopprijs, stelde het Hofvan Beroep van Gent dat de koper
de overeenkomst niet meer wenste uit te voeren. Ret Hof van Beroep
verklaarde de koopovereenkomst ontbonden ten laste van de koper, veroordeelde hem tot het betalen van een schadevergoeding aan de verkoper en
verplichtte deze laatste tot terugbetaling van het reeds ontvangen gedeelte
van de koopprijs. Deze beslissing werd door het Hofvan Cassatie verbroken
wegens schending van artikel 1184 B.W.: de appelrechters hadden niet
vastgesteld dat uitvoering in natura niet (meer) mogelijk was en de ontbinding van het koopcontract uitgesproken, hoewel de verkoper enkel om
gedwongen uitvoering had verzocht (Cass., 15 april 1994, Arr. Cass.,
1994, 378; Bull., 1994, 373; R.W., 1995-96, 564).
In het algemeen over de keuze tussen gedwongen uitvoering en ontbinding
van een wederkerige overeenkomst, zie Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F.
OVEREENKOMST.
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en De Temmerman; B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nrs. 273-274; zie ook Stijns, S., De
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten,
Antwerpen, Maklu, 1994, 706 p.; Wery, P., L 'execution forcee en nature
des obligations contractuelles non pecuniaires, Brussel, Kluwer Ed. Juridiques, 1993, 421 p.
127. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING?- Bij de ondertekening van het
koopcompromis op 22 augustus 1984 van een woning die verhuurd was,
hadden de partijen het verlijden van de authentieke akte onderworpen aan de
voorwaarde dat het goed vrij zou zijn van enige bezetting. De akte zou ten
laatste moeten verleden zijn op 22 december 1984. Op 22 december had de
huurder de woning niet verlaten. Op 9 januari 1985 stond de koopster een
laatste uitstel toe: ten laatste tegen 15 januari 1985 moest de woning worden
vrijgemaakt. De huurder verliet het huis echter pas op 31 januari 1985. Op
grond hiervan beschouwde de koopster de koopovereenkomst als ontbonden.
In eerste aanleg oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg dat de koopster
het contract bij gebrek aan een uitdrukkelijk ontbindend beding niet als
ontbonden mocht beschouwen. In beroep werd deze oplossing herzien. Het
Hof stelt dat de contractuele bepalingen heel duidelijk waren zodat er geen
twijfel kon rijzen in hoofde van de verkopers. Bovendien had de koopster
hen op 19 december 1984 en op 9 januari 1985 een brief gericht waarin ze
vaststelde dat een van de voorwaarden van het contract niet was vervuld.
Tenslotte waren de verkopers op 22 augustus 1984 perfect in staat om de
huurder opzegging te geven zodat het goed tijdig, d.i. ten laatse tegen
22 december 1984, zou worden vrijgemaakt. Op grond van al deze elementen
oordeelde het Hof dat de koopster het recht had om de koop a1s ontbonden te
beschouwen ten 1aste van de verkopers en het verlijden van de authentieke
akte te weigeren (Brussel, 21 februari 1989, Rev. Gen. Enr. Not., 1992, 261).
128. ART. 1184 B.W. EN HET UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. -De begunstigde van een uitdrukkelijk ontbindend beding behoudt in principe de
keuzemogelijkheid ingesteld door art. 1184 B.W. nl. de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst, ofwel de ontbinding ervan. Dit geldt
evenwel niet meer indien de partijen deze keuze uitdrukkelijk hebben uitgesloten of indien de begunstigde op een ondubbelzinnige en zekere manier
beroep doet op het uitdrukkelijk ontbindend beding. Daaruit volgt dat hij
verzaakt aan de gedwongen tenuitvoerlegging. In de onderhavige zaak
weigerde de koper van een appartement mee te werken aan het verlijden
van de authentieke akte. De verkoper vorderde daarop voor de rechter zijn
veroordeling tot medewerking aan het verlijden van de akte. In het koopcompromis was evenwel volgend ontbindend beding opgenomen: ,Bij gebrek aan de verlijding van een authentieke akte binnen de vastgestelde
termijn door de fout van de koper, kan de verkoper, nadat hij de koper
zonder resultaat in gebreke heeft gesteld, zich beschouwen als bevrijd van
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elke verdere verplichting ( ... )" De koper meende op grond hiervan dat de
verkoper enkel nog de ontbinding kon eisen, maar in geen geval nog een
gedwongen uitvoering. De rechter aanvaardde deze redenering niet. Hij
stelde dat de begunstigde van een uitdrukkelijk ontbindend beding de keuze
die hem door art. 1184 B.W. wordt geboden, behoudt. Hiervan wordt afgeweken als het contract dit zo bepaalt- quod non - of als de schuldeiser op
een zekere en definitieve manier gebruik maakt van het beding, waardoor hij
verzaakt aan de verdere uitvoering van het contract. De verkoper had
inderdaad een briefverstuurd waarin hij schreef ,we zullen gedwongen zijn
de tussen ons bestaande overeenkomst als ontbonden te beschouwen". De
brief verwees ook uitdrukkelijk naar het ontbindend beding en maakte terzelfdertijd de in het contract voorziene ingebrekestelling van de koper uit.
Op grond van deze elementen leidde de rechter af dat de verkoper inderdaad
verzaakt had aan zijn recht op uitvoering. Bovendien had hij na het verzenden van deze briefhet appartement verhuurd, zonder de koper hiervan op
de hoogte te brengen. Pas na vier jaar liet de verkoper opnieuw van zich
horen via de vordering tot verlijding van de authentieke akte. Dit bewees
volgens de rechter op voldoende wijze dat de verkoper verzaakt had aan zijn
recht op uitvoering van de overeenkomst (Rb. Nijvel, 13 december 1988,
J.L.MB., 1990, 1242, noot Herinne, E.).
129.

APPRECIATIEBEVOEGDHEID RECHTER BEPERKT DOOR DE WILSAUTONOMIE.

-Art. 1184 B.W. geeft de rechter een appreciatiebevoegdheid inzake de

zwaarwichtigheid van de niet-nakoming. Het aanvullend karakter van
art. 1184 B.W. laat de contractanten evenwel toe een eigen ontbindingsregime op te stellen dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter uitsluit
en diens taak beperkt tot het controleren van de toepassingsvoorwaarden van
dit contractueel regime. Hiertoe is geen uitdrukkelijke clausule vereist. De
wil hiertoe kan worden afgeleid uit de economie van het contract. In die zin
sprak het Hof van Beroep van Luik zich uit bij de beoordeling van de nietnakoming door de kopers van stukken grond van hun verplichting om binnen
de twee maanden na het compromis de authentieke akte te helpen verlijden.
Vermits het contract enkel sprak over ,du simple fait des acquereurs", werd
geen foutief gedrag vereist. Bovendien mochten de verkopers in dit geval
zelf een ,sanctie" kiezen. Toen de termijn bijna verstreken was, stuurde de
notaris een herinneringsbrief dat de authentieke akte moest worden verleden.
De kopers reageerden met de melding dat hun leningsdossier bijna rond was.
Op een tweede brief reageerden ze niet. Na drie maanden verzonden de
verkopers uiteindelijk een aangetekende brief dat ze de koop als ontbonden
beschouwden en dagvaardden ze de kopers. In eerste aanleg werd hun eis
afgewezen omdat de rechter de laattijdigheid onvoldoende zwaar achtte om
de ontbinding uit te spreken. In beroep werd dit vonnis herzien. Het Hof
oordeelde dat uit het geheel van de elementen van de zaak bleek dat het wel
degelijk de bedoeling was van de partijen om de authentieke akte te laten
verlijden binnen de twee maanden na de ondertekening van het compromis,
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gepaard met een sanctie die de verkopers mochten kiezen indien dit alleen
door toedoen van de koper niet binnen de gestelde termijn zou worden
gerealiseerd. Het Hof oordeelde dat het zich over de opportuniteit hiervan
niet uit te spreken had en enkel mocht nagaan of de voorwaarden vervuld
waren (Luik, 24 april1989, JL.MB., 1990, 470; Rev. Not. Belge, 1990, 169,
noot D.S.).

130. ART. 1184 B.w. VERSUS ART. 1657 B.W. -De eiseres, een garagiste, had aan
de verweerder een wagen verkocht die onmiddellijk beschikbaar was. In de
algemene voorwaarden - die op de bestelbon waren afgedmkt en die de
koper kende - was uitdmkkelijk bepaald: ,De levering van het voertuig
heeft plaats op de zetel van de verkoper. Indien de koper het voertuig niet in
ontvangst neemt binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een
ingebrekestelling, heeft de verkoper het recht om 1° garagekosten aan te
rekenen en 2° de verkoop te verbreken en een schadevergoeding te eisen van
10% van de overeengekomen prijs, exclusief taksen". Na verscheidene
telefonische aanmaningen om de wag en te komen afhalen, stuurde de eiseres
een aangetekende brief aan de verweerder met het verzoek om de wagen
binnen de 10 dagen af te hal en en te betalen. De koper reageerde hier echter
niet op. Uiteindelijk werd hij door de garagiste gedagvaard ten einde de
overeenkomst op grond van art. 1184 B.W. te zijnen laste te horen ontbinden
en te worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 10% van de koopprijs. De verweerder wi1de daarop het bewijs van de eiseres dat de wagener
nog bijstond zoals op de datum van de overeenkomst. De eiseres kon dit
bewijs niet leveren. Daamit leidde de rechter af dat de eiseres de wagen had
doorverkocht of zelf was gaan gebmiken, hetgeen voor de verweerder
voldoende was om te stellen dat de eiseres zelf de uitvoering van de
overeenkomst had onmogelijk gemaakt. De vraag was of de eiseres de wagen
mocht verder verkopen, zonder voorafgaande toelating van de rechter. De
rechter oordeelde van wel. Hij steunde zich hiervoor op art. 1657 B.W. dat
bepaalt dat de koop van roerende goederen van rechtswege ontbonden is en
zonder aanmaning na het verstrijken van de termijn die voor de afhaling is
overeengekomen. Hoewel de rechter toegaf dat dit schril afwijkt van art. 1184
B.W., stelde hij anderzijds dat dit laatste artikel verouderd is. Hij staafde die
stelling met grote namen uit de rechtsleer (Van Ommeslaghe, P., Kruithof,
R., Vandeputte, R.). Alsof hij toch niet helemaal zeker was, stelde hij
bovendien dat een voorafgaande vraag tot ontbinding van de verkoopovereenkomst totaal nutteloos was, doordat het volledig ontbreken van enig teken
van leven van de koper na het sluiten van het contract voor de rechter een
zekerheid uitmaakte dat hij de wagen toch niet wilde afnemen en betalen. De
rechter besloot dan ook dat de eiseres gelijk had gehad om na haar tevergeefse pogingen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen (Vred. St.Niklaas, 18 maart 1991, T. Vred. 1992, 43). Eigenaardig is wel dat de rechter
de eiseres gelijk gaf het contract als ontbonden te beschouwen, terwijl de
ontbinding precies haar vordering uitmaakte. Door de auto verder te ver-
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kopen ofzelfte gebruiken na het stilzwijgen op haar aangetekende brief, had
ze zonder het zelfte beseffen art. 1657 B.W. toegepast. Ook haar vordering
tot schadevergoeding van 10% van de prijs, werd ingewilligd. De rechtbank
oordeelde dat deze contractueel overeengekomen vergoeding niet overdreven was en dat de schade van de eiseres erin bestond dat ze uiteindelijk een
wagen minder heeft verkocht. De volgende casus behandelt dezelfde problematiek. De verweerder in beroep had op 28 oktober 1989 een wagen van
het merk B.M.W. bij de appellant gekocht. Hij liet evenwel zonder enige
reden na het voertuig af te hal en en hij reageerde evenmin op twee ingebrekestellingen door de verkoper. Nochtans had laatstgenoemde er uitdrukkelijk
op gewezen dat de koper door de bestelde wagen niet af te hal en contractbreuk pleegde en dat hij, verkoper, zich het recht voorbehield om het
kwestieus voertuig onmiddellijk na het verstrijken van de laatste toegestane
termijn voor afhaling verder te verkopen. Er hood zich een andere kandidaatkoper aan, aan wie het voertuig werd doorverkocht. Tien dagen later dagvaardde de verkoper de eerste koper tot ontbinding van de overeenkomst en
tot betaling van een schadevergoeding van 25% overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De rechter in eerste aanleg besliste dat de verkoper
vooraleer de wagen door te verkopen eerst de ontbinding had moeten
vorderen. Het Hof van Beroep oordeelde hier anders over. Eerst en vooral
had de eerste koper zich namelijk te kwader trouw gedragen door eerst geen
teken -van leven te -geven-en-dan plots het- voertuig op-te eisen-toen- hij-te
weten was gekomen dat het voertuig aan een derde was verkocht. Bovendien
had de verkoper heel duidelijk zijn bedoeling geuit in de ingebrekestelling en
moest hij snel handelen, vermits het gevaar reeel was dat de belangstelling
van de derde zou verdwijnen. De ontbinding van een overeenkomst op grond
van art. 1184 B.W. gebeurt in principe niet automatisch, maar slechts via een
verplichte en voorafgaande tussenkomst van de rechter. Art. 1184 al. 3 B.W.
verbiedt echter niet dat bij hoogdringendheid ofkwade trouw in hoofde van
de tegenpartij de rechterlijke controle a posteriori gebeurt (Antwerpen,
30 maart 1993, Turnh. Rechtsl., 1993, 53, noot).
131. ONTBINDING VAN RECHTSWEGE. -De partijen hadden op 6 februari 1987
een koopcompromis betreffende een huis gesloten. In het compromis waren
twee belangrijke clausules opgenomen. De eerste bepaalde dat de partijen
zich ertoe verbonden om ten laatste binnen de vier maanden voor de notaris
te verschijnen om de authentieke akte te laten verlijden. De tweede stelde dat
indien een van de partijen zijn verplichtingen niet zou nakomen, de koop van
rechtswege zou ontbonden worden na een ingebrekestelling bij aangetekende
brief of deurwaardersexploot waaraan binnen de 15 dagen geen gevolg werd
gegeven. Bij aangetekende brief van 10 juni 1987 maande de verkoper de
kopers aan om v66r 25 juni 1987 medewerking te verlenen om de authentieke akte te verlijden. Hierop kwam geen reactie. Op 10 juli 1987 verstuurde
de verkoper een aangetekende brief met de mededeling dat het contract
overeenkomstig de bedongen voorwaarden ontbonden was. De kopers van
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hun kant brachten geen enkel element aan op grond waarvan men zou kunnen
aannemen dat ze buiten hun eigen toedoen of nalatigheid verhinderd werden
hun verbintenissen na te leven. De rechtbank aanvaardde bijgevolg de
ontbinding van het contract door de verkoper, die had gehandeld zoals
voorzien in het contract. Ret uitdrukkelijk ontbindend beding, evenals de
verplichting om binnen de vier maanden de authentieke akte te verlijden
waren ondubbelzinnig opgesteld en voor geen andere interpretatie vatbaar
(Rb. Brussel, 9 juli 1992, Res. Jur. Imm., 1992, 265).

132.

ONTBINDENDE VOORWAARDE. NIET-VERVULLING DOOR TOEDOEN VAN DE

Op 14 april 1989 sloten de eiseres en de verweerder een
verkoopovereenkomst waarbij de verweerder zijn handelszaak overliet tegen
de som van 650.000 frank. Bij de ondertekening van het contract betaalde de
eiseres een handgeld van 130.000 frank. Als ,bijzondere voorwaarde" werd
bedongen: ,Mocht mevr. D.G. geen lening van 300.000 frank bekomen, dan
wordt het handgeld integraal terugbetaald." De eiseres bekwam geen lening
en eiste de terubetaling van het door haar gestorte voorschot. De rechtbank
oordeelde dat het niet verkrijgen van de lening als een ontbindende voorwaarde moest worden beschouwd, bij de vervulling waarvan de schuldeiser
op grond van art. 1183 B.W. de verplichting heeft om hetgeen hij ontvangen
heeft, terug te geven. Rierover was het beding duidelijk. De vraag kon
worden gesteld of de eiseres de overeenkomst wel te goeder trouw had
uitgevoerd en zodoende alle redelijke middelen had aangewend om de lening
te bekomen. Dit bleek niet het geval te zijn zodat de ontbindende voorwaarde
niet kon worden geacht te zijn vervuld. De eiseres had namelijk haar
pogingen tot het bekomen van een lening beperkt tot een bankinstelling,
terwijl uit de overeenkomst niet bleek dat ze zich hiertoe mocht beperken.
Bovendien had ze zonder meer een aanbod door de verweerder om haar een
lening toe te staan, verworpen, zonder ook maar naar de voorwaarden ervan
te informeren. Dit gedrag maakte een contractuele fout uit in hoofde van de
eiseres, zodat ze het vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde en de
daarmee gepaard gaande terugbetaling van het voorschot niet kon inroepen.
In deze zaak stelde zich nog een tweede probleem. De verweerder had
namelijk de handelszaak aan een derde overgedragen zonder dat de kwestieuze overeenkomst voorafgaandelijk in rechte werd ontbonden. Rierover
oordeelde de rechtbank dat de verweerder geen fout had begaan. Zij verwees
hiervoor naar een recente tendens in rechtspraak en rechtsleer volgens welk
in bepaalde gevallen de partij die de wanprestatie van de tegenpartij vaststelt,
eenzijdig mag overgaan tot de ontbinding van het contract zonder de tussenkomst van de rechtbank. Ret geval waarbij de medecontractant uitdrukkelijk
of stilzwijgend heeft laten weten dat hij zijn verbintenissen niet zal uitvoeren, moet hierbij worden gerekend. Dit was hier het geval. Per aangetekende
brief van 9 mei 1989 had de koopster immers laten weten dat ze binnen een
korte termijn een attest van de bank zou bezorgen waaruit bleek dat ze geen
lening had bemachtigd en ze bijgevolg de terugbetaling van het door haar
SCHULDENAAR. -
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gestorte voorschot eiste (Kh. Gent (zesde kamer), 26 september 1991,
T.G.R., 1991, 158).
133. ONTBINDING TEN LASTE VAN DE KOPER. - Op 7 oktober 1984 had de
verweerster op een beurs een eetkamer en een salon gekocht ter waarde van
394.860 frank. De bestelbon voorzag dat de levering zou gebeuren in juli
1985, terwijl de afbetaling zou beginnen vanaf januari 1985. Omwille van
echtscheidingsperikelen kon de verweerster haar schulden niet afbetalen. Ze
bracht de verkoopster hiervan op de hoogte. Deze laatste liet echter gedurende twee jaar niets van zich horen. De levering gebeurde dus niet zoals
gepland in juli 1985. Pas op 30 juli 1987 verwittigde ze de koopster dat de
levering zou gebeuren v66r 15 augustus 1987. Er kwam geen reactie- de
goederen werden dus niet geleverd - en op 5 februari 1988 stelde de
verkoopster de verweerster uiteindelijk in gebreke. Ze eiste hierbij de veroordeling van de koopster tot een schadevergoeding van 30% van de koopprijs wegens foutieve niet-nakoming van de overeenkomst. Ze baseerde zich
hiervoor op de algemene verkoopsvoorwaarden van de bestelbon. Deze
bepaalden dat de voorschotten betaald door de koper verworven bleven als
schadevergoeding voor het nadeel geleden door de verkoper als gevolg van
niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen. De rechter sprak de
ontbinding van het contract ten laste van de koper uit. Hij weiger~_eveQwel
eeri s-cnadevergoeding vari-30% a:m cfe verkoopster toe kennen. Ze had
zich immers, bij het sluiten van de overeenkomst tegen haar eigen verkoopsvoorwaarden in, tevreden gesteld met een voorschot van 5.000 frank. Ze kon
enkel dit bedrag houden en geen aanspraak meer maken op een grotere
schadevergoeding (Rb. Namen, 23 maart 1989, J.L.MB., 1989, 1095, noot
P.H.).

te

134. ONTBINDING. ESSENTIELE TEKORTKOMING.- Op 22 augustus 1984 had
de appellante van de gei:ntimeerden een huis gekocht. Het verlijden van de
authentieke akte was gepland voor ten laatste 22 december 1984. Op het
ogenblik van de verkoop was de eerste verdieping van het huis nog verhuurd.
In het koopcompromis was evenwel bepaald dat het goed vrij zou zijn van
bezetting. Uiteindelijk verliet de huurder de waning slechts op 31 januari
1985. Op dit ogenblik weigerde de koopster nag mee te werken aan het
verlijden van de authentieke akte en eiste ze de ontbinding van de koop. In
eerste aanleg werd haar verzoek afgewezen. Het Hof van Beroep oordeelde
anders. Vooreerst meende het Hof dat de bepalingen van het contract
voldoende duidelijk waren. Het begrip ,vrij" betekende ontegensprekelijk
dat de woning inderdaad ten laatste op 22 december 1984, de uiterste datum
voor het verlijden van de authentieke akte, vrijgemaakt moest zijn. Bovendien bleek dit voor de appellante een essentiele voorwaarde te zijn, vermits
ze in de tussentijdse periode verscheidene malen had aangedrongen op de
vrijmaking van de waning. Tenslotte meende het Hof dat ze voldoende
geduld aan de dag had gelegd door de verweerders nag een laatste uitstel
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tot 15 januari 1985 toe te staan. Het Hofsprak bijgevolg de ontbinding van de
overeenkomst ten laste van de verkopers uit (Brussel, 21 februari 1989, J.T.,
1990, 239).
135. DE VORDERING TOT ONTBINDING ALS ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE VOOR
EEN VORDERING IN SCHADEVERGOEDING. De eiser (Mitsui) had van de

verweerster (Societe Generale des Minerais (S.G.M.)) ongeveer 500 ton
staven zink gekocht. De goederen zouden per schip op hun bestemming
moeten aankomen. Dit gebeurde evenwel niet, vermits het schip in Duinkerke aan de ketting werd gelegd en gedwongen verkocht. Op haar beurt kon
Mitsui daardoor haar eigen verplichtingen jegens haar koper niet nakomen.
Om de schade zoveel mogelijk te beperken, kocht S.G.M. bij de openbare
verkoop ongeveer 3/5 van de lading terug en trof Mitsui met haar koper een
akkoord. Natal van andere problemen, bleek dat S.G.M. haar verplichtingen
in verband met de uitvoering van het contract niet zou kunnen nakomen.
Daarom vorderde Mitsui uiteindelijk schadevergoeding voor de door haar
geleden verliezen. S.G.M. riep echter in dat deze eis onontvankelijk was,
omdat Mitsui niet vooraf op grond van art. 1184 B.W. de ontbinding van het
contract had gevorderd. Dit argument werd door de arbitragekamer niet
aanvaard. De vordering tot ontbinding is helemaal geen ontvankelijkheidsvereiste voor een eis tot schadevergoeding voor de geleden schade. Ret
voorwerp van een vordering tot ontbinding is immers totaal verschillend.
Zij heeft tot doel de contractspartij die het slachtoffer is van de niet-uitvoering door de andere partij van haar verplichtingen, te ontslaan van haar
contractuele verbintenissen terzake (Arbit. Besl., 24 mei 1988, Rechtspr.Antw., 1988, 197).
136. DE VORDERING TOT ONTBINDING ALS TERGEND EN ROEKELOOS GEDING. De koper-eiser in het geding had van een garagehouder een autowrak
gekocht. Hij weigerde echter zijn verplichtingen, nl. de betaling van de
koopprijs en de afhaling van het wrak, na te komen. Ruim een jaar na zijn
veroordeling tot betaling van de koopsom, had hij het wrak nog steeds niet
afgehaald. Daarop verkocht de garagist het praktisch waardeloos geworden
schroot aan een sloper. De koper liet het hier niet bij. Voor de vrederechter
vorderde hij de ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de
koopprijs. De vrederechter wees die eis af, net als de rechtbank van koophandel. De koper werd zelfs veroordeeld wegens tergend en roekeloos geding. De rechter oordeelde dat zijn vordering enkel en alleen haar oorsprong
vond in de volkomen foutieve weigering het autowrak af te hal en, ondanks
verscheidene aanmaningen hiertoe. De verkoper had niet de verplichting het
wrak naar de koper te brengen ofhet nog gedurende jaren te bewaren. In een
noot wijst Storme, M.-E. in dit verband naar het zgn ,schuldeisersverzuim".
Zo mag de koper van de verkoper niet meer dezelfde graad van zorgvuldigheid verwachten als die waarop hij krachtens art. 1136 B.W. gehouden was
v66r de normale datum van afhaling. De verkoper mag - en moet zelfs -
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het nadeel dat voor hem uit het verzuim van de koper voorvloeit, beperken en
daartoe maatregelen nemen. Zo kan men hem niet verwijten dat hij de zaak
voor een redelijke prijs wederverkocht heeft, al was dit niet de hoogst
mogelijke prijs. Hij is daartoe trouwens als gevolg van art. 1657 B.W. zonder
enige formaliteit gerechtigd (Kh. Tongeren, 21 september 1989, R. W., 199091, 1340, noot Storme, M.-E.).
137. ONTBINDING EX TUNC NA ONTBINDING EX NUNC. -In de onderhavige
zaak boog de rechter zich over de vraag of hij zich nog mocht uitspreken
over de ontbinding ex tunc (Ia resolution) van de koopovereenkomst, nadat
ze reeds ontbonden was ex nunc (Ia resiliation ). De feiten waren als
volgt. Op 30 april 1986 hadden de partijen een onderhandse verkoopovereenkomst betreffende een onroerend goed gesloten en deze op 1 september
1986 geregistreerd. Op 12 december 1986 stelde de verkoopster een vordering in bij de Rechtbank van Koophandel van Doomik om deze overeenkomst op grond van art. 1184 B. W. te laten ontbinden (ex tunc) ten laste van
de koper. Deze laatse weigerde immers de overeengekomen voorschotten te
betalen en was eveneens niet verschenen bij de notaris voor de ondertekening
van de authentieke akte. Omwille van nog andere tussen de partijen bestaande betwistingen, bleek een spoedige uitspraak onmogelijk. Bij wijze
van noodoplossing kwamen de partijen op 24 februari 1987 overeen de
overeenkomst ex nuncte ontbiilden zodat de verkoopster het onroerend goed
opnieuw tot haar beschikking zou hebben vanaf 31 maart 1987. Dit akkoord
werd door de rechter op 10 maart 1987 geacteerd onder de bewoordingen
,De rechtbank, alvorens over de grond van de zaak uitspraak te doen en
onder voorbehoud van alle rechten van de partijen, neemt akte van de
ontbinding ex nunc (la resiliation) van de onderhandse verkoopsovereenkomst van 30 april 1986, ( ...), zonder evenwel uitspraak te doen over
hun eventuele fouten ( ... )" Voor de periode tussen 30 april 1986 en
10 maart 1987 bestond er dus eenjuridisch vacuum. De eiseres drong echter
aan op de ontbinding ex tunc (la resolution) onder meer om bezettingsvergoedingen te kunnen krij gen, evenals een terugbetaling van de door haar
betaalde registratierechten. De rechter sprak deze uiteindelijk ook uit. Hij
stelde immers vast dat geen enkele wetteljke bepaling verbiedt de ontbinding
ex tunc van een overeenkomst uit te spreken, nadat ze reeds ex nunc een
einde had gekregen (Kh. Doomik, 10 mei 1988, Rec. Gen. Enr. Not., 1990,
58, noot).
138. DE VORDERING TOT ONTBINDING INGESTELD VOOR HET FAILLISSEMENT. De vordering tot ontbinding ingesteld door de verkoper op grond van
art. 1184 B.W. is tegenstelbaar aan de massa van de schuldeisers van de
gefailleerde koper indien ze werd ingeleid v66r bet vonnis van faillietverklaring, al valt de uitspraak over de vordering tot ontbinding pas ema. Uiteraard
moet voor de inwilliging van de eis aan alle voorwaarden gesteld door
art. 1184 B.W. voldaan zijn (Luik, 14 juni 1988, J.L.MB., 1988, IllS).
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139. DE PAULIAANSE VORDERING. - Betreffende de gevolgen van een geslaagde actio pauliana (art. 1167 B.W.) tegen de verkoop van een onroerend
goed, in het bijzonder m.b.t. de schadebegroting bij de derde-schuldeiser,
valt een cassatiearrest van 15 mei 1992 te signaleren (Arr. Cass., 1991-92,
876, noot; Pas., 1992, I, 813; R. W, 1992-93, 330, noot Dirix, E.). Ret betrof
een verkoop van een onroerend goed tegen de prijs van 2.565.000 frank,
hetgeen volgens de fiscus voor 385.000 frank ondergewaardeerd was. De
Rechtbank van Koophandel van Brugge verklaarde in boger beroep de
transactie niet tegenwerpelijk aan een chirografaire schuldeiser van de verkoper, wegens collusie tussen de debiteur en de koper. Overwegende dat er
bij een verantwoorde verkoop, na aanzuivering van de hypothecaire schuldvorderingen, ongetwijfeld een saldo zou zijn overgebleven voor de eiser,
begrootte de rechtbank het nadeel van de schuldeiser op 385.000 frank,
zijnde de geschatte onderwaardering, en liet de eiser toe om voor dat bedrag
zijn rechten op het goed verder uit te oefenen. De schuldeiser verzette zich in
cassatie met succes tegen deze beperking van zijn uitvoeringsmogelijkheid.
Ret Rof van Cassatie bracht eerst in herinnering dat een geslaagde pauliaanse vordering m.b.t. de verkoop van een onroerend goed tot gevolg heeft
dat die verkoop aan de agerende derde-schuldeiser niet tegenwerpelijk is en
dat die schuldeiser de koopovereenkomst als niet bestaande kan beschouwen
en tot executie van het verkochte goed kan overgaan. De pauliaanse vordering mag anderzijds voor de agerende schuldeiser geen bron van winst zijn,
waardoor zijn positie voordeliger wordt dan indien de aangevochten handeling door de schuldenaar niet was verricht. Wanneer het onroerend goed ten
tijde van de vervreemding bezwaard was met een hypotheek, kan een
chirografaire schuldeiser bij de uitvoering slechts aanspraak maken op het
verschil tussen de opbrengst van de gedwongen verkoop en het bedrag van de
hypothecaire schuldvorderingen. Ret bestreden vonnis schond artikel 1167
B.W. door de uitvoeringsmogelijkheid van de schuldeiser te beperken tot ten
hoogste de omvang van het bedrog, in casu het bedrag van de onderwaardering van de verkoopprijs.
140. SCHADEBEDING. - In een arrest van 17 april 1970 heeft het Hof van
Cassatie beslist dat schadebedingen in principe geldig zijn, behalve indien de
feitenrechter heeft vastgesteld dat de bedongen vergoeding geen vergoeding
van de potentiele schade kan zijn. Hiervoor dient hij zich te plaatsen op het
ogenblik van het afsluiten van het contract. Een schadebeding heeft namelijk
tot doel betwistingen omtrent de omvang van de reele schade te vermijden.
Ret is dan ook irrelevant naar de werkelijk geleden schade te verwijzen (Rb.
Tongeren, 10 februari 1989, TB.B.R., 1990, 82).

Een schadebeding dat niet voorkomt in het onderhandse verkoopcompromis,
maar wel in de authentieke akte, is daarom niet ongeldig. De appellante die
beweert dat ze van dit schadebeding geen weet had tot op de dag van bet
verlijden van de authentieke akte, terwijl ze deze wel zonder voorbehoud
heeft ondertekend, beroept zich tevergeefs op de nietigheid van dit schade-
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beding. De laattijdige kennisname bewijst op zich niet dat de appellante de
akte heeft ondertekend zonder in de mogelijkheid te zijn geweest de erin
vervatte voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard (Brussel,
23 februari 1990, Res. Jur. Imm., 1990, 257).
De eisers in boger beroep hadden aan de verweerders een woning verkocht
bij onderhandse akte dd. 1 juli 1982. Ze moesten hierin evenwel nog enkele
werken uitvoeren. In het compromis werd daarom volgend beding- waarop
het geschil betrekking had- gestipuleerd: ,Ret saldo van 100.000 frank zal
door de kopers slechts moeten worden betaald binnen de 15 dagen nadat de
werken, door de verkopers nog uit te voeren ( ... ) zullen zijn beeindigd en
uitgevoerd binnen de maand vanaf heden. Indien de werken niet beeindigd
zijn binnen de maand vanaf heden zal dit bedrag ten titel van vooraf en
onderling overeengekomen schadevergoeding aan de kopers verworven
blijven en niet moeten betaald worden." De werken waren evenwel niet
voltooid op 1 augustus 1982, maar pas op 4 oktober 1982 en dit na verscheidene ingebrekstellingen door de kopers. Deze laatsten weigerden bijgevolg het saldo van 100.000 frank te betalen. De verkopers van hun kant
beweerden dat het schadebeding geen uitwerking kon krijgen vermits valgens hen de uitvoeringstermijn tussen de partijen stilzwijgend werd verlengd. Ze steunden hiervoor op het argument dat de kopers toelieten dat ook
na de overeengekomen termijn nog door hen werken werden uitgevoerd.
Noch in eerste aanleg, noch-in-hoger beroep werd-deze Stelling aanvaard.
Volgens de rechters hadden de kopers in hun aannmaningen namelijk steeds
ondubbelzinnig onderlijnd dat het saldo van de koopprijs hen ten titel van
forfaitaire overeengekomen schadevergoeding zou verworven blijven bij het
niet nakomen van de overeengekomen termijn. Uit het loutere feit dat de
kopers toelieten dat de verkopers nog na de overeengekomen termijn werken
uitvoerden, kon dus geenzins worden afgeleid dat de kopers instemden met
een verlenging van die termijn en de niet-uitwerking van het schadebeding
(Antwerpen, 8 maart 1989, T Not., 1990, 32).
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AAN BIJZONDERE REGELS ONDERWORPEN
KOOPOVEREENKOMSTEN
AFDELING

1

VERKOOP OP AFBETALING

141.

GEEN LEASING. WEL VERKOOP MET EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OP AFBETA-

Ret K.B. nr. 55 van 10 november 1967 somt de kenmerken op die
toelaten een overeenkomst te kwalificeren als een roerende leasing. Hoewel
een overeenkomst van roerende leasing niet aan alle opgesomde voorwaarden moet voldoen, belet dit niet dat deze elementen kunnen worden aangewend bij de beoordeling of de betreffende overeenkomst beantwoordt aan de
LING.-
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bijzondere kenmerken van roerende leasing en als dusdanig kan worden
gekwalificeerd. Zo besliste het Hofvan Beroep van Bergen dat een overeenkomst waarin de typische driehoek verkoper-leverancier, koper-financiele
instelling en gebruiker-huurder ontbreekt, en waarin de verkoper bedingt dat
hij eigenaar blijft van het goed zolang de prijs niet betaald is en een waarborg
voor verborgen gebreken toekent en waarbij tenslotte de afkoopwaarde nog
meer dan 35% van de contantprijs bedraagt, geen roerende leasing uitmaakt,
maar een verkoop met eigendomsvoorbehoud en op afbetaling (Bergen,
27 mei 1992, TB.H., 1993, 261; zie verder in de titel Leasing).
142. BESTAANSVOORWAARDEN. BETALING VAN BEN VOORSCHOT. - Art. 5 van
de Wet van 9 juli 1957 tot regeling van de koop op afbetaling en van zijn
financiering bepaalde dat er slechts een contract van verkoop op afbetaling
tot stand kwam bij betaling van een voorschot van minimum 15% van de
contante aankoopprijs. In de onderhavige zaak had de eiser op 13 maart 1986
een keuken besteld voor de prijs van 310.000 frank. De betalingsvoorwaarden waren als volgt: eind maart 1986 zou er 40.000 frank betaa1d worden,
injuli 1986 50.000 frank, bij de levering in september 200.000 frank en na de
plaatsing nog eens 20.000 frank. De koper betaalde noch in maart, noch in
juli. Hij beweerde dat de betwiste overeenkomst onder het toepassingsgebied
van de Wet van 9 juli 1957 viel. Vermits er geen voorschot van minstens
15% was betaald, bestond er volgens hem geen overeenkomst. Het Hofvan
Beroep van Luik nam zijn stelling aan. De gedeeltelijke uitvoering van de
overeenkomst door een van de partijen, nl. de betaling van het voorschot, is
een bestaansvoorwaarde zelf van het contract. Het Hof benadrukte dat de
wetgever deze voorwaarde had ingelast om particuliere kopers te beschermen tegen een te zware schuldenlast. De betaling van het voorschot zou de
koper een beter inzicht verschaffen in de draagwijdte van zijn betalingsverplichtingen (Luik, 16 december 1991, R.R.D, 1992, 249).

Ook in de volgende zaak kwam de problematiek van de betaling van het
voorschot aan bod. In casu had de verweerder van de eiser op 30 december
1988 een elektrische ontkalker gekocht voor de totale prijs van 44.520 frank.
Op de factuur was vermeld dat de koper een cheque ter waarde van zevenduizendtwintig frank had overhandigd. Deze cheque werd door de verkoper,
de N.Y. Multi-cards in drie schijven afgehaald. Korte tijd later zegde de
koper het contract op. Multi-cards eiste de betaling van het saldo. Beide
partijen waren bet erover eens dat de Wet van 9 juli 1957 van toepassing was.
De koper weigerde evenwel bet saldo te betalen. Hij beweerde dat er nooit
een geldige koop op afbetaling was tot stand gekomen, vermits er niet in een
maal een voldoende voorschot was betaald daar de eiser zijn rekening in drie
schijven had gedebiteerd. De eiser daarentegen stelde dat de overhandiging
van een cheque als betaling geldt en dat het hierbij van geen tel is dat de
inning op diverse ogenblikken gebeurt. Het Vredegerecht op zijn beurt
oordeelde, zich hierbij steunend op de rechtspraak van bet Hof van Cassatie
en de rechtsleer, dat de enkele overhandiging van een cheque aan de
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schuldeiser niet geldt als een betaling. Er kan namelijk geen sprake zijn van een betaling zolang de rekening van de schuldeiser niet wordt gecrediteerd.
De rechter stelde dat, gelet op de ratio legis van art. 5 Wet van 9 juli 1957 de
betaling van het voorschot niet in schijven kan gebeuren. Ret vonnis luidde
dan ook dat er nooit een verkoop op afbetaling was afgesloten, zodat de eis
van de verkoper tot betaling van het saldo als ongegrond werd afgewezen
(Vred. Luik, 6 september 1991, JL.MB., 1992, 1034, noot).
In een casus voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, trachtte de
verkoper aan de Wet van 9 juli 1957 te ontsnappen door het contract te
kwalificeren als een normale koop die gepaard ging met een lening op
afbetaling. Rij steunde zich hiervoor op de bewering dat niet hijzelf, maar
een derde de financiering had toegestaan. Rij bracht hiervoor evenwel geen
enkel bewijs aan. Integendeel, de rechter stelde vast dat de verkoper zelf de
hele financiering had opgesteld. Bovendien wezen de andere elementen van
de zaak erop dat de kwestieuze overeenkomst onder de definitie van art. 1 W.
9 juli 1957 viel en dus onder het toepassingsgebied van de wet. Ret betrof
namelijk de aankoop van een lichamelijk goed, een wagen, die in minimaal
vier schijven zou worden afbetaald; in casu waren er 42 afbetalingsschijven.
Ret betaalde voorschot bedroeg evenwel slechts een procent van de totale
koopprijs zodat niet voldaan was aan de bestaansvoorwaarde van een betaling van een voorschot van minimum 15% zoals vereist door art. 5 W. 9 juli
1957. Er was bijgevolg 11_9oit e~n_geldig_contract tot stand gekomen, zodat de
koper niet kon gedwongen worden de wagen in ontvangst te nemen en de
prijs te betalen (Brussel (4de kamer), 13 januari 1988, JT., 1988, 390).
AFDELING 2

HANDELSPRAKTIJKENWET

143. EXONERATIEBEDINGEN IN KOOPCONTRACTEN ONDER DE HANDELSPRAKSinds de nieuwe Randelspraktijkenwet van 14 juli 1991
TIJKENWET. -

(WHPC) zijn bedingen die de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken
bepaald bij de artikelen 1641-1649 B.W. opheffen of verminderen, van
rechtswege nietig in koopcontracten die aan deze wet onderworpen zijn
(art. 32, 12° juncto art. 33, § 2 WRPC). Ret betreft verkopen van lichamelijke roerende zaken door een professioneel verkoper aan een consument in
de zin van artikel 1 WHPC.
Voor deze contracten vermag het bewijs van onoverkomelijke onwetendheid
bij de verkoper het exoneratiebeding niet alsnog te , valideren".
144. DE AGEERTERMIJN VOOR VERBORGEN GEBREKEN.- Dezelfde Randelspraktijkenwet verbiedt sinds 1991, binnen haar toepassingsgebied, eveneens
elk beding waarin een onredelijk korte termijn bepaald zou worden waarbinnen de koper gebreken moet melden aan de verkoper (art. 32, 13°
WHPC). Roewel contractuele afspraken met betrekking tot de ageertermijn
voor verborgen gebreken in principe perfect toelaatbaar zijn, maakt de
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wetgever, zoals de bestaande rechtspraak, voorbehoud ten aanzien van
bedingen die een dermate korte termijn stipuleren, dat zij de facto op een
exoneratie ten gunste van de verkoper neerkomen; zij worden daarom aan
dezelfde geldigheidsbeperkingen onderworpen - onder de Handelspraktijkenwet: verboden (zie over de mogelijkheid van conventionele regeling van
de korte termijn ook Deli, D., ,Vrijwaring voor verborgen gebreken bij
koop-verkoop: conventionele regeling van de termijn (art. 1648 B.W.) en de
invloed van de herstellingen die de koper laat uitvoeren op zijn recht op
vrijwaring" (noot onder Antwerpen 15 april 1987), R.W, 1988-89, 10611064; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.A., ,Examen de jurisprudence
(1981-1991) Les contrats speciaux", R.C.J.B., 1995, (107), nr. 56, p. 206).
In het arrest van het Hof van Beroep van Brussel, dat door het Hof van
Cassatie werd verbroken in het hiervoren reeds besproken cassatiearrest van
7 december 1990, werd het beding waarin een kleinhandelaar in elektrische
apparaten zijn waarborg voor verborgen gebreken beperkte tot een jaar, als
een exoneratiebeding beschouwd m.b.t. schade die zich zou voordoen na die
waarborgperiode. Ret beding werd in casu omwille van de door het bestreden arrest aangenomen goede trouw van de verkoper - hiertegen richtte
zich de cassatievoorziening van de koper- geldig bevonden (Cass., 7 december 1990, Arr. Cass., 1990-91, 391; Pas., 1991, I, 346; R. W, 1992-93,
431, noot Vansweevelt, Th.).

145. ALGEMENE VOORWAARDEN FACTUUR. WEDERKERIGHEIDSPRINCIPE.- Een
beding in de algemene verkoopsvoorwaarden dat enkel een forfaitaire
schadevergoeding voorziet in de hypothese dat de koper in gebreke blijft
de overeenkomst na te leven en helemaal niet voor de situatie waarin
de verkoper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, is strijdig met
art. 32, 15 ° Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument. Dergelijk beding moet
door de rechter dan ook op grond van art. 33 § 2 Handelspraktijkenwet
worden nietigverklaard (Rb. Brugge, 22 november 1993, T V.B.R., 1994,
35).
AFDELING

3

OPENBARE VERKOOP

146. ROUWKOOP. - Indien de medeverkoper, die het onroerend goed gekocht heeft in een openbare verkoping, nalaat de volledige verkoopprijs te
betalen, kan hij niet vorderen de rouwkoop te verbieden als in de verkoopsvoorwaarden bedongen staat dat de koper zich niet zal mogen beroepen op
schuldvergelijking en de verkopers bij niet-betaling tot de herveiling op
rouwbod kunnen laten overgaan. In casu was de eiser de ex-echtgenoot
van de verweerster. In het kader van de vereffening-verdeling van hun
huwgemeenschap werd het onroerend goed dat hiertoe behoorde, nl. een
villa met garage-showroom en bijhorende grond, openbaar verkocht. De
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eiser kocht dit goed voor de prijs van 5.320.000 frank. In het lastencohier bij
deze openbare verkoop was bepaald dat de koper de koopprijs en het
toebehoren binnen de maand na het definitief worden van de toewijzing
moest betalen, zonder uitstel of schuldvergelijking te mogen inroepen. Er
was eveneens vastgelegd dat bij een ingebreke blijven van de koper de
verkopers de ontbinding of de uitvoering van de verkoop met aile rechtsmiddelen konden vervolgen. Zo stond het de verkopers ook vrij ten laste van
de koper, al was hij medeverkoper, tot de herveiling op rouwbod te laten
overgaan, door het enkele feit van het verstrijken van de termijn en zonder
ingebrekestelling. De koper-ex-echtgenoot bleef in gebreke binnen de
maand de prijs te betalen. Daarop vroeg de verweerster tot een herveiling
op rouwbod ten laste van de koper over te gaan. Deze laatste evenwel stelde
dat zijn ex-echtgenote geen enkel belang kon laten gelden om tot rouwverkoop te laten overgaan, tenzij om hem te schaden. De rechter volgde
deze argumentatie niet. Het belang van de verweerster bleek volgens hem uit
het feit dat zij op grond van haar hoedanigheid van medeverkoopster en
medegerechtigde van de boedel in het belang van de boedel kon eisen dat de
eiser zijn verbintenissen ten aanzien van de boedel volledig uitvoerde.
Bovendien had de eiser-koper alle bepalingen van het lastencohier zonder
protest aanvaard. Het vonnis luidde dan ook dat hij niet gerechtigd was te
bekomen dat de rouwkoop zou verboden worden. De vraag van de verweerster om tot rouwkoop over te gaan, was enkel een gevolg van de nietnaleving van de verkoopsvoorwaarden en was geenszins bedoeld om de
koper te schaden of te benadeligen (Rb. Brugge, 30 november 1987,
T Not., 1990, 446).
AFDELING

4

OVERDRACHTVANSCHULDVORDERINGEN

147. WETSWIJZIGING 6 JULI 1994.- De artikelen 1690 en 1691 B.W. werden
recentelijk gewijzigd door de Wet van 6 juli 1994 tot wijziging van de wet
van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector (B.S., 15 juli
1994). Zie hierover o.m. Dirix, E., ,De vormvrije cessie", R.W, 1994-95,
137-145; Dirix, E., Peeters, I., Van Haegenborgh, G. en Verbeke, A., Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1995,202 p.; Van Ommeslaghe, P., ,Le nouveau regime de
la cession et de la dation en gage des creances", JT, 1995, 529-540;
Verbeke, A., ,Vormvrije cessie en bezitloos pand op schuldvorderingen",
T Not., 1995, 2-43.
In het nieuwe artikel 1690 B.W. wordt voor de tegenwerpelijkheid van een
overdracht van schuldvordering onderscheid gemaakt tussen de gecedeerde
schuldenaar en andere derden. Tegen deze laatste kan de overdracht van
schuldvordering ingeroepen worden door het loutere sluiten van de overeenkomst van overdracht (al. 1). Tegen de gecedeerde schuldenaar kan de
overdracht slechts ingeroepen worden vanaf het ogenblik dat zij aan de

756

gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend
(al. 2). Indien de overdrager dezelfde rechten aan verscheidene ovememers
overdraagt, krijgt hij die er zich te goeder trouw op kan beroepen als eerste de
overdracht aan de gecedeerde debiteur ter kennis te hebben gebracht of als
eerste diens erkenning te hebben verkregen, de voorkeur (al. 3). De overdracht kan niet worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldeiser van de overdrager aan wie de schuldenaar te goeder trouw en voordat de
overdracht hem ter kennis werd gebracht, bevrijdend betaald heeft (al. 4).
Volgens het gewijzigde artikel 1691 B.W. wordt de schuldenaar bevrijd,
wanneer hij te goeder trouw heeft betaald alvorens de overdracht hem ter
kennis werd gebracht of door hem werd erkend (al. 1). De te goeder trouw
zijnde schuldenaar kan de gevolgen van elke rechtshandeling die ten opzichte van de overdrager gesteld is, inroepen ten opzichte van de ovememer,
voordat de overdracht aan hem ter kennis werd gebracht of door hem werd
erkend (al. 2). In een volgend rechtspraakoverzicht zullen de eerste vonnissen en arresten m.b.t. deze nieuwe regeling voorgesteld en besproken kunnen
worden.
148. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN. -Ten opzichte van derden wordt
de overdracht en het daaruit voortv1oeiend bezit van een schuldvordering
slechts effectief door het na1even van de door de wet voorgeschreven vormen
(Cass., 7 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89, 671, Pas., 1989, I, 603).

V66r de wetswijziging van 6 juli 1994 vereiste artikel 1690 B.W. voor de
tegenwerpelijkheid van de overdracht aan derden, met inbegrip van de
gecedeerde schuldenaar, een betekening van de overdracht aan de debiteur
of diens aanvaarding in een authentieke akte. Bij gebreke van betekening of
aanvaarding in een authentieke akte, werd de overdracht niettemin tegenwerpelijk beschouwd aan degenen die haar (zelfs stilzwijgend, doch zeker)
erkend hebben. Volgens een meerderheidsopvatting volstond de loutere
kennis van de overdracht bij een derde evenwel niet om deze hem tegenwerpelijk te maken. Dit werd door het Hof van Cassatie nog eens in alle
duidelijkheid herhaald in een arrest van 24 november 1989, voor wat de
gecedeerde schuldenaar aangaat: een kennisgeving van de overdracht bij
aangetekende brief aan de schuldenaar, maakt hem de overdracht nog niet
tegenwerpelijk (Cass., 24 november 1989, Arr. Cass., 1989-90, 420; J.T.,
1990, 308; Pas., 1990, I, 373).
Bij overdracht van een schuldvordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een misdrijf, kan de ovememer zich voor de strafrechter burgerlijke partij stellen om die vergoeding te bekomen. De burgerlijke-partijstelling door de ovememer is slechts ontvankelijk mits tegenwerpelijkheid van
de overdracht aan de aangesprokene op het ogenblik dat de vordering wordt
ingesteld, te dezen bij de burgerlijke-partijstelling; de betekening of aanneming van de overdracht (oud art. 1690 B.W.) dient aan de burgerlijkepartijstelling vooraf te gaan (Cass., 7 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89,
671; Pas., 1989, I, 603).
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149. POSITIE VAN DE OVERNEMER T.A.V. EEN GEVEINSDE OVEREENKOMST.- Bij
overdracht van een schuldvordering voortspruitend uit een geheel of gedeeltelijk geveinsde overeenkomst, is de ovememer een derde in de zin van
artikel 1321 B.W. ten aanzien van de onderliggende werkelijke overeenkomst of bedingen die hem onbekend waren. De ovememer heeft de keuze:
hij kan zich, hetzij op de zichtbare, hetzij op de verborgen onderliggende
overeenkomst beroepen (Cass., 11 december 1987, Arr. Cass., 1987-88, 481;
Pas., 1988, I, 449; R.C.JB., 1993, 49, noot Philippe, D.M.; R. W, 1987-88,
1092, noot Dirix, E.; T. Not., 1988, 19, noot Bouckaert, F.).
150. OVERDRACHT VAN BETWISTE RECHTEN. -Ben zaak of een recht is betwist
in de zin van de artikelen 1699 en 1700 B.W., wanneer er een proces is en
betwisting van het recht zelf Artikel 1700 B.W. vereist, enerzijds, dat een
proces is ingesteld v66r de overdracht van het recht en, anderzijds, dat een
betwisting van het recht zelf is opgeworpen in een stuk van de aangevatte
rechtspleging (Cass., 8 februari 1990,Arr. Cass., 1989-90, 755; Pas., 1990, I,
679, noot; Rev. Not. B., 1991, 157; R.W, 1991-92, 994, noot; zie hierover
Van Oevelen, A., ,Overdracht van betwiste rechten" (noot onder Cass.
23 december 1977); R.W, 1978-79, 366-369).

Ben vordering tot vereffening en verdeling van in onverdeeldheid zijnde
goederen van een nalatenschap, waarbij de rechten in de onverdeelde goederen als zodanig niet betwist worden, doet geen-betwistiri~Contstaan in-de
zin van de artikelen 1699 en 1700 B.W. over de rechten zelf op de goederen
van de onverdeeldheid (Cass., 9 september 1994, Arr. Cass., 1994, 711,
concl. eerste Adv. Gen. D'hoore). In casu hadden twee erfgenamen hun
onverdeelde rechten in een concreet onroerend goed dat deel uitmaakte van
een nalatenschap, verkocht aan een derde; de andere mede-erfgenamen
vorderden tevergeefs de naasting van de overgedragen erfrechten op grond
van de artikelen 841 en 1699 B.W.
151. GEEN BETEKENING. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN TE KWADER TROUW.
-Ben strekking in rechtsleer en rechtspraak stapte af van het strikt formalisme van art. 1690 B.W. dat bepaalde dat de overdracht van een schuldvordering ten opzichte van derden, waaronder de gecedeerde schuldenaar, slechts
tegenstelbaar werd door de betekening van de overdracht aan de schu1denaar,
tenzij wanneer deze laatste in een authentieke akte de overdracht aannam.
Volgens die leer kon de niet-naleving van art. 1690 B.W. slechts door derden
te goeder trouw worden ingeroepen en niet door derden die minstens impliciet,
maar zeker en ondubbelzinnig het bestaan en de oprechtheid van de overdracht
hadden aanvaard of erkend. De grondslag voor deze zienswijze lag in art. 1
Hyp.W. Ook de rechtbank van koophandel van Gent nam deze zienswijze aan
(Kh. Gent, 30 juni 1989, T.G.R., 1989, 148).
152. KENNIS VAN DE OVERDRACHT DOOR DE SCHULDENAAR. - Ook in een
ander vonnis werd gesteld dat de overdracht aan de gecedeerde schuldenaar
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tegenwerpelijk was indien de overdracht ondubbelzinnig te zijner kennis is
gekomen. De rechtbank preciseerde hierbij evenwel dat het enkele feit dat de
schuldenaar op de hoogte is van de overdracht van de schuldvordering
hiertoe niet volstond. Aan de hand van de concrete elementen van de zaak
werd niet nader ingegaan op de criteria om de scheidingslijn tussen beide
situaties te bepalen (Kh. Gent, 21 september 1989, T.G.R., 1989, 151).
153.

OVERDRACHT VAN DE SCHULDVORDERING TOT ZEKERHEID VAN EEN KRE-

Een overdracht van schuldvorderingen tot ,zekerheid" van
een kredietopening betekent niet ipso facto dat de partijen slechts een inpandgeving van de schuldvorderingen zijn overeengekomen. In casu had de
Cera (vroeger: Raiffeisenkas) op 13 december 1972 aan de V.Z.W. Regionaal
Revalidatiecentrum (hierna: het Centrum) een krediet in rekening-courant
voor een bedrag van 6 miljoen frank toegekend. In die akte werd eveneens
bepaald dat als ,waarborg" het Centrum al haar bestaande en toekomstige
schuldvorderingen op het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Rijksfonds
voor sociale reclassering en minder-validen overdroeg aan de Cera. Terzelfdertijd gaf het Centrum de opdracht aan de Cera om alle ontvangen vorderingen van het Rijksfonds in rekening te brengen op de toegestane kredietopening. In deze opdracht verklaarde ze nogmaals dat de kredietopening werd
,gewaarborgd door haar vorderingen op het Rijksfonds". Op 15 december
1972 werd de overdracht van de schuldvordering bij deurwaardersexploot aan
het Rijksfonds betekend. Het Centrum werd echter op een niet nader bepaalde
datum in vereffening gesteld en in de loop van 1993 werden ten laste van het
Centrum een aantal beslagen onder derden in handen van het Rijksfonds
gelegd. De Cera evenwel stelde dat ingevolge de overdracht van schuldvordering, de vorderingen van het Centrum op het Rijksfonds uit het vermogen van
het Centrum waren verdwenen en overgegaan naar het vermogen van Cera. De
beslagleggende schuldeisers daarentegen kwalificeerden deze cessie als een
inpandgeving van schuldvorderingen. Het Hof van Beroep van Brussel overwoog dat het erop aankwam de bedoeling van de contracterende partijen bij
het sluiten van de overeenkomst te achterhalen. Ze nam hierbij de volgende
elementen in beschouwing. De overeenkomst van overdracht bevatte geen
enkele bepaling waarbij de rechten van de overnemer werden beperkt tot die
van een pandhouder. Integendeel, er werd uitdrukkelijk bedongen (zowel in de
overeenkomst van overdracht als in de akte van betekening) dat de overgedragen vorderingen aileen konden worden betaald op het vermelde rekeningnummer van de Cera (zonder tussenkomst van de rechter zoals bij
inpandgeving wordt voorgeschreven door art. 2078 B.W.). Bovendien werden
de door het Rijksfonds betaalde bedragen onmiddellijk op het door de Cera
verleende krediet aangerekend. Uit dit alles besloot het Hof dat het Centrum de
eigendom van zijn schuldvorderingen aan de Cera had afgestaan bij wijze van
inbetalinggeving, en dat de omstandigheid dat de overdracht tevens een
,waarborg" inhield voor de Cera hieraan geen afbreuk deed (Brussel, 13 april
1989, R. W., 199-90, 195).
DIETOPENING.-
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154. ENDOSSEMENT VAN FACTVREN.- Twee facturen werden geendosseerd
aan een factoringmaatschappij. De schuldenaar werd hiervan op de hoogte
gebracht middels een kleefstrook op de toegezonden facturen. Spijts het
endossement betaalde de schuldenaar in handen van zijn oorspronkelijke
schuldeiser. Laatstgenoemde had daar in casu uitdrukkelijk om verzocht. De
oorspronkelijke schuldeiser ging failliet; de factoringmaatschappij zat met
de aan haar geendosseerde onbetaald gebleven facturen ten belope van bijna
10 miljoen frank. Onder het te dien tijde toepasselijke artikel16 van de Wet
van 25 oktober 1919 betreffende de inpandgeving van de handelszaak en het
endossement van de factuur, verklaarde het Hof van Beroep van Brussel dat
de debiteur, aan wie geen kennis was gegeven bij aangetekende brief met
ontvangstbewijs (toen vereist door art. 16, al. 1), in de gegeven omstandigheden te goeder trouw bevrijdend betaald had aan de oorspronkelijke schuldeiser-endossant. De voorziening in cassatie vanwege de factoringmaatschappij werd verworpen: de kennisgeving aan de schuldenaar, waardoor deze
volgens het (toenmalige) tweede lid van artikel16 van de Wet van 25 oktober
1919 zijn schuld aileen nog bij de geendosseerde deugdelijk kan kwijten, is
de betekening die volgens het eerste lid moe(s)t worden gedaan door middel
van een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, waarin de tekst
van het tweede lid uitdrukkelijk is weergegeven; de toepassing van de in het
tweede lid van artikel16 bedoelde regel is afhankelijk van de naleving van de
in het eerste lid voorgeschreven vorm; die regel kan derhalve niet worden
toegepast-watiheef aescliuldenaar anders dan op de in het eerste lid voorgeschreven wijze kennis heeft gekregen van het endossement, daargelaten de
mogelijkheid voor de ovememer om de kwade trouw van de schuldenaar te
bewijzen (Cass., 13 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1188, concl. Proc. Gen.
Krings; Pas., 1988, I, 1117).

De regeling van artikel16 Wet van 25 oktober 1919 werd inmiddels eveneens gewijzigd door de Wet van 6 juli 1994. Het voorschrift luidt thans, dat
het endossement van de factuur aan de schuldenaar ter kennis wordt gebracht
door een schriflelijke kennisgeving van endossement; deze kennisgeving
dient te vermelden dat de schuldenaar vanaf de ontvangst ervan zijn schuld
aileen in handen van de geendosseerde deugdelijk kan kwijten (art. 16, al. 1).
Tegen derden kan de overdracht (of de inpandgeving) van de schuldvordering ingeroepen worden door het loutere feit van het endossement van de
factuur (art. 16, al. 2). Het nieuwe derde en vierde lid van artikell690 B.W.
worden uitdrukkelijk inzake endossement van de factuur van toepassing
verldaard (art. 16, al. 3).
155. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE
OVERDRACHT vAN EEN FACTUUR. -De tegenwerpelijkheid van de overdracht

van een schuldvordering die de vorm heeft van een handelspapier, in casu
een factuur, vereist dat ze het voorwerp heeft uitgemaakt van een endossement overeenkomstig de wet van 31 maart 1958, die de artt 14, 15 en 16 van
de Wet van 25 oktober 1919 heeft gewijzigd en die vorm op straffe van
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nietigheid voorschrijft. In casu had de eiser, een ,juridisch kantoor", aan de
verweerder-schuldenaar overeenkomstig de formaliteiten voorzien door
art. 1690 B.W. kennis gegeven van het feit dat zij de schuldvordering van
diens schuldeiser had overgenomen. De bedoelde schuldvordering was
neergelegd in een aantal facturen en had betrekking op verscheidene leveringen van het tijdschrift ,Burda" aan de verweerster die een boekhandel
exploiteerde. De rechter oordeelde evenwel dat de overdracht van een
factuur moet gebeuren via een endossement. Daarenboven herinnerde de
rechter er nog aan dat art.15 van de Wet van 25 oktober 1919 bepaalt dat een
factuur enkel kan worden geendosseerd aan een bank of aan een door de
Koning erkende kredietinstelling, terwijl de eiseres een ,juridisch kantoor"
was dat optrad als zaakwaarnemer. De overdracht van de in de factuur
neergelegde schuldvordering was dus niet enkel niet tegenwerpelijk aan de
schuldenaar, maar zelfs niet eens geldig (Vred. Grace-Hollogne, 12 maart
1991, J.L.MB., 1992, 97).

156. ENDOSSEMENT VAN EEN FICTIEVE FACTUUR. TEGENWERPELIJKHEID VAN
DE EXCEPTIES. - In de onderhavige zaak betrof de betwisting het endossement van een fictieve factuur en meer bepaald de gevolgen van het stilzwijgen hieromtrent door de gecedeerde schuldenaar. De feiten kunnen als
volgt worden samengevat. Een aannemer in geldnood had een fictieve
factuur voor zogenaamd geleverde werken opgesteld op naam van een van
zijn bedienden met het doel verder over krediet te kunnen beschikken bij
zijn bank. Hij endosseert deze factuur overeenkomstig de Wet van 25 oktober 1919 aan die bank als inpandgeving. Daarop betekent de bank deze
geendosseerde factuur aan de bediende opdat die haar de ,schuld" zou
betalen. Ret standaardformulier dat ze hiervoor gebruikt, bepaalt dat de
bank veronderstelt dat behoudens tegenbericht binnen de acht dagen, de
factuur en de daaraan beantwoordende levering onvoorwaardelijk aanvaard
zijn. Daarop neemt de bediende contact op, niet met de banlc, maar met zijn
werkgever, die hem op zijn beurt geruststelt en belooft het probleem met
de bank te regelen. De werkgever bezorgt vervolgens aan zijn bediende
een kredietnota waarin wordt vermeld dat de factuur geannuleerd werd.
Enkele maanden later maant de bank de bediende opnieuw aan te betalen,
terwijl de werkgever hem opnieuw geruststelt. Tenslotte stelt de financiele
instelling de bediende-schuldenaar in gebreke. Pas op dit ogenblik legt de
bediende via zijn raadsman de kredietnota voor. Enkele dagen later gaat de
aannemer failliet en brengt de bediende de bank ervan op de hoogte dat de
aan haar geendosseerde factuur fictief was. De bank dagvaardt de bediende
tot betaling van de factuur en roept hierbij in dat er tussen de gefailleerde
aannemer en de bediende opgezet spel bestond en de bediende aldus
mededader is in de fraude en het bedrog van de aannemer. In de eerste
plaats overwoog het Hof dat het niet-reageren door de bediende op de
clausule van aanvaarding in het standaardformulier van betekening, in zijn
hoofde geen vermoeden van aanvaarding van de factuur schept, aangezien
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hij niet de hoedanigheid van handelaar bezat. A fortiori kon men niet
stellen dat hij het bestaan van de daaraan beantwoordende levering had
erkend. Vervolgens bracht het Hof in herinnering dat de overdracht van de
schuldvordering de toestand van de schuldenaar niet kan verzwaren. Bijgevolg kon de bediende terecht het niet bestaan van de onderliggende
verbintenis inroepen en het daaruit voorvloeiende niet-bestaan van de
overgedragen schuldvordering. Ten derde nam het Hof aan dat rekening
houdende met de verhouding werkgever-werknemer, het normaal was dat
de bediende eerst de aannemer om opheldering vroeg en bij ontvangst van
de kredietnota mocht veronderstellen dat de zaak in orde was. Het Hof
aanvaardde dan ook dat de bediende tijdig zijn verweer aan de bank
had kenbaar gemaakt en hem geen tekortkoming kon worden verweten
inzake de op hem rustende zorgvuldigheidsplicht om informatie te verstrekken over de verweermiddelen. Tenslotte stelde het Hof dat er (gelet op alle
feiten en de gezagsverhouding werkgever-werknemer tussen de aannemer,schuldeiser" en de bediende-,schuldenaar") in hoofde van de bediende
geen kwade trouw bestond (Antwerpen, 18 januari 1988, TB.B.R., 1989,
218, noot Merchiers, Y.)
157. SAMENLOOP CESSIONARIS EN BESLAGLEGGENDE SCHULDEISER. -De eiseres had aan de verweerster een kredietopening .voor een bedrag van ~§
miljoen franktoegesfaail. Tot zekerheid van die kredietopening werd bedongen dat de verweerster ,er zich toe verbond" afstand te doen van alle
sommen of commissies die haar ten welke titel ook, kunnen of zullen
verschuldigd zijn". Deze verbintenis kwam tot stand bij notariele akte op
6 februari 1987. Op 26 november 1990 werden de kredieten opgezegd en op
28 november 1990 resp. 8 januari 1991 ging de eiseres over tot de betekening
van de overdracht van schuldvordering aan diverse debiteuren van de verweerster. Enkele maanden later werd de verweerster in vereffening gesteld.
Bij de verdeling van de beschikbare gelden liet de eiseres gelden dat zij door
de overdracht van de schuldvorderingen niet in samenloop kwam met de
andere schuldeisers van de verweerster. De rechter - na de cessie geldig te
hebben verklaard- ging echter ook na of de cessie wel tegenwerpelijk was
aan derden, in casu de overige schuldeisers van de verweerster. Daarvoor
moest worden uitgezocht of de eiseres het voorschrift van art. 1690 B. W. had
vervuld v66r ieder beslag door een andere schuldeiser van de in vereffening
gestelde. Een beslag maakt de schuldvordering immers onbeschikbaar, zodat
de beslagleggende schuldeiser niet meer kan worden verontrust door een
latere betekening van een cessie aan de schuldenaar van de inbeslaggenomen
schuldvordering. In casu had de discussie betrekking op drie schuldvorderingen. Op twee hiervan was het beslag gebeurd v66r de betekening van de
cessie. Wat de derde schuldvordering betreft waren het beslag en de betekening van de cessie op dezelfde dag gebeurd. Hierbij werden beide handelingen geacht gelijktijdig te zijn gebeurd omdat het niet mogelijk was de
anterioriteit van de ene of de andere te bepalen. De rechter oordeelde dan
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ook dat de eiseres in sarnenloop kwam met de schuldeisers die vooraf of
gelijktijdig op de respectieve schuldvorderingen beslag hadden gelegd (Beslagr. Antwerpen, 29 september 1992, R. W., 1992-93, 517).
158.

ONVERSCHULDIGDE BETALING. ONRECHTMATIGE VERRIJKING VAN DE CESSIONARIS. Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. In casu

kwam de draagwijdte van dit adagium duidelijk tot uiting. De feiten kunnen
worden samengevat als volgt. De kopers - eerste eisers - hadden een
binnenschip gekocht dat was belast met twee hypothecaire inschrijvingen in
het voordeel van de tweede eiseres. In het contract was uitdrukkelijk bepaald
dat de kopers de hypotheken aanvaardden zolang de hypothecaire schuld niet
aangezuiverd was en dat het saldo van de nog te betalen koopprijs per
semester zou worden afbetaald op de rekening van de verkopers bij de
hypothecaire schuldeiser. De verkopers droegen hun schuldvordering over
en op 4 november 1984 werd aan de kopers door de verweerster-cessionaris
en de verkopers een akte van inpandgeving van de schuldvorderingen betekend. De daaropvolgende afkortingen stortten de kopers op de rekening van
de nieuwe schuldeiseres. Zij beweerden dat ze er immers mochten op
rekenen dat deze de som zou doorstorten aan de hypothecaire schuldeiseres.
Bij de beoordeling van de zaak stelde de rechter dat de verweerster ingevolge
de betekening de rechten ,maar ook niet meer dan de rechten" die de
verkopers-cedenten uit de overeenkomst putten, kon uitoefenen. Bijgevolg
waren de kopers gerechtigd de verweerster alle excepties tegen te stellen die
ze tegen de verkopers konden tegenwerpen. De verkoopovereenkomst nu
stelde ondubbelzinnig vast dat de verkopers geen ander vorderingsrecht
hadden dan de betaling van de koopsom ,op hun rekening bij hun hypothecaire schuldeiser" en dit tot de hypothecaire schulden zouden zijn aangezuiverd. De verweerster-nieuwe schuldeiseres had dus betalingen bekomen tegen de contractuele afspraken in. Bovendien bleek uit de stukken dat
de overdracht van de schuldvordering pas tot stand was gekomen nadat de
verweerster de verkopers van het schip al krediet had gegeven en deze
overdracht bijgevolg geen voorwaarde uitmaakte van enige kredietverstrekking. Er werd ook niet betwist dat de kopers in de waan verkeerden ten
opzichte van de verweerster ,een eigen schuld" te voldoen. De kopers
hadden zich bijgevolg verarmd met onverschuldigde betalingen aan de
verweerster. De verweerster had van een onrechtmatige verrijking genoten,
zodat de kopers terecht van haar terugbetaling vorderden. Omdat de verweerster echter te goeder trouw had gehandeld, werd de vordering van de
kopers op gederfde intresten afgewezen (Kh. Brugge, 26 januari 1989,
T V.B.R., 1992, 175, noot).
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AFDELING 5

DE WET OP DE PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

159. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID.- Tijdens de in dit Overzicht behandelde
periode werd door de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (B.S., 22 maart 1991) in het Belgische
recht uitvoering gegeven aan de EG-Richtlijn van 25 juli 1985 inzake
produktaansprakelijkheid. Zie hierover o.m. Byvoet, X., ,De Wet op de
produktaansprakelijkheid. TGV of gewone spoorlijn?", Limb. Rechtsl.,
1992, 37-51; Fallon, M., ,La loi du 25 fevrier 1991 relative ala responsabilite du fait des produits dHectueux", J. T. 1991, 465-4 73; Montero, E. en
Triaille, J., ,La responsabilite du fait des produits en Belgique depuis la loi
du 25 fevrier 1991 ", D.C.C.R., 1991-92, 678-715; Van De Gehuchte, D., De
aansprakelijkheid voor producten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 172 p.; Vansweevelt, Th., ,De Wet van 25 februari 1991 inzake
productaansprakelijkheid", T.B.B.R., 1992, 96-122 en 184-216.
De Wet van 25 februari 1991 is van toepassing op alle lichamelijke roerende
goederen, ook indien zij een bestanddeel vormen van andere roerende of
onroerende goederen, of indien zij door bestemming onroerend zijn geworden (art. 2). Bij wijze van uitbreiding, geldt de wet ook voor elektriciteit.
Vallen evenwel buiten haar toepassingsgebied: de producten van de landbouw, de veefokkerij, de jacht e11 de visserij, althans zolang-ze geen eerste
hewetkirig of verwerking hehben ondergaan.
Ben product wordt als gebrekkig beschouwd indien het, aile omstandigheden
in aanmerking genomen, niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te
verwachten (art. 5). Bij de beoordeling van het gebrekkig karakter van een
product wordt rekening gehouden met de presentatie van het product, het
normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik ervan, alsook het tijdstip
waarop het in het verkeer is gebracht. Ben product mag niet als gebrekkig
beschouwd worden !outer omdat er nadien betere producten op de markt zijn
gebracht.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product
rust in beginsel op de producent, d.i. de fabrikant van een eindproduct, de
fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, de fabrikant of de producent van een grondstof, iedereen die zich als fabrikant of producent voordoet
door zijn naam, zijn merk of een ander herkenningsteken op het product aan
te brengen (art. 3). Wordt eveneens als producent beschouwd: al wie in het
kader van zijn economische werkzaamheden een product in de E.U. invoert,
om het te verkopen of om het gebruik ervan aan derden over te dragen (art. 4,
§ 1). In sommige gevallen kan ook de leverancier van het product aansprakelijk gesteld worden (zie art. 4, § 2). Indien krachtens de Wet van 25 februari
1991 verscheidene personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk, onverminderd het onderlinge regresrecht (art. 9).
Om vergoeding te bekomen dient het slachtoffer het bewijs te leveren van de
schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen beide (art. 7). Ben fout
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in hoofde van de producent moet niet bewezen worden. Het gaat om een
objectieve aansprakelijkheid waaraan de producent slechts uitzonderlijk kan
ontsnappen. In artikel 8 Wet van 25 februari 1991 worden nl. limitatief de
omstandigheden opgesomd die voor de producent bevrijdend werken. Hij
kan zich van zijn aansprakelijkheid ontdoen door te bewijzen: a) dat hij het
product niet in het verkeer heeft gebracht; b) dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek (nog) niet bestond op het tijdstip
waarop hij het in het verkeer heeft gebracht; c) dat het product noch voor de
verkoop of voor enige andere vonn van verspreiding met een economisch
doel van de producent is vervaardigd, noch vervaardigd of verspreid in het
kader van de uitoefening van zijn beroep; d) dat het gebrek een gevolg is van
het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; e) dat het op grand van de stand van de wetenschappelijke en
technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht,
onmogelijk was het gebrek te ontdekken; f) dat, wat de producent van een
onderdeel of van een grondstof betreft, het gebrek te wijten is aan het
antwerp van het product waarvan het onderdeel of de grondstof een bestanddeel vormt, dan wel aan de onderrichtingen die door de producent van
dat product zijn verstrekt.
Voor schade toegebracht aan personen, met inbegrip van morele schade, kan
op grand van de Wet van 25 februari 1991 integrale vergoeding bekomen
worden (art. 11, § 1). Inzake vergoeding voor schade aan goederen, houdt
art. 11 § 2 Wet 25 februari 1991 enkele belangrijke beperkingen in: schade
toegebracht aan het gebrekkig product zelflevert geen grand tot schadeloosstelling op; schade aan andere goederen wordt slechts vergoed indien die
goederen gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik ofverbruik in de prive-sfeer
en door het slachtoffer inderdaad hoofdzakelijk zijn gebruikt in zijn privesfeer; bovendien is hiervoor eenfranchise van 22.500 frank voorzien.
Een vordering op grand van de Wet van 25 februari 1991 moet worden
ingesteld binnen een termijn van drie jaar, te rekenen van de dag waarop de
eiser kennis kreeg van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent, ofwel te rekenen van de dag waarop hij er redelijkerwijze kennis van
had moeten krijgen (art. 12, § 2). De producent gaat in ieder geval vrijuit na ·
een termijn van tien jaar, te rekenen van de dag waarop deze het product in
het verkeer heeft gebracht, met dien verstande dat reeds ingestelde vorderingen onverlet blijven (art. 12, § 1).
Bedingen waarin de producent zijn aansprakelijkheid zou uitsluiten of beperken, zijn in beginsel niet toegelaten (art. 10, § 1). Zij kan slechts worden
uitgesloten of beperkt wanneeer de schade wordt veroorzaakt, zowel door
een gebrek in het product, als door schuld van het slachtoffer of van een
persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is (art. 10, § 2, al. 1).
De bijzondere wet op de productaansprakelijkheid heft de bestaande wettelijke bepalingen op grand waarvan het slachtoffer eventueel ook vergoeding
zou kunnen bekomen, niet op. Artikel 13 Wet 25 februari 1991 verklaart
uitdrukkelijk dat deze wet geen afbreuk doet aan de rechten die het slacht-
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offer ontleent aan de regels inzake contractuele (vrijwaring voor verborgen
gebreken) of buitencontractuele (art. 1382 e.v. B.W.) aansprakelijkheid.

HooFDSTUK

7

ALGEMENE RECHTSPROBLEMATIEK
160. DERDENMEDEPLICHTIGHEID AAN CONTRACTBREUK - VERONDERSTELDE
KENNIS VAN EEN BEROEPSVERKOPER VAN TWEEDEHANDSWAGENS.- Sinds het
cassatie-arrest van 22 april 1983 staat vast dat een derde niet enkel medeplichtig is aan contractbreuk indien hij deze op actieve wijze vergemakkelijkt, maar ook wanneer hij kennis had of moest hebben van de contractuele
situatie. Vooral voor professionele verkopers wordt het criterium van de
,veronderstelde kennis" door de rechtspraak tamelijk streng gehanteerd. Dit
blijkt uit een aantal vonnissen en arresten betreffende de aansprakelijkheid
van beroepsverkopers van tweedehandswagens, die allen in dezelfde zin
werden uitgesproken. Van hen wordt steeds verwacht dat zij bij aankoop
van een tweedehandswagen de originele aankoopfactuur opvragen zodat ze
zich ervan kunnen vergewissen of de wagen reeds volledig werd afbetaald of
niet en of er een eventueel vervreemdingsverbod of clausule van eigendomsvoorbehoud bestaat. Bovendien komt telkens Ul:(ar VO()f dat e~n beroepshandelaar in auto's moet weten <:latde financiering van wagens gebruikelijk is, en kennis moet hebben van de clausules van eigendomsvoorbehoud
die hierbij worden bedongen. Indien de beroepsverkoper van tweedehandswagens wel de nodige documenten (eigendomstitels, factuur, ... ) opvraagt,
maar geen oog heeft voor ernstige aanwijzingen dat zijn verkoper niet de
eigenaar is van het voertuig, dan blijkt nog meer dat hij zich medeplichtig
maakt aan contractbreuk. In casu stonden de boorddocumenten allen op een
andere naam dan die van de aanbieder van het voertuig en was de ,originele
aankoopfactuur" onregelmatig opgesteld. Niet aileen was de identiteit van
de verkoper onduidelijk, maar tevens ontbraken zijn adres en B.T.W.-nummer. De rechtbank stelde dat dit ieder normaal zorgvuldig mens en a fortiori
een beroepsaan- en verkoper van tweedehandswagens tot de nodige voorzichtigheid moest aanmanen (Rb. Tumhout, 17 juni 1991, Turnh. Rechtsl.,
1992, 79). Controleren ze dit niet en rijzen er later problemen in de contractuele relatie tusen hun medecontractant en diens verkoper, dan worden ze
geacht medeplichtig te zijn aan de contractbreuk van hun medecontractant
(Luik, 24 december 1991, JT., 1992, 202; Brussel, 7 mei 1991, JL.M.B.,
1992,294, noot Parmentier, C.; Brussel, 31 mei 1989, D.C. CR., 1989,228,
noot Merchiers, Y.; Bergen, 8 oktober 1990, R.R.D., 1991, noot Jadou, P.;
Brussel, 31 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 169; Kh. Gent (zesde kamer),
22 maart 1990, T.G.R., 1990, 91; Kh. Kortrijk, 15 november 1988, T.B.H.,
1989, 801; Kh. Brussel, 7 maart 1988, JL.M.B., 1993, 93). In een arrest dd.
14 december 1990 velde het Hofvan Beroep van Luik een milder oordeel.
Het probleem draaide opnieuw rond de vraag of een professionele verkoper
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van tweedehandswagens voldoende voorzichtigheid aan de dag had gelegd
bij de aankoop van zo'n voertuig. In casu genoot de eiser, oorspronkelijke
verkoper, nog van een clausule van eigendomsvoorbehoud. Het Hof bevestigde evenwel het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Gelet op de
omstandigheden van de zaak (o.m. de relatief geringe waarde van het
kwestieuze voertuig), achtte het Hof het voldoende dat de verweerder een
attest van zijn verkoopster had geeist dat de wagen vrij was van elke last en
dat hij van haar de wagenpapieren had ontvangen (Luik, 14 december 1990,
J.L.MB., 1992, 292, noot P.H.).
161.

KENNIS VAN HET BESTAAN VAN EEN OVEREENKOMST. GEEN ONDERZOEKS-

De C.Y. D., eigenaar van een appartementsgebouw, had een
koopoptie verleend aan de eiser. Deze had de optie gelicht, maar enkele
maanden later liet de C.Y. D. aan de eiser weten dat zij de overeenkomst als
ontbonden beschouwde omdat de notariele akte niet binnen de contractueel
bepaalde termijn was verleden. Daarna verkocht de C.Y. D. het flatgebouw
aan de N.Y. B. De oorspronkelijke koper dagvaardde daarop de C.Y. D.
wegens contractbreuk en de N.Y. B. op grond van medeplichtigheid aan die
contractbreuk. De vordering wegens contractbreuk werd ingewilligd, omdat
de koper nooit in gebreke werd gesteld en de ontbinding door de C.Y. D. niet
in rechte werd gevorderd. De rechter wees evenwel de vordering op grond
van derdenmedeplichtigheid af. Hij stelde dat het niet voor betwisting
vatbaar was noch dater tussen de C.Y. D. en de eiser een geldige overeenkomst bestond, noch dat de N.Y. B. kennis had van het bestaan ervan. Hij
achtte het echter niet bewezen dat deN. Y. B. wist dat zij door het sluiten van
de koopovereenkomst met de C.Y. D., de overeenkomst tussen de eiser en de
C.Y. D. miskende: ,Minder duidelijk is het antwoord op de vraag of de N.Y.
B. ( ... )wist dat zij de verkoopsovereenkomst tussen eiser en C.Y. D. miskende. Zij kon en mocht vermoeden dat, toen de C.Y. D. het goed opnieuw te
koop stelde, de eiser om een of andere reden had afgezien van de verkoop"
(Rb. Brussel, 7 juni 1988, R. W., 1988-89, 1378). Uit deze bewoordingen
leiden we af dat de rechter het niet volledig uitgesloten achtte dat de N.Y. B.
de overeenkomst miskende, maar dat hij ook het tegendeel niet bewezen
vond. Op de N.Y. B. rustte m.a.w. niet de verplichting om uit te zoeken
waarom en of de koopovereenkomst tussen de eiser en de C.V. D. nog wel
bestond. Heeft de rechter hier niet iets te laks geoordeeld? Aangezien de
N.Y. B. op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst, had ze toch
enige voorzichtigheid aan de dag kunnen leggen toen de C.Y. D het goed
opnieuw te koop aanbood.

PLICHT. -

162. GEEN AUTOMATISCHE DERDENMEDEPLICHTIGHEID AAN CONTRACTBREUK.
- Indien een onbetaalde verkoper het voorrecht van art. 20, 5° Hyp.W.
verliest omdat de koper het goed heeft doorverkocht aan een derde, betekent
dit niet automatisch dat deze laatste aansprakelijk moet worden gesteld. De
voorziene publiciteit van de neerlegging van de facturen volstaat hiertoe niet.
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Hiervoor moet in concreto worden nagegaan of die verdere verkrijger
medeplichtig is aan de contractbreuk van de tweede verkrijger. In casu werd
niet verondersteld dat de derde verkrijger had moeten weten dat het kwestieuze goed, een vrachtwagen, niet volledig was afbetaald. Het betrof immers
reeds een oudere wagen die werd aangeboden tegen een normale prijs, terwijl
daarenboven de financiering van wagens drie, maximum vier jaar bedraagt
(Luik, 15 februari 1990, J.L.MB., 1990, 1486).
163. VEINZING. GELDIGHEID VAN DE TEGENBRIEF TUSSEN PARTIJEN. - Wijlen
mevr. D.T., tante van de eiseres, had in eigen naam op 30 januari 1971 een
huis in Bressoux gekocht. Ze ging daarbij ook in eigen naam een lening aan.
In dit huis leefde ze samen met de heer E.J., vader van de verweerster. Op het
ogenblik van de verwerving van het huis hadden mevr. D.T. en de heer E.J.
onderling een tegenbrief opgesteld. Daarin werd verklaard dat het huis op
naam van mevr. D.T. was aangekocht, maar dat het in werkelijkheid door
beide concubanten was verworven en dat heiden elk voor de helft instonden
voor de terugbetaling van de lening. Mevr. D.T. erkende uitdrukkelijk dat het
huis voor de helft toebehoorde aan de heer E.J. Deze laatste zou zijn rechten
kunnen laten gelden bij het overlijden van mevr. D.T. E.J. overleed op
24 oktober 1982, D.T. op 12 november 1983. De dochter van E.J. baseerde
zich op de inhoud van de tegenbrief om de helft van de eigendo1ll yan de
woninginBressoux op-teeisen;-Zestoot1e liieroij echfer op het verzet van de
erfgename van mevr D.T., die zich op de nietigheid van de tegenbriefberiep.
Ze steunde hiervoor op het argument dat de schuldeisers in hun rechten
werden geschaad. Zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg als het Hof van
Beroep veegden deze zienswijze van tafel. Hun oordeelluidde dat schuldeisers in art. 1321 B.W. een afdoende bescherming vinden. Op grond van dit
artikel kunnen ze immers kiezen ofwel om hen de tegenbrief niet te laten
tegenstellen, ofwel om er zich op te beroepen om zodoende hun rechten te
laten gelden. De stelling van de eiseres dat de tegenbrief tussen de partijen
slechts geldig zou zijn indien werd bewezen dat de heer E.J. effectief de helft
van de prijs had betaald, werd evenmin weerhouden. De verklaring in de
tegenbrief zelf gold op grond van art. 1320 B.W. hiervoor als voldoende
bewijs. Dit zou slechts door een tegengeschrift kunnen worden ontkracht
(Luik, 12 februari 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 36, noot Joisten, P.).
164. RECHTSVERWERKING.- De figuur van de rechtsverwerking wordt over
het algemeen beschouwd als een toepassing van de derogerende werking van
de goede trouw. Ze houdt in dat een subjectief recht tenietgaat of althans niet
meer kan worden aangevoerd, indien de houder van dat recht een houding
aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht, waardoor hij aldus het
gewettigd vertrouwen van de schuldenaar en dat van derden misleidt. In de
rechtspraak en de rechtsleer heerst evenwel nog controverse rond dit nieuw
begrip. Alleszins heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 17 mei 1990
(T.B.H, 1991, 207) beslist dat de figuur van de rechtsverwerking geen
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algemeen rechtsbeginsel is. In de onderhavige zaak oordeelde de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Tongeren dat de eisende partij haar rechten had
verwerkt. Op 24 september 1982 had ze aan de verweerder een personenwagen verkocht voor de prijs van 170.000 frank De koper betaalde onmiddellijk een bedrag van 135.000 frank. Meer dan zeven jaar later, nl. op
27 september 1989 dagvaardde de verkoper de koper tot betaling van het nog
verschuldigde saldo, vermeerderd met verwijlinteresten. De rechter verklaarde die vordering echter ongegrond. Vooreerst had de eiser de koper
gedurende die zevenjaar geen enkele keer in gebreke gesteld. Bovendien had
hij nooit gebruik gemaakt van de in het contract nochtans uitdrukkelijk
gestipuleerde clausule van eigendomsvoorbehoud om het voertuig terug te
eisen (Rb. Tongeren, 9 december 1990, Limb. Rechtsl., 1991, 207, noot).

HOOFDSTUK

8

NOTARIELE AANSPRAKELIJKHEID

165. RAADGEVINGSPLICHT. - Een brouwerij huurt een handelsgelijkvloers
en geeft het in onderhuur aan de echtgenoten C.W. met drankafnameverplichting. Korte tijd nadien wordt het hele gebouw aan een B.V.B.A. verkocht die het gebouw in juridisch verschillende eenheden verdeelt en de
gelijkvloerse kavel doorverkoopt aan de onderhuurders, de echtgenoten
C.W. De echtgenoten weigeren nog verder huur te betalen aan de brouwerij
en de drankafnameverp1ichting na te Ieven. Een onderhuurder die het gehuurde onroerend goed verwerft, blijft gebonden t.o.v. de hoofdhuurder op
basis van de oorspronkelijke overeenkomst tussen de verkoper en de hoofdhuurder. De niet ratione loci bevoegde notaris die namens de koper-onderhuurder in de koopakte tussenkomt heeft een grotere raadgevingsplicht dan
de notaris van de verkoper, opsteller van de basisakte, omdat hij vooral als
bijzonder raadsman door de koper aangezocht werd. De clausule in de
basisakte die voorziet dat aile geschillen over het reglement van medeeigendom door scheidsrechters beslecht moeten worden, geldt niet voor
een geschil omtrent een clausule in de koopakte zelf. En tenslotte, het beding
in het reglement van mede-eigendom dat het voeren van publiciteit verbiedt
op de gevel of door middel van enig uithangbord of opschrift (andere dan die
m.b.t. verkoop ofverhuring), is ongetwijfeld hinderlijk voor de commerciele
kavels, maar strekt de partijen tot wet (Vred. Antwerpen, 24 oktober 1989,
T Not., 1990, p. 370).
166. COLLECTIEF AKKOORD VAN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS. - Bij schrijven
van 2 maart 1979 gelastten drie hypothecaire schuldeisers de notaris het
gehypothekeerde goed openbaar te verkopen. Indien het goed nog v66r
1 januari 1980 had kunnen verkocht worden, kon de B.T.W. teruggevorderd
worden. Dit is de notaris niet gelukt en de hypothecaire schuldeisers stellen
de notaris hiervoor aansprakelijk. De ingeschreven hypothecaire schuldei-
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sers moesten weten dat er niet tot een vrijwillige openbare verkoop kon
worden overgegaan zonder hun voorafgaandelijk collectief akkoord. De
notaris is gehouden tot een middelenverbintenis, zodat hij niet aansprakelijk
is wanneer hij er niet in geslaagd is ondanks zijn inspanningen, een akkoord
te bereiken (Antwerpen, 15 november 1989, Rev. Not. Belge, 1990, 669).
167. ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT. -De notaris, die in bet bezit is
van een hypothecair getuigschrift van 30 maart 1983, gaat over tot bet
verlijden van de authentieke akte op 25 april 1983. Bij de toebedeling van
de koopprijs, onmiddellijk na het verlijden van de authentieke akte, houdt hij
geen rekening met een bevel dat voorafgaandelijk aan bet uitvoerend onroerend beslag werd ingeschreven op 21 april1983. Had de notaris ten laatste
op 24 april gei"nformeerd naar de hypothecaire toestand van het goed, dan
was hij op de hoogte van de schuldvordering geweest en had hij ermee
rekening kunnen houden. De notaris moet alle bronnen die hem ter beschikking staan benutten om aan zijn onderzoeksplicht te voldoen teneinde zijn
contractuele verplichtingen t.o.v. de partijen in de akte nate komen. Op hem
rust ook een algemene plicht van voorzichtigheid en zorgvuldigheid om de
rechtzekerheid van de onroerende transacties te verzekeren. Hij heeft deze
plicht zowel t.o.v. de contracterende partijen als t.o.v. derden. Het gaat hier
evenwel om een middelenverbintenis, die op een redelijke manier beoordeeld mo~t_worden. Toch_is de notaris aansprakelijk en schiet liij teK:oifaaii
iljn algemene zorgvuldigheidsplicht wanneer hij de hypotheekbewaarder
niet opnieuw contacteert om meer actuele - zelfs mondelinge - informatie
te bekomen. Het feit dat de schuldeiser, die een voorafgaandelijk bevel heeft
laten inschrijven, zijn volgrecht op het verkochte goed niet binnen de 6
maanden na de inschrijving van bet bevel uitgeoefend heeft, be let niet dat de
directe oorzaak van de schade het gebrek aan informatie is (Bergen, 29 januari 1990, J.T:, 1990, 197, noot).
168. MONOPOLIENOTARIS.- Op 30 september 1983 wil de burgemeester van
Namen overgaan tot de openbare verkoop van verschillende onroerende
goederen. De Kamer der Notarissen stapt naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg en vecht de bevoegheid van de burgemeester aan. De notarissen
winnen het pleit. De Ventosewet geeft de notarissen een monopolie om aile
alcten en contracten van vrijwillige rechtspraak te verlijden. Enkel in uitzonderlijke door de wet bepaalde gevallen, heeft de aministratieve overheid het
recht bepaalde akten in authentieke vorm op te stellen. De openbare ambtenaar moet bevoegd zijn om tussen te komen, bekwaam zijn te instrumenteren
en handelen binnen de perken van zijn opdracht. Het cassatiearrest van
17 januari 1901 besliste dat een contract uitgaande van de administratieve
overheid die in het kader van haar bevoegdheden handelt een authentiek
karakter heeft. Dit is enkel een herhaling van het algemeen principe dat een
akte authentiek is wanneer hij gesteld werd door een bevoegde openbare
ambtenaar handel end binnen de perken van zijn opdracht. De Wet van
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16 april1927 heeft geen andere betekenis dan de notarissen een monopolie te
verlenen om onroerende goederen openbaar te verkopen voor zover precieze
en bepaalde teksten die bevoegdheden niet aan andere openbare ambtenaren
toewijzen. Volgens het arrest van de Raad van State van 10 juli 1984 is de
burgemeester bevoegd onroerende goederen van de gemeente openbaar te
verkopen, omdat op grond van de artt. 31 en 108 van de Grondwet, de
gemeente soeverein beslist, onder het administratieftoezicht van de voogdijoverheid, over al wat van gemeentelijk belang is. De Rechtbank van Eerste
Aanleg volgt deze stelling niet omdat art. 108 van de Grondwet naar de
Gemeentewet verwijst, die geen enkele bevoegdheid noch opdracht aan de
gemeentelijke instanties geeft om onroerende goederen openbaar te verkopen. Bepaalde wetten hebben inderdaad tot doel het monopolie van de notaris
in een bepaalde materie te beperken, maar verlenen geen bevoegdheid aan de
burgemeester en de gemeentelijke instanties. Verder stelt de rechtbank zich
bijkomende vragen over het principe dat men geen rechter en partij kan zijn
in dezelfde zaak. Vanuit een praktische invalshoek dient er nagedacht te
worden over wat met de bewaring en de levering van grossen en expedities
zou gebeuren, en wat met de naleving van de vereiste vormen (Rb. Namen,
20 juni 1989, Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 198, noot)?
169. OPENBARE VERKOOP.- Nadat de echtscheiding tussen eiseres en verweerder toegestaan, de huwelijksgemeenschap ontbonden en de gerechtelijke verdeling van de boedel bevolen werd, wordt bij een later vonnis de
openbare verkoop bevolen van een onroerend goed van de huwelijksgemeenschap. De verweerder weigert hierbij elke medewerking. De boedelnotaris
wordt door de rechtbank gemachtigd het onroerend goed te betreden, desnoods met behulp van de openbare macht, alsmede alle maatregelen te
treffen, o.m. de sloten te veranderen en de inboedel te laten wegruimen,
teneinde de verkoop van de woning optimaal te laten verlopen (Voorz. Rb.
Kortrijk (kort. ged.), 16 juni 1988, T. Not., 1990, 187).
170. De vordering in ontbinding van de koop wegens verborgen gebreken
kan bij gedwongen openbare verkoop niet ingesteld worden. De gedwongen
openbare verkoop of openbare verkoop na beslag is een verkoop onder
rechterlijk gezag (art.1649 B.W.). Een grond wordt openbaar verkocht in
het kader van een faillissement. Het door de notaris aagevraagde stedebouwkundig getuigschrift beschrijft de grond als bouwgrond. Nadien blijkt echter
dat het slechts om aan- of opvullingsgrond gaat, volgestouwd met autowrakken, grote oude vaten en ander afval. Dit maakt hem voor het bouwen
van een bergplaats totaal ongeschikt. De koper beroept zich op dwaling over
een wezenlijk bestanddeel van de grond. Volgens de verkoper gaat het om
onverschoonbare dwaling. De rechter volgt de stelling van de verkoper niet,
omdat de koper vermoed wordt te goeder trouw te zijn. Bovendien bewijst de
verkoper niet dat het algemeen bekend. was dat het om een aanvullingsgrond
ging, noch dat dit zichtbaar was, noch dat de verkoopprijs abnormaal laag
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was, wat de koper had moeten aansporen tot voorzichtigheid. Er anders over
beslissen zou ertoe leiden dat de koper van een onroerend goed voorafgaandelijk aan de koop, niet alleen alle nuttige inlichtingen zou moeten inwinnen,
maar tevens ook zou moeten overgaan tot een persoonlijke en kostelijke
expertise van de zaak. Dit zou de kandidaat-kopers ontmoedigen en de
onroerende transacties belemmeren. De instrumenterende notaris heeft niet
de plicht ter plaatse materiele vaststellingen te doen. Zijn raadgevende rol
legt hem de taak op de kopers te informeren van de wenselijkheid van een
onderzoek van de grond, indien bet algemeen bekend is of indien hij
persoonlijk weet heeft van bet feit dat de door hem als bouwgrond verkochte
grond slechts aanvullingsgrond is. De notaris die in het kader van een
openbare verkoop als voomaamste opdracht heeft de belangen van de verkoper te behartigen, mag niettemin de belangen van de koper niet verwaarlozen (Luik, 11 december 1989, Act.dr., 1991, 210, noot Herve, L.).
171. NIET-VERMELDEERFDIENSTBAARHEID.- In 1961 kopen de kopers A een
bouwgrond van Mevrouw C en consoorten. De notariele akte vermeldt dat de
bouwgrond deel uitmaakt van een groep van vier gronden waarvan de
gebouwen, voor bet geval er gebouwd wordt, een gelijkvormige diepte
moeten hebben van 10 m. De alcte vermeldt niet het bestaan van een erfdienstbaarheid non aedificandi. Ondertussen neemt Mevrouw C de gronden
van l!a~r Q_onsoorten _o:ver blijkens- een- akte van verde ling van 1965. De
erfdienstbaarheid wordt in de verdelingsakte evenmin opgenomen. De kopers respecteren deze erfdienstbaarheid van niet-bouwen, maar in 1973
verkoopt Mevrouw C de aanpalende grond aan kopers B zonder dat de
erfdienstbaardheid in de koopakte opgenomen wordt. De echtgenoten B
laten een 10 meter diep gebouw zetten en verlengen deze met een 5 meter
hoge muur. De vordering tot afbraak van die muur wordt afgewezen. De
notaris die de verdelingsakte verleden heeft wordt in beroep niet aansprakelijk geacht. De kopers A stellen een vordering in tegen Mevrouw C en de
notaris die de koopakte van 1973 verleden heeft wegens het niet-vermelden
van de erfdienstbaarheid. De bedoe1ing van een erfdienstbaarheid non aedificandi is de vrijwaring van lucht, licht en zicht van de bezetters van de
naburige woningen. Ret niet-opnemen van de erfdienstbaarheid in de notariele akte maakt de notaris van de verkoper aansprake1ijk (Brussel, 1 oktober
1991, Rev. Not. B., 1993, 155).
Art. 1638 B.W. stelt de koper in de mogelijkheid de ontbinding van het
contract te vorderen of schadevergoeding te bekomen, indien het aangekochte erf bezwaard is met een onzichtbare erfdienstbaarheid, zonder dat
zulks opgegeven was, en die van die aard is dat vermoed mag worden dat de
koper niet gekocht zou hebben ingeval hij die gekend had. De koper moet
evenwel kunnen aantonen dat de erfdienstbaarheid niet zichtbaar was op het
ogenblik van de koop. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
feitelijke omstandigheden. Tussen de woningen met nummers 228 en 230
loopt een geasfalteerde rijweg met een breedte van meer dan 3 m. De koper
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kon bij zijn bezoek v66r de aailkoop vaststellen - of hoorde dit te doen dat er zich achter de woning met nummer 228 een garage bevindt die met de
wagen slechts langs genoemde zijweg kan bereikt worden. Bovendien kan de
melding in de notariele akte van aanvaarding van alle zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden niet zomaar als onbestaande afgewimpeld worden.
De instrumenterende notaris is niet gehouden tot schadevergoeding wegens
het niet-vermelden van deze erfdienstbaardheid van doorgang in de notariele
koopakte omdat die erfdienstbaarheid op het ogenblik van de koop zichtbaar
was (Rb. Hasselt, 11 maart 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 209).
Een echtpaar koopt een perceel bouwgrond dat belast is met een gedeeltelijk
verbod tot bouwen ten voordele van de N.V. Distrigas ten gevolge van de
aanwezigheid in een gedeelte van de ondergrond van een aardgasleiding. De
kopers stellen een vordering in tegen de verkopers voor vrijwaring voor
verborgen gebreken (art. 1641 B.W.). Deze vordering wordt terecht door
de rechter afgewezen, omdat de ongeschiktheid tot bouwen niet voortvloeit uit een intrinsiek gebrek van de grond, doch uit het feit dat een
derde, de N.V. Distrigas, een aanspraak heeft op de verkochte zaak op grond
van een erfdienstbaarheid tot algemeen nut krachtens de Wet van 12 april
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten langs leidingen.
Art. 1638 B.W. betreft de vrijwaringsplicht van de verkoper bij onzichtbare
erfdienstbaarheden. In het geval van een wettelijke erfdienstbaarheid van
algemeen nut, speelt art. 1638 B.W. niet, omdat de last die hieruit voortspruit
het gevolg is van een wettekst, die de koper geacht wordt te kennen. Zo
worden de natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden gelijkgeschakeld met
de bij de verkoop opgegeven lasten waarvoor de verkoper niet moet vrijwaren (Antwerpen, 6 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 516, noot Merchiers,
Y.).
172. KETTINGBEDING.- Bij koopakte verleden op 30 april 1974 komen de
partijen overeen dat de verkopers en hun afstammelingen zich gedurende 100
jaar het recht voorbehouden om, in geval van oorlog, gebruik te maken van
de schuilkelders die deel uitmaken van de eigendom. Het beding voorziet dat
de kopers ingeval van eigendoms- of genotsoverdracht gehouden zijn het
recht op het gebruik van de schuilkelders op te leggen aan de nieuwe
eigenaars of genieters. Bij akte verleden op 31 mei 1979 werd het goed
doorverkocht zonder opname van het zogenaamde ,builkerbeding". Dit
beding legt de koper-doorverkoper een persoonlijke verbintenis op. Er is
geen sprake van een tijdelijke erfdienstbaarheid, omdat het geen nut oplevert
dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het gebruik of de
uitbating van een ander erf, noch van vruchtgebruik nu de duur niet beperkt
is tot het leven van de oorsproilkelijke verkopers of die van de op het
ogenblik van de doorverkoop bestaande afstammelingen. Het is evenmin
een recht van bewoning of gebruik, omdat het geen concrete toepassing is
van een gebruiksrecht op een woning. Ging het hier werkelijk om een
onroerend zakelijk recht, dan diende men dergelijke verplichting niet in elke
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nieuwe koop opnieuw op te leggen. Deze persoonlijke verplichting in hoofde
van de koper-doorverkoper is een resultaatsverbintenis. De oorspronkelijke
verkopers moeten wel de geleden schade bewijzen. Voor de tijdsspanne
tussen de twee koopaktes (30 april1974 en 31 mei 1979) wordt geen schade
bewezen. De oorlog of de oorlogsdreiging moet een onmiddellijke en lokale
weerslag hebben op de verkopers. Na 31 mei 1979 is de tekortkoming in
hoofde van de koper-doorverkoper van contractuele aard wegens de onmogelijkheid in de toekomst gebruik te maken van de schuilkelders. Het
bouwen van een nieuwe bunker kan niet gevorderd worden, daar de schade
enke1 bestaat in het missen van een kans. Met deze zienswijze kan men het
niet eens zijn. In die dagen waren er heel wat mensen die zich atoomschuilke1ders lieten bouwen en prijs ste1den op hun (wellicht hersenschimmige) veiligheid. Minstens gaf het hen een gevoe1 van veiligheid. Daaraan
hing een prijsetiket vast. De rechter begroot het nadeel echter op 1 frank. De
notaris kan niet aansprake1ijk geste1d worden voor de niet-uitvoering door de
koper-doorverkoper van de op hem wegende verbintenis. Dit ware anders
geweest, moest het beding een zakelijk recht gevestigd hebben (Antwerpen,
10 januari 1990, T Not., 1990, 288).

HOOFDSTUK
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INTERNATIONAL£ KOOP
173.

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. DE VERDRAGEN VAN DEN HAAG VAN 15

Een Belgische en een Ierse ondememing
onderhouden al gedurende 20 jaar commerciele relaties met e1kaar. Er
worden opeenvo1gende koopcontracten gesloten voor het 1everen van hars.
In 1981-82 blijkt dat de geleverde zaak niet geschikt is voor het gebruik
beoogd door de Ierse koper. De koopcontracten hebben een intemationaal
karakter, zodat de verdragen van Den Haag van 15 juni 1955 en van 1 juli
1964 van toepassing kunnen zijn. Be1gie heeft de Eenvormige Wet op de
Intemationa1e Verkoop van Lichamelijke Roerende Zaken (Conventie van
Den Haag van 1 juli 1964) in het nationaa1 recht opgenomen maar heeft
verklaard dat de Eenvormige Wet s1echts toepasselijk is indien de Conventie
van 1955 daartoe 1eidt. Het staat de partijen evenwel vrij de toepassing van
deze wet in het koopcontract geheel of gedeeltelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend uit te sluiten. In het contract wordt uidrukkelijk naar het Belgische recht
verwezen. De verwijzing naar het Belgische recht wil niet zeggen dat de
partijen de toepassing van de Eenvormige Wet hebben willen uits1uiten, daar
de eenvormige wet van het Belgisch recht dee1 uitmaakt. Er anders over
beslissen zou betekenen dat de Eenvormige Wet slechts van toepassing zou
zijn in het geval de partijen er uitdrukkelijk voor zouden hebben gekozen,
wat niet strookt met de geest van de Eenvormige Wet. Het feit dat de
contractanten al jaren handelsrelaties met elkaar onderhielden en dat de
algemene voorwaarden en hun contract na de invoering van de Eenvormige
JUNI 1955 EN VAN 1 JULI 1964. -
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Wet niet gewijzigd werden is geen stilzwijgende uitsluiting van de toepassing van de eenvormige wet. Dat Ierland geen partij is bij de Conventie van
Den Haag van 1964 is evemnin relevant, gezien in de overeenkomst naar de
Belgische wetgeving wordt verwezen. De verwijzing naar de Belgische
wetgeving moet beschouwd worden als een verwijzing naar de Belgische
wet met inbegrip van de Eenvormige Wet. De wil om de toepassing van de
Eenvormige Wet uit te sluiten kan echter ook blijken uit de inhoud van het
contract ofuit andere elementen die de wilder partijen weergeven. Ret Iers
bedrijf beweert dat de algemene voorwaarden van het contract die over
verborgen en zichtbare gebreken spreken, duiden op de wil de eenvormige
wet uit te sluiten, daar deze wet het onderscheid tusseh verborgen en zichtbare gebreken niet maakt en enkel de verplichting oplegt een conforme zaak
te leveren. De rechter neemt deze stelling niet aan, omdat de verkoper
noodzakelijkerwijze bepaalde termen moet gebruiken om zijn verantwoordelijkheid te beperken en dat hij in casu in zeer beperkte mate bepaalde termen
gekozen heeft die dichter bij het B.W. aanleunen dan bij de tekst van de
Eenvormige Wet. Laatstgenoemde gebruikt uiteraard termen die minder
gebonden zijn aan een bepaald rechtssysteem, maar verwijdert zich daarom
niet van het Belgisch B.W. wat betreft de oplossingen. De Eenvormige Wet
ontkent trouwens het concept van ,verborgen gebrek" niet.
Art. 2 van de Conventie van 1955 bepaalt dat de koop geregeld wordt door de
interne wet van het land dat de partijen hebben aangeduid. Ret Belgische
recht is aldus van toepassing met inbegrip van de Eenvormige Wet, nu de
partijen de Conventie van 1964 niet duidelijk hebben uitgesloten. De nonconformiteit van de geleverde zaak dient binnen een korte termijn (met een
maximum van 2 jaar) aan de verkoper meegedeeld te worden. De koper heeft
vanaf dit bericht 1 jaar tijd om een vordering in te leiden. Dit moet apart
beoordeeld worden ten opzichte van elke bestelling en levering. Hoewel de
berichten binnen een korte termijn verstuurd werden, werd de vordering
meer dan eenjaar na het laatste bericht van niet-conformiteit van de gekochte
zaak, ingeleid. De koper heeft hierdoor zijn recht vewerkt (Brussel, 9 februari
1989, T.B.H., 1990, 164, noot Barnich, L.; J.T., 1991, 6).
Indien de partijen geen wet hebben aangewezen in het contract, is volgens
het V erdrag van Den Haag van 15 juni 19 55 de interne wet van het land waar
de verkoper zijn gewoon verblijf heeft op het ogenblik waarop hij de bestelling ontvangt, van toepassing. De verkoper is in casu een Duits bedrijf.
Duitsland heeft de Eenvormige Wet op de Internationale Koop van Roerende
Lichamelijke Zaken in het Duitse recht opgenomen. Ret feit dat er in eerste
aanleg enkel op grond van het Belgische interne recht gepleit werd, is niet
voldoende om eruit afte leiden dat de partijen de intemationale koop aan het
Belgische interne recht hebben willen onderwerpen. De verweerder heeft
immers omwille van heel andere redenen kunnen aanvaarden zich op grand
van het Belgisch recht te verdedigen tegen de tegen hem ingestelde vordering. Ret voeren van de procedure voor de Belgische rechtsbank leidt evenmin tot die conclusie, daar het bevoegdheidsbeding in de algemene ver-
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koopsvoorwaarden dat de Duitse rechtsbanken bevoegd maakt, niet conform
is met art. 17 van de EEG-Conventie van 27 september 1968. De koper die
gedagvaard wordt in beta1ing van de koopprijs kan, voor zover hij protest
heeft aangetekend binnen de korte termijn voorzien in art. 39 van de
Eenvormige Wet, bij wijze van exceptie een vermindering van de prijs of
schadevergoeding vragen. Prijsvermindering en schadevergoeding zijn altematieve mogelijkheden die niet cumulatief zijn (Luik, 1 juni 1989, Pas.,
1990, II, 30, noot).
Ter informatie van de lezer wordt vermeld dat Belgie op 4 september 1996
het Weens Koopverdrag heeft bekrachtigd. Dit verdrag treedt op 1 november
1997 in werking voor ons land. Op dat ogenblik wordt de Eenvormige Wet
waarvan hierboven sprake was opgeheven en vervangen door het Weens
Koopverdrag van 1980.

TITEL II

HET HUURCONTRACT
HOOFDSTUK
-

1

--

--

HET GEMEEN RECHT
AFDELING

1

TOEPASSINGSGEBIED. TOTSTANDKOMING. BEWIJS

174. HUUR VAN GOEDEREN VAN DE GEMEENTE. -De regelen inzake de huur
van de goederen van de gemeente liggen in de Gemeentewet vervat. De
bepalingen betreffende de overheidsopdrachten zijn vreemd aan de huur van
een jachtrecht op gemeentegoederen (R.v.St., m. 27.617, 4 maart 1987,
TB.P., 1988, 163).
175. HUUR VAN SOCIALE WONINGEN.- Aangezien de erkende Sociale Huisvestingsmaatschappijenjuridische technieken van privaatrecht gebruiken, en
in het bijzonder het huurcontract, maakt het gemeen huurrecht integrerend en
rechtstreeks deel uit van hun reglementering. Zonder dat we in detail ingaan
op een aantal belangrijke overwegingen uit het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Luik (onder meer de erkenning van het recht op wonen
zoals afgeleid uit nationale en intemationale teksten), moeten we vermelden
dat de Rechtbank van Eerste Aanleg m.b. t. de globalisering van de huurlasten
tot hetzelfde resultaat komt als de vrederechter en met name het door de
erkende vennootschap toegepast systeem verwerpt. Toch redeneert de Rechtbank van Eerste Aanleg anders dan de vrederechter. Volgens haar moet men
beroep doen op een toepassing bij analogie om de toepassing van het
gemeemecht te verantwoorden, omdat de rechter op grond van art. 5 Ger.W.
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verplicht is om de lacunes van een onvolledige reglementering op te vullen.
De rechtbank oordeelt dat het beroep op de rechtsfiguur uit het privaatrecht
van de wederzijdse overeenkomst (zoals koop en huur), die een individuele
band tot stand brengt tussen elke gebruiker-contractant en de erkende
vennootschap, dan ook noodzakelijk is om voor bepaalde situaties een
oplossing te vinden. Dit heeft volgens de rechtbank tot gevolg dat de
gemeenrechtelijke huurwetgeving rechtstreeks van toepassing is (,s 'integre
directement") in de huurreglementering van de sociale woningen. De betreffende regels (bv. de dwingende normen van art. 1728ter B.W.) kunnen
bijgevolg het beginsel van de veranderlijkheid in hoofde van de openbare
dienst beperken. Deze visie is ons inziens correct, al huldigt ze niet de
reglementaire opvatting m.b.t. de beoordeling van de relaties tussen openbare diensten en de gebruikers ervan en al is de inhoud van de verhouding
tussen de verhurende vennootschap en huurder het voorwerp van een uitgebreide en dwingende reglementering. Met betrekking tot de verdeling van
de huurlasten in het bijzonder is de rechtbank van mening dat deze voortvloeit uit een afzonderlijke rechtsverhouding, die evenwel samenhangt en
verbonden is met de huurovereenkomst. Die verbondenheid blijkt volgens de
rechtbank uit een analyse van art. 31 Huisvestingscode, dat niet afwijkt van
de privaatrechtelijke opvatting over de huurovereenkomst: de gebruikte
concepten zijn verzoenbaar met de eisen van art. 1728ter B.W. Bij de
berekening en verdeling van de huurlasten moet de verbintenisrechtelijke
relatie worden nageleefd, hetgeen inhoudt dat de kosten en lasten in geval
van betwisting moeten worden gei:ndividualiseerd. Vanuit de publiekrechtelijke invalshoek kan bovendien het argument van de gelijkheid van de
gebruikers van de openbare dienst worden aangevoerd. De wijziging van
de marrier van aanrekening van huurlasten kan niet door het algemeen belang
worden verantwoord. Ze is bijgevolg onwettig en roept een ongeoorloofde
discriminatie in het leven (Rb. Luik, 29 juni 1987, T. Vred., 1988, 236, noot
Hubeau, B.).
176. TOEPASSING VAN HET GEMEEN RECHT IN PLAATS VAN DE WONINGHUURWET.
- Een verhuurder vordert de veroordeling van een vorige huurder tot
betaling van een som van 632.302 frank. Dit bedrag stemt overeen met de
supplementen van belastingen die de verhuurder voor de jaren 1978-82 heeft
moeten betalen en die het gevolg waren van het feit dat de huurder het goed
beroepsmatig heeft gebruikt en niet uitsluitend voor bewoning zoals contractueel was overeengekomen. De huurovereenkomst werd gesloten in 1973
en voorzag een bestemming van bewoning, met verbod van onderverhuring
of overdracht van huur zonder akkoord van de verhuurder. In 1978 werd
overgeschakeld naar een professioneel gebruik. Er werd een telefoon gei:nstalleerd in alle kamers, de badkamers werden niet meer gebruikt enz ... De
verhuurder wist hiervan, maar heeft nooit tegen deze gang van zaken
geprotesteerd. Pas na een controle door de fiscus, waardoor de verhuurder
werd geconfronteerd met de verplichting tot het betalen van belastingssup-
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plementen, protesteerde hij tegen de door de huurder gewijzigde bestemming. Het was uiteraard zijn bedoeling zijn onbelastbare grondslag te verlagen. Maar zijn verzet was tevergeefs. Ook de rechter oordeelde dat de
verhuurder stilzwijgend had afgezien van de clausule in het contract dat het
gehuurde goed voor bewoning bestemd was. Er was geen fout in hoofde van
de huurder. De belastingheffing was dus terecht gebeurd op basis van het
netto-huurbedrag in plaats van op het kadastraal inkomen (Rb. Brussel;
18 april1988, Res. Jur. Imm., 1989, 93).
177. TOTSTANDKOMING VAN DE HUUR. AANBOD. - Een aanbod is een ondubbelzinnige wilsuiting tot contracteren uitgaande van een van de partijen
die onmiddellijk kan aanvaard worden door de andere. De vrederechter van
Namen meende dat een brief van 26 juli 1984 een aanbod bevatte om tegen
een bepaalde prijs een huurovereenkomst te sluiten. Het goed was namelijk
duidelijk omschreven en de huurprijs lag vast. Zo'n aanbod kan niet meer
ingetrokken worden gedurende de afgesproken periode of gedurende een
redelijke termijn. De vrederechter oordeelde tegen de heersende rechtspraak
in, dat het aanbod kan ingetrokken worden zolang het niet aanvaard werd
door de bestemmeling. Dit is natuurlijk fout: het aanbod is een eenzijdige,
bindende rechtshandeling. In elk geval oordeelde de vrederechter dat de
intrekking van het aanbod van 26 juli 1984 op 24 januari 1985 geldig was.
Op dit vlak kan men de-vrederechter natuurlijk geen ongelijk geven~ vermits
er reeds een termijn van 7,5 maand verstreken was sinds het aanbod. Bijgevolg verviel het aanbod zodat de aanvaarding van 13 februari 1985 geen
gevolgmeer konkrijgen (Vred. Namen, 9 juli 1985, T. Vred., 1988, 163, noot
Dubuisson, B.).
178. HUUR VAN JACHTRECHTEN. - De verhuring van jachtrechten kan niet
gelijkgesteld worden met de verhuring van een onroerend goed. Het gaat om
een overeenkomst sui generis waarvoor de Rechtbank van Eerste Aanleg
bevoegd is indien het bedrag van de eis 50.000 frank overtreft (Arrond. Rb.
Aarlen, 13 juni 1989, JL.MB., 1991, 168, noot Renier, V.). De Belgische
rechtsleer en rechtspraak is het met dit standpunt eens. De verhuring van een
jachtrecht is de verhuring van een onlichamelijk goed waarbij door de
eigenaar tijdelijk het recht om op het wild te jagen en het te vangen overgedragen wordt.

De Staat kocht, met het oog op het herstel en de rationalisatie van het
bospatrimonium van de Staat, een bos aan voor openbaar nut. Het gebied
werd aangekocht om zijn hoge biologische waarde en omdat de vijvers een
belangrijke uitwijkplaats vormen voor de watervogels van het natuurreservaat ,De Platwij ers". Ingevolge de gewestvorming werd het beheer van deze
gronden toevertrouwd aan het Vlaams Gewest. Een jager dagvaardt het
Vlaams Gewest om in rechte te horen zeggen dat hij kan blijven genieten
van zijn jachtrecht op die gronden. Het Gewest dagvaardt haar verkoopster
tot vrijwaring. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt stelt dat de
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eigenaar die zijn goed verkoopt, in de verkoopovereenkomst kan bedingen
dat zijn jachtrecht hem wordt voorbehouden. Dit brengt geen splitsing van
het eigendomsrecht met zich mee.. Er ontstaat alleen een persoonlijk recht dat
eindigt bij het overlijden van de verkoper en dus niet overgaat op zijn
erfgenamen. Wat gebeurt er echter met het jachtrecht dat verhuurd werd,
indien het goed waarop bedoeld recht uitgeoefend wordt, aan een derde
wordt verkocht? In concreto stelt zich de vraag of het j achtrecht, gevestigd
door de notariele akte van 20 februari 1951, tegenstelbaar is aan het Vlaams
Gewest, dat bij akte van 6 ju1i 1981 dit jachtterrein heeft aangekocht? Art.
1743 B.W. is op de verhuring van een jachtrecht niet toepasse1ijk. De
rechtbank beslist dat het jachtrecht dat het voorwerp uitmaakt van een
afzonderlijke notarie1e akte als dusdanig niet tegenwerpelijk is aan de
verkrijger van de grond, tenzij dit recht opgenomen werd in de notariele
akte houdende verkoop van de bedoe1de gronden. Het contract waardoor een
jachtrecht ontstaat, is een overeenkomst sui generis, die in werkelijheid niets
met een huurovereenkomst van omoerende goederen gemeen heeft, behoudens dan de benaming ,huur". De verkoop van de goederen stelt dan ook een
einde aan het recht van de titularis van het jachtrecht tenzij de verkoper in de
koopakte een c1ausule heeft doen inlassen, waarbij aan de koper de eerbiediging van de huurovereenkomst wordt opgelegd (Rb. Hasselt, 6 november
1989, T Not., 1991, 95).
De verhuring van jachtrechten is geen huur van een goed in de zin van
art. 1711 B.W., maar een onbenoemde overeenkomst. Art. 1743 B.W. is een
uitzonderlijke bepaling ingegeven door economische overwegingen. Dat
artike1 betreft enkel de 1andpacht en de huur van goederen bestemd voor
bewoning. Indien de koper er zich in de koopakte uitdrukke1ijk toe verbindt
de 1opende jachtpacht te eerbiedigen, is dit hem tegenstelbaar voor de
resterende duur van de jachthuur, zonder dat hiervoor een overschrijving
in het hypotheekregister vereist is. Uit de loutere vermelding in de koopakte
dat de koper kennis heeft dat het jachtrecht op de goederen verhuurd is, mag
evenwel niet worden afgeleid dat de koper er zich toe verbond die pacht te
eerbiedigen. Een bedrag van 50.000 frank vergoedt op vo1doende wijze de
koper die het slachtoffer is van jachtactiviteiten door derden die we1 een
jachtrecht bezitten, maar dat hem niet tegenste1baar is. De uitgewonnenjager
wordt bovendien veroordeeld tot de betaling van een dwangsom van 20.000
frank per overtreding indien hij jaagt op de bewuste gronden. De feiten
waren als volgt. Vijf personen waren mede-eigenaars van een bos met een
opperv1akte van ongeveer 1,5 ha. In drie onderhandse verkoopsakten verkocht ieder zijn deel van de onverdeelde eigendom in dat bos. De koper liet
deze drie overeenkomsten registreren. Enkele dagen later, maar nog v66r het
verlijden van de notariele akte van verkoop, liet een jachtvereniging een
jachtpacht registreren die haar twee jaar daarvoor verleend was door een van
de vroegere mede-eigenaars. Na het verlijden van de notariele koopakten liet
de vereniging haar leden gedurende een seizoen op die percelen jagen
ondanks de herhaalde protesten van de koper. Deze dagvaardde tenslotte
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de jachtvereniging. Volgens hem was de jachtpacht gesloten tussen een
vroegere mede-eigenaar en de jachtvereniging hem niet tegenwerpelijk.
Uit de koopakte bleek echter dat de koper kennis had van de verhuring
van het jachtrecht. Toch mocht volgens de rechter hieruit niet afgeleid
worden dat de koper de verbintenis op zich nam om dit huurrecht te
eerbiedigen. Ret vonnis is in overeenstemming met een bijna eensgezinde
rechtspraak en met de meerderheid van de rechtsleer (Vred. Beauraing,
14 september 1993, T. Vred., 1994, 171, noot De Radzitzky, H.).
179. HUUR VAN TAXI'S.- Art. 6, §2 van de Wet van 27 december 1974
m.b.t. de taxi's heeft zowel betrekking op de hypothese dat de titularis van de
toelating zelf een taxibedrijfuitbaat, alsop de hypothese dat de titularis van
de toelating het nodige materiaal verhuurt aan een derde die op eigen risico
de uitbating van de dienst van de taxi's verzekert. De terbeschikkingstelling
van voertuigen aan een derde met als tegenprestatie een bedrag dat overeenstemt met 60% van de ontvangsten, is een huurovereenkomst gesloten in
de zin van art. 1709 B.W. (R.v.St., nr. 35.988, 12 december 1990, A.P.M.,
1991, 6).
HUUR VAN EEN KRAAN. - Als een vennootschap een telescoopkraan van
120 ton huurt en de bediening van die kraan is in de ov:ereenkomst begrepen,
dan moet de machinist ervan beschouwd worden als een gelegenheidsaangestelde van de vennootschap die de kraan huurt. Bijgevolg is de vennootschap burgerlijk aansprakelijk voor de daden van die kraanman. Als de kraan
tijdens de werken beschadigd wordt, zelfs ingevolge een fout van de kraanman, is het de huurder die de eigenaar schadeloos moet stellen voor de
schade (Kh. Charleroi, 25 september 1991, R.G.A.R., 1994, nr. 12.269).

180.

181. BEWIJS. SCHENDING ARTT. 1325 B.W. EN 1715 B.W.- Op 17 september 1984
ondertekenen partijen een ,voorlopig akkoord" tot verhuring van een onroerend goed. De huurovereenkomst zelf (= het instrumentum) wordt niet op
de overeengekomen datum ondertekend. Toch neemt de huurder het goed in
bezit en begint er ingrijpende verbouwingswerken. Hierop wordt hij door de
verhuurder voor de vrederechter gedagvaard teneinde hem elke toegang tot
het goed te verbieden. Zowel de rechter in eerste aanleg als in boger beroep
komen tot het besluit dat er een huurovereenkomst bestaat. Ret Hof van
Cassatie vemietigt het vonnis enerzijds omdat het geschreven ,voorlopig
akkoord" niet werd opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met
een onderscheiden belang (schending van art. 1325 B.W.) en anderzijds
omdat de dagvaarding door de verhuurder voor de vrederechter tot het
opleggen van een toegangsverbod tot het kwestieus goed er op wees dat
de huurder nog geenszins met de uitvoering van de huur was begonnen.
Hieruit vloeide voort dat het op grond van art. 1715 B.W. uitgesloten was
met andere middelen de huurovereenkomst te bewijzen (Cass., 15 februari
1988, Arr. Cass., 1987-88, 765; Pas., 1988, I, 704; R. W., 1988-89, 1344).
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182. BEWIJSKRACHTIGE FElTEN NA HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST.Eiseres voerde aan dat het bestreden vonnis uit verschillende omstandigheden die zich noodzakelijk hebben voorgedaan na de eventuele sluiting van
de overeenkomst afleidde dat er geen overeenkomst bestond. Ret middel
werd verworpen. De geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst (bekwaamheid en toestemming van de partijen, een geoorloofd voorwerp en een
geoorloofde oorzaak) moeten vervuld worden op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst is rechtsgeldig zodra
de partijen blijk geven van een overeenstemming over de wezenlijke bestanddelen ervan (de prijs en de zaak). Om het bestaan van de overeenkomst
bewezen te achten kan de rechter echter rekening houden met feiten die zich
hebben voorgedaan na het tijdstip waarop, volgens de andere partij, de
overeenkomst is aangegaan, zoals bv. de niet ingebruikneming van het goed,
de niet-uitvoering van de overeenkomst, de afwezigheid van opzegging of
van ontbinding ervan en de wedertehuurstelling van dezelfde goederen door
de verhuurder (Cass., 11 april1991, Arr. Cass., 1990-91, 823; Pas., 1991, I,
726, noot; R. W., 1993-94, 1064, noot; Res. Jur. Imm., 1992, 13).
183. HET JURIDISCH BEGRJP ,MONDELINGE HUUR". - De interpretatie van
juridische begrippen uit het burgelijk recht mag de juridische logica eigen
aan het burgerlijk recht niet miskennen. De partijen gebruiken in hun briefwisseling het begrip ,mondelinge huur". De verhuurder beweert nadien dat
hij bedoelde een schriftelijke, doch niet-geregistreerde overeenkomst o.w.v.
fiscale redenen. Ret begrip ,mondelinge geschreven huurovereenkomst",
dat misschien in het licht van het fiscaal recht zin heeft, is onverenigbaar met
de begrippen eigen aan het burgerlijk recht. Om een schriftelijke huurovereenkomst te bekomen, moet het schriftelijk aanbod tot huur binnen een
redelijke tennijn aanvaard worden. Een mondelinge huurovereenkomst
kan door de partijen gezamenlijk, zelfs stilzwijgend, omgevonnd worden
in een schriftelijke overeenkomst. Een enkele partij echter kan een als
mondelinge huur versteende toestand niet ombuigen in een schriftelijke
huur, daar die versteende toestand op zich de impliciete en vaststaande
intrekking is van de handtekening die de andere partij aanbracht op een
ontwerp van geschreven huurovereenkomst bij de aanvang van een als huur
overeengekomen bezetting (Vred. Sint-Gillis, 8 augustus 1990, T. Vred.,
1991, 56).
AFDELING 2
DE GEZINSWONING

184. GEZINSWONING. ART. 215 §2 B.W. - Bij een duurzame of definitieve
feitelijke scheiding van beide echtgenoten is er geen samenwoning en
samenleving meer. Dit maakt meteen een einde aan het beschennd statuut
van de gezinswoning, evenals aan de huurverplichtingen van de echtgenoot
die op grond van art. 215, § 2 B.W. medehuurder is (Vred. Gent, 10 april
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1986, R. W., 1987-88, 860). In casu vorderde de verhuurder de ontbinding
van de huur ten laste van de twee echtgenoten. De vrouw betwistte de
vordering. De huur betreffende het appartement werd niet door haar, maar
enkel door haar echtgenoot gesloten. Ze hebben het appartement als gezinswoning bewoond van 1 november 1980 tot 7 december 1983. Op die datum is
zij met haar dochtertje afzonderlijk gaan wonen, terwijl haar echtgenoot het
gehuurde appartement aileen bleef bewonen. De vrederechter beslist dat
huurgelden die vervallen 2 jaar na de feitelijke scheiding niet ten laste
kunnen worden gelegd van verweerster uit hoofde van het aan de gezinswoning verbonden statuut.
De vrederechter van St.-Niklaas beslist in dezelfde zin. Als de huurovereenkomst betreffende een woning die tot voomaamste gezinswoning dient, niet
mee ondertekend werd door de echtgenote, is deze laatste niet meer gehouden tot betaling van de achterstallige huurgelden vervallen in de periode dat
er geen samenleving meer was. Vanafwelk ogenblik een gehuurde woning
niet meer kan worden beschouwd als voomaamste gezinswoning in de zin
van art. 215, § 2 B.W., hangt afvan de feitelijke omstandigheden en dient in
concreto te worden beoordeeld. In onderhavig geval moet aangenomen
worden dat na een feitelijke scheiding van ongeveer twee jaar, met machtiging voor de echtgenote om afzonderlijk te gaan wonen, de vroegere gezinswoning voor haar niet langer het karakter van gezinswoning heeft (YI"ed.
St.-Niklaas, 29 mei 1989; R.W:,-1990::91;-60, noot}: Nochtans is niet alle
rechtspraak in dezelfde zin gevestigd. Ret volgend vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Namen biedt hiervan een voorbeeld.
Art. 215, § 2 B. W. creeert in hoofde van de echtgenoten een zowel actieve als
passieve hoofdelijkheid t.a.v. de huur zodat beide echtgenoten geacht worden medehuurders te zijn en persoonlijk gehouden zijn tot de verbintenissen
die uit de huur voortvloeien. Deze hoofdelijkheid wordt toegepast zowel op
de verbintenissen die ontstaan zijn uit de huur gedurende de periode van
effectieve samenwoning als op deze die ontstonden na de feitelijke scheiding
van partijen en zolang de huwelijksband blijft bestaan. De verhuurder, en
meer in het algemeen de schuldeiser, kan zich beroepen op deze passieve
hoofdelijkheid op voorwaarde dat hij te goeder trouw is. Aangezien niet
aangetoond wordt dat de verhuurster te kwader trouw zou zijn, blijft de
echtgenote gehouden tot betaling van de achterstallige huurprijzen (Rb.
Namen, 28 januari 1991, JT., 1991, 316).
Art. 215, §2 B.W. is gewijzigd door art. 3 Wet van 20 februari 1991. De
nieuwe tekst luidt: ,Elk van de echtgenoten kan evenwel de nietigheid van
deze documenten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden of die
van deze laatste uitgaan, slechts inroepen indien de verhuurder kennis heeft
van het huwelijk". De echtgenoot, die de nietigheid inroept, moet derhalve
de kennis in hoofde van de verhuurder bewijzen. Ret feit dat de verhuurder
kennis heeft van de wijziging van de burgerlijke staat van de huurder kan met
alle middelen van recht worden bewezen, bijvoorbeeld door een aan de
verhuurder gerichte aangetekende brief. In casu werd een appartement in
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St.-Jans-Molenbeek verhuurd aan Abdel Kader. In juli 1988 trouwde Abdel
met Rhimou. Op 6 maart 1992 wordt de feitelijke scheiding tussen de
echtgenoten door de vrederechter toegestaan. Rhimou wordt gemachtigd
om in de laatste echtelijke woonst aileen te verblijven voor een periode
van 6 maanden. Bij vonnis van 27 november 1992 wordt Abdel Kader
veroordeeld tot betaling van de achterstallige huurgelden. Rhimou wordt,
nadat de betaling achterwege bleef, uitgedreven. Hiertegen komt ze op en
stelt een vordering in tegen de verhuurder, zich beroepend op art. 215 B.W.
De verhuurder beweert dat Rhimou de bescherming van de gezinswoning
niet meer kan inroepen vermits uit de beschikking van 6 maart 1992 b1ijkt dat
de echtgenoten gemachtigd werden afzonderlijk te wonen. De verhuurder
voert aan dat hij niet op de hoogte was van het huwelijk van zijn huurder. Dit
wordt echter tegengesproken door de feiten: de verhuurder had immers twee
dagvaardingen laten betekenen aan Abdel Kaber en bij het exploot was
telkens een uittrekse1 van het rijksregister gevoegd waarin duidelijk vermeld
stond dat betrokkene gehuwd was met Rhimou. Om anderzijds de bevoegdheid van de vrederechter te beoordelen, moet worden uitgegaan van de
bewoordingen van de door de eiser gestelde vordering. In casu gaat het
om de miskenning van door art. 215 B.W. toegekende huurrechten, zodat een
inleiding bij verzoekschrift, gesteund op art. 1344bis Ger.Wetboek omwille
van de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter ter zake toelaatbaar is.
Ook al werden de echtgenoten-huurders gemachtigd afzonderlijk te wonen,
toch moet art. 215 B.W. worden toegepast. Omdat het huwelijk van de
huurder plaats had v66r de wetswijziging en ingevolge de overgangsmaatregelen van de Wet van 20 februari 1991, is het door deze 1aatste wet
gewijzigd art. 215 B.W. niet van toepassing op dit geschil. Gelet op de
veroorzaakte hinder en last wordt de schade van de eiseres voorlopig begroot
op 20.000 frank (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 1 december 1992, T Vred.,
1993, 344, noot Hubeau, B.).
Als de feitenrechter vaststelt dat 1° de verhuurder de opzegging van de
gehuurde gezinswoning aan beide echtgenoten heeft gericht bij een aangetekende brief met ontvangstkaart, 2° dat iedere echtgenoot deze ontvangstkaart afzonderlijk heeft ondertekend en 3° dat bewezen is dat iedere echtgenoot daadwerkelijk kennis genomen heeft van de inhoud van de opzeggingsbrief, kan bij wettig beslissen dat die opzegging voldoet aan bet vereiste
van art. 215, § 2, 2de lid B.W. (Cass., 22 maart 1991, Arr. Cass., 1990-91,
782; Bull., 1991, 693; T Not., 1992, 274; Pas., 1991, I, 693; R. W., 1991-92,
846, noot).
De vrederechter van Ninove stelt dat als de verbuurder de huurovereenkomst
opzegt met een aangetekende brief op naam van beide echtgenoten, deze
laatsten niet kunnen ontkennen dat ze heiden kennis hebben gekregen van de
opzegging. De opzegging kan bijgevolg aan heiden worden tegengeworpen
(Vred. Ninove, 17 januari 1990, R. W., 1990-91, 1205).
Ofschoon de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende het onroerend goed dat een van de echtgenoten, v66r bet huwelijk gehuurd heeft en
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dat het gezin tot voomaamste woning dient, aan elk van de echtgenoten
afzonderlijk moeten verzonden of betekend worden, kan elk van de echtgenoten de nietigheid van dergelijke documenten, die enkel aan de andere
echtgenoot worden toegezonden, slechts inroepen indien de verhuurder
kennis heeft van het huwelijk (Cass., 7 april1994, A.C., 1994, 347; R.W.,
1994-95, 256; Recente Cass., 1994, 174, noot Tobback, K.; JL.M.B., 1994,
1454).
185. GRONDRECHTEN. ARTIKEL 8 EVRM. - De huurder van een appartement
installeerde er zich met zijn achttienjarig vriendinnetje en haar hondje.
Nochtans verbood zijn huurovereenkomst uitdrukkelijk dat anderen er zouden ovemachten, tenzij na controle door de verhuurder van hun identiteit.
Bovendien was ook het houden van dieren uitdrukkelijk verboden. Op grond
van de grove miskenning van die regels vorderde de verhuurder de ontbinding van de huur De vrederechter van Namen willigde die vordering in. De
drie grondbeginselen die aan de basis van ons contractenrecht liggen, zijn de
wilsautonomie, het consensualisme en het principe dat de overeenkomst de
partijen tot wet strekt. De huurder had nochtans geschermd met art. 8, 1
E.V.R.M. Dit overtuigde de vrederechter niet. Een Europese ,positieve"
norm die niet voldoende precies en volledig is, kan in het Be1gische intern
recht geen rechtstreekse werking krijgen. Een voorbeeld hiervan is het eerste
lid van art. 8 E.V.R.M. dat de ,privacy" beschermt-=-een begripdat-aaneen
evolutieve interpretatie onderworpen is. En overigens komt het recht tot een
behoorlijke woning als beginsel niet voor in de lijst der rechten en vrijheden
die erkend zijn door het E.V.R.M. (Vred. Namen, 20 maart 1990, T. Vred.,
1990, 150). Dit vonnis dat van gezond verstand getuigt, kan slechts bijgetreden worden.
AFDELING

3

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

§ 1. Vrijwaringsplicht
186. VRJJWARING VOOR EIGEN DAAD (VERKOOP). -De verplichting van de
verhuurder om aan de huurder het rustig genot van het verhuurde goed te
verschaffen, houdt in dat de verhuurder die het goed vrijwillig vervreemdt,
aan de verlaijger de verplichting oplegt de lopende huur na te komen. De
omstandigheid dat de huurovereenkomst op het tijdstip van de vervreemding
geen vaste dagtekening had, doet daaraan geen afbreuk (art. 1719, 3° B.W.).
De verhuurders schonken het handelspand aan hun dochter en schoonzoon.
Deze zegden de huur op met toepassing van art. 12 Handelshuurwet om
persoonlijk in het goed een niet soortgelijke handelsactiviteit uit te oefenen.
De Rechtbank van Eerste Aanleg had in beroep beslist dat als de huurders
hun huurovereenkomst hadden laten registreren vooraleer de koper of begiftigde de authentieke akte had laten verlijden zij hun huurrechten hadden
kunnen afdwingen en dat de oorspronkelijke eigenaars-verhuurders geen
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enkele contractuele fout hadden begaan (Cass., 19 oktober 1990, Arr. Cass.,
1990-91, 203; Rec. Gen. Enr. Not., 1992, 253; Pas., 1991, I, 179).
187. VRIJWARING VOOR FEITELIJKE STOORNISSEN DOOR DERDEN. -De huurder
van een jachtterrein kloeg over het feit dat luidruchtige, ongedisciplineerde
toeristen het wild verjoegen. Zijn terrein lag namelijk naast het toeristisch
domein ,Les Epioux". Hij dagvaardde zijn verhuurder omdat deze hem niet
het rustig genot verschafte zoals nochtans voorzien door art. 1719 B.W. Hij
ving echter bot. Art. 1725 B.W. bepaalt namelijk dat de verhuurder geen
vrijwaring verschuldigd is voor de feitelijke stoornissen van derden. Bovendien was het toerisme reeds aanwezig v66r de huurder het jachtterrein had
gehuurd en bleven de toeristen buiten dit terrein. Ook de toename van de
toeristische activiteit kon niet in de schoenen van de verhuurder geschoven
worden. Deze was namelijk louter het gevolg van de reclame-tamtam in de
media (Cass., 16 mei 1991, Rev. Not. B., 1991, 548; Arr. Cass., 1990-91,
921; R. W., 1993-94, 643; Pas., 1991, I, 808). De vrederechter van Hamoir
was evenwel een andere mening toegedaan. Volgens hem heeft de verhuurder van eenjachtterrein de verplichting de huurder hetrustig gebruik van zijn
jachtrecht te verschaffen voor de duur van de jachthuurovereenk:omst, en
hem te beschermen tegen genotsderving, al wordt deze veroorzaakt door
derden. Om de schade geleden door de huurder van het jachtrecht, wiens
rustig genot is verstoord (scoutskampen in juli en augustus, aanzienlijk
geregeld publiek bezoek, afbakenen van boswegen, aanleg van een cyclocross-circuit) te begroten, moeten volgens de vrederechter drie factoren in
aanmerking worden genomen: de genotswaarde van een normaal wildrijk
gebied, de omvang van de huurprijs en het verlies aan wilddraad veroorzaakt
door het wild dat het gebied heeft verlaten (Vred. Hamoir, 21 december
1989, T Vred., 1993, 247, noot De Radzitzky, H.).
188. VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN. - Een voertuig werd verhuurd voor een periode van elf dagen tegen een prijs van ongeveer 20.000
frank. Bij de terugreis vanuit Frankrijk weigerde het voertuig te starten en
werd het voor herstelling bij een dealer ter plaatse gebracht. De huurder
moest ten gevolge van dit defect en de uit te voeren herstellingswerken eerst
met zijn twee medereizigers per trein naar Belgie terugkomen en daarna
opnieuw naar Frankrijk reizen om het herstelde voertuig afte halen. Daarom
vorderde de huurder terugbetaling van deze reiskosten en een vergoeding
voor de verloren werkuren. De huurder steunde zijn vordering op art. 1721
B.W. dat bepaalt dat de verhuurder vrijwaring verschuldigd is voor verborgen gebreken. In casu was er een gebrek aan de versnellingsbak. Maar een
artikel van de algemene huurvoorwaarden bepaalde dat de huurder zich het
recht ontzegde enige schadeloosstelling te eisen wegens ,dienstweigering
van het voertuig". De vrederechter vonniste evenwel dat een professionele
verhuurder die zich vrijstelt van iedere aansprakelijkheid voor de verborgen
gebreken van het verhuurde goed, iedere betekenis aan zijn verbintenis
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ontneemt, waardoor de economie van het huurcontract wordt aangetast, wat
leidt tot de ongeldigheid van het exoneratiebeding (Vred. Antwerpen, 18 januari 1993, R. W., 1993-94, 475). Nochtans komen ook uitspraken in de
tegenovergestelde zin voor.
189. In een handelspand ontstaat waterschade door het springen van een
bevroren watertoevoerbuis. De waterschade doet zich voor in de keuken, in
de living op de eerste verdieping en in de winkel van kinderkleding op de
gelijkvloerse verdieping. De vrederechter oordeelt dat de door de eigenaarverhuurder in de keuken geplaatste koperen leidingbuis die niet ge1soleerd is
en die ingewerkt is tussen de aanbouwkeukenkast en de buitenmuur en dus
niet zichtbaar is, een verborgen gebrek uitmaakt. Dat die leiding bij vriesweer zou springen, lag voor de hand. Een exoneratiebeding waardoor de
verhuurder van elke aansprakelijkheid op grond van art. 1721 B.W. wordt
bevrijd, is echter volkomen rechtsgeldig. Vermits de fout van de verhuurder,
met name het ter beschikking stellen van een goed dat door een verborgen
gebrek is aangetast, louter contractueel is, evenals de in hoofde van de
huurder veroorzaakte schade, is samenloop uitgesloten en moet quasi-delictuele aansprakelijkheid afgewezen worden (Vred. Gent, 20 april 1993,
T.G.R., 1994, 5).

§ 2._ Onderhoudsplicht
190. HERSTELLING. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. - De partijen
ondertekenen een huurcontract betreffende een appartement. Daags na de
sluiting van het contract wordt een plaatsbeschrijving opgesteld en wordt
afgesproken dat de verhuurder de beschadigde plafonds en muren zal herstellen v66r de inbezitneming van het goed. De verhuurder verzuimt echter
die verplichting na te komen. Daarom weigert de huurder de huurprijs te
betalen. De rechtbank van Brugge veroordeelt hem evenwel tot betaling van
de achterstallige huurgelden ten belope van 70% omdat de genotsderving
slechts gedeeltelijk is en aldus de door de huurder opgeworpen exceptio non
adimpleti contractus niet te goeder trouw toegepast kan worden. Het Hofvan
Cassatie vernietigt het vonnis omdat de rechter, nadat hij nochtans vastgesteld heeft dat het de bedoeling van de partijen was de uitvoering van de
huurovereenkomst afhankelijk te stellen van de voorafgaandelijke herstelling, de bindende kracht van die overeenkomst miskent door de huurder toch
te veroordelen tot betaling van 70% van de huurgelden. De wil van de
partijen primeert op de gemeenrechtelijke toepassing van de exceptio non
adimpleti contractus (Cass., 18 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 338;
Pas., 1989, I, 311; R. W., 1989-90, 324, noot).
191. DOOR DE OVERHEID OPGELEGDE WERKEN. BRANDBEVEILIGING. - Aanpassingswerken die vereist zijn om het goed in overeenstemming te brengen met
de vei1igheidsnormen (m.b.t. de brandveiligheid) die de overheid oplegt om
het goed te mogen exploiteren, vallen niet onder de onderhouds- of herstel-
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verplichtingen die in de artt. 1719 en 1720 B.W. aan de verhuurder worden
opgelegd. De verhuurder is geen vrijwaring verschuldigd voor zogenaamde
gebreken aan het verhuurde goed, wanneer het goed niet voldoet aan de
veiligheidsnormen die de overheid heeft opgelegd na het sluiten van de
huurovereenkomst, en de exploitatievergunning om die reden heeft ingetrokken. Dit kunnen we illustreren met twee voorbeelden. In het eerste geval
ging het om een hotel-restaurant. Volgens het verslag van de brandbeveiliging voldeed het gehuurde goed niet aan de voorschriften inzake de bescherming tegen brand- en paniekgevaren in de hotelinrichtingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het rapport van de deskundige
werden de kosten voor de noodzakelijke werken aan de trapzaal, aan de
liftkoker, aan de draagmuren, aan de vloeren, en aan de buiten- en binnenmuren geschat op 4.799.000 frank, excl. B.T.W. Deze kwamen volledig ten
laste van de huurder-uitbater van het hotel-restaurant (Cass., 29 mei 1989,
Arr. Cass., 1988-89, 1133; R.C.JB., 1990, 533, noot Merchiers, Y.; Pas.,
1989, I, 1022; R. W., 1990-91, 1097, noot). In een ander geval besliste de
vrederechter dat de veiligheidsvoorwaarden die door de overheid opgelegd
worden voor de uitbating van een cafe-restaurant, niet het onroerend goed als
dusdanig op het oog hebben, maar het deel van het onroerend goed dat
bestemd is voor uitbating en dat toegankelijk is voor het publiek. Het is dus
de uitbater die de verbintenis heeft zich te onderwerpen aan de veiligheidsreglementering. Het is niet de bestemming van het goed, maar de effectieve
uitbating van bepaalde activiteiten in dat goed, die de verbintenis die opgelegd wordt door de overheid bepaalt (Vred. Etterbeek, 1 juli 1981, Rev. Not.
B., 1987, 585, noot Sterckx, D.). Traditioneel ste1de de rechtsleer dat de
aanpassingswerken ten laste waren van de verhuurder op grand van zijn
verbintenis om de gehuurde zaak te onderhouden in een staat die kon dienen
voor de afgesproken bestemming (art. 1719, 2° B.W.) en op grand van zijn
leveringsplicht (art. 1720 B.W.) die zich uitstrekt tot de ,herstellingen".
Deze leer wordt nog eensgezind gevolgd door de Franse rechtspraak. De
Belgische rechtspraak is echter verdeeld. Nu eens volgt ze deze leer, dan
weer kiest ze eerder voor de tegengestelde oplossing die de kosten voor de
herstellingswerken die nodig zijn om te vo1doen aan de door de overheid
opgelegde veiligheidsnormen op de huurder legt. Nog andere rechters spreken de verbreking van de huur op grand van overmacht uit.
Een geval dat voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Doornik gepleit werd,
betrof een dancing die op bevel van de gemeente gesloten werd. De rechtbank
beschouwde het als de plicht van de verhuurder om de nodige werken te laten
uitvoeren zodat de huurder zijn activiteit kon voortzetten. De clausule dat aile
werken noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep van de huurder ten
laste van laatstgenoemde waren, was op een vage en dubbelzinnige wijze
opgesteld en moest eng ge"interpreteerd worden, vermits het afweek van
art. 1720 B.W. (Rb. Doornik, 22 maart 1983, Rev. Not. B., 1987, 590, noot).
De aanpassingswerken noodzakelijk om te voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen opgelegd door de bevoegde overheid na het sluiten van de handels-
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huur, vallen niet onder het begrip onderhoud en herstellingswerken aan de
verhuurder opgelegd door de artt. 1719 en 1720 B. W ., uitgezonderd andersluidende contractuele clausule (Vred. Moeskroen, 28 oktober 1991, T. Vred.,
1993, 41; JL.MB., 1993, 1166).

192. HERSTELLINGEN.- De N.V. Matexi huurde een appartementsgebouw
volledig af. De eerste verdieping stelde ze gratis ter beschikking van een van
haar bestuurders.Jn casu vorderde de verzekeraar van deze laatste de terugbetaling door de N.V. Matexi van 12.390 frank. Dit bedrag had de verzekeraar namelijk aan de bestuurder uitbetaald ter vergoeding van de waterschade
die was ontstaan door insijpeling van overgelopen water van een afvoergoot
op de zolder. De N.V. Matexi betwistte de gegrondheid van de tegen haar
gerichte vordering omdat de herstellingen van daken en dakgoten volgens
haar ten laste waren van de verhuurder. Ze dagvaardde haar verhuurder. De
verhuurder betwistte op zijn beurt de gegrondheid van de tegen hem gerichte
vordering omdat de schade volgens hem het gevolg was van een plotse
wolkbreuk, wat een geval van overmacht uitmaakt. In ondergeschikte orde
hield hij voor dat het onderhoud van de open afvoergoot in de zolderruimte
ten laste was van de huurder. De vrederechter achtte het niet bewezen dat de
schade het gevolg was van de wolkbreuk. De verplichting tot onderhoud en
herstelling van dakbedekking en dakgoten is principieel ten laste van de
v~rh_1.mrder, metdien verstande dat de huurder moet instaan vooYhetonder~
houd van ,gemakkelijk toegankelijke" goten en platte daken. Vermits de
afvoergoot op de zolder van het door de N.V. Matexi gehuurd goed als
,gemakkelijk toegankelijk" moet worden beschouwd, is de N.V. Matexi de
bewaarder ervan in de zin van art. 1384 eerste lid B.W. en is zij in die
hoedanigheid t.o.v. de schadelijder aansprakelijk. De bezetter ter bede, zoals
in casu de schadelijder, wordt niet met deze hoedanigheid bezwaard. De
oorzaak van het overlopen van het water bleek echter te liggen in de
verkeerde afhelling en gebrekkige zinkafwerking van de goot en niet in
een gebrek aan gewoon huurdersonderhoud, met name de reiniging van de
goot. Ret waren dus de eigenaars-verhuurders die hun verplichtingen niet
waren nagek:omen. De vordering van de N.V. Matexi tot vrijwaring wordt
gegrond bevonden. De huurder N.V. Matexi en de verhuurder worden
hoofdelijk veroordeeld om de som van 12.390 frank terug te betalen. De
huurder is immers de bewaarder van het gehuurde goed in de zin van
art. 1384, eerste lid B.W. Maar de verhuurder wordt veroordeeld om het
door de huurder betaalde bedrag terug te betalen (Vred. Gent, 12 oktober
1990, Intern. Vervoerr., 1993, 127).
193. VERWIJZING NAAR ARTIKEL 606 B.W. -De huurder van een appartement
in de Residence ,Le Pieul" vraagt aan de verhuurders dat zij de k:osten voor
het onderhoud van de lift, van de stookk:etels en van de garagepoort zouden
dragen. De verhuurders weigeren dit en roepen een artik:el in uit de huurovereenkomst dat aile herstellingen ten laste legt van de huurder, behalve
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deze die vermeld zijn in artt. 606 en 1720 B.W. Volgens hen vallen de kosten
die het voorwerp zijn van de eis van de huurders hier niet onder. De vrederechter is echter van oordeel dat de vervo1making van de techniek en van het
comfort van de gebouwen zich dermate heeft ontwikkeld dat de opsomming
van art. 606 B.W. weinig aangepast is aan de hedendaagse realiteit. Een
algemene verwijzing naar art. 606 B.W. moet niet ge'interpreteerd worden in
de zin dat het de verhuurders zou ontlasten van de plicht om de gemeenschappelijke del en te herstellen die niet de zware muren en gewelven zijn, de
balken en de daken, de steunmuren en de scheidingsmuren. De vordering van
de huurders wordt ingewilligd. (Vred. Marchienne-au-Pont, 17 april 1992,
J.L.MB., 1993, 1163).

194. OVERMACHT. - Een huurder was verzekerd tegen brand- en waterschade. Op 6 juni 1985 deed zich een zeer zware stortvlaag voor, waarbij de
open goot van een waning het water niet meer kon slikken. Hierdoor
infiltreerde het water in de waning, waardoor emstige waterschade werd
aangebracht, zowel aan de inboedel als aan het gebouw zelf. Aangezien de
dakgoot niet verstopt was, kon er geen sprake zijn van de aansprakelijkheid
van de huurder. Bovendien was het gebouw, gelukkig voor de verhuurder,
niet met een gebrek behept. Een neerslag van meer dan 501 per m 2 is
uitzonderlijk. Dit is des te meer zo indien die neerslag op zeer korte tijd
ten gevolge van een wolkbreuk met bakken uit de hemel valt. Noch in hoofde
van de huurder noch in hoofde van de verhuurder werd een fout weerhouden.
Terecht kon hier overmacht aanvaard worden en werd de vordering van de
verzekeraar ongegrond verklaard (Rb. Gent, 15 januari 1993, T.G.R., 1993,
133).
195. VEROUDERDE VERWARMINGSINSTALLATIE. OVERCONSUMPTIE.- Een oud
gebouw dat nog gediend had als hoedenfabriek werd verhuurd. De tweede
verdieping diende als medisch kabinet van een fysiotherapeut. De centrale
verwarming was zeer verouderd. Dit bracht een overconsumptie van stookolie mee. De rechtbank van Brussel veroordeelde de verhuurder niet om de
installatie te vervangen, maar om de huurder te vergoeden voor de overconsumptie die het gevolg was van het verval en de ouderdom van de installatie
(Rb. Brussel, 30 december 1987, Res. Jur. lmm., 1988, 257).
196. ONDERHOUDSPLICHT OF VRIJWARINGSPLICHT? - De huurders van een
benzinestation vorderen de veroordeling van de verhuurder tot een som
van25.000 frank op grond van schade wegens waterindringing. Een bepaling
in de huurovereenkomst stelde in afwijking van art. 1720 B.W. dat alle
herstellingen gedurende de huur ten laste komen van de huurder. Toch moet
opgemerkt worden dat afwijkende bedingen eng (en in het voordeel van de
huurder) moeten worden ge'interpreteerd, indien hun draagwijdte dubbelzinnig, twijfelachtig of onduidelijk is. Ten aanzien van de summiere overwegingen in het vonnis kan men de vraag stellen of in rechte wel voldoende

789

werd nagegaan of de noodzakelijke herstelling kadert binnen de onderhoudsverplichting van de verhuurder (art. 1720 B.W, zie ook art. 1719, 2° B.W.)
dan wei binnen de vrijwaringsplicht van de verhuurder voor gebreken aan het
verhuurde goed (art. 1721 B.W). De eerstgenoemde verplichting betreft de
herstellingen die gedurende de huurtijd nodig worden. De vrijwaring voor
gebreken heeft betrekking op de verplichting van de verhuurder om het rustig
genot te verlenen gedurende de huur (art. 1719, 3° B.W.). Het gaat om een
onzichtbaar gebrek, dat te maken heeft met het goed zelf ook al verhindert
het slechts gedeeltelijk het gebruik. Het vonnis specifieert dat de huurders
zich degelijk van de toestand van het gehuurde goed hebben kunnen vergewissen. Dit element heeft op zichzelf evenwel nog niet tot gevolg dat
vaststaat dat het gebrek bestaat, of dat het gebrek gekend was, of gekend kon
worden. Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat door de partijen met de
mogelijke aanwezigheid van lekken rekening is gehouden: dit toont nog niet
aan dat dit gebrek aanwezig was op het ogenblik van het sluiten van de
huurovereenkomst (Rb. Antwerpen, 12januari 1988, T. Vred., 1989,48, noot
Hubeau, B.).
197. MELDINGSPLICHT VAN DE HUURDER. - Een huurder bekomt van de
vrederechter de veroordeling van de verhuurder tot uitvoering van herstellingswerken aan de dakgoot. Hij krijgt echter geen vergoeding voor de
waterschade die het gevolg is van vochtinfiltrati~~J>i~ infiJtmtieJs immers
enkel te wijten aan het feit i:la.t de liul.lrder-zijn meldingsplicht jarenlang heeft
verwaarloosd. Ook machtigt de vrederechter hem niet om de herstellingen
zelf uit te voeren op kosten van de verhuurder. Dit kan namelijk aanleiding
geven tot een nieuw geschil inzake de prijsopgave en de wijze van uitvoering. De huurder vraagt ook dat de woning zou aangepast worden aan de
elementaire minimumvereisten zoals voorzien in art. 2 Woninghuurwet. Die
vordering is evenwel ongegrond omdat het pand niet de hoofdverblijfplaats
van de huurder is, de plaats waar de persoon zijn woning, het centrum van
zijn vermogens- of gezinsbelangen heeft, of althans de plaats waar hij het
belangrijkste van deze elementen heeft verenigd. Maar een sporadisch gebruik van een waning, zoals in voorliggend vonnis door de vrederechter
gesteld wordt, sluit niet uit dat het om een hoofdverblijfplaats kan gaan
(Vred. Roeselare, 30 maart 1993, T. Vred., 1994, 323, noot Hubeau, B.).
AFDELING 4
VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

§ 1. Huurprijs, kosten en lasten
198. INTERPRETATIE VAN DE HUUROVEREENKOMST. - Op de voorgedrukte
huurovereenkomst stond dat de onroerende voorheffmg ,ten laste was
van .... " Op het exemplaar van de verhuurster werd die ruimte ingevuld met
de woorden: ,de huurder". Dit bewijst evenwel niet dat er tussen de partijen
wilsovereenstemming bestaat omtrent dit punt. In een ander artikel van de
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overeenkomst werd de blancoruimte wel op de twee exemplaren ingevuld. Dit
was met name het geval voor de verdeling van de gemeenschappelijke lasten,
voor de verwanningskosten, voor water en voor de onroerende voorheffing.
Indien men de twee artikels van de huurovereenkomst samen leest, kan men
daar duidelijk uit afleiden dat het de bedoeling van partijen was om de
omoerende voorheffmg ten laste van de huurder te leggen (Rb. Brussel,
11 januari 1988, Res. Jur. Imm., 1988, 187; Pas., 1988, III, 55).
199. BEPAALBAARHEID VAN DE HUURPRIJS. -De huurprijs is een essentieel
bestanddeel van de huur (art. 1709 B.W.). Ze moet bepaald of op zijn minst
bepaalbaar zijn op grond van objectieve gegevens gekend op het ogenblik
van het sluiten van de huurovereenkomst. Die objectieve gegevens moeten
onttrokken zijn aan de wil van de partijen. Er wordt een handelshuurovereenkomst overeengekomen waarbij de huurprijs afuangt van de werken die
in het goed uitgevoerd moeten worden, maar met een maximum van 15.000
frank per maand, wat ook de omvang van de werken mag zijn. Er wordt
eveneens een deadline bedongen voor het bepalen van die huurprijs. De
Rechtbank van Veume acht de huurprijs voldoende bepaalbaar. Ret Hofvan
Cassatie verbreekt het vonnis omdat de rechter op grond van de enkele
vaststellingen dat de maximumprijs bepaald is, dat de huurprijs afhangt
van de uitgevoerde werken en dat de prijs enkel nog definitief vastgesteld
moet worden, niet naar recht kan oordelen dat de huurprijs bepaald of
bepaalbaar is. De feitemechter moet op onaantastbare wijze oordelen of
de huurprijs bepaalbaar is op grond van objectieve elementen onttrokken aan
de wilder partijen (Cass., 20 mei 1994, A.C., 1994, 507; R.W., 1995-96,
600).
200.

BEWIJS VAN DE PRIJS. BEPERKTE RETROACTIVITEIT VAN DE WET VAN 20

-Art. 1716 oud B.W. luidde als volgt: ,onder voorbehoud
van wat bepaald is omtrent de landpacht, wanneer er geschil bestaat over de
prijs van een mondeling aangegane huur, waarvan de uitvoering is begonnen,
en geen kwijting aanwezig is, wordt de eigenaar op zijn eed geloofd; tenzij de
huurder verkiest een schatting door deskundigen te vragen... " Daaruit blijkt
dat de vroegere wetgeving aan hetgeen in een kwijting was bepaald, de
bewijskracht van een bekentenis toekende. Art. 1716 B.W. werd opgeheven
door art. 13, § 1, 1° van de Wet van 20 februari 1991. Art. 14, § 1 van
diezelfde wet bepaalt dat ze van toepassing is op de huurovereenkomsten
gesloten v66r de inwerkingtreding ervan. Als uitzondering op de algemene
regel van art. 2 B.W. moet art. 14 § 1 Wet 20 februari 1991 restrictiefworden
uitgelegd. Derhalve is de opheffingsbepaling van art. 13 § 1, 1° van de Wet
van 20 februari 1991 slechts van toepassing op de huurovereenkomsten die
op de datum van de inwerkingtreding ervan (= 28 februari 1991) nog lopen.
De huurovereenkomst werd in casu op 28 februari 1990 beeindigd, zodat de
huurder zich rechtsgeldig op de gedane kwijtingen kon beroepen (Vred. (2)
Kortrijk, 16 april 1991, T Vred., 1992, 321).
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201. MATIGING VAN HUURPRIJS. WET VAN 2 JANUARI 1985. HUURHERZIENING.Op I april I986 wordt een mondelinge huurovereenkomst van I969 na
uitvoering van verbeteringswerken hernieuwd, tegen een huurprijs van
I2.000 frank in p1aats van tegen de vroegere huurprijs van 6.600 frank. De
huurders beweren achteraf dat deze nieuwe huurprijs geen rekening houdt
met de matiging van de huurprijzen opge1egd door de Wet van 22 januari
I985 en vorderen teruggave van het tevee1 betaalde en aanpassing van de
huurprijs. De rechter is van oordee1 dat deze vordering een aanvraag tot
herziening van de huurprijs betreft (met name van 6.600 frank tot I2.000
frank). Gezien de onderevaluatie van de huur van het pand stelt de rechter
deze vast op 9.69I frank vanafhet begin van de overeenkomst. De stelling
dat de herziene huurprijs pas in werking treedt vanaf de betekening van een
uitvoerbaar vonnis doet volgens hem de gevolgen van een procedure tot
herziening van de huurprijs totaal teniet, indien deze procedure langdurig is
en, zoals in huidig geval, s1echts definitief uitsluitsel geeft nadat de huur
reeds afgelopen is (in casu op 3I maart I989). De matiging moet ingaan
vanaf I aprili986. Bovendien geldt de matiging van de Wet van 22 januari
I985 s1echts tot 31 december I987. Na die datum moet er terug naar de
oorspronkelijke, vrij aangegane verbintenis gegrepen worden, wat de huurprijs in ons geval terug op I2. 000 frank brengt. De matiging van de Wet van
22 januari 1985 blijft niet van kracht door het enkele feit dat de overeenkomst afgesloten werd tijdens de wer!dng van die wet. De wetgever heeft
slechts tijdelijk de-cc:mTiacfuefe-huurprijzen en hun stijging willen matigen
(Rb. Brusse1, 16 juni 1989, Res. Jur. Imm., 1990, 159).
202. DWANGSOM.- De vrederechter van Loveigne stelt een dwangsom vast
opdat de huur in de toekomst betaald zou woren op de overeengekomen
datum. Luidens art. 1385bis Ger.W. kan er evenwel geen dwangsom opge1egd worden bij de veroordeling tot het beta1en van een geldsom. De rechter
oordeelt echter dat het hier gaat om een veroordeling tot het nakomen van
een conventionele bepaling, nl. beta1ing op het overeengekomen tijdstip, wat
een verbintenis om iets te doen is. Het ging niet om de betaling van
achterstallige huurgelden. Was dit wel het geval geweest, dan was het
op1eggen van een dwangsom minder aanvaardbaar, gelet op het karakter
van openbare orde van art. 1385bis Ger.W. De dwangsom heeft een dubbele
rol: de nakoming van de gerechtelijke beslissingen verzekeren en de uitvoering in natura van de verbintenissen t.o.v. de schuldeisers veilig stellen. De
dwangsom kan aan de verhuurder de mogelijkheid geven de betaling van de
huurprijs op de contractueel vastgestelde datum op te eisen. Niet zelden
wordt de bedongen betaaldatum genegeerd, met nadelige gevo1gen voor
de financiele situatie van de verhuurder. Men denke bijvoorbeeld aan de
situatie waarin de verhuurder de kredietopening of de lening, aangegaan
voor de aankoop van het gehuurde goed, afbetaalt met de huurinkomsten van
het goed (Vred. Loveigne, 13 februari 1990, JC.M.B., I99I, 1265, noot
Bossard, P.).
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203. KOSTEN EN LASTEN. ART. 1728TER B.W.- Zowel gedurende de tijdelijke
huurwetten van 24 december 1981 en van 30 december 1982 als gedurende
de huurwet van 29 december 1983, konden de partijen vrij overeenkomen
welke kosten en lasten voor rekening van de huurder waren. Art. 1728ter
B.W. grijpt enkel in wat de modaliteiten van de aanrekening van de kosten en
lasten betreft, en 1egt aan de verhuurder drie verp1ichtigen op: die kosten en
lasten mogen de werkelijke uitgaven niet overschrijden, ze moeten worden
opgegeven in een afzonderlijke rekening en er moeten bewijsstukken voorgelegd kunnen worden. De laatste twee verplichtingen vallen weg indien de
partijen een vast (forfaitair) bedrag voor de kosten en lasten bedingen.
Ingeval van appartementsgebouwen, beheerd door eenzelfde persoon of
syndicus, wordt de bewijslast voor de verhuurder beperkt tot een inzagerecht
voor de huurder. Een ,bepaald bedrag" dat op periodieke tijdstippen zal
worden gei:ndexeerd, is geen vast bedrag. Een vast, forfaitair bedrag blijft de
uitzondering op de algemene regel van art. 1728ter § 1 B.W. dat van dwingend recht is. Strijdige bepalingen worden met nietigheid gesanctioneerd
(art. 1728ter § 2 B.W.). Aangezien deze bepaling de bescherming van de
huurder of van de verhuurder (ingeval van beheer door een enkele persoon,
syndicus, van een appartementsgebouw) op het oog heeft, betreft het een
relatieve nietigheid. Ret afsluiten van een afzonderlijke ,algemene onkostenovereenkomst" brengt de toepassing van art. 1728ter § 1 B.W. niet in het
gedrang, omdat deze overeenkomst een accessorium blijft van de hoofdovereenkomst (de huurovereenkomst). Deze bijkomende overeenkomst verdwijnt met het tenietgaan of de uitdoving van de hoofdovereenkomst. Art.
1728ter B.W. heeft het trouwens niet over de vorm waarin de kosten- en
lastenregeling bedongen moet worden. Tenslotte moeten we opmerken dat
de kosten en lasten, betaald bij wijze van voorschot, slechts definitief
verworven zijn indien aan de drie verplichtingen van art. 1728ter B. W.
voldaan werd (Rb. Dendermonde, 23 februari 1988, R. W., 1988-89, 98, noot
Hubeau, B.).
204. INDEXATIE. - Indien in een huurovereenkomst overeengekomen wordt
dat de huurprijs om de drie jaren aangepast zal worden aan de schommelingen van de kleinhandelsprijzen, is er geen enkele wettelijke bepaling die
verbiedt dat de huurprijs voor de volgende driejarige periode berekend wordt
rekening houdend met de verhogingen die de wetgever tijdens de vorige
periode van drie jaar heeft toegelaten maar die omwille van het beding in de
huurovereenkomst inzake de driejaarljkse aanpassing van de huurprijs,
tijdens de voorafgaande periode geen uitwerking hebben gehad (Cass.,
6 oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 173; Pas., 1990, I, 152; Bull., 1990,
152).
205.

AFSTAND VAN INDEXATIEVORDERING IS GEEN AFSTAND VAN INDEXATIE-

-De betaling van de in de huurovereenkomst vastgestelde huurprijs
en van de jaarlijkse toegelaten indexeringen kan in rechte gevorderd worden,
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ook al deed de verhuurder voor bepaalde tijd afstand van zijn recht om de
verschuldigde indexeringsbedragen te vorderen. In casu hadden de huurders
veranderingswerken in het huurgoed uitgevoerd en hadden zij de verhuurder
om verlaging van de huurprijs gevraagd. De verhuurder stemde daar niet mee
in, maar was wei akkoord om de huurprijs, waarvan hij sinds oktober 1976
geen verhoging meer had geeist, te blokkeren tot 1 juli 1981. De huurders
meenden echter dat dit een afstand van zijn recht op indexatie betekende
voor de volledige duur van het contract, waarvoor ze zich beriepen op de
verjaring. De rechtbank oordeelt terecht dat verjaring enkel slaat op de
invorderbaarheid van het verhogingsbedrag en niet op het indexatierecht
zelf (Rb. Antwerpen, 28 november 1985, R. W., 1987-88, 1131).
206. GEEN KEUZE WETTELIJKE EN CONTRACTUEEL BEDONGEN INDEXATIE. -Art.
1728bis B.W. geeft aan de partijen geen keuzerecht tussen de wettelijke
indexering en een contractuele bepaling om de aanpassing van de huur te
berekenen. De conventionele indexatieclausule blijft de betrekkingen tussen
de partijen beheersen. Art. 1728bis B.W. heeft slechts een herleidende werking voor het geval de contractuele aanpassing van de huur de wettelijke
toegestane aanpassing overschrijdt (art. 1728bis § 2 B. W.). In een huurovereenkomst wordt eenjaarlijkse aanpassing van de huurprijs overeengekomen
per ondeelbare schijfvan 5, 10, 15% voor zover de index van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan de maand van de aailpassin[(een
wijziging heeft ondervonden van 5, 10, 15 ... % ten opzichte van de basisindex. In se overschrijdt deze indexatieclausule de wettelijke bepaling van
art. 1728bis B.W. niet, gezien de correcte berekeningswijze in acht genomen
wordt (jaarlijkse aanpassing, formule en de juiste index). Omdat het indexcijfer van april 1984 tussen de 5 en de I 0% hoger ligt dan de aanvangsindex
(april 1983) willen de verhuurders de wettelijke regel toepassen. De rechter
beslist de aanpassing te herleiden tot 5%, daar deze beperking of vertraging
van de huuraanpassing de werkelijke wil van de partijen uitdrukt (Rb.
Brussel, 18 december 1987, Res. Jur. Imm., 1989, 17).
207. INTERESTEN OP EEN WAARBORGSOM. -Art. 1752bis B.W. (opgeheven
bij art. 13 W. 20 februari 1991) bepaalde dat het bedrag van de waarborgsom
op een gelndividualiseerde rekening op naam van de huurder moest worden
geplaatst hetzij bij een openbare kredietinstelling, hetzij bij een bank of
spaarkas en dat de opgebrachte interest moest worden gekapitaliseerd. Bij de
eindafrekening moest het bedrag van de waarborgsom dus vermeerderd
worden met de interesten opgebracht tijdens de duur van de huurovereenkomst, in casu van 1 oktober 1984 tot 31 augustus 1986. In de onderhavige
zaak was er echter geen enkel document voorhanden waaruit het bedrag van
de opgebrachte interesten kon worden afgeleid. De vrederechter besloot dat
in dergelijk geval bij een kredietinstelling, bank of spaarbank informatie
moest worden ingewonnen over de door hen toegekende interesten gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en dat hiervan het gemiddelde
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moest worden genomen bij de berekening van de gekapitaliseerde interest
(Vred. Antwerpen, (6de kanton), 20 februari 1989, R. W., 1989-90, 25).

208. HUURWAARBORG ONDER DE VORM VAN EEN BANKWAARBORG.- Jn casu
was de huurder bij vonnis van 27 december 1991 door de vrederechter
veroordeeld tot het betalen van een huurwaarborg onder de vorm van een
bankwaarborg. Dit was namelijk zo bepaald in art. 19 van het contract. De
huurder gaf aan dit vonnis echter geen gehoor. Daarop vorderde de verhuurder zijn veroordeling onder verbeurte van een dwangsom. De rechter willigde deze eis in. Hij oordeelde immers dat het geven van een bankwaarborg
niet ,de betaling van een som geld" in de zin van art. 1385bis al. 1 Ger.W.
uitmaakt. De rechter stelde bovendien dat de eis van de huurder ,te bepalen
dat er geen ruimte is voor een sanctie die het gevolg zou zijn van het nietgeven van een bankwaarborg" botste met het principe van art. 1134 B.W.
omdat de rechter in principe niet de bevoegdheid heeft om een geldig
contract te wijzigen (Vred. Fexhe-Slins, 25 mei 1992, T. Vred., 1992, 323).

§ 2. Gebruik van bet gehuurde goed
209. VERLATEN VAN RET GEHUURDE GOED DOOR DE HUURDER.- lndien de
huurder laat blijken de huurovereenkomst niet meer te willen uitvoeren door
het onroerend goed te verlaten en de huurprijs niet meer te betalen, kan de
huurovereenkomst op zijn aanvraag, maar wel op zijn kosten ontbonden
worden. Art. 1184, al. 2 B.W. bepaalt dat voor de gedwongen uitvoering van
de overeenkomst enkel gekozen kan worden indien deze nog mogelijk is. De
rechter is van oordeel dat men redelijkerwijze aan die mogelijkheid kan
twijfelen wanneer de huurder door zijn vertrek uit het huurgoed een absolute
weigering manifesteert tot verdere uitvoering van zijn plichten (Vred.
Marche-en-Famenne, 30 november 1993, J.L.M.B., 1994, 786).
210. VERBOUWINGSWERKEN DOOR DE HUURDER. VERGOEDING. - Een huurder
vervangt een raam en herstelt een dakgoot. Bij de beeindiging van het
huurcontract vraagt hij vergoeding voor die meerwaarde. De vordering tot
beta1ing van een meerwaardevergoeding wordt zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep afgewezen omdat de huurder voor het uitvoeren van de werken
de eigenaar had moeten verwittigen en zijn akkoord had moeten vragen of
hem zelfs had moeten dwingen de nodige werken uit te voeren op grond van
art. 1720 B. W. Ret Hof van Cassatie vemietigt het bestreden vonnis op grond
van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten koste
van een ander mag verrijken (art. 555 B.W.). De huurder kan voor de
verwijderbare verbeteringen vergoed worden op voorwaarde dat de verhuurder ervoor geopteerd heeft ze te behouden en op voorwaarde dat niet anders
bedongen werd (Cass., 18 april1991, Res. Jur. Imm., 1991, 205; Arr. Cass.,
1990-91, 839; Pas., 1991, I, 740; T. Not., 1992, 427, R. W., 1993-94, 1065,
noot).
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211.

VERBETERINGSWERKEN. WEGNEEMBARE EN ONVERBREKELIJK VERBONDEN
WERKEN. De rechter in eerste aanleg stelt een deskundige aan tot be-

schrijving van de aan het gehuurde goed uitgevoerde werken (in casu het
imichten van een studio op de zolderverdieping). De verhuurder stelt boger
beroep in tegen de aanstelling van een deskundige. Indien er in de overeenkomst zelf niets bepaald werd omtrent deze werken, moeten de constructies
die weggenomen kunnen worden onderscheiden worden van de werken die
onverbrekelijk verbonden zijn met het omoerend goed. In het eerste geval
speelt de theorie van art. 555 B.W. zoals beschreven in het boger aangehaald
cassatiearrest van 18 april1991, waarbij aan de verhuurder de keuze gelaten
wordt ofwel de werken weg te nemen ofwel de materialen en het handwerk te
vergoeden. Voor de met het goed onverbrekelijk verbonden werken geldt de
uitgaventheorie. Er zijn noodzakelijke uitgaven (= onontbeerlijk voor het
behoud van de zaak), nuttige uitgaven (= die een meerwaarde realiseren) en
luxe-uitgaven (= die !outer subjectief nut hebben). De verhuurder dient de
meerwaarde van noodzakelijke en nuttige uitgaven te vergoeden op basis van
vermogensverschuiving zonder oorzaak. De Rechtbank van Leuven bevestigt dan ook de aanstelling van een deskundige door de eerste rechter (Rb.
Leuven 23 maart 1988, R. W 1989-90, 824; Rec. Gen. Enr. Not., 1989, 371,
noot).
In het kader van een toekomstige verkoop betrok de koper reeds het goed en
voerde hij werkenl.liLOrndathij_geen-krediet-tot aankoop van het goed
'bekwam, zetten de partijen de koop om in huur. De verkoper/verhuurder had
voordien aan zijn recht van natrekking op de werken verzaakt, zodat de
huurder nu vergoeding voor de verbeteringen en de werken vordert. De
rechtbank stelt echter dat de verzaking door de verhuurder enkel in de
context van de toekomstige verkoop effect sorteert. In het kader van gewone
huur is het bovendien materieel onmogelijk als eigenaar aan die werken te
verzaken gezien de meeste ervan onverbrekelijk verbonden zijn aan het
goed. Voor de werken die door de huurder uitgevoerd worden met het oog
op de verwerving van het goed en die de verhuurder niet kan wegnemen, kan
men de verhuurder niet verplichten die verbeteringen te vergoeden. W at
betreft de elektriciteitscabine, die wei weggenomen kan worden en waarvoor
de verhuurder dus wei heeft kunnen kiezen tussen de wegneming ervan en
het behoud ervan mits vergoeding, moet de verhuurder een vergoeding
betalen ten belope van de prijs waartegen de curator van de gefailleerde
huurder de cabine had kunnen verkopen (Bergen, 23 november 1993,
J.L.M.B., 1994, 767).

212.

TERUGGAVE VAN SLEUTELS. UITGEVOERDE WERKEN IN VERHOUDING MET

Het aantal sleutels dat de huurder bij het einde van de
huur teruggeeft aan de verhuurder wordt vermoed het aantal sleutels te zijn
die hij bij de aanvang van het contract gekregen heeft, tenzij de verhuurder
bewijst hoeveel sleutels hij overhandigd heeft (art. 1731 B.W.). Gezien het
B.W. de handelingen zonder belang niet kent, moet de omvang van de door
PRECAIR BEZIT. -
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.·. I.
de huurder uit te voeren werken in de gehuurde goederen proportioned zijn
met de graad van precariteit van zijn bezit. Bijgevolg lijkt het onwaarschijnlijk dat een huurder zich tot het uitvoeren van werken zou verbonden hebben,
die niet evenredig zijn met zijn precaire titel van bezit (Vred. St.-Gillis,
8 augustus 1990, T. Vred., 1992, 56).

§ 3. Teruggave van het gehuurde goed
213. TOEPASSINGSGEBIED.- Het vermoeden van aansprakelijkheid van de
huurder, uitgedrukt in art. 1732 B.W. is slechts een correlatie van zijn
teruggaveplicht op basis van art. 1302 B.W. Bijgevolg beperkt het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid op grond van artt. 1732 en 1302 B.W.
zich tot de gehuurde goederen zelf en strekt het zich niet uit tot goederen die
ter beschikking van andere huurders gesteld werden. Bovendien geldt de
teruggaveplicht enkel tussen de betrokken contractspartijen. In onderhavig
geval had een waterlek in het appartement op de eerste verdieping schade
berokkend in het appartement op de gelijkvloerse verdieping. De verzekeraar
van de huurder van de gelijkvloerse verdieping is een derde t.o.v. de huurder
van de eerste verdieping en kan aan de huurder van de eerste verdieping geen
schadevergoeding vragen voor de schade aan het gelijkvloers op grond van
1732 B.W. Zowel derden als de verhuurder kunnen de huurder slechts op
grond van quasi-delictuele aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.) aanspreken
voor schade berokkend aan andere dan de gehuurde goederen, waarbij het
bewijs geleverd moet worden van een fout in hoofde van de aangesproken
huurder. Het vredegerecht van Vilvoorde had reeds geoordeeld dat de huurders niet aansprakelijk konden gesteld worden voor brand die was ontstaan in
een plaats die door de huurders niet gehuurd werd. Er kan dan ook aangenomen worden dat er in de contractuele verhouding tussen verhuurder en
huurder enkel een vordering bestaat voor schade aan het verhuurde goed zelf
(Rb. Brussel, 26 december 1988, T.B.B.R., 1991, 616, noot Hoste, L.).
214. VASTSTELLINGEN EN SCHATTINGEN VAN DESKUNDIGE IN DE PLAATSBESCHRINING. BEWIJS. -De berekening door een deskundige-architect van zijn

honorarium op basis van de honorariaschaal goedgekeurd door de Nationale
Orde van Architecten op 24 september 1976 is principieel noch feitelijk
aanvechtbaar. Hij dient op regelmatige wijze rekening te houden met de
elementen die ter beoordeling worden voorgelegd. Zowel vaststellingen als
schattingen in de plaatsbeschrijving door de deskundige als mandataris van
beide partijen gedaan, verbinden hen definitief(Rb. Brussel, 8 februari 1987,
T. Aann., 1988, 244).
215. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST. BINDENDE DERDENBESLISSING. - De
huurder en de verhuurder stellen elk een deskundige-architect aan tot vaststelling van de huurschade. Omdat beide architecten tot een verschillende
raming komen, komen zij samen en stellen zij gezamenlijk een deskundigenverslag op dat ze bestempelen als een ,tegensprekelijk minnelijk onder-
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zoek". De huurder acht zich echter niet gebonden door die gezamenlijke
schaderaming omdat hij niet aanwezig was bij die raming noch een volmacht
hiertoe had verleend. De rechter oordeelt evenwel dat hier wei degelijk een
overeenkomst tussen de partijen bestaat. Hij acht het immers onwaarschijnlijk dat twee architecten, die eerst elk individueel de schade schatten voor
hun respectieve opdrachtgever, kennis zouden nemen van de raming van de
andere om nadien een gemotiveerd tegensprekelijk rapport op te maken, en
dit zonder voorafgaande overeenkomst tussen hun respectieve mandatarissen. De overeenkomst tussen de architecten is een vaststellingsovereenkomst
die voor de partijen een bindende derdenbeslissing uitmaakt. De overeenkomst tussen de partijen tot opdracht van een derde kan mondeling of
schriftelijk gebeuren. De rechter kan die beslissing dan enkel nog marginaal
toetsen m.b.t. elementaire rechtsbeginselen (bekwaamheid van partijen tot
het sluiten van de overeenkomst, de bevoegdheid van de derden, kennelijke
onbillijkheid of onduidelijkheid, ... ) (Vred. Eeklo, 8 februari 1990, TG.R.,
1990, 17). De vraag die gesteld moet worden is of de overeenkomst tussen
partijen om een derdenbeslissing te aanvaarden, bewezen is.
216. CONTRACTUEEL BEDING. SLIJTAGE EN OUDERDOM. GOEDE TROUW.- Een
contractueel beding dat sleet en ouderdom ten laste van de huurder legt, moet
te goeder trouw gei:nterpreteerd worden. In casu ging het om de huur van een
meer dan 100 jaar oud semi-industrieel pand, dat emstige tekenenvan veryal
vertoonde. Het-lastenkohier; oat deeluifiriaakfe-van- de overeenkomst, bepaalde dat wat door sleet en ouderdom tenietgegaan was door de huurder niet
aileen hersteld moest worden maar zo nodig zelfs vemieuwd. De huurder, die
het pand als een goed huisvader gebruikte, baatte het pand slechts gedurende
4 jaren uit. Bijgevolg handelt de verhuurder niet bona fide als hij van de
huurder eist dat die het pand volledig renoveert terwijl gedurende de 96
voorgaande jaren geen renovatiewerken werden uitgevoerd (Vred. St. JansMolenbeek, 7 juni 1988, T Vred., 1989, 152).
217. HERSTELLING HUURSCHADE. KEUZERECHT. - De herstelling van huurschade door de huurder moet gebeuren v66r het einde van de huurovereenkomst, omdat hij het goed terug moet geven in de staat waarin hij het
ontvangen heeft. De gedwongen uitvoering in natura geniet enkel de voorrang indien deze uitvoering nog mogelijk is. Eenmaal de huurder het goed op
het einde van de overeenkomst teruggegeven heeft, is er geen keuzerecht
meer betreffende de wijze van uitvoering. De huurder zelf heeft zijn keuze
geuit door het goed terug te geven (Rb. Antwerpen, 11 januari 1989, R. W.,
1989-90, 239).
218. VRIJWILLIGE TERUGGAVE VAN DE ONDERHANDSE TITEL. - De partijen
komen overeen het huurcontract te verbreken zodat de huurder kan verhuizen
naar zijn nieuwe woonst. De bewijzen van het huurcontract worden vemietigd en de verhuurder geeft zijn oorspronkelijke onderhandse titel terug aan
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de huurder. Deze vrijwillige teruggave brengt luidens art. 1282 B.W. de
bevrijding van de schuldenaar mee van alle verbintenissen die te zijnen
lasten uit deze titel voortvloeien, waaronder de verplichting het gehuurde
goed op het einde van de huurovereenkomst in goede staat van onderhoud
terug ter beschikking van de eigenaar te stellen. De verhuurder kan geen
vergoeding wegens huurschade claimen (Rb. Leuven, 24 oktober 1986,
T.B.B.R., 1987 (verkort), 182).
219. HUURSCHADE. HERSTELLING DOOR NIEUWE HVURDER. RECHTSMISBRUIK.
ART. 1236 B.W. - Na het herstel van de huurschade door de nieuwe huurder,

dagvaardt de verhuurder de vorige huurder tot betaling van de herstellingen
van de huurschade. In ruil voor de herstellingen had de verhuurder immers
aan de nieuwe huurder een lagere huurprijs toegekend. Hij wilde nu van de
oude huurder de gederfde opbrengsten recuperen. De vrederechter oordeelde
echter dat de verhuurder zijn recht op herstel van de huurschade uitoefende
op een wijze die de grenzen te buiten ging van de nonnale uitoefening ervan
door een voorzichtig, bedachtzaam en redelijk mens. Ofschoon het schuldvorderingsrecht van de verhuurder tot vergoeding van de door de huurder
veroorzaakte huurschade ontstaat op het ogenblik van de beeindiging van de
huurovereenkomst en de eisbaarheid van de vergoeding voor huurschade niet
afhankelijk is van het al dan niet uitvoeren van de herstelling door de
verhuurder, moet worden nagegaan, rekening houdend met alle feiten en
omstandigheden, of de verhuurder in werkelijkheid wel schade geleden
heeft. De feiten van het geding waren als volgt. Op 12 augustus 1969 wordt
een handelshuurovereenkomst gesloten tussen de moeder van de eiseressen
en de verweerders, een banketbakker en zijn echtgenote. De overeenkomst
wordt op 18 augustus 1969 geregistreerd. In deze overeenkomst staat o.a.:
,de huurders verklaren bovendien het gehuurde goed in goede staat van
onderhoud en gebruik te hebben ontvangen en nemen de verplichting op zich
bij het einde van de huur het in dezelfde staat van onderhoud en gebruik terug
ter beschikking te stellen van de verhuurder". Naar aanleiding van een
geschil tussen de partijen over de hemieuwing van de huurovereenkomst
wordt de huurhemieuwing door de vrederechter toegestaan en wordt de
nieuwe huurprijs op 17.000 frank per maand vastgesteld vanaf 18 april
1980. Als huurwaarborg heeft de huurder 20.000 frank gestort. Bij het
ontruimen van het gehuurde pand door de huurder op 31 augustus 1987
(einde van de huurovereenkomst) stelt men vast dat het goed beschadigd is.
Op 30 september 1987 dagvaardt de verhuurder de huurder tot betaling van
de huurschade voor de vrederechter van Willebroek. Bij tussenvonnis van
20 november 1987 wordt een architect als deskundige aangesteld. Hij heeft
als opdracht de huurschade vast te stellen en te beschrijven en de kostprijs
ervan te ramen, alsmede de tijd die nodig is om de herstellingswerken uit te
voeren. Bij een ander tussenvonnis van 3 juni 1988 wordt de verhuurder
veroordeeld tot betaling van 82.500 frank omdat uit een deskundigenverslag
blijkt dat door gebreken aan de stalen ramen, verzakking van de vloer van
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keuken en bakkerij en waterinsijpeling in de kelder, genotsderving was
ontstaan. In het deskundigenverslag (van 18 februari 1988) lean men lezen
dat de constructie van de ramen in staal heel rudimentair was en slecht
geconcipieerd en dat in het gebouw zeer veel koudebruggen voorkwamen,
waardoor veel barsten ontstonden evenals condensatie met schimmelvorming. Op basis van de in dit deskundigenverslag vastgestelde gebreken
worden de aan de huurder te wijten schadeposten aanvankelijk op 132.187
frank geschat. Omdat veel schadeposten volgens de vrederechter echter aan
gebreken in het gebouw te wijten zijn en niet aan de fout van de huurder,
wordt de huurschade verminderd tot 36.860 frank. Op 1 oktober 1987 wordt
een nieuwe huurovereenkomst gesloten waarin de huurprijs op 25.000 frank
per maand wordt vastgesteld. De nieuwe huurder krijgt een maand vrijstelling van de huurprijs tegen zijn belofte om herstellingen te laten uitvoeren.
De nieuwe huurder laat het pand op zijn kosten grondig verbouwen en
vernieuwen. Hier valt op te merken dat deze werken geen herstellingen ten
laste van de huurder zijn, in de zin van art. 1754 B.W. De kosten van die
werken worden op meer dan 1 miljoen frank geraamd. De verbouwingswerken hebben m.a.w. aan het pand een aanzienlijke meerwaarde bezorgd.
De vrijstelling van huurprijs van een maand, zijnde 25.000 frank, weegt
bijgevolg niet op tegen de waarde van de door de nieuwe huurder uitgevoerde werken. De door de verhuurder geleden huurschade werd dan ook
meer dan volledig vergoed. Dat hield hem nochtans niet-tegen om schadeo..
vergoeding te vorderen van de eerste huurder. De rechter komt tot de
conclusie dat de verhuurder zijn schuldvorderingsrecht verliest door het feit
dat de nieuwe huurder de huurschade volledig hersteld heeft. De rechtbank
doet geen beroep op art. 1236 B.W. of op het beginsel van de betaling in
natura, maar op de leer van het rechtsmisbruik. Het misbruikte recht is,
volgens de rechter, het schuldvorderingsrecht van de verhuurder tegenover
de eerste huurder wegens huurschade. Naar zijn mening is er rechtsmisbruik
omdat de nieuwe huurder de schade heeft hersteld en omdat de uitoefening
door de verhuurder van zijn recht op herstel van huurschade in casu neerkomt op de uitoefening ervan op een wijze die de grenzen van de normale
uitoefening te buiten gaat. Deze oplossing kon ook bereikt worden zonder
een beroep te doen op de leer van het rechtsmisbruik. De gevolgde redenering om tot rechtsmisbruik te besluiten is te summier, waardoor ze aan
overtuigingskracht inboet. Het loont de moeite te onderzoeken of het resultaat van het vonnis niet op een andere manier bereikt kon worden. Het lijkt
erop dat de rechter een beroep kon doen op art. 1236 B.W. om aan te tonen
dat de verhuurder geen vorderingsrecht meer had tot vergoeding van de door
de eerste huurder berokkende huurschade. De nieuwe huurder heeft immers
de schade hersteld en daardoor is de verbintenis van de eerste huurder
tegenover de verhuurder tenietgegaan. De schade was reeds vergoed op
het ogenblik van de uitspraak en de verhuurder had dan ook geen aanspraak
meer op vergoeding (Vred. Willebroek, 29 december 1989, R.W., 1990-91,
1343, noot Niyonzima, M.).
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§ 5. Plaatsbeschrijving
220. VERTREKDATUM VOOR DE OPSTELLING VAN DE PLAATSBESCHRINING. -In
een mooi gemotiveerd vonnis van 9 januari 1989 antwoordt de vrederechter
van Sint-Niklaas op de vraag welke maand in art. 1730 § 1 B.W. nu eigenlijk
bedoeld wordt met ,ofwel gedurende de eerste maand dat ze gebruikt
worden". In casu hadden de partijen op 26 maart 1987 een huurovereenkomst gesloten. Deze nam een aanvang op 1 mei 1987 en op die datum
hadden de huurders het pand oak effectief ter beschikking gekregen. Op
25 november 1988 hadden de huurders een verzoekschrift neergelegd. Ze
vroegen hierbij de verhuurders op te roepen en een deskundige aan te
stellen met als opdracht een omstandige p1aatsbeschrijving te maken. De
rechter oordeelde echter dat ze v66r 1 juni 1987 de opstelling van een
beschrijvende staat hadden moeten vragen. De rechter motiveerde niet
enkel waarom hij voor die oplossing koos, maar oak waarom hij andere
oplossingen niet weerhield. Hij verwierp de eerste hypothese nl. de datum
van het sluiten van de overeenkomst. Het is immers mogelijk dat de
eigenaar of een andere huurder nag een lange tijd daarna het goed bewonen. Zijn de plaatsen eventueel tach ontruimd, dan nag krijgt de huurder daarom niet altijd de kans om het pand beter te bezichtigen. Het is
inderdaad pas bij de inwerkingtreding van de overeenkomst dat de verhuurder het pand oak ter beschikking moet stellen. Meteen zijn we bij de
tweede hypothese. De rechter aanvaardde deze. Hij stelde dat de vertrekdatum voor de eerste maand van gebruik de datum van inwerkingtreding
van de overeenkomst is, behoudens andersluidend beding. Op dat ogenblik kan de huurder het inderdaad noodzakelijk vinden een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Indien echter de verhuurder op het moment
van de inwerkingtreding van het contract het pand niet ter beschikking
stelt, geldt als vertrekdatum de dag van de effectieve terbeschikkingstelling. Zoals hager reeds aangegeven hadden de eisers in casu het goed
effectief ter beschikking gekregen op 1 mei 1987. Ze hadden dus v66r
1 juni 1987 een plaatsbeschrijving moeten laten opmaken. De eisers argumenteerden echter dat ze pas op 1 november 1988 tot bewoning waren
overgegaan. De rechter verwierp die datum evenwel als vertrekdatum
voor de opstelling van een plaatsbeschrijving. Er bestaat dan immers een
gevaar van misbruik voor de periode tussen de inwerkingtreding van het
contract en de effectieve ingebruikneming. De rechter oordeelde wel dat
de huurders het voordeel van de termijn kunnen behouden als hieromtrent duidelijke afspraken worden gemaakt. In een noot wijst A. Van
Oevelen deze mogelijkheid van een vooraf opgemaakte andersluidende
overeenkomst radicaal af. Hiermee zou immers afbreuk gedaan worden
aan het dwingend karakter van art. 1730 § 1 B.W. (Vred. Sint-Niklaas,
1ste kanton, 9 janauari 1989, R. W., 1989-90, 784, noot Van Oevelen, A.).
221. ART. 1730 B.W.: OPENBARE ORDE OF DWINGEND RECHT? - In het reeds
besproken vonnis van 9 januari 1989 van het vredegerecht van Sint-Niklaas,
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kwam ook het rechtskarakter van art. 1730 B.W. aan bod. In casu bevatte de
huurovereenkomst volgende clausule: ,partijen ontslaan elkander wederzijds van enige inventaris (= plaatsbeschrijving)". De vrederechter vonniste
dat een dergelijk verbod als niet-geschreven moet worden beschouwd, omdat, zo stelde hij, art. 1730 B.W. van openbare orde is. Die stelling gaat
wellicht iets te ver. Zo schrijft A. Van Oevelen dat het moeilijk staande te
houden is dat de bepalingen van dit artikel vallen binnen de begripsomschrijving die het Hof van Cassatie aan wetten van openbare orde heeft
gegeven. Art. 1730 § 1 & 2 B. W. is van dwingend recht. Art. 1730 § 3 B.W.
sanctioneert contractuele bepalingen die daarmee strijdig zijn met nietigheid.
Er wordt algemeen aangenomen dat het hier een relatieve nietigheid betreft.
De bepalingen in art. 1730 § 1 & 2 B.W. beogen namelijk enkel private
belangen, namelijk die van de huurder en de verhuurder, te beschermen.
Maar ook dan kunnen de partijen voorafniet geldig afstand doen van de hen
toegekende rechten. De verbodsclausule werd dan ook terecht ongeldig
verklaard (Vred. Sint-Niklaas, 1ste kanton, 9 januari 1989, R. W., 1989-90,
784, noot Van Oevelen, A.).
222. AFWEZIQHEID VAN PLAATSBESCHRINING. PROBLEMEN VAN OVERGANGSRECHT.- Indien er tussen de verhuurder en de huurder een plaatsbeschrijving werd opgemaakt, dan kan het vermoeden dat de huurder het goed
ontvangen heefti_n dezelfde_staat als deze waarin het zich bevindt op-llet
einae van de huurovereenkomst, door de huurder aileen worden aangevoerd
als de plaatsbeschrijving zo is opgemaakt dat ze met het ontbreken ervan
moet worden gelijkgesteld (Cass., 29 oktober 1992, Arr. Cass., 1991-92,
1267). In casu viel de betwisting nog onder de artt. 1730 en 1731 oud B.W.,
zoals ze golden v66r de wetswijziging bij Wet van 29 december 1983. Toen
was nog niet bepaald dat de plaatsbeschrijving ,omstandig" moet zijn, zodat
er nog enige betwisting kon rijzen over de waarde van stijlclausules.
Op 1 januari 1966 trad de tussen de Brouwerij Lamot (huurder) en de
partners Martin (verhuurders) gesloten handelshuur in werking. De brouwerij Lamot onderverhuurde de gebouwen aan de firma Missaoui en dit met
ingang van 1 september 1971. Voor geen van deze overeenkomsten werd een
plaatsbeschrijving opgemaakt. Op 1 januari 1975 begon tussen dezelfde
partijen een hemieuwde overeenkomst van huur respectievelijk van onderhuur te lopen. Opnieuw werd er geen enkele plaatsbeschrijving opgemaakt.
Bij het aflopen van beide contracten en de vrijmaking van de gebouwen,
riepen zowel de brouwerij Lamot als de firma Missaoui het wettelijk vermoeden van art. 1731 B.W. in. Beiden hielden staande dat hun respectieve
contracten in werking waren getreden op 1 januari 1975, dus na de wet van
7 november 1973 waarbij het nieuw wettelijk vermoeden van art. 1731 B.W.
werd ingevoerd. De rechter besliste evenwel dat zowel op de hoofdhuur als
op de onderhuur art. 1731 oud B.W. toepasselijk was. De overeenkomsten
van 1 januari 1975 vormden volgens hem name1ijk ontegensprekelijk de
voortzetting van de oorspronkelijke contracten (Rb. Brussel, 1 april 1988,
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J.L.MB., 1991, 591, noot Bossard, P.). Men zou het met deze stelling niet
eens kunnen zijn. De vemieuwde huur is immers een nieuwe huur, zoals het
volgend vonnis terecht in herinnering brengt. Nochtans heeft het Hof van
Cassatie in die zin beslist (Cass., 14mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1143;
Pas., 1982, I, 1090; R. W., 1983-84, 2979; J.T., 1983, 541).

Tussen de partijen in het geding werd een handelshuurovereenkomst gesloten op 3 januari 1978. Het contract trad in werking op 1 februari 1978 en
eindigde op 31 januari 1987. Een eerste huurhemieuwing werd toegestaan
vanaf 1 februari 1987. Tegen 1 februari 1978 werd geen p1aatsbeschrijving
opgemaakt (wet 07.11.1973). A fortiori werd tegen 1 februari 1987 geen
omstandige plaatsbeschrijving opgesteld (wet 29.11.1983). Wei bevatte de
overeenkomst van 3 janauari 1978 een clausule dat de huurder het goed in
goede staat had ontvangen en het in die toestand zou onderhouden en
teruggeven. De huurster-verweerster zegde de overeenkomst op tegen 31 januari 1993. Hierbij ontstond er tussen de huurster en de verhuurders betwisting omtrent de omvang van de huurschade. Onder meer de contractuele
stijlclausule werd door de verhuurders-eisers ingeroepen. De rechter weigerde dit argument echter in aanmerking te nemen. Een vemieuwde handelshuur is immers geen huurverlenging, maar maakt een nieuwe huur uit.
Bijgevolg was de dwingende bepaling van art. 1730 B.W., zoals geconcipieerd door de wet van 29 december 1983, van toepassing op de nieuwe huur
die inging op 1 februari 1987. De stijlclausule die in het contract was
opgenomen, was volgens de rechter dan ook vanaf 1 februari 1987 ongeldig
geworden. De huurster genoot dus van het vermoeden van art. 1731 § 1 B.W.
De verhuurders mogen evenwel het tegenbewijs leveren. De rechter oordeelde dan ook dat de aanstelling van een deskundige aangewezen was om
een uittredende plaatsbeschrijving op te maken en te bepalen waaruit de
huurschade bestond (Vred. Zomergem, 23 april1993, T.G.R., 1993, 94). In
het bovenstaand vonnis oordeelde de vrederechter dat de rechten en de
verplichtingen van de partijen m.b.t. de huurschade moeten worden beoordeeld op grond van de wetgeving van toepassing op het ogenblik van de
inwerkingtreding van de nieuwe huurovereenkomst. De Rechtbank van
Eerste Aanleg van Leuven oordeelde hierover evenwel in een vonnis dd.
5 september 1990 in andere zin. Ook zij stelde dat de hemieuwing van de
handelshuur een nieuwe huur doet ontstaan, maar volgens haar moeten de
rechten en de verplichtingen m.b.t. de huurschade beoordeeld worden volgens de wetgeving van toepassing op het ogenblik van de ondertekening van
de oorspronkelijke overeenkomst. In casu nam het oorspronkelijk contract
een aanvang op 1 maart 1969 en werd het na het verstrijken van de eerste
periode van 9 jaar hemieuwd voor de periode van 1 maart 1978 tot 28 februari
1987. In het oorspronkelijk contract werd uitdrukkelijk gestipuleerd ,de
huurder verklaart het gehuurde goed wel te kennen in al zijn bijzonderheden
en het in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen." De rechter
besliste dat de hemieuwde huur, met behoud van de vroeger bestaande
voorwaarden, moest beschouwd worden als een huur ingegaan v66r de
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inwerkingtreding van de wet van 7 november 1973. Bijgevo1g moest de oude
tekst van art. 1731 B.W. worden toegepast. Bovendien versterkte de contractuele bepaling het oude vermoeden nog. We mogen bij de oplossing van
het hier gerezen conflict echter niet uit het oog verliezen dat de rechtsleer en
de rechtspraak v66r de Wet van 29 december 1983 aanvaardden dat een
stij1clausule, zoals opgenomen in het contract, volstond als plaatsbeschrijving (Rb. Leuven, 5 september 1990, T.B.B.R., 1991, 355, noot Merchiers,
Y.).

223. GEEN OMSTANDIGE PLAATSBESCHRIJVING. - Als geen omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt bij de aanvang van de huurovereenkomst ofbij
de huurhernieuwing, vermits de vernieuwde handelshuur een nieuwe huur is,
wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed in deze1fde staat ontvangen
heeft als deze waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst.
Desalniettemin vordert de verhuurder in casu de aanstelling van een deskundige om de huurschade te bepalen. De vrederechter gaat hierop in. Hij
stelt dat de verhuurder het vermoeden van art. 1731 B.W. kan weerleggen
door een tegenbewijs te leveren. De huurster heeft de sleutels terug bezorgd
aan de verhuurders op een ongebruike1ijke wijze, namelijk via een gerechtsdeurwaardersexploot. Bij uitvoering van een overeenkomst te goeder trouw
wordt daarentegen normaal een afspraak gemaakt_ om samen het goed te
bezichtigen, de sleutelste-overlianafgenen-de meters op te nemen. Waarom
de huurder deze tegensprekelijke huurbeeindiging heeft willen vermijden,
wordt niet toegelicht. De aanstelling van een deskundige is aangewezen. De
verhuurders geven in conclusie enkele voorbeelden van door de huurster
veroorzaakte huurschade die door de deskundige kunnen onderzocht worden
(Vred. Zomergem, 23 april 1993, T. G.R., 1993, 94).
224. EXPERTISE. TEGENSPREKELIJKHEID. - Een eenzijdig uitgelokte expertise
wordt tegensprekelijk indien de andere partij ze bijwoont zonder hierbij
opmerkingen of voorbehoud te maken. De expert moet in dergelijk geval
dan wel het nodige doen om de tegenspraak en de eerbiediging van de
rechten van de verdediging te waarborgen. In casu oordeelde de rechter
dat die waarborgen niet geboden werden omdat, hoewel hij de twee huurders
opgeroepen had, 1° in de oproepingsbrief niet de precieze reden van de
oproeping werd aangeduid, 2° slechts 1 van de 2 huurders aanwezig was, 3°
de deskundige aan de aanwezige huurder geen kennis gaf van zijn opdracht
en 4° de deskundige tenslotte aan de huurders geen kennis gaf van zijn
verslag noch de gelegenheid om opmerkingen te maken. De hogervermelde
expertise kan niet als tegenbewijs van het vermoeden van art. 1731 § 1 B. W.
dienen (Vred. Gent (5), 24 januari 1991, T.G.R., 1992, 114).
225. GAS- EN ELEKTRICITEITSMETERS. - In twee gelijkaardige gevallen Werden de gas- en elektriciteitsmeters van de huurgoederen gemanipuleerd om
de registratie van het energieverbruik te beletten. In beide gevallen stelde de
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rechter de huurder-abonnee op grond van art. 1732 B.W aansprakelijk.
Aangezien de meters in nieuwe staat geplaatst werden bij het aangaan van
de huurovereenkomst, moest de huurder ze bij het einde van de huur in goede
staat achterlaten. Het vredegerecht van Charleroi oordeelde bovendien dat de
huurder verplicht is de normale werking van de meters te garanderen
gedurende de volledige huurtijd. De huurder verweerde zich met het argument dat hij bij gebrek aan een gedetailleerde plaatsbeschrijving vermoed
werd de goederen te hebben gekregen in de staat waarin ze zich bevonden bij
de beeindiging van de overeenkomst. Dit verweer werd van tafel geveegd.
De vrederechter besliste dat het immers wegens het enorm aantal abonnees
onmogelijk is een plaatsbeschrijving van de gehuurde meters op te stellen op
het moment van de inbezitname van dat goed door de huurder-abonnee. Er
rust dus een vermoeden van aansprakelijkheid op de huurder voor beschadiging aan de meters op grond van art. 1732 B.W. Bovendien kan deze laatste
het vermoeden weerleggen bij gebrek aan omstandige plaatsbeschrijving,
zoals bepaald bij art.l731, § 1 B.W. Het hoort met andere woorden de
huurder toe te bewijzen dat de meters niet in goede staat geleverd werden
(Vred. Charleroi, 5 december 1991, Juvis, 1993, 35, noot).

§ 6. Brand van het gehuurde goed
226. ART. 1733 OUD B.W. OVERGANGSRECHT. -Art. 1733 B.W. (oud) luidt:
,Hij (huurder) is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat de brand is
ontstaan door toeval of overmacht, of door een gebrek in de bouw of dat de
brand van een naburig huis is overgeslagen." Aldus moest de huurder een
direct ofpositiefbewijs leveren van een vreemde oorzaak, zoals bijvoorbeeld
de daad van een derde. Art. 1733 B.W. (nieuw), ingevoerd door art. 14 § 1
van de Wet van 20 februari 1991, verwoordt het leveren van een negatief of
inductiefbewijs door de huurder: ,Hij is aansprakelijk voor brand, tenzij hij
bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan". Het systeem van negatief
bewijs werd reeds v66r de nieuwe wettekst door het Hofvan Cassatie en een
gedeelte van de rechtspraak verdedigd. Het art. 1733 B. W. (oud) blijft echter
van toepassing op vorderingen die steunen op verbintenissen uit huurovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van bedoelde wet zijn uitgedoofd.
De nieuwe wettekst is wel onmiddellijk van toepassing op de lopende
overeenkomsten. In casu volgde de rechtbank van Gent het cassatiearrest
van 11 juni 1964, dat reeds v66r de nieuwe wettekst van 20 februari 1991 het
negatief bewijs aanvaardde. De huurder moet echter op absolute wijze
bewijzen dat hij noch op directe, noch op indirecte wijze een fout heeft
begaan. Bovendien moet de huurder ook de onschuld van de onderhuurder
aantonen (art. 1735 B.W.). Opzettelijke brandstichting door een derde is op
zichzelf geen bewijs van vreemde oorzaak. Seponering van het strafdossier
door het Openbaar Ministerie bewijst evenmin dat de onderhuurder geen
schuld aan de brand heeft. Deze beslissing heeft immers geen gezag van
gewijsde en wijst enkel op de inopportuniteit of op het gebrek aan bewijzen
om een strafvervolging in te stellen. In casu waren er geen aanwijzingen van
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inbraak, de onderhuurster had zware financiele moeilijkheden en had de
inboedel waarop de fiscus uitvoerend beslag had gelegd, verkocht (Rb. Gent,
13 februari 1992, T.G.R., 1992, 97).
227. POSITIEF BEWIJS OF BEWIJS VAN SCHULDAFWEZIGHEID. - Het Hof van
Beroep van Bergen stelde onder de oude wettekst van art. 1733 B.W. dat de
huurder positief de reele oorzaak van de brand moet aantonen, met name dat
hij geen enkele fout heeft begaan, dat hij geen fout heeft kunnen begaan en
dat de oorzaak hem aldus noodzakelijkerwijze totaal vreemd is. Een brand
die te wijten is aan een ouderwetse elektrische installatie bevrijdt hem niet
omdat hij de verhuurder op de hoogte had moeten brengen van de dringende
reparatiewerken. Het Hof van Beroep van Bergen interpreteert art. 1733
B.W. (oud) strenger dan het Hof van Cassatie, dat reeds v66r de nieuwe
wettekst het bewijs van afwezigheid van schuld voldoende achtte (Bergen,
17 mei 1988, Ann. Dr. Liege, 1989, 48, noot De Paver, M.). Het Hof van
Beroep van Bergen bevestigt zijn strenge stelling in een arrest van 4 maart
1993. Het oordeelt dat de verhuurder in een systeem van negatiefbewijs geen
vrede moet nemen met de ogenschijnlijke afwezigheid van schuld van de
huurder. In casu was het alarmsysteem van het huurgoed gesaboteerd door
een vroegere diefstal. Het Hof stelde echter dat dit de aansprakelijkheid van
de huurder niet- uitsloot. Indien hij heLalarmsysteem namelijk had laten
herstellen, had dit zeker een afradende werking gehad op de brandstichter
(Bergen, 4 maart 1993, Rev. Reg. Dr., 1993, 252). Het vredegerecht van
Namen redeneert anders door een huurder, die aan de hand van een expertiseverslag bewijst dat de enige oorzaak van de brand de oude en gevaarlijke
elektrische installatie is, aansprakelijk te stellen. Hoewel de huurder enkele
dagen v66r de brand een abnormaal hoge verbruiksfactuur ontvangen had,
meent de rechter dat de verhuurder zijn plicht tot het verschaffen van het
rustig genot niet nagekomen is. Ook meent de vrederechter dat bij een
plaatsbezoek door een deskundige huurder v66r het ondertekenen van het
huurcontract, een gevaarlijke elektrische installatie niet een dermate evident
karakter vertoont dat men er zou kunnen uit afleiden dat de huurder het goed
in deze staat aanneemt en de verhuurder van alle onderhoud outlast (Vred.
Namen (1), 14 oktober 1988, R.R.D., 1989, 320).
Het Hof van Beroep van Antwerpen volgt in zijn arrest van 6 maart 1989
veeleer de stelling van het Hof van Cassatie. Het tegenbewijs moet geen
positief en absoluut bewijs zijn. Het onderling verband tussen de artt. 1732
en 1733 B.W. vereist enkel dat de huurder bewijst dat de brand buiten zijn
schuld heeft plaats gehad (negatief bewijs). Het volstaat dus een onrechtstreeks bewijs te leveren dat de huurders geen fout treft. Bovendien moet de
bewijslast van de huurder met redelijkheid beoordeeld worden. Het Hof
weert dan ook het vermoeden van artt. 1732-1733 B.W. omdat ,uit niets
blijkt en het niet eens waarschijnlijk is, dat vanwege de huurders enige fout
zou begaan zijn". De brand was blijkbaar ontstaan door een gebrek van de
elektrische leidingen (Antwerpen, 6 maart 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 95).
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In dezelfde zin oordeelde de vrederechter van Gent: ,Van de huurders wordt
niet verwacht dat zij het precieze bewijs leveren van de vreemde oorzaak,
doch het volstaat aan te tonen dat zij bij het ontstaan van de brand geen fout
hebben begaan". De brand ontstond in de traphal op de gelijkvloerse verdieping die een gemeenschappelijk deel was dat in de respectieve huurovereenkomsten begrepen was, ook al was dit niet uitdrukkelijk vermeld. Uit de
artt. 1733 en 1734 B.W. volgt dat elk van de huurders aansprakelijk is voor
hun privatief deel en hoofdelijk voor het gemeenschappelijk deel. Onderzoek
wees echter uit dat de brand opzettelijk gesticht was en dat er geen fout in
hoofde van de huurders bewezen kon worden (Vred. Gent (1), 21 april1989,
TG.R., 1989, 103.). Het vonnis werd in beroep bevestigd (Rb. Gent, 13 januari 1992, T.G.R., 1992, 97).
Een brand was ontstaan door oververhitting van een houten dwarsbalk in de
schouw. De huurders beschouwden dit als een gebrek in de bouw. Het
vredegerecht daarentegen stelde zich de vraag of de aansluiting door de
huurders van twee houtkachels op een schouw in een bovendien oud huis als
een fout in hun hoofde beschouwd moest worden. In casu was het antwoord
bevestigend, omdat de oorzaak van de brand in hoofdzaak terug te brengen
was tot het ongecontroleerd achterlaten van brandende houtkachels (Vred.
Torhout, 29 oktober 1991, T. Vred. 1992, 47).
228. ERNSTIGE, PRECIEZE EN OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS. - Huurders
ontlopen hun aansprakelijkheid niet indien zij geen omstandigheden kunnen
aantonen die als ernstige, preciese en overeenstemmende vermoedens kunnen gelden dat de brand een oorzaak heeft die hen vreemd is, al is de oorzaak
van de brand totaal onbekend (Antwerpen, 9 juni 1992, Turnh. Rechtsl.,
1993, 58).
Indien meerdere opzettelijke brandstichtingen in de buurt hebben plaatsgevonden, en de huurders het bewijs leveren dat hun financiele toestand
gezond is, dat ze hun goederen niet hebben weggehaald net v66r de brand,
dat ze dergelijke ramp nog nooit hebben meegemaakt en dat hun goederen
voor hun juiste waarde zijn verzekerd, vormen dit voldoende precieze en
overeenstemmende vermoedens tot outlasting van de aansprakelijkheid van
de huurder (Brussel, 19 mei 1992, R.G.A.R., 1994, 12.300).
229. BRAND DOOR GEBREKKIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. - Een kortsluiting
veroorzaakte brand. Luidens art. 1732 en 1733 B.W. moet de huurder om zijn
aansprakelijkheid te ontlopen bewijzen dat hij geen schuld heeft aan de brand
van het gehuurde goed. De huurder werd vrijgesproken, omdat de oorzaak
van de kortsluiting niet achterhaald kon worden. Het Hof van Cassatie was
het hier niet mee eens omdat het arrest niet uitsloot dat de kortsluiting kon
zijn veroorzaakt door een defectueuze dakrandverlichting, waarvan de huurder had nagelaten de eigenaar op de hoogte te stellen. Men kon derhalve niet
wettig beslissen dat de huurder bewees dat de brand buiten zijn schuld had
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plaatsgevonden (Cass., 26 februari 1988,A.C., 1987-88, 827; J.T., 1989, 196;
Pas., 1988, I, 764; R. W., 1989-90, 743).
In zijn arrest van 10 februari 1994 sloot het Hofvan Cassatie de aansprakelijkheid van de huurder uit omdat het gebrek aan de elektrische installatie van
het gehuurde goed, de staat van dit goed aantastte zonder dat de huurder
hieraan iets kon doen en zonder dat hij het gevaar van de gebrekkige
installatie had moeten inschatten v66r de ontvangst van een ongewoon hoge
verbruiksfactuur. Na ontvangst van een eerste verdacht hoog verbruiksfactuur had hij de installatie bovendien laten nakijken korte tijd v66r de ramp
(Cass., 10 februari 1994, J.L.MB., 1994, 764).
230.

AFWEZIGHEID VAN EEN DER ECHTGENOTEN OP HET OGENBLIK VAN HET ONT-

Indien een van de echtgenoten kan bewijzen dat de
brand ontstaan is buiten zijn (haar) schuld, dan is deze brand in zijn (haar)
hoofde een geval van bevrijdende overmacht. In casu werd als een dergelijk
bewijs aanvaard het feit dat de vrouw op haar werk was toen de brand was
ontstaan door de oververhitting van een frietketel, die de man had aangesloten, maar niet had bewaakt omdat hij in slaap was gevallen (Rb. Brussel,
28 februari 1986, T.B.B.R., 1988 (verkort), 141).
STAAN VAN DE BRAND. -

231. ONGESCHIKTHEID VAN DE SCHOUW. - Een houtkachel veroorzaakte
brand in een schouw. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent stelde de
huurder aansprakelijk omdat hij ofwel de nodige deskundigheid bezat om
zelf de kachel aan te sluiten en alsdan diende te weten dat de schouw niet
voor een houtkachel geschikt was, ofwel niet de deskundigheid bezat en zich
bijgevolg had moeten informeren. De ongeschiktheid van de schouw is geen
gebrek in de bouw (Rb. Gent, 11 december 1987, T Vred., 1988, 134). Is de
brand daarentegen te wijten aan een gebrek in de schoorsteen op de zolder,
die het voorwerp niet uitmaakt van het huurrecht van de huurders, dan zijn zij
niet aansprakelijk voor die brand (Vred. Vilvoorde, 11 februari 1988, R. W.,
1989-90, 1373).
232. GEBREK VAN EEN GOED TOEBEHOREND AAN DE HUURDERS. -De huurders
vervangen op eigen kosten een ingebouwde frietketel. Wegens een gebrekkige thermostaat ontstaat er brand. Hoewel de huurders bewezen dat de
frietketel onroerend is door bestemming en dus eigendom van de verhuurder
blijft, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bergen de huurders in het
ongelijk omdat deze laatsten vrij blijven de gekochte zaak al of niet mee te
nemen op het einde van het contract. De brand is dus ontstaan wegens een
gebrek in de zaak die eigendom is van de huurders (Rb. Bergen, 19 december
1990, J.L.MB., 1992, 305)
233. DE GESUBROGEERDE VERZEKERAAR VANNABURIGE PANDEN.- De gesubrogeerde verzekeraar van naburige panden is een derde t.o.v. de eigenaar en
de huurder van het goed waarin de brand is ontstaan en kan zich dus niet op

808

de contractuele verantwoordelijkheid van de huurder of van de verhuurder
beroepen. Dit sluit een quasi-delictuele aansprakelijkheid evenwel niet uit.
De quasi-delictuele aansprakelijkheid vergt wel het bewijs van een persoonlijke fout in hoofde van de eigenaar of van de huurder of het bewijs dat de
brand te wijten was aan een gebrek in de zaak die de eigenaar of de huurder
onder zijn bewaring heeft. Dit is uiteraard moeilijk te bewijzen indien de
werkelijke oorzaak van de brand niet ontdekt wordt. In casu kan men niet
met zekerheid beweren dat de brand te wijten was aan de defecte zekeringenkast die onder de bewaring van de eigenaar stond. De huurder blijft echter
contractueel aansprakelijk jegens de verhuurder. Omdat de oorzaak van de
brand niet gekend is, kan de gebrekkige zekeringenkast als oorzaak niet
uitgesloten worden. De passiviteit van de huurder is niet van aard om in
zijnen hoofde onmogelijkheid of totale afwezigheid van fout te aanvaarden
(Rb. Tongeren, 31 januari 1992, T.B.B.R., 1993, 276).
234. HUISGENOOT.- De huurder heeft de verplichting het gehuurde goed te
gebruiken als een goed huisvader (1728, 1° B.W.) volgens de bestemming
die daaraan bij het huurco.ntract gegeven is, in casu de uitbating van een cafe.
In het voorliggend geval bleef het cafe gedurende een heel lange periode
gesloten. Het goed brandde uiteindelijk af door de onopzettelijke brandstichting door een derde. Dit gold evenwel niet als een bevrijdingsgrond voor de
huurder: zijn fout bestond erin dat hij het gehuurde goed eigenlijk verwaarloosd had. Hij kwam er trouwens maar een keer per maand, hoewel er al vijf
maal ingebroken werd en hij de sleutels kwistig had rondgedeeld aan
vroegere bewoners, leveranciers, de vastgoedmakelaar, ... Een van hen was
de brandstichter. De vrederechter van het 5de kanton van Antwerpen beschouwde die als een ,huisgenoot" van de huurder. Het begrip waarvan
sprake is in art. 1735 B.W. wordt dus ruim ge"interpreteerd en omvat dus ook
,niet-inwonenden" (Vred. Antwerpen (5), 26 mei 1992, T. Not., 1993, 313;
Rb. Antwerpen, 24 maart 1993, T. Not. 1993, 301).
235. Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge opteert voor een
mime interpretatie van het begrip ,huisgenoot" in een zaak waarin 2 huurders solidair veroordeeld worden voor schade opgelopen door opzettelijke
branstichting door een van hen. De onschuldige huurster en haar brandverzekeraar hi elden staande dat de schuldige huurder niet als huisgenoot kon
worden beschouwd, omdat hij op een afzonderlijk adres verbleef, een
afzonderlijke huurovereenkomst had gesloten, en een afzonderlijke brandverzekering. De rechter hield geen rekening met deze argumentatie, omdat
de huurder reeds geruime tijd bij de huurster inwoonde (Rb. Brugge, 17 september 1990, R. W., 1992-93, 856).
236. ONDERVERHURING DOOR HOOFDHUURDER AAN EEN VAN DE VERHUURDERS.
- Een gehuwd koppel verhuurt een onroerend goed aan een brouwerij die
het goed weer onderverhuurt aan een van de echtgenoten. Het complex
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brandt af, de oorzaak blijft onbekend. Ret Rof van Beroep sluit de aansprakelijkheid van de echtgenote-onderhuurster uit, omdat de gegeven juridische constructie van huur en onderhuur tot gevolg heeft dat ,de huurder en
de verhuurster, hier thans in hoedanigheid van onderhuurster, samen en
gelijktijdig bepaalde rechten op het gehuurde goed konden laten gelden"
waardoor artt. 1732 en 1733 B.W. niet meer van toepassing zijn. Ret Rof
van Cassatie oordeelt echter dat de omstandigheid dat de onderhuurster
tevens eigenares of mede-eigenares is van de zaak, geenszins belet dat zij
tegenover de hoofdhuurder aansprakelijk is voor brand. Een onderhuur is een
nieuwe overeenkomst waardoor tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder
autonome verbintenissen ontstaan, waarbij de hoofdhuurder het genot van
het goed geheel of gedeeltelijk overdraagt aan de onderhuurder (Cass.,
11 september 1992, Arr. Cass., 1991-92, 1097; De Verz., 1993, 250, noot
Me Maeseneire, D.; R. W., 1993-94, 325; Bull., 1992, 1019Pas., 1992, I,
1019).
237. ONDERHUURDER BIJ BRAND. - A verhuurt het goed aan B die het
onderverhuurt aan C. C tenslotte draagt zijn handelszaak over aan D die
het goed bezet op het ogenblik van de brand. De huurder heeft luidens artt.
1732 en 1733 B.W. de verbintenis het goed temg te geven in dezelfde staat
als deze waarin hij het gekregen heeft. De contractuele aansprakelijkheid bij
niet-nakoming .Yan_deze-.v:erbintenis- zou -voor-deverhuurder slechts eerr
illusoire garantie zijn indien de huurder zich van zijn aansprakelijkheid
zou kunnen ontdoen door het goed onder te verhuren. Ret Rof van Beroep
van Bergen stelt dat de onderhuurder een derde is t.o.v. de hoofdverhuurder,
en dus slechts delictueel of quasi-delictueel aansprakelijk kan worden gesteld tegenover de hoofdverhuurder. Om de contractuele rechten van de
hoofdverhuurder voortvloeiend uit de artt. 1732 en 1733 B.W. te vrijwaren,
moet de opgelopen schade beschouwd worden als zijnde het gevolg van de
daad van de hoofdhuurder, als ware het goed niet onderverhuurd. Aldus moet
bewezen worden dat de brand ontstaan is niet aileen buiten de schuld van de
huurder, maar tevens ook buiten de schuld van de onderhuurder. De afwezigheid van schuld valt bijzonder moeilijk te bewijzen indien, zoals in dit
geval, de werkelijke oorzaak van de brand onbekend blijft (Bergen, 23 september 1987, Ann. Dr. Liege, 1989, 6, noot De Paver, M.).
238. DE DAAD VAN DERDEN ALS VREEMDE OORZAAK. - De Rechtbank van
Eerste Aanleg van Rasselt stelt dat de huurder slechts aan de resultaatsverbintenis van art. 1733 (oud) B.W. kan ontsnappen als hij bewijst dat de brand
is ontstaan door toeval of overmacht, of door een gebrek in de bouw of nog
doordat de brand in een naburig huis is overgeslagen. De daad van een derde
kan een vreemde oorzaak zijn, die een bevrijdende werking heeft op de
aansprakelijkheid voor brand van de huurder, behalve indien deze voor die
derde moet instaan of indien hij door zijn fout de daad van de derde mogelijk
heeft gemaakt. Volgens het vonnis heeft de huurder de daad van de derde
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mogelijk gemaakt omdat hij niet alle nuttige maatregelen heeft genomen om
de toegang tot het verhuurde pand te beletten. In casu had de huurder de
garagepoort laten openstaan en zijn auto niet afgesloten, wat in strijd is met
alle voorzichtigheidsnormen van een goed huisvader (Rb. Hasselt, 12 november 1986, T.B.B.R., 1987 (verkort), 184).
Vrij recent besloot het Hofvan Beroep van Luik dat, zelfs als de oorzaak van
de brand van het gehuurde goed de vrijwillige daad van een onbekende derde
is, daaruit niet noodzakelijk volgt dat de brand helemaal vreemd is aan de
huurder. Er werd aangenomen dat de huurder zich van het vermoeden van
art. 1733 B.W. kan bevrijden door aan te tonen, al is het op inductieve wijze
door een geheel van precieze en overeenstemmende vermoedens, dat de
brand in geen geval voortvloeit uit zijn foutief gedrag. In ieder geval moet dit
bewijs beslissend zijn en moet de rechter de bevrijdende vermoedens met de
grootste omzichtigheid beoordelen (Luik, 21 oktober 1991, JT., 1992, 225).
De huurder bevrijdt zich daarentegen wel van zijn aansprakelijkheid indien,
zoals in casu, de schade te wijten is aan een bezoeker (uitsluiting van de
aansprakelijkheid op grond van art. 1735 B.W.) en toevallig veroorzaakt
werd (uitsluiting van de aansprakelijkheid op grond van het oude art. 1733
B.W.). De brand werd veroorzaakt door de vriend van de zoon van de
huurder die een fles benzine buiten weten van de huurder om in de keuken
achterliet, die enige tijd nadien ontplofte (Rb. Mechelen, 14 maart 1988,
Pas., IV, 79).
239. AFSTAND VAN REGRES. VERZWIJGING.- In een huurcontract wordt gestipuleerd dat de huurder afstand doet van elke vordering tegen de verhuurder en onder meer van de vorderingen op grond van art. 1721 B.W. (de
vrijwaring voor alle gebreken van het verhuurde goed). Na het sluiten van het
huurcontract sluit de huurder een brandverzekering. In de verzekeringspolis
wordt bepaald dat de huurder alle gegevens moet verstrekken die toelaten de
zwaarte en de omvang van de gevaren te beoordelen en moet aangeven onder
meer ,het eventueel verhaal op aansprakelijken of borgen, waarvan hij
afstand mocht hebben gedaan." Deze bepaling wordt met rechtsverval
gesanctioneerd. Het niet aangeven van het beding van afstand van vordering
opgenomen in het huurcontract kan een verzwijging betekenen in de zin van
art. 9 Verzekeringswet. Het is dan de verzekeraar die moet bewijzen dat hij
niet aan dezelfde voorwaarden zou hebben gecontracteerd indien hij de ware
toedracht zou hebben gekend. Tussen het schadegeval zelf en de verzwijging
hoeft er geen oorzakelijk verband te bestaan opdat art. 9 Verzekeringswet
effect zou sorteren. Daarenboven vereist de verzwaring van het risico in de
zin van art. 31 Verzekeringswet evenmin een omstandigheid die in concreto
invloed heeft of zou kunnen hebben op het verzekerd risico. Afstand van
verhaal op de verhuurder is veelal een stijlclausule geworden in huurcontracten, met mogelijke verregaande gevolgen op de verzekering en de huurdersaansprakelijkheid. Al heeft het schadegeval niets te maken met een fout
van de eigenaar of een gebrek in de bouw van het gehuurde goed, toch wordt
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de nietigheid van de verzekeringspolis uitgesproken (Scheidsr. Uitspr.,
16 mei 1986, Limb. Rechtsl., 1988, 243, noot Van Helrnont, P.).

§ 7. Voorrecht van de verhuurder op het stofferend huisraad
240. DRAAGWIJDTE VAN HET VOORRECHT.- Voorrechten moeten op beperkende wijze gei:nterpreteerd worden. Het voorrecht van de verhuurder geldt
bijgevolg als er een huurovereenkomst bestaat, maar geldt niet in geval van
bezetting zonder recht of titel. Diegene van wie een onroerend goed zonder
recht noch titel wordt bezet, kan het voorrecht dus niet inroepen (Kh. Gent,
12 april1990, T.B.H., 1991, 738, noot). In de samenvatting hoven het vonnis
wordt de term ,bezetting ter bede" gebruikt, maar dit is een erreur de plume.
241. Het voorrecht van de verhuurder kan niet worden ingeroepen tot
zekerheid van de betaling van de (gerechts )kosten die de verhuurder gemaakt
heeft om een uitvoerbare titel tegen de huurder te bekomen. Bovendien kan
hij ook geen beroep doen op het voorrecht van de gerechtskosten, vermits
deze kosten de andere schuldeisers niet tot voordeel strekken (Luik, 23 december 1987, Rev.Liege, 1988, 379, noot Caeymaex, J.). Het voorrecht geldt
evenmin tot zekerheid van de betaling van de diensten door de verhuurder
aan de huurder geleverd om de groei van zijn clienteel te bevorderen. De
verhuurder-van handelsruimten 1n eerr-shopping"center verhuurde vier-lokalen aan een B.V.B.A. krachtens een ,overeenkomst van huur en levering van
diensten". De verhuurder-leverancier van diensten verhuurde de lokalen en
verbond er zich toe bepaalde diensten te leveren om de B.V.B.A. toe te laten
op geregelde tijdstippen en in strategische perioden haar aantal klanten te
vergroten. Voor dit alles (huur en levering van diensten) was slechts een
enkele, globale prijs bepaald. Het voorrecht van de verhuurder komt alleen in
aanmerking voor het gedeelte van die prij s dat overeenstemt met de huurprij s
(Kh. Brussel, 12 januari 1988, J.T., 1988, 518).
242. STOFFEREND HUISRAAD. - Een auto die gewoonlijk op een verhuurde
parkeerplaats geparkeerd staat, ook al is dat niet permanent, kan beschouwd
worden als stofferend huisraad in de zin van art. 20, 1° Hyp.W. De verhuurder van de parkeerplaats heeft dus een voorrecht op die auto, op voorwaarde
dat ook de andere toepassingsvoorwaarden hiervoor vervuld zijn. Deze
komen hiema aan bod (Kh. Brussel, 6 juni 1991, T.B.H., 1992, 336).
243. VOORRECHT VAN DE VERHUURDER. GOEDEREN VAN BEN DERDE. - Het
voorrecht van de verhuurder kan worden uitgeoefend op alle roerende
goederen die zich in het verhuurde goed bevinden, zelfs indien zij geen
eigendom zijn van de huurder, behalve indien de eigenaar de verhuurder
tijdig heeft verwittigd dat de goederen die in het gehuurde goed worden
binnengebracht zijn eigendom niet zijn of indien de verhuurder, gelet op de
omstandigheden, niet kon twijfelen aan het eigendomsrecht van een derde. In
casu waren fotocopiertoestellen in huurkoop gegeven en had de verkoper de
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verhuurder niet ingelicht over zijn eigendomsrecht, zoals art. 23, al. 2
Ryp.Wet nochtans voorschrijft ter vrijwaring van zijn voorrecht (Brussel,
29 oktober 1990, JL.MB, 1991, 938, noot Parmentier, C.).
Ret voorrecht van de verhuurder slaat op al hetgeen het gehuurde goed
stoffeert, doch met dien verstande dat het beperkt is tot die goederen waarvan
de verhuurder te goeder trouw mag geloven dat ze eigendom zijn van de
huurder. In casu was in het verhuurde goed een garen- en bandwinkel en een
breibedrijfvoor wol gevestigd. In dergelijke bedrijven is het gebmikelijk dat
derden de te breien producten in bewaring geven aan het bedrijfmet het oog
op de bewerking ervan. De verhuurder kon bijgevolg niet te goeder trouw
aannemen dat de banden, garen en wol, in het verhuurde goed, eigendom
waren van de huurder. Rij heeft dus geen voorrecht op deze goederen (Kh.
Verviers, 11 juni 1991, T.B.H., 1992, 338).
244. CONFLICT MET ANDERE SCHULDEISERS. -De verhuurder moet de duimen
leggen voor de curator die het voorwerp van het voorrecht van eerstgenoemde heeft laten verkopen. Ret honorarium van de curator wordt van deze
opbrengst afgetrokken. Retgeen overblijft gaat naar de verhuurder (Kh.
Verviers, 16 juni 1988, , 1988, 1121).
De verhuurder kan in conflict komen met de pandhouder van de handelszaak.
Ret conflict wordt opgelost volgens de regel prior tempore, potior jure:
diegene wiens recht het eerst is ontstaan, haalt het op diegene wiens recht
later is ontstaan. Ret pand op de handelszaak ontstaat op de dag van de
inschrijving in het afzonderlijk register van de hypotheekbewaarder overeenkomstig art. 4-5 Wet 25 oktober 1919 betreffende de inpandgeving van
een handelszaak. Ret voorrecht van de verhuurder ontstaat op de dag waarop
het stofferend huisraad in het verhuurde goed wordt binnengebracht. Indien
huisraad wordt binnengebracht v66r de datum van de effectieve inwerkingtreding van de huurovereenkomst, kan het voorrecht van de verhuurder niet
v66r deze datum ontstaan (Luik, 18 juni 1992, JL.MB., 1993, 888). Er zal
geen probleem zijn indien de volledige ,stofferende huisraad" in een keer,
op een welbepaalde dag in het verhuurde goed wordt binnengebracht. Maar
quid indien de inboedel dmppelsgewijs wordt binnengebracht, zoals een
aantal goederen of machines v66r de inschrijving van het pand en een aantal
andere daarna? Geldt dan als datum waarop het recht van de verhuurder
ontstaat de dag waarop de eerste voorwerpen werden binnengehaald? Of
moet men ieder voorwerp afzonderlijk bekijken? Reeft de huurder dan wel
een voorrecht op zaken binnengehaald v66r de inschrijving maar geen op
deze daama binnengebracht? Er werd beslist dat het voorrecht van de verhuurder ontstaat op het ogenblik waarop de eerste goederen werden binnengebracht, maar dat het slaat op alle goederen die aanwezig zijn op het
ogenblik waarop het voorrecht wordt uitgeoefend (Kh. Bmssel, 4 september
1992, T. Not., 1993, 122, noot Bouckaert, F.; T.B.H., 1994, 72).
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5

BEEINDIGING VAN DE HUUR EN NIET -NAKOMINGSEXCEPTIE

§ 1. Beeindiging door opzegging
245. OPZEGGING DOOR SLECHTS EEN VAN MEERDERE HUURDERS.- Een onroerend goed was mondeling verhuurd aan twee huurders. Bij authentieke akte
van 21 juni 1989 werd het goed door de oorspronkelijke eigenares verkocht
aan de eisers. Deze laatsten beweerden dat aan de bestaande huurovereenkomst een einde kwam op 1 juli 1989. Ze baseerden zich hiervoor op een
opzegging van 3 april 1989 door een van de huurders. Dit document was
echter door zijn medehuurder niet ondertekend en deze verzette zich tegen de
beeindiging van de lopende huurovereenkomst. De rechter oordeelde dat in
het geval er meerdere huurders zijn, de opzegging van het huurcontract
veronderstelt dat ze door elk van de huurders gebeurt (Vred. Grace-Hollogne, 4 mei 1990, T. Vred., 1990, 375).
246. OPZEGGING DOOR EEN ONVERDEELDE MEDE-EIGENAAR. - Op grond van
art. 577bis § 6 B.W. claimde de huurder dat de opzegging die hem door een
onverdeelde mede-eigenaar van het gehuurde onroerend goed was betekend
niet geldig kon zijn. De rechter volgde deze redenering niet. Onder meer op
grorid vaneen arrest-vannet H6Tvan-C-assafie van4-december-194ivonniste
hij dat het enkele voorwerp van art. 577bis § 6 B.W. erin bestaat de verhoudingen tussen onverdeelde eigenaars te regelen en dat deze bepaling niet
geldt voor de verhoudingen tussen de onverdeelde eigenaars en derden. In dit
arrest had het Hof van Cassatie beslist dat de huur van een onverdeeld goed
toegestaan door een van de mede-eigenaars en dit zonder toestemming van
de anderen, niet zonder meer nietig is. De vrederechter van Gent (7de
kanton) trok dit gegeven door naar de opzegging van een huur (Vred. Gent
(7de kanton), 4 maart 1991, R. W., 1994-95, 237). Hoewel de oplossing van
de rechter correct is, komen er toch enkele eigenaardigheden voor in zijn
motivering. Een eerste hiervan is dat hij het arrest van het Hof van Casatie
van 4 december 1941 op een wat ongelukkige marrier citeert: ,het enke1e
voorwerp van art. 577bis § 6 B.W. bestaat erin de verhoudingen te regelen
tussen de onverdeelde eigenaars. Deze bepaling geldt niet voor de verhoudingen tussen die personen en derden, waarvoor het gemeen recht geldt. Dus
is de huur van een onverdeeld goed dqor een van de mede-eigenaars en
zonder toestemming van de anderen, niet zonder meer nietig." Het Hof van
Cassatie had zijn redenering echter anders opgebouwd. Het had namelijk de
geldigheid van een huur door een van de mede-eigenaars aanvaard op grond
van de algemene regel dat de verhuurder van een goed niet noodzakelijk de
eigenaar moet zijn en dat art. 577bis § 6 B.W. hieraan geen afbreuk deed,
omdat dit artikel enkel speelt in de relatie tussen de diverse onverdeelde
eigenaars en niet in de relatie huurder-verhuurder. Vervolgens oordeelde de
vrederechter zonder enige motivering dat als de huur door een onverdeelde
mede-eigenaar geldig kan worden afgesloten, de opzegging door een onver-
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deelde mede-eigenaar ook geldig is. Als inderdaad door slechts een medeeigenaar de huur werd afgesloten en de overige eigenaars lieten hem begaan,
dan is hij uiteraard ook als enige verhuurder de enige die opzegging kan
geven. Maar als er meerdere verhuurders-onverdeelde eigenaars zijn, dan
geldt toch dat de opzegging door een van de mede-eigenaars slechts geldig is
indien er lastgeving is of indien de opzegging nadien door de mede-eigenaars
bekrachtigd wordt. Algemeen kan gesteld worden dat het fout is te redeneren
dat de opzegging door een mede-eigenaar ongeldig is omdat ook aanvaard
wordt dat een mede-eigenaar een geldige huurovereenkomst kan sluiten.
247. TEGENSTRIJDIGHEID IN DE OPZEGGINGSBRIEF. - Een transportondeme'ming huurde van de eiseres een bedrijfsgebouw en een parking. Het contract
ging in op 1 maart 1987 en had een looptijd van negen jaar. Deze huur kon
wel door elk van de partijen beeindigd worden bij het verstrijken van elke
driejarige periode en op voorwaarde dat een opzegging van 6 maanden werd
gegeven. Op 18 augustus 1989 betekende de huurster op de volgende wijze
opzegging: ,Hierbij bevestig ik mijn mondeling bericht waarmee onze firma
de huur van de bedrijfsgebouwen en de parking opzegt. De opzeggingstermijn gaat in op 1 september 1989 en loopt ten einde op 28 februari 1990.
Het is absoluut onze bedoeling niet om vanaf 1 maart 1990 de gebouwen te
verlaten. In de nieuwe huurovereenkomst zouden we graag een verlaging van
de huurprijs zien, gebaseerd op bet feit dat wij de gebouwen buren zonder
uitrusting die eigenlijk eigendom is van de B.V.B.A. J.M." De rechter
weigerde deze opzegging geldig te verklaren. Hij stelde hierbij dat een
huuropzegging een eenzijdige rechtshandeling is en bijgevolg een wilsuiting
om bepaalde rechtsgevolgen in het Ieven te roepen. In casu zou de huurder
vanaf 1 maart 1990 geen huur meer hoeven te betalen en de verhuurder zou
hem het goed niet meer ter beschikking hoeven te stellen. De absolute eis van
de huurder om bet goed verder te buren tegen een lagere prijs achtte de
rechter strijdig met de gegeven opzegging zelf. In het vonnis suggereerde hij
ook dat deze tegenstrijdigheid er niet zou zijn geweest indien de huurder zich
in de opzegging had beperkt tot de wens om over een nieuwe overeenkomst
te onderhandelen. Hij liet evenwel in het midden of dergelijke wilsuiting al
dan niet in strijd zou zijn met de goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten of zou neerkomen op rechtsmisbruik (Vred. Asse, 29 januari
1991, T. Vred., 1992, 234).
248. OPZEGGING. GOEDE TROUW.- In 1973 wordt een appartement door de
eigenaar voor onbepaalde tijd verhuurd. Bij aangetekende brief van 26 december 1985 wordt de huurovereenkomst door hem opgezegd tegen 28 juli
1986. De huurster betwist de rechtsgeldigheid van de huuropzegging, omdat
deze voorwaardelijk is geformuleerd als een sanctie op een eventuele wei gering om over te gaan tot ondertekening van een nieuwe huurovereenkomst.
Ze voert aan dat de context, waarin de opzegging werd betekend, strijdig is
met het principe van de goede trouw van de overeenkomsten en bijgevolg
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rechtsmisbruik uitmaakt: het eventuele recht op beeindiging van de overeenkomst wordt afgewend van zijn doel en als dwangmaatregel gebruikt. De
vrederechter verklaart de opzegging echter geldig. Roogstens zou men
volgens hem gewag kunnen maken van een zekere ,intimidatie" of een
zekere ,morele dwang". Door gebruik te maken van zijn door de wet erkend
recht om, met inachtneming van een eveneens door de wet opgelegde
opzeggingstermijn, een einde te maken aan een lopende huurovereenkomst
van onbepaalde tijd, haalt de verhuurder geen abnormaal voordeel uit zijn
recht van opzegging van de huurovereenkomst en maakt hij evenmin misbruik van dit recht. Door de opzegging van de huurovereenkomst te koppel en
aan de mogelijkheid tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst die
qua voorwaarden afwijkt van de oorspronkelijke, miskent de verhuurder niet
het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd
(Vred. Deume, 26 september 1986, R. W., 1987-88, 1343).
In tegenstelling met dit vonnis oordeelt de vrederechter van Merksem dat de
verhuurder die een huurovereenkomst opzegt en dit uitsluitend met de bedoeling de huurder ertoe te dwingen te onderhandelen over een nieuwe, voor de
huurder minder gunstige huurovereenkomst, handelt in strijd met de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. Ret aspect misbruik van
recht lijkt de vrederechter duidelijk (Vred. Merksem, 8 juni 1988, R. W., 198889, 1175). Ret vonnis van de vrederechter van Merksem wordt gewijzigd goor
de Rechtbank van·Eerste Aanleg van Afitwerpen:Volgens de iechthank is de
wetgever er zich zeer goed van bewust dat de eigenaars na een lange periode
van blokkering van de huurprijzen en het aan banden leggen van de opzeggingsmogelijkheden, in de mogelijkheid zouden zijn de huurprijzen aan te
passen aan de realiteit, te meer daar die prijzen ten gevolge van de jarenlange
beperkingsmaatregelen niet meer aangepast zijn. De verlmurder pleegt dan
ook geen misbruik van recht door een einde te maken aan de huurovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn. Ret is evenmin
strijdig met het principe van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst de opzegging van de huurovereenkomst te koppelen aan de mogelijkheid tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst die afwijkt van de
oorspronkelijke (Rb. Antwerpen, 13 mei 1989, R. W., 1990-91, 162). De
rechtbank onderstreept dat de beoogde huurverhoging zeker niet de perken
der redelijkheid overtreft en dat de huurster zeer goed weet dat zij moeilijk
tegen voordeligere voorwaarden een appartement kan huren.
249. VOORTIIDIGE BEEINDIGING DOOR DE HUURDER. - Tussen de partijen werd
op 1 april 1982 een huurovereenkomst aangegaan voor een duur van drie
jaar. De huurders betekenden evenwel bij aangetekende brief van 27 januari
1984 opzegging en dit met uitwerking vanaf 1 februari 1984. De eisers
verhuurden hun goed opnieuw en dit met ingang vanaf 1 november 1984.
Terzelfdertijd vorderden ze van de eerste huurders een betaling van 153.700
frank achterstallige huurgelden voor de periode van 1 juni 1984 tot 31 maart
1985. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel had in beroep deze
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vordering afgewezen op grond van de overweging dat de nieuwe huurovereenkomst enkel tot stand kon komen als gevolg van de goedkeuring door de
eisers van de voortijdige opzegging door de oorspronkelijke huurders-verweerders. Ret Rof van Cassatie volgde deze redenering niet. Zij was van
mening dat het afsluiten van een nieuwe huur door de eisers hoogstens zou
kunnen worden uitgelegd als hun aanvaarding van de beeindiging van de
oorspronkelijke huurovereenkomst op 31 maart 1985. Bijgevolg konden de
verweerders niet worden vrijgesteld van hun verbintenis tot betaling van de
huurprijs tot deze einddatum. Ret Rofvan Cassatie oordeelde dan ook dat de
beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg art. 1134 B.W. geschonden
had, en het begrip ,afstand van recht" had miskend (Cass., 2 februari 1989,
Arr. Cass., 1988-89, 655).
250. OPZEGGING NET VOOR DE ONBEKWAAMVERKLARING VAN DE VERHUURSTER.
- Op 10 december 1971 kreeg een zekere Charles, de rechtsvoorganger van
de eiser, een jachtterein in huur. De huurovereenkomst was aangegaan voor
een duur van negenjaar en zou eindigen op 31 juli 1980. Op 26 juli 1985 en
5 september 1986 betaalde de eiser op voorhand de huurgelden. De huurder
was dus na het verstrijken van de overeengekomen duur in het genot van de
goederen gebleven, zodat de huur was omgezet in een huur van onbepaalde
duur. In juni 1987 (de datum is niet nader bepaald) werd hem echter opzegging
betekend door de verhuurster die reeds aan iemand anders de terreinen had
verhuurd. De huurder reageerde op deze brief op 19 juni 1987. Drie dagen
later, op 22 juni 1987, plaatste de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de
verhuurster onder een gerechtelijk raadsman. Toch oordeelde de vrederechter
van Hoei dat de gegeven opzegging geldig was, aangezien enkel de handelingen gesteld na de plaatsing onder een gerechtelijk raadsman kunnen worden
nietig verklaard. Ret feit dater tijdens de procedure van onbekwaamverklaring
een voorlopig bewindvoerder was aangesteld, rechtvaardigt nog niet dat een
daad, in casu de opzegging, die zij aileen gesteld heeft, wordt nietig verklaard.
Dit zou enkel kunnen op vraag van de verhuurster zelf indien ze, aldus de
vrederechter, zou aantonen dat ze door haar opzegging benadeeld is. Bij
gebrek aan belang kon de opgezegde huurder dergelijke nietigheid niet
inroepen (Vred. Roei, 8 december 1988, JL.MB., 1989, 138).
251. OPZEGGING DOOR DE ADVOCAAT VAN DE HUURDER.- Jn casu werd de
huuropzegging gegeven door de advocaat van de verhuurder. De huurster
voert aan dat de opzegging ongeldig is omdat de advocaat geen geldige
volmacht kan voorleggen. De vrederechter oordeelt dat een advocaat wel
degelijk met het verrichten van bepaalde rechtshandelingen belast kan
worden, zoals bijvoorbeeld met een huuropzegging. Indien het bestaan van
een bijzonder mandaat in twijfel wordt getrokken, heeft noch de betrokken
advocaat, noch zijn client ten aanzien van derden enig bewijs te leveren,
doch rust de bewijslast op de partij die het bestaan ervan betwist (Vred.
Kapellen, 15 februari 1989, R. W., 1988-89, 1342, noot Hubeau, B.).
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252. DUBBELZINNIGE OPZEGGING. ONTBINDING EN MISBRUIK VAN RECHT. Omwille van ,miskenning van bepaalde bepalingen van de huurovereenkomst" zegt de verhuurder de overeenkomst op. De huurder voert rechtsmisbruik aan, omdat de verhuurder geen enkel belang bij de beeindiging van
de huurovereenkomst bewijst. Er heerst onduidelijkheid. Ofwel verkeert de
verhuurder in een situatie waarin een opzegging mogelijk is: in dat geval is
verwijzing naar contractuele tekortkomingen niet noodzakelijk. Ofwel heeft
de verhuurder de intentie de huurovereenkomst te beeindigen wegens de
miskenning van contractuele bepalingen, hetgeen in wezen een vordering tot
ontbinding uitmaakt. In dat geval dient de vrederechter de ernst van de feiten
te beoordelen. Overigens zijn in de rechtspraak gevallen bekend waarin,
zowel in een situatie van cipzegging, maar vaker in geval van vordering tot
ontbinding, wordt geoordeeld dat een van de partijen zich aan rechtsmisbruik
schuldig maakt. Ook al is er een miskenning van bepalingen van de huurovereenkomst, dan nog kan er in bepaalde situaties rechtsmisbruik zijn. Dit
onderzoekt de vrederechter echter niet. Ret vonnis stelt enkel dat er ter zake
geen sprake is van misbruik van recht aangezien de verhuurder wei degelijk
het recht heeft naar aanleiding van miskenning van bepaalde bepalingen van
de huurovereenkomst een einde te maken aan deze huurovereenkomst (Vred.
Kapellen, 15 februari 1989, R. W, 1988-89, 1342, noot Hubeau, B.).
253. HUUR VAN ONBEPAALDKDUUR. --Een huurovereenkomst bevatte een
aankoopoptie ~oor de- huurder, maar geen uitdrukkelijke bepaling inzake
haar duur. De vrederechter oordeelde dat de duur van de huurovereenkomst
overeenkwam met de termijn waarbinnen de koopoptie kon worden gelicht.
In de Rechtbank van eerste Aanleg van Brussel werd hier anders over
gedacht: bij gebrek aan een afgesproken duur was de huur voor een onbepaalde termijn gesloten. Er kon dus op geldige wijze een huuropzegging
gegeven worden met een opzeggingstermijn van drie maanden (Rb. Brussel,
26 juni 1987, JT., 1988, 272).
254. OPZEGGINGAANEENECHTPAAR. -Indien opzegging gegeven wordt aan
een echtpaar in een brief die geadresseerd is aan de Heer en Mevrouw, moet
de verhuurder bewijzen dat iedere bestemmeling door zijn persoonlijke
handtekening op het boekje van de postbode bevestigt dat hij kennis heeft
genomen van de brief Daarom heeft de rechter in casu het postkantoor
uitgenodigd in toepassing van art. 878 Ger. Wetboek op de griffie een voor
eensluidend afschrift verklaarde kopie neer te leggen van het uittreksel uit
het boekje (Vred. Dour, 30 mei 1985, JL.MB., 1990, 251).
Wanneer beide echtgenoten de aangetekende opzeggingsbrief, die aan hen
gezamenlijk was gericht, voor ontvangst hebben getekend is de opzegging
rechtsgeldig tenzij een van de echtgenoten bewijst dat hij geen kennis heeft
kunnen nemen van de inhoud van de brief (Vred. Deinze, 9 augustus 1988,
TG.R., 1989, 101).
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§ 2. Respijttermijn
255. ART. 1244 B.W. TOEPASSELIJKHEID OP VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST. -De gemeente Sint-Joost-ten-Node was eigenares van een aantal
ondergrondse parkings van de Madoutoren. Een deel ervan had ze in concessie gegeven aan de vennootschap A., die ze op haar beurt mondeling
verhuurd had aan de N.V. T. Op 29 mei 1987 meldt het gemeentebestuur aan
de firma A datde concessie een einde zounemen op 1juli 1987. Op diezelfde
dag schrijft de gemeente aan de N.V. T. een bevestiging van het einde van "de
concessie en vraagt haar om vanaf 1 juli 1987 de huurprijs voorlopig (a titre
transitoire) te storten op de rekening van de gemeente. Op 30 juni 1987
evenwel verkoopt de gemeente Sint-Joost-ten-Node de parkings aan de N.V.
I.A. Bij een aangetekende brief van 21 september 1987 stelt de N.V. LA. de
N.V. T. in gebreke om de parkings binnen de 24 uur te ontruimen. Deze
laatste vordert daarop tegen de N.V. LA. op grond van art. 1244 B.W. een
uitsteltermijn van 8 maanden om een ,gepaste vervangingsmogelijkheid" te
vinden. De rechter weigerde echter om op die vordering in te gaan. In de
eerste plaats stelde hij namelijk vast dat er tussen de gemeente Sint-Joostten-Node en de N.V. T. geen huurovereenkomst bestond. Hoewel de gemeente in haar brief dd. 29 mei 1987 sprak over ,de huurprijs", bleek
volgens de rechter heel duidelijk dat ze helemaal niet de bedoeling had
een huurovereenkomst af te sluiten, maar slechts voorlopig (a titre transitoire) een bezetting ter bede toe te staan en dit tegen een vergoeding, gelijk
aan de vroegere huurprijs. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de N.V.
T. en de firma I.A. kon volgens de rechter art. 1244 B.W. dan ook niet
worden ingeroepen. Hij steunde hiervoor op het arrest van het Hof van
Cassatie van 13 september 1977 waarin werd gesteld dat art. 1244 B.W.
alleen van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. In de tweede
plaats wist de N.V. T. reeds op 29 mei 1987 dat aan haar oorspronkelijk
huurcontract een einde kwam en dat zij vanaf 1 juli 1987 geen titel meer
bezat om de parkings te bezetten. Bijgevolg voldeed ze niet aan de vereiste te
goeder trouw en ongelukkig te zijn die nodig is voor de toepassing van
art. 1244 B.W. In een noot bij dit arrest maakt Hubeau, B. echter de bedenking dat er v66r het arrest van het Hof van Cassatie van 13 september 1977
geen betwisting over bestond dat de respijttermijn van art. 1244 B.W. slechts
betrekking heeft op verbintenissen uit overeenkomst. Evenwel kan volgens
Hubeau, B. de vraag worden gesteld ofhet Hofvan Cassatie art. 1244 B.W.
in dat geval niet toepasselijk achtte omdat het een schuld buiten overeenkomst betrof, nl. een aansprakelijkheid krachtens art. 1386bis B.W., dan wel
omdat art. 1386bis zelf de mogelijkheid biedt aan de rechter om in zekere
mate de billijkheid te laten spelen. Ofschoon hij zelf aansluit bij het eerste
beginsel, maakt hij er de lezer toch attent op dat een deel van de rechtsleer
(o.a. Kruithof) meent dat art. 1244 B.W. een algemeen beginsel van billijkheid is, alhoewel het deel uitmaakt van de bepalingen van het B.W. die geen
betrekking hebben op de aansprakelijkheid buiten overeenkomst (Vred. SintJoost-ten-Node, 10 november 1987, T.B.B.R., 1989, 229, noot Hubeau, B.).
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256. ART. 1244 B.W. ALGEMEEN BEGINSEL VAN BILLIJKHEID. -In casu huurde
een familie een standplaats op een kampeerterrein en werd hen door de
gemeente een staancaravan ter beschikking gesteld. De verhuurder vorderde
de verbreking van de huur. De huurders vroegen op grond van (het bij art. 13
Wet 20 februari 1991 opgeheven) art. 1759bis B.W. een verlenging wegens
buitengewone omstandigheden. Er was echter aan de toepassingsvereisten
hiervoor niet voldaan. De huur had namelijk geen betrekking op een woning
die de huurders tot hoofdverblijfplaats diende, maar enkel op een standplaats
op een kampeerterrein. De vrederechter oordeelde in casu echter wel dat aan
de huurders een termijn van respijt op grond van art. 1244 B.W. kon worden
verleend. Hij stelde dat dit artike1 van openbare orde is en een algemeen
beginsel van billijkheid uitmaakt, zodat een veralgemeende toepassing ervan, ongeacht de aard van de schuld, aangewezen is. Bovendien stond het
voor de rechter vast dat de huurders ,ongelukkig en te goeder trouw" waren:
ze hadden steeds hun huurverplichtingen nagekomen en bovendien leefde de
familie in heel precaire en penibele omstandigheden en was de vader van het
gezin emstig ziek. Het zou dus onverantwoord geweest zijn hen van de ene
op de andere dag helemaal op straat te doen terechtkomen. Er werd hen dan
ook een respijttermijn toegekend, waarvan de einddatum zou worden bepaald bij de af\.vikkeling van de sociale tussenkomsten (Vred. Westerlo,
11 januafi 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 12). In tegenstelling tot het reeds
besproken vonnis van 10 november 1987 van het vredegerecht van SintJoost-ten-Node kunnenwe vaststellen dat de rechterhier van-meninifwas oat
art. 1244 B.W. zowel op contractuele alsop buitencontractuele schulden van
toepassing is. Er heerst dus blijkbaar geen eenheid binnen de rechtspraak
omtrent het toepassingsgebied van dit belangrijk artikel.
257. VERLENGING WEGENS BillTENGEWONE OMSTANDIGHEDEN. -Men weet
dat de wet van 20 februari 1991 art. 1759bis B.W. heeft opgeheven. De
rechterlijke verlenging van de huur op grond van buitengewone omstandig~
heden vindt men nu enkel onder het regime van de Woninghuurwet. In casu
vroeg de huurder de vedenging van de huurovereenkomst op grond van
art. 1759bis B.W. ,om medische "redenen". Als buitengewone omstandigheden haalde hij aan dat zijn moeder ziek was en dat hij zelf net een zware
heelkundige ingreep had ondergaan. De vrederechter vindt terecht vooral de
tweede aangevoerde omstandigheid doorslaggevend en stelt tevens vast dat
medische attesten aantonen dat de verplichting te verhuizen onverantwoord
zou zijn. Ongetwijfeld hebben we hier te maken met een beperkte toepassing
van de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden: (zware) ziekte is een van de duidelijk beoogde gevallen. (Blijvende) invaliditeit daarentegen is geen voldoende reden indien dit geen
nieuwe omstandigheid uitmaakt (Vred. Kapellen, 15 februari 1989, R.W.,
1988-89, 1342, noot Hubeau, B.).
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§ 3. Concubinaat
Concubinerende medehuurders kunnen tegen elkaar geen vordering tot uitdrijving inleiden, omwille van de strijdigheid van dergelijke vordering met
art. 6 E.V.R.M. De wet bevat geen bepaling die toelaat de verweerder te
verbieden de door hem gehuurde woning te betreden omwille van het enkele
feit dat de verstandhouding tussen hem en de eiseres verstoord is (Vred.
Kortrijk, 9 februari 1988, T Vred., 1989, 50).
Indien twee ongehuwd samenwonenden een huurovereenkomst sluiten,
brengt de billijkheid mee dat wanneer de verstandhouding zodanig is verstoord dat de samenleving niet langer houdbaar is, een van hen het recht op
genot exclusief zal mogen uitoefenen. De rechter stelt dat de specifieke regels
die voor het huwelijk gelden niet zomaar bij analogie kunnen worden
toegepast. Hoewel het uiteraard zo is dat het om andere redenen verantwoord
kan zijn eenzelfde oplossing te geven aan een geschil tussen ongehuwd
samenwonenden als aan een soortgelijk geschil tussen gehuwden. Wie van
de twee huurders krijgt in casu de voorkeur? De partijen beschuldigen elkaar
wederzijds van ontrouw. De directe aanleiding tot de beeindiging van het
samenwonen is het feit dat de verweerder een andere vriendin heeft. De
eiseres wil de samenleving hervatten. Het is dan ook billijk dat de man de
gevolgen van zijn keuze draagt. Daarbij komt nog dat de betrokken woning
zich in dezelfde straat bevindt als de woning van de ouders van eiseres,
hetgeen de mogelijkheden op pijnlijke confrontaties met de ex van hun
dochter zou vergroten. De rechter beslist dat de wederzijdse rechten die de
partijen op het pand bezitten exclusief door de eiseres mogen worden uitgeoefend. Verweerder wordt veroordeeld om het onroerend goed te verlaten
enter vrije beschikking van de eiseres te stellen tegen uiterlijk 15 december
1989. De woonsituatie van de ongehuwde partner en meer bepaald de positie
van de partner die de huurovereenkomst met de verhuurder zelf niet ondertekend heeft is in de literatuur en in de gepubliceerde rechtspraak reeds
uitvoerig aan bod gekomen. Minder aandacht ging tot nu toe naar het conflict
tussen twee ongehuwd samenwonende huurders die heiden het huurcontract
hebben ondertekend en die derhalve als contractuele medehuurders moeten
worden beschouwd. In de enkele hierover reeds gepubliceerde vonnissen
kwam de vrederechter telkens tot het besluit dat hem geen middel bekend
was om, bij de beeindiging van de onderlinge relatie, de uitdrijving van een
van de medehuurders te bevelen. In het boger geciteerde vonnis van de
vrederechter van Kortrijk van 9 februari 1988 wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk verwezen naar het recht op eerbiediging van het gezinsleven zoals
beschermd door art. 6 E.V.R.M., dat een bevel tot uitdrijving wegens het
enkele feit van de gestoorde verstandhouding tussen de samenwonende huurders in de weg zou staan. Het geannoteerde vonnis van de vrederechter van
Hamme laat daarentegen een nieuw geluid horen. Deze vrederechter werd wel
degelijk bereid gevonden om de knoop door te hakken in het voordeel van een
van de medehuurders en de uitdrijving van een van de (ex-)partners te
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bevelen. Hiervoor werd een beroep gedaan op beginselen van billijkheid en
goede trouw. De kern van de redenering van de vrederechter was de overweging dat de bij de uitvoering van een overeenkomst vereiste goede trouw er
zich tegen verzet dat ,samenwonenden die beide huurders zijn van hetzelfde
pand, staan op het verder samen betrekken van het pand niettegenstaande de
totaal verstoorde verstandhouding" en dat ,wanneer twee ongehuwd samenwonenden een huurovereenkomst sluiten, de billijkheid meebrengt dat een
van de gevolgen hiervan is dat, wanneer de verstandhouding zodanig is
verstoord dat het samenleven niet langer houdbaar is, een van hen uiteindelijk
het recht op genot exclusief zal mogen uitoefenen"( Vred. Hamme, 21 november 1989, R.W, 1990-91,514, noot Pauwels, C.).
Het inleidend verzoekschrift strekt tot de uitdrijving van de verweerder uit
een woning die de verzoekster samen met hem huurt, alsmede tot het verbod
aan de verweerder om de woning na zijn uitdrijving nog te betreden. Bij
conclusie stelt de verweerder een tegenvordering in die ertoe strekt hem het
gebruiksrecht op de betwiste huurwoning toe te kennen. Op 1 juli 1988
hadden de beide partijen in het geding als huurders een huurcontract van
onbepaalde duur gesloten en waren ze gaan samenwonen. De verzoekster is
ongehuwd. De verweerder is gehuwd met een andere vrouw, van wie hij
feitelijk gescheiden leeft. In juli 1991 krijgen de samenwonenden onenigheid, gaan uit elkaar en sluiten een overeenkomst af tot vereffening van de
tussen he11_ on~s!a11e ~ny~d~eJdheid. D~ _vr~d_erechter verklaart zoweL de
hoofdvordering als de tegenvordering ontoelaatbaar. Indien ongehuwd samenwonenden, waarvan een nog gehuwd is, medehuurders zijn en elkaar het
exclusief genot van het gehuurde goed betwisten, is hun vordering ontoelaatbaar omdat ze steunt op een overeenkomst die strijdig is met de goede
zeden. Het huurcontract heeft een ongeoorloofde oorzaak (Vred. Bilzen,
30 september 1991, T. Vred., 1992, 16). Nemo auditur.
De partijen hebben vanaf 1973 samengeleefd op de eerste verdieping van een
gebouw gelegen in Borgerhout. In 1979 koopt de appellante het appartement
gelegen op de derde verdieping, waar de partijen gaan samenwonen. Daarop
wordt voor notaris een akte van huurovereenkomst verleden waarbij de
appellante haar appartement levenslang aan de ge"intimeerde verhuurde (,welke aldus zal eindigen de eerste der maand volgend op de maand van het
overlijden van de heer H.") tegen een eenmalige huurprijs van 500.000 frank.
De huurovereenkomst tussen samenwonenden die niet tot doel heeft het
concubinaat te bestendigen maar wel het woonrecht van partijen te vrijwaren
in geval van vooroverlijden van een van hen, is geldig. De partijen wonen nog
samen tot de appellante het appartement in december 1983 verlaat en elders
gaat wonen. Ze roept de nietigheid van de huur in. V66r de nieuwe huurwet
van 20 februari 1991 was het echter perfect mogelijk een levenslange huur te
sluiten. Sinds de wet van 13 april1997 is dit, terloops gezegd, weer mogelijk.
De rechtbank stelt dat aan de levenslange huur geen einde wordt gesteld door
de beeindiging van het concubinaat, tenzij dit duidelijk zou blijken uit de
huurakte (Rb. Antwerpen, 12 mei 1987, T. Not., 1987, 398).
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Wie kiest voor een vrije samenlevingsvorm, weet dat hij opteert voor een
riskante situatie indien geen gezamenlijk huurcontract wordt gesloten met de
verhuurder of indien degene die houder is van het huurrecht niet onderverhuurt aan zijn partner. De huurder die, na twee en een half jaar te hebben
samengewoond, de onmiddellijke uitzetting van zijn partner vordert, maakt
op onrechtmatige wijze gebruik van zijn wettelijk recht. Dit geldt des te meer
indien hij dit uitoefent op een voor zijn partner bijzonder nadelige wijze, met
name zonder rekening te houden met haar gezinstoestand (twee kinderen ten
laste, een gehandicapt en een schoolgaand), en haar fmanciele toestand. De
vrederechter zegt voor recht dat de verweerster de door haar bewoonde
plaatsen op de eerste verdieping slechts moet verlaten tegen 31 juli 1988.
Ze moet inderdaad de nodige tijd krijgen om een andere woning te vinden.
Dit zal de eiser geen nadeel berokkenen vermits de partijen weliswaar op
dezelfde verdieping verblijven, maar in gescheiden appartementen (Vred.
Sint-Jan-Molenbeek, 10 mei 1988, R. W., 1988-89, 1274, noot, zie en vergelijk: Vred. St.-Niklaas, 15 april1985, R. W., 1985-86, 1088, noot Herbots, J.).

§ 4. Beeindiging door ontbinding
258. ONTBINDING VAN DE HUUR. GEEN EIGENMACHTIGE VERBREKING. -De
huurovereenkomst,is-een wederzijdse overeenkomst. Ret stilzwijgend ontbindend beding van art. 1184 B.W. is erop van toepassing. Normaal wordt
een wederkerig contract bij toepassing van art. 1184 B.W. ontbonden met
terugwerkende kracht vanaf haar ontstaan. Bij huurovereenkomsten wordt
deze terugwerkende kracht radicaal . uitgesloten: de ontbinding van deze
overeenkomsten gaat in principe slechts terug tot de dag waarop de vordering
tot ontbinding bij de rechter wordt ingeleid (Vandeputte, R., De overeenkomst, p. 272).
Inzake huur is het uitdrukkelijk ontbindend beding nietig (art. 1762bis
B.W.). Voor de ontbinding van de huur wegens wanprestatie is dus altijd
de tussenkomst van de rechter vereist, al bevat het contract een uitdrukkelijk
ontbindend beding.
De huurder mag de huur nooit eigenmachtig verbreken. Een dame huurde
voor haar dochters Laurence en Michele twee studentenkamers in Namen. Er
waren in het ,kot" nog drie andere kamers, die verhuurd waren aanjongens.
De jongens hadden een stormachtig liefdesleven en namen drie jongedames
,in huis". Er waren nu acht bewoners in plaats van vijf. Dit zorgde uiteraard
voor praktische problemen, zoals het ontstaan van ,files" voor de badkamer.
Midden in het schooljaar ,verbrak" Laurence haar contract. Ze was het beu
dat de eigenaar niet optrad. De vrederechter van het eerste kanton van N amen
oordeelde dat Laurence techt had op de ontbinding wegens wanprestatie,
maar stelde vast dat zij niet eigenmachtig had mogen optreden. Haar moeder
moest de helft van de nog resterende huur van Laurence betalen (Vred.
Namen, 17 december 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 41).
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259. UITDRUKKELin( ONTBINDEND BEDING. - Art. 1762bis B.W. bepaalt dat
in huurovereenkomsten het uitdrukkelijk ontbindend beding voor niet geschreven wordt gehouden. Tot voor het Hof van Cassatie werd de stelling
verdedigd dat deze bepaling aileen de bescherming van de belangen van de
huurder beoogt en dat een beding ten nadele van de verhuurder dus perfect
ge1dig is. Het Hofvan Cassatie verwierp deze stelling. Art. 1762bis B.W. is
in a1gemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid (Cass.,
24 maart 1994, Arr. Cass., 1994, 305; R. W., 1995-96, 1451, noot Van
Oevelen, A.; JL.MB., 1994, 765).
260. ONTBINDING. GOEDE TROUW.- Bij overeenkomst van 28 augustus 1986
verkregen de eisers van de N.M.B.S. het genot van een grond die zou dienen
als parking voor hun hotel-restaurant. Op 21 oktober 1986 kregen ze bericht
van de N.M.B.S. dat de toelating bij vergissing gegeven werd en dat een
einde werd gesteld aan het contract tegen 31 januari 1987. De eisers hadden
echter reeds aanzien1ijke kosten gemaakt om de parking in te richten.
Bovendien hadden ze aan het clienteel gemeld dat er bijkomende parking
was, waardoor hun zakencijfer de hoogte was ingegaan. Toch kan een
overeenkomst die ten precaire titel werd ges1oten niet willekeurig beeindigd
worden. De rechter moet erover waken dat er geen misbruik wordt gemaakt
van een contractuee1 voorzien recht van ontbinding. De c1ausu1e waarbij een
partij op-ge1ijk-welkogenb1ik-en-om gelijk welkeTeden een overeefikomst
kan ontbinden, mag niet tot gevo1g hebben dat ze hierdoor beveiligd zou zijn
tegen de eventue1e nadelige gevolgen van haar eigen fout. Dit zou strijdig
zijn met de vereiste van de goede trouw bij de sluiting en de uitvoering van
de overeenkomsten. De N.M.B.S. heeft duidelijk gedwaa1d over de draagwijdte van haar rechten op de gronden. Ze wordt veroordee1d tot een vergoeding van ongeveer 65.000 frank (Rb. Luik, 12 januari 1990, Pas. 1990, III,
77).
261. VOORWAARDELIJKE ONTBINDING. ONWETTIG.- Een verhuurder eiste de
ontbinding van de huur evena1s de betaling van de achterstallige huurge1den.
De vrederechter vonniste dat ,de huurovereenkomst tussen partijen onmiddellijk en ten nadele van verweerders za1 verbroken zijn indien zij na1aten de
huurprijs te beta1en v66r de 8ste van iedere nieuwe maand, met uitdrijving uit
hun huurwoning met a1 hun roerende goederen, na verloop van 48 u. vanaf de
betekening van dit vonnis". Hij oordee1de dat de onmiddellijke ontbinding
een te zware sanctie zou zijn, ge1et op de geringe achterstand in beta1ing en
de door de huurder uitgevoerde werken. De rechtbank van Leuven viel de
(anonieme) vrederechter wat betreft het 1aatste punt bij. Voor de voorwaarde1ijke ontbinding kreeg de vrederechter een nul. De vrederechter mocht de
voorwaarden van het contract niet wijzigen en moest ofwe1 de ontbinding
uitspreken ofwe1 de uitvoering van het contract bevelen (met eventuee1
uitste1 van beta1ing). Een tussenoplossing, zoals een voorwaarde1ijke ontbinding is niet. moge1ijk (Rb. Leuven, 15 mei 1991, T.B.B.R., 1993, 77).
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262. GERECHTELIJKE ONTBINDING. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. - ,Liza un
monde etrange, sensuel vous emporte a l'originalite de 9 a 20 h. egalement
week-end mais uniquement sur rendez-vous (mass.) au ... " Het in de aankondiging opgegeven adres was het appartement dat Liza huurde onder beding
het gehuurde goed uits1uitend voor bewoning te gebruiken. Dat beding had
Liza duidelijk niet nage1eefd en daarom verkreeg de verhuurder de ontbinding van de huur en een ontbindingsvergoeding van een maand huur (Vred.
Ukkel, 22 augustus 1988, J. T., 1989, 184). Deze vergoeding werd billijkheidsha1ve vastgeste1d door de vrederechter. In de noot onder het vonnis
wordt erop gewezen dat de rechter uitspraak had moeten doen vo1gens het
gemeen recht inzake schadevergoeding, en niet naar billijkheid (De Page, H.,
Traite, II, nr. 800 en Cass., 5 maart 1982, Pas., 1982, I, 800). Een tip voor
alle vrederechters dus. Een tip voor alle masseuses: neem een prive-te1efoonnummer, en 1aat de mannen bellen. En ze1fs a1s de huisbaas zou bellen en uw
stem zou herkennen, dan nog ...
Een huurder b1eef in gebreke de huur voor januari 1985 te beta1en. Op
1 februari 1985 vo1gde de dagvaarding, zonder voorafgaande ingebrekeste11ing. De vrederechter van Brugge sprak reeds op 25 februari 1985 de ontbinding van de huur uit. Op 18 maart 1987 werd het vonnis van de vrederechter
in hoger beroep ongedaan gemaakt. Hij had beta1ingstermijnen moeten
toekennen en s1echts daama, in geva1 van niet-betaling, de ontbinding
moeten uitspreken (Rb. Brugge, 18 maart 1987, R.W., 1987-88, 1414).

263. GERECHTELIJKE ONTBINDING. GEVOLGEN. - De gerechte1ijke ontbinding
van een overeenkomst met opeenvolgende prestaties, zoals een huurovereenkomst, gaat in de regel, wat haar gevolgen betreft, slechts terug tot de datum
van de instelling van de vordering in rechte (Cass., 8 oktober 1987, Arr. Cass.,
1987-88, 164; R. W., 1987-88, 1505; Pas., 1987, I, 154; Rev. Not. B., 1988,
249; R.C.J.B., 1990, 379, noot Fontaine, M.). Het Hof zei: ,in de regel".
(Attendu que ... la resolutionjudiciaire d'un contrat a prestations successives
ne remonte en regle, quanta ses effets, qu'a la demande en justice ... ") De
verhuurder, slachtoffer van een onrechtmatige beeindiging van de huur, die tot
de gerechtelijke ontbinding leidt, heeft recht op volledige vergoeding van zijn
schade. Die schade wordt door de rechter begroot, aldus het Hof van Cassatie.
In casu kunnen de feiten als volgt geschetst worden; Een huurder verdween uit
het verhuurde goed en betaalde geen huur meer. Hij werd op 12 februari 1981
in gebreke gesteld door de verhuurder. De dagvaarding volgde twintig maanden later op 21 december 1982. De rechter veroordeelde de huurder om de
door de verhuurder gederfde huur van 12 februari 1981 tot 31 maart 1990 te
betalen, zijnde de som van 8.941.086 frank. De huurder oordeelde dat hij
slechts veroordeeld kon worden tot betaling van de huur vanaf 21 december
1982 tot 31 maart 1990 omdat de feitenrechter ,de gevolgen van die ontbinding niet kon laten teruggaan tot v66r de datum van de vordering in rechte, dat
wil zeggen tot v66r 21 december 1982." De voorziening van de huurder werd
verworpen: de verhuurder behield zijn recht op volledige schadevergoeding.
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De gerechtelijke ontbinding van een duurovereenkomst, zoals een huurovereenkomst, werkt aileen voor de toekomst indien de ter uitvoering van de
overeenkomst volbrachte prestaties niet meer kunnen worden teruggegeven
(Cass., 31 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 584; Pas., 1991, I, 580; Bull.,
1991, 520; R.W., 1991-92, 774). Op 30 juni 1989 verklaarde de Rechtbank
van Brussel een huurovereenkomst ontbonden met ingang van 7 mei 1987.
Op die datum was de huurder uitgezet krachtens een vonnis van de vrederechter, dd. 6 januari 1987. In werkelijkheid had de huurder, volgens de
rechters van Brussel, het recht om tot 15 november 1988 in het gehuurde
goed te blijven. De vrederechter had zijn huiswerk dus slecht gemaakt. Na
7 mei 1987 was er echter niets meer uitgevoerd zodat vanaf dan de ontbinding kon ingaan.
De ontbinding van een huurovereenkomst kan ook terugwerkende kracht
hebben vanaf het ogenb1ik dat de overeenkomst niet meer wordt uitgevoerd
en er bijgevolg geen reden tot teruggave is. Door de beeindiging van de
overeenkomst v66r de beslissing van de geadieerde rechter over de vordering
tot gerechtelijke ontbinding verdwijnt het voorwerp van die vordering niet
(Cass., 14 april 1994, Arr. Cass., 1994, 375; R. W., 1995-96, 532; JL.MB.,
1995, 1240, noot Jeunehomme, J.). De Rechtbank van Eerste Aanleg van
Brussel had hier in een vonnis van 16 december 1992 (onuitg.) anders over
beslist. De rechtbank weigerde ook uitspraak te doen over de schadevergoeding gevorderd door het slachtQffe:c van de wanprestatie. -- .-

§ 5. Niet-nakomingsexceptie
264. E.N.A.C. - In het kader van een wederkerige overeenkomst kan de
contractant die van zijn medecontractant de nakoming van diens verbintenissen niet bekomt, de nakoming van zijn eigen verbintenissen uitsteilen
totdat de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert of aanbiedt ze uit te
voeren. Dit is althans in principe mogelijk. Een verhuurder maakte zich
schuldig aan belangrijke wanprestatie omdat hij de beloofde hersteilingen
niet uitvoerde. De huurder ondervond daardoor ongemakken, maar voerde
als reactie zijn verplichtingen tot onderhoud als huurder niet meer uit, zodat
definitieve schade ontstond. De rechter ten gronde verklaarde de huurovereenkomst ontbonden ten laste van de verhuurder, maar oordeelde tevens dat
de huurder ten onrechte aile huurdershersteilingen had gestaakt (Cass.,
6 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 935; Pas., 1986, I, 849; R.C.JB., 1990,
559, noot Herbots, J.; JT., 1987, 350).
Op 4 april 1989 oordeelde de Burgerlijke Rechtbank van Brussel dat een
huurder, wanneer zijn verhuurder nalaat de herstelingen te zijnen laste uit te
voeren, nooit een beroep kan doen op de exceptio non adimpleti contractus:
,dat (de huurder) het recht (niet) in eigen handen mag nemen door het bedrag
van de huur aan zijn raadsman in consignatie te geven" (het woord ,niet"
werd verkeerdelijk niet afgedrukt). Ret Hof van Cassatie verbrak vanzelfsprekend het vonnis (Cass., 14 maart 1991, Arr. Cass., 1990-91, 735; Res.
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Jur. Imm., 1992, 175; R. W., 1993-94, 1276; J. T., 1992, 77; Pas., 1991, I,
658).

Br werd een telefooninstallatie verhuurd voor de periode 1979-1992. Br was
contractueel overeengekomen dat de huurder het contract eenzijdig kon
verbreken op voorwaarde dat hij een vergoeding zou betalen aan de verhuurder. In 1984 besloot de huurder het contract te verbreken, maar betaalde
de vergoeding niet. Als antwoord daarop weigerde de verhuurder bij toepassing van de exceptio non adimpleti contractus het contract als ontbonden te
beschouwen. De handelsrechter oordeelde dat dit terecht was (Kh. Brussel,
18 februari 1988, T.B.H., 1988, 733, noot). Ben gebouw werd verhuurd voor
een duur van achttien maanden (van 1 januari 1980 tot 30 juni 1981). Daags
na de ondertekening van de huurovereenkomst ondertekenden dezelfde
partijen een andere overeenkomst, waarin de huurder een aankoopoptie op
het gehuurde goed kreeg. De koopprijs bedroeg 9.000.000 frank. Indien de
koopoptie niet werd gelicht v66r 15 april 1981 was de huurder een schadevergoeding verschuldigd van 1.800.000 fank. De verhuurder liet echter na
een aantal onderhoudswerken te zijnen laste uit te voeren, o.a. aan de centrale
verwarming en aan de goederenlift. Toch vorderde hij van de huurder de
schadevergoeding omdat die de optie niet had gelicht. De huurder antwoordde daarop dat hij enkel de exceptio non adimpleti contractus had
toegepast, die geldt voor alle synallagmatische rechtsverhoudingen. De
huurder werd in het gelijk gesteld. Hij moest de schadevergoeding van
1.800.000 frank niet betalen (Brussel, 9 november 1988, Res. Jur. Imm.,
1989, 87).
Wie de exceptio non adimpleti contractus inroept, draagt het risico: als hij
later ongelijk krijgt van de rechter moet hij daar alle onaangename gevolgen
van dragen. Ben huurder leed schade, gedeeltelijk door zijn eigen schuld,
maar ook door vocht dat afkomstig was van het aanpalende huis. V oor de
fout van derden is de verhuurder natuurlijk niet aansprakelijk. Toch schortte
de huurder de betaling van de huurprijs op. De ingehouden huurgelden liepen
op tot het bedrag van 127.575 frank. Waarschijnlijk dacht de huurder dat de
vochtigheidsproblemen toerekenbaar waren aan de verhuurder. Maar dat
bleek een vergissing te zijn: de vochtigheid was een gevolg van de slecht
onderhouden toestand van het aanpalende huis dat reeds langdurig verzegeld
was in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De huurder-excipiens
kwam terug van een kale reis (Rb. Luik, 26 mei 1987, T.B.B.R., 1988,
552, noot Hubeau, B.).
De vrederechter van Kortrijk oordeelde dat de verbintenis van de verhuurder
tot terugbetaling van hetgeen hij onverschuldigd aan huur heeft ontvangen,
geen verbintenis is die wederkerig is aan de contractuele verbintenis van de
huurder tot betaling van de huurprijs. De huurder mag de betaling van de
huurprijs dus niet opschorten todat de verhuurder het ten onrechte ontvangen
huurgeld heeft terugbetaald (Vred. Kortrijk, 30 september 1986, R. W., 198788, 1411).
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§ 6. Goede trouw en rechtsmisbruik
265. VERHUUR VAN VOERTUIG. DIEFSTAL. ONRECHTMATIGE VERBREKING. Partijen sloten een huurovereenkomst m.b.t. een voertuig. De huurders
kunnen niet te goeder trouw een einde stellen aan het contract wegens
diefstal van het voertuig, terwijl zij zich misschien onvoorzichtig blootgesteld hebben aan dergelijke diefstal en de verhuurder een gelijkaardig voertuig ter beschikking stelt. Derhalve dienen zij een vergoeding te betalen
omwille van de ongerechtvaardigde verbreking van de contractuele verhouding (Brussel, 11 mei 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11919).
266. KEUZE ONTBINDING OF UITVOERING. RECHTSMISBRUIK. - Jndien de huurder de betaling van de huurprijs staakt, heeft de verhuurder de keuze tussen
de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de huurder met eventuele
schadevergoeding of de uitvoering ervan. De rechter is niet gemachtigd zijn
keuze in de plaats te stellen van die van de verhuurder. De verhuurder maakt
geen misbruik van zijn contractueel recht door de uitvoering van de verbintenis te vorderen. De verhuurder zou echter wel misbruik maken van zijn
contractueel recht indien hij blijft weigeren het thans ongebruikt goed te
laten onderverhuren of rechtstreeks te verhuren aan ernstige en kredietwaardige aspirant-huurders enk:el met de bedoeling de huurder te benadelen
en zonder enig voordeel voor zichzelf. Er moet ~all wel aangetoond worden
dat de bedoeloe-kanaidaten--en aan de criteria beantwoorden en bereid zijn
effectiefte buren (Vred. Kontich, 1 december 1988, R.W, 1989-90, 59).
267. MISBRUIK VAN RECHT. - Tussen de partijen werd een huurovereenkomst
gesloten, die de voortzetting was van een vroeger huurcontract. Na de
sluiting van die overeenk:omst, hebben de huurders evenwel een huis gekocht. Zij brachten de verhuurders hiervan op de hoogte en vroegen hierbij
de verbreking van de pas gesloten overeenkomst. Ze verklaarden tevens het
nodige te doen om een nieuwe huurder te vinden en vonden inderdaad
iemand die bereid was het goed in huur te nemen. De verhuurders wijzigden
bij die gelegenheid echter de huurvoorwaarden: de huurprijs en de waarborg
werden verhoogd. Hierdoor zag de kandidaat-huurder van zijn voornemen af.
Hetzelfde deed zich voor met een tweede eveneens door de huurders voorgedragen kandidaat. Omdat er geen oplossing uit de bus viel, hebben de
huurders de verhuurders uiteindelijk doen oproepen in verzoening voor de
vrederechter. De verhuurders kwamen evenwel niet opdagen. Tenslotte
kwam de zaak ten gronde voor. De verhuurders vroegen de verbreking van
de overeenkomst, de betaling van achterstallige huurprijzen en een schadevergoeding gelijk aan zes maanden huurprijs. De huurders voerden aan dat
die vordering blijk gaf van rechtsmisbruik. De eerste rechter ging op hun
stelling in. Hij nam een reeks fouten aan in hoofde van de verhuurders en
wees hun hoofdeis als ongegrond af. In boger beroep oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel evenwel dat de huurders hun verbintenis
niet nagekomen waren en dat de verhuurders onder die omstandigheden het
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recht hadden, hetzij de andere partij tot uitvoering van de overeenkomst te
dwingen, hetzij de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te
vorderen. De rechter in hoger beroep besliste verder dat, aangezien de
uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk was (vermits de verhuurders zelf het huis waren gaan betrekken) de verhuurders de ontbinding
mochten vorderen en aanspraak mochten maken niet alleen op de achterstallige huur, maar ook op de wederverhuringsvergoeding, conventioneel
bepaald op zes maanden en dat, nu zij ,hun rechten in de wet putten en bij
procedure opeisen, de verhuurders derhalve geen misbruik van recht plegen". De huurders gaan in cassatie. Procureur-Generaal Krings schetst de
rechtspraak van het Rofvan Cassatie sinds de jaren 1940. Zijn redenering is
de volgende. Uit de tegenstelling van het vonnis van de eerste rechter - die
om tot rechtsmisbruik te concluderen het bestaan van fouten aan de zijde van
de verhuurders heeft vastgesteld - en het arrest van de appelrechter - die
zich ertoe beperkt heeft het bestaan van een recht en van de ermee gepaarde
rechtsvordering vast te stellen, om te beslissen dat er geen rechtsmisbruik
bestaat - moet worden afgeleid dat de rechter in hoger beroep heeft
geoordeeld dat het bestaan van een fout ten laste van de verhuurders geen
invloed kan hebben ten aanzien van de aanwending van het recht waarop ze
zich beroepen. Nu de eerste rechter fouten had vastgesteld en de eisers in hun
conclusie in hoger beroep die stelling verder hadden ontwikkeld, kon de
appelrechter die stelling slechts verwerpen door te beslissen dat die fouten
niet bestonden. Dat blijkt niet uit het vonnis, zelfs niet impliciet. Ret enige
wat daaruit is af te leiden is dat de rechter in hoger beroep met het vraagstuk
geen rekening heeft gehouden, omdat hij oordeelde dat het bestaan van het
recht volstaat om de uitoefening ervan te wettigen. Die gevolgtrekking is
fout. Ret Rof van Cassatie volgt die redenering en vernietigt het bestreden
arrest. Mis bruik van recht kan inderdaad ook bestaan wanneer dat recht op de
wet steunt en bij regelmatige procedure wordt opgeeist (Cass., 10 juni 1988,
Arr. Cass., 1987-88, 1308, concl. Krings, E.; Pas., 1988, 1213; R. W., 198889, 771).
De ontbinding van de hoofdhuur die enkel te wijten is aan de fout van de
huurder, berokkent aan de onderhuurder een schade waarvoor hij schadevergoeding mag vorderen. Indien de verhuurder die de keuze heeft tussen een
vordering tot ontbinding van een huur, die de beeindiging van een onderhuur
met zich brengt, en de vordering tot ontbinding van een andere huur zonder
onderhuur, kiest voor de eerste, maakt hij misbruik van zijn recht en
berokkent zodoende aan de onderhuurder een schade waarvan deze de
vergoeding mag vorderen. De verhuurder en de hoofdhuurder zijn hoofdelijk
gehouden tot de vergoeding. De vrederechter had de hoofdhuurder van een
appartement veroordeeld tot de betaling van de achterstallige huurgelden en
had de ontbinding van de huur uitgesproken ten laste van de hoofdhuurder.
Tegen dit vonnis werd derdenverzet aangetekend door de onderhuurder die
met onmiddellijke uitzetting bedreigd was. Tijdens die procedure blijkt dat
de hoofdhuurder ook huurder was van het gelijkvloers dat niet onderver-
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huurd was. De verhuurder had van deze huurovereenkomst niet de ontbinding gevorderd omdat de huurder de huurprijs biijkbaar betaaide. Via een
eigenaardige redenering oordeelt de vrederechter van Sint-Gillis dat de
eigenaar een fout begaan heeft door de ontbinding te vragen van de huur
van de eerste verdieping en niet die van de geiijkvioerse verdieping. Dit zou
in zijn hoofde zeifs rechtsmisbruik uitmaken. Op grond van dit rechtsmisbruik en op grond van de fout van de hoofdhuurder van niet-betaling van zijn
huurprijs, worden zowei de eigenaar ais de hoofdhuurder tot een (op 50.000
frank geraamde) schadevergoeding veroordeeld jegens de onderhuurder
(Vred. Sint-Gillis, 4 januari 1990, T Vred., 1991, 232).
In een bijzonder omstandig gemotiveerd vonnis bevestigt de Rechtbank van
Eerste Aanieg van Charleroi het vonnis dat aan de verhuurder die onverbiddeiijk de nakoming van de huurovereenkomst vorderde, rechtsmisbruik
toeschreef. Een wederverhuringsvergoeding van een semester wordt toegekend (Rb. Luik, 23 januari 1990, TB.B.R., 1990, 484). In de overvioedig
geciteerde rechtsieer vindt men ook Nederiandstalige bijdragen, wat gezien
de zeidzaamheid hiervan onderstreept moet worden.
Uit het aigemeen rechtsbeginsei van de goede trouw en uit art. 1134 B.W.
voigt dat op aile contractspartijen de verbintenis rust op Ioyaie wijze samen
te werken. Dit houdt onder meer in dat geen enkele contractspartij de Iasten
en de verbintenissen die op de andere contractspartij rusten, nodeioQs_rrmg
verzwaren. Het is dan ook volkomen onjuist te beweren dat -siechts een van
de contractspartijen de verplichting zou hebben om de schade te beperken. In
ieder gevai moet in casu worden aanvaard dat het voorstei van de huurster
meer dan redeiijk was, en van die aard dat het aile schade die voor de
verhuurders uit de voortijdige beeindiging van de overeenkomst zou kunnen
voortvioeien, ruimschoots zou vergoeden. De verhuurders hadden dan ook
geen enkei rechtmatig beiang om dit voorstei te weigeren. Door hun weigering en hun eisen dat het huurcontract nageieefd zou worden tot op het
ogenbiik dat de huurster een voor hen aanvaardbare kandidaat-huurder zou
aanbrengen, veroorzaakten zij voor de huurster een schade die buiten verhouding stond tot hun eigen voordeel. In het omstandig gemotiveerd vonnis
worden de feiten in geuren en kieuren weergegeven, doorspekt met bedenkingen zoais de voigende: ,een en ander werpt toch wei een merkwaardig
daglicht op de brief van verhuurders van 29 augustus 1991; de verhuurders
nemen daarbij een attitude aan, die men inderdaad nog wei bij sommige
rechtszoekenden vaststelt, en die erop neerkomt dat zij in het kader van
bepaaide onderhandeiingen wei bereid zijn mondeiing toezegging te doen en
verbintenissen aan te gaan, maar dat zij weigeren die toezeggingen en
verbintenissen op papier vast te Ieggen; aidus roepen ze een situatie in het
Ieven waarbij ze een volledige vrijheid van handeien behouden, en waarin zij
voikomen eenzijdig, potestatief, ten allen tijde hun voorwaarden aan de
andere partij kunnen opdringen". De huurster ontving inderdaad de voigende
brief: ,Hiermee bevestigen we U de ontvangst van Uw aangetekend schrijven van 26 augustus I991. Gelieve te noteren dat wij ons niet akkoord
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kunnen verklaren met de inhoud van deze brief en dat wij erop staan dat de
bepalingen omtrent een vroegtijdig verbreken van de overeenkomst stipt
worden nageleefd". De huurster was door deze brief verontrust en nam
telefonisch contact op met de verhuurders. Tijdens dit telefonisch onderhoud
werd gezegd dat de huurster zich niet ongerust hoefde te maken omdat de
brief van 29 augustus 1991 slechts een formaliteit was die moest verstuurd
worden op advies van de advocaat (Vred. Antwerpen, 25 november 1992,
R. W., 1993-94, 784).
Een geneesheer en zijn broer huren een onroerend goed voor een duur van 9
jaar met een mogelijkheid van opzegging na elke driejarige periode. Op hun
vraag renoveert de verhuurder het goed voor een bedrag van meer dan
350.000 frank. Op die marrier kon de geneesheer het goed ook gebruiken
voor de uitoefening van zijn praktijk. Na eenjaar betekenen de huurders aan
de verhuurder hun beslissing om voortijdig aan de huurovereenkomst een
einde te maken. Ze stellen hierbij een opzeggingstermijn voor van 1 maand.
De verhuurder verzet zich tegen deze voortijdige verbreking en eist de
voorzetting van de huur en de uitvoering in natura van de verbintenissen
die eruit voortvloeien. Toch verlaten de huurders het gehuurde goed op de
door hen bepaa1de datum. De verhuurder vordert daarop de gedwongen
uitvoering van de huur en krijgt gelijk van de rechter, die vindt dat de
huurders blijk hebben gegeven van ,une totale insouciance des interets de
leurs co-contractant au mepris d 'engagements contractes peu auparavant".
Hij aanvaardt niet dat de verhuurder misbruik zou gemaakt hebben van zijn
contractuele rechten (Rb. Bergen, 4 maart 1988, J T., 1989, 479).
Een gerechtsdeurwaarder die in het kanton van Louveigne benoemd wordt,
vindt er onderdak bij een schoolkameraad. Ze sluiten een huurovereenkomst
voor negen jaar die eenzijdig opgezegd kan worden na elke driejarige
periode. Maar de zaken van de gerechtsdeurwaarder floreren en na een jaar
blijkt de gehuurde gelijkvloerse verdieping niet meer ruim genoeg voor zijn
kantoor. Hij wi1 de huur voortijdig beeindigen, is bereid een trimester huur
als vergoeding te betalen en stuurt de sleutels terug per aangetekende brief.
De verhuurders willen evenwel de nakoming van de huur. De Rechtbank van
Eerste Aanleg van Luik stelt dat de verhuurder zijn best moet doen om de
schade hem veroorzaakt door de niet-naleving van de verbintenis van de
huurder, in de mate van het mogelijke te beperken. Hij mag niet speculeren
op de voordelen die een onverbiddelijke naleving van de overeenkomst hem
zou opleveren. Hij moet, zoals trouwens ook de tegenpartij, initiatieven
nemen om de hinder die de gerechtelijke achterstand kan veroorzaken zo
laag mogelijk te houden. Indien de nakoming van de huur niet meer mogelijk
is, moet de verhuurder de rechtmatigheid van de wederinbezitneming van het
gehuurde goed na de verbreking van het huurcontract door de fout van de
huurder doen vaststellen en zijn recht op een integrale vergoeding van zijn
schade, die aldus beperkt wordt, uitoefenen. De vrederechter vindt dat een
vergoeding van 8 maanden huur in casu een adequate en integrale vergoeding uitmaakt (Rb. Luik, 19 mei 1989, JL.M.B., 1989, 1316).
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Een video-apparaat werd gedurende vele maanden verhuurd voor 3.000
frank per maand. De verhuurder eist de betaling van achterstallige huurgelden voor een bedrag van 102.000 frank. Deze som lijkt de rechtbank
overdreven. De waarde van het toestel komt overeen met zeven maanden
huur. Het overdreven karakter van die prijs werd ambtshalve door de rechtbanlc opgeworpen. De rechtbank spreekt hier van rechtsmisbruik in hoofde
van de schuldeiser en matigt het gevorderd bedrag. Dit is wel een onorthodoxe toepassing van de theorie van het rechtsmisbruik (Rb. Aarlen, 5 mei
1989, J.L.MB., 1989, 1189).

§ 7. Strafbeding en wederverhuringsvergoeding
268. STRAFBEDING EN WEDERVERHURINGSVERGOEDING. - In een huurovereenkomst wordt er een wederinhuringsvergoeding van zes maanden bedongen voor het geval de huurovereenkomst ontbonden wordt door de schu1d
van de huurder. De rechter mag die vergoeding niet herleiden tot de werkelijk geleden schade, door de wederinhuringsvergoeding op grond van
art. 1760 B.W. te verminderen tot 2 maanden. De partijen mogen van de
schaderegeling, bepaald bij art. 1760 B.W. afwijken en een forfaitaire
schadevergoeding overeenkomen. Dit strekt de partijen tot wet (art. 1134
B.W.). Overeenkomstig art. 1152 B.W. kan aan de andere partij geen grotere
noch k1einere som worden toegekend, indien in de overeenkomst bedongen
is dat hij die in-gebreke-blijft; forfaitaire sclradevergoecling moeCbetaleii
(Cass., 18 december 1987, Pas., 1988, I, 486; A. C., 1987-88, 521).
269.

GELDSOM ALS PRIJS VOOR HET RECHT DE HUUR EENZIJDIG TE ONTBINDEN.

Het strafbeding vergoedt de schade die de schuldeiser
lijdt tengevolge van de niet-nakoming van de hoofdverbintenis (art. 1229,
eerste lid B.W.). Derhalve is geen stratbeding in de zin van art. 1229 B.W.,
de contractuele bepaling waarbij een geldsom bedongen wordt die geen
vergoeding van schade is, maar de tegenprestatie van een recht om het
contract eenzijdig te ontbinden (Cass., 8 december 1988, Arr. Cass., 198889, 427; Pas., 1989, I, 389, noot).
In dezelfde zin oordeelde het Hof van Beroep van Brussel. Ook bier werd in
het contract bedongen dat de huurder het recht had af te zien van de uitvoering van het contract tegen de betaling van een forfaitaire en niet herleidbare
vergoeding die gelijk was aan de helft van de nog te vervallen bedragen tot
de normale einddatum van het contract. De huurder riep in dat dit stratbeding
ongeldig was omdat het gestipuleerd bedrag aan de schuldeiser een voordeel
toekende dat niet in verhouding stond met de geleden schade. Een stratbeding vergt echter schuldige niet-nakoming van het contract en is gegrond op
de contractuele aansprakelijkheid. Hogervermelde clausule bevatte evenwel
enkel de prijs voor het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken.
Bijgevolg kon de rechter geen gebruik maken van art. 1231 B.W om de
vergoeding te verminderen als de huurder zijn verbintenis gedeeltelijk had
uitgevoerd. Deze beslissing leidt tot een paradoxaal resultaat. Omdat de
GEEN STRAFBEDING. -
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huurder geen fout treft, ontsnapt de clausule aan de rechterlijke controle. Zou
de huurder zich dan wel aan de hoge vergoedingen kunnen onttrekken door
zich op foute wijze te gedragen? Of kan de wettigheid van dergelijke
clausule betwist worden door aan te tonen dat het recht op eenzijdige
contractsverbreking slechts bedongen werd met de bedoeling te ontsnappen
aan de absolute nietigheid die overdreven strafbedingen sanctioneert? (Brussel, 22 mei 1986, T.B.H., 1988, 192 noot C.S.).
270. WEDERVERHURINGSCLAUSULE. OVERDREVEN VOORDEEL. - Een appartement werd verhuurd tegen een maandelijkse huurprijs van 7.000 frank plus
500 frank lasten. De huurder verliet echter zonder reden het appartement.
Bovendien liet hij noch een adres na, noch gaf hij de sleutels terug. Pas ter
zitting werden de sleutels teruggegeven. De verhuurder vorderde een wederverhuringsvergoeding van 6 maanden huur. Hierbij steunde hij zich op een
bepaling van de huurovereenkomst dat in geval van voortijdige beeindiging
van de huur door de huurder, deze een semester huur ten titel van vergoeding
zal betalen aan de verhuurder, bovenop de huur van het lopende trimester. De
rechtbank van Brussel besliste dat die clausule de verhuurder een overdreven
voordeel bezorgt en nietig verklaard moet worden. De door de vrederechter
toegestane wederverhuringsvergoeding van 21.000 frank moet als voldoende
beschouwd worden (Rb. Brussel, 29 april1993, Res. Jur. Imm., 1993, 105).
271. WEDERVERHURINGSVERGOEDING GEVORDERD NA DE ONTBINDING. - Nadat
bij vonnis de ontbinding van een huur werd bekomen, is een latere vordering
van een wederverhuringsvergoeding niet ontvankelijk. De beroepsinstantie
moet aanvaarden wat het vonnis a quo besliste m.b.t. het minnelijk akkoord
tot beeindiging van de huur en de gevolgen daarvan. Volgens de appellant
heeft de eerste rechter zich manifest vergist en is er nooit een minnelijke
beeindiging van de huur geweest. Maar volgens art. 1043 B.W. staat tegen
een vonnis waarbij de rechter akte neemt van de overeenkomst die de
partijen gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig
aanhangig is gemaakt, voor de gedingvoerende partijen in beginsel geen
voorziening open. Een voorziening is slechts mogelijk indien de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen en behoudens de wijzen van
uitlegging en verbetering bepaald in de artt. 793-801 Ger.W., indien daartoe
grond bestaat (Rb. Brussel, 11 januari 1988, Res. Jur. Imm., 1988, 183).

§ 8. V erlies van de zaak
272. Art. 1741 B.W.- Een hoeve was ingestort. De vrederechter oordeelde dat
de verbreking slechts gedeeltelijk moest zijn en met name beperkt tot de
verloren goederen. De exploitatie op het deel van het verhuurde goed dat niet
instortte, mocht verdergezet worden (Vred. Verviers, 6 juni 1988, T. Vred.,
1989, 149). In een gelijkaardige zaak besliste de rechtbank van Verviers in
tegenovergestelde zin. Volgens art. 1741 B.W. heeft het verlies van de
gehuurde zaak de verbreking van de huur tot gevolg. Het materiele of
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juridische verlies veronderstelt een onmogelijkheid voor de verhuurder om
het genot te verschaffen. De oorzaak van het verlies is irrelevant, zodat ook
het tenietgaan van het gehuurde goed door de fout van een van de partijen
een einde stelt aan de overeenkomst. Hoewel de grond een voor de pacht
essentieel element uitmaakt, maken ook de gebouwen van een hoeve die
bestemd is voor de uitbating van melkproductie een belangrijk deel van de
huur uit. Men moet oog hebben voor de overeengekomen bestemming en
aannemen dat er een totaal verlies is als de realisatie van die bestemming
onmogelijk is geworden, al is het goed op zich niet volledig tenietgegaan.
Het is bijgevolg tevergeefs dat de huurder voorstelt om de huur verder te
zetten door de gronden uit te baten vanuit een woning die hem toebehoort en
met gebruik van stallingen die door hem op zijn eigen gronden gebouwd zijn
(Rb. Verviers, 1 februari 1989, Rev. Not. B., 1989, 170).
273. POUT vAN DE HUURDER. - De huurder die naar het buitenland vertrekt
om er de eindejaarsfeesten te vieren en geen enkele beschermingsmaatregel
neemt om de centrale verwarming en de waterleiding te beschermen tegen de
gevolgen van het vriesweer begaat een fout die zijn aansprakelijkheid
meebrengt. De huurder kan zich dan niet bevrijden, ook niet indien het
ongeval gedeeltelijk te wijten is aan een gebrek van de installatie of aan
een nalatigheid van de verhuurder. Dit is uiteraard een toepassing van de
equivalentie-theorie. De huurder is slechts bevrijd indien het ongeval volledig te wijten is aan een oorzaak die hem vreemd is. Het volledig verlies van
de gehuurde zaak heeft tot gevolg dat de huur geen voorwerp meer heeft. Die
regel bevrijdt evenwel niet de partij die op foutieve wijze het verlies heeft
veroorzaakt, van de verplichting om de schade, geleden door de medecontractant te vergoeden. In casu waren de huurders op 23 december 1978
naar Frankrijk vertrokken om er de eindejaarsfeesten te vieren en waren ze
om familiale redenen tot 13 januari 1979 moeten blijven. Tijdens hun
afwezigheid veroorzaakte een breuk in de waterleiding aanzienlijke schade.
De deskundige, die in kort geding was aangeduid, kwam tot het besluit dat de
schade het gevolg was van de opeenvolging van het bevriezen en het
ontdooien van het water in de leidingen die hierdoor barstten. Dit had zich
kunnen voordoen omdat de stookketel stillag. In de daaropvolgende nieuwe
vriesperiode bevroren de nat geworden oppervlakten (Brussel, 12 september
1989, J.T., 1991, 214).

Ook in het volgend geval is er sprake van verlies van het gehuurde goed. Een
huis was aan meerdere huurders verhuurd. De huurder J.-M. nam een levenswijze aan die dermate het genot van de andere huurders stoorde dat het
onmogelijk was geworden om nog langer in dat huis te wonen. J.-M. was een
druggebruiker en ontving onophoudelijk bezoek van personen van verdacht
allooi. In de appartementen werd verscheidene keren diefstal met inbraak
gepleegd. De rechter paste de risico-theorie toe en verklaarde de huur
verbroken ten aanzien van een andere huurder die onmogelijk nog in dat
huis kon blijven, vanaf de datum van 8 juni 1993. Die huurder had het goed
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nochtans verlaten in maart 1993, maar had de sleutels slechts op 8 juni 1993
teruggegeven. Tot op die datum moeten de huurprijzen betaald worden.
Gezien de toepassing van de risico-theorie en gezien het feit dat de verhuurder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de verhuis waartoe de huurder
gedwongen werd, is de vergoeding van 22.000 frank voor de verhuiskosten
ongegrond, maar is ook de eis van de verhuurder voor een wederverhuringsvergoeding ongegrond (Vred. Luik, 21 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 793).
AFDELING

6

OVERDRACHT VAN HET GEHUURDE GOED

27 4. LAATTIJDIGE REACTIE VAN DE HUURDER. WATERINSIJPELINGEN DIE DATEREN
VAN vooR DE VERKOOP. - De huurders huurden sinds 1 mei 1991 een
opslagplaats. Begin 1987 werd het pand verkocht. De nieuwe eigenaarverhuurder wilde de huurovereenkomst beeindigen. Dit werd door de huurder geweigerd wegens niet-naleving van de voorwaarden. De huurder consigneerde de huurgelden vanaf september 1987, omdat hij schade leed door
waterinsijpelingen. In eerste aanleg kreeg de huurder ongelijk. Hij gaat
echter in beroep en legt hierbij een deskundigenverslag voor waaruit blijkt
dat het dak onvakkundig was gebouwd. De rechter oordeelt dat de huurder
opvallend laat reageerde gelet op het feit dat hij reeds van bij de sluiting van
zijn huurovereenkomst op de hoogte was van de precaire toestand van het
goed. De rechtbank wijst de vordering op grond van art. 1721 B.W. af. Door
zo laat te reageren, kan de huurder de verhuurder, die pas eigenaar was vanaf
1987 en wie geen fout verweten kan worden voor de bestaande gebreken,
niet in vrijwaring roepen. De huurder kan zich evenmin beroepen op art. 1719
B.W. gelet op het feit dat de toestand reeds v66r de overdracht bestond en hij
ervan op de hoogte was. Bovendien voldoet de huurder door zijn passief
gedrag niet aan de verplichting die hem opgelegd wordt door art. 1728 B.W.
(Rb. Gent, 6 november 1992, Intern. Vervoerr., 1993, 103).
275. TEGENWERPELIJKHEID. -De huur die gesloten werd tussen een huurder
en de vorige eigenaar is niet tegenwerpelijk aan de verkrijger van het
gehuurde goed indien de huurovereenkomst niet geregistreerd werd en geen
vaste dagtekening heeft. Dat betekent nochtans niet dat de nieuwe eigenaar
de huurder kan uitzetten zonder uitvoerbare titel. Dit geldt ook indien de
notariele verkoopsakte bepaalt dat het gehuurde onroerend goed vrij is van
bezetting. De notariele akte maakt geen uitvoerbare titel uit. De uitzetting
gebeurde op onrechtmatige wijze (Rb. Antwerpen, 1 maart 1989, Rec. Gen.
Enr. Not., 1992, 264; R. W., 1990-91, 304)
De eisers kochten op 10 februari 1988 een woonhuis. De verweerster huurde
dit woonhuis bij mondelinge huurovereenkomst van de verkoper tegen 5.500
frank per maand. De eisers hebben na ondertekening van het compromis bij
aangetekend schrijven van 8 maart 1988 een opzegging gegeven aan de
huurster met aanvang op 15 maart om te eindigen op 15 juni. Nog v66r deze
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termijn verstreleen is werd verweerster bij aangeteleend schrijven door de
raadsman van eisers aangemaand om te bevestigen dat ze het woonhuis zou
verlaten tegen uiterlijle 15 mei 1988. De vrederechter stelt dat, ofschoon een
mondelinge huurovereenkomst principieel niet lean worden tegengeworpen
aan de leopers van die woning, en alhoewel in de leoopovereenkomst niet is
bedongen dat de leopers deze huur moeten naleomen, zij door de opzegging te
geven aan de huurders het bestaan van deze huurovereenkomst hebben
erleend, zodat ze hun opzegging moeten naleven. In casu moest op grond
van art. 1758bis B.W. de opzeggingstermijn worden verlengd tot 6 maanden
(Vred. Torhout, 28 juni 1988, R. W., 1989-90, 855).
Indien een huurovereenkomst geen vaste dagteleening heeft, moet de nieuwe
eigenaar van het gehuurde goed de huurders die hij uitzet, niet schadeloos
stellen. De huurovereenkomst is hem immers niet tegenwerpelijle en de
huurders zijn tegenover hem gebruileers zonder recht noch titel. De huurders
kunnen in casu niet beweren dat ze niet over de nodige tijd beschileten. Ret is
louter aan hen zelf te wijten als zij intussen geen andere woning hebben
gevonden. Ze hadden van de verleoopster nameiijle een opzegging met ruime
opzeggingstermijn gekregen (Vred. Ninove, 17 januari 1990, R. W., 1990-91,
1205).
De vrederechter van Kortrijle deed uitspraale over de vraag naar de rechtsgeldigheid van een opzegging door de kopers van ,een woonhuis met
het magazijn.
magazijn; .afhankelijkheu~n. en el'Ven" aan ae huuraer
De leoopalete bepaalde dat de verleochte goederen vrij waren van alle gebruile
met uitzondering van het magazijn ,dat verhuurd is zonder geschreven
huurcontract tegen een huurprijs van 60.000 frank per jaar, betaalbaar op
voorhand telleens op 1 oktober van ieder jaar. De leopers zullen dienaangaande de bestaande pachten en pachtersrechten moeten eerbiedigen". Ret
leoopcompromis was opgemaalet op 15 februari 1991, de notariele akte werd
ver1eden op 15 mei. De leopers hadden een eerste maal opzegging beteleend
op 20 maart 1991 tegen het eind van de maand april, maar die opzegging
werd door de huurder betwist. Daarop hadden de leopers een tweede maal een
opzegging betekend op 15 juli 1991 tegen 30 juli. Ook deze kreeg geen
gevolg. Tenslotte werd een derde opzegging beteleend op 15 november 1991
tegen 1 december. De kopers vroegen de geldigverlelaring ervan aan de
vrederechter. Van hoofdverblijfplaats van de huurder was er geen spralee,
zodat de Woninghuurwet niet van toepassing is. Van pacht leon er evenmin
spralee zijn vermits de schuur/werleplaats niet hoofdzakelijle gebruilet werd
voor een landbouwbedrijf. De mogelijke toepassing van de Randelshuurwet
werd door de vrederechter direct verworpen daar er geen, tenzij sporadisch,
contact bestond met het publiek. Bijgevolg was het gemeen huurrecht van
toepassing. De leoopalete bevatte een clausule volgens welke de koper de
lopende mondelinge huurovereenkomst moest eerbiedigen. Kon dit humcontract door de koper worden opgezegd en tegen wanneer? Volgens
art. 1736 B.W. moet, behalve voor de gemeubelde appartementen, een voor
onbepaalde duur gesloten huurovereenkomst geacht worden te zijn aange-
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gaan per maand. Ze kan dus worden beeindigd met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 1 maand. Ret is op grond van art. 1736 B.W. dat de
verhuurder in casu de mondelinge huurovereenkomst had opgezegd. Was dit
terecht? Was terzake wel sprake van een mondelinge huur voor onbepaalde
duur? Terecht nam de rechter aan dat ook bij mondelinge huur een bepaalde
duur onder partijen kan zijn overeengekomen. Partijen kunnen dus ook bij
mondelinge huur het bewij s leveren dat zij een bepaalde duur overeengekomen zijn. Voorliggende casus biedt daar een voorbeeld van. De koopakte
vermelde dat , verhuurd is zonder geschreven huurcontract tegen een huurprijs van 60.000 frank per jaar betaalbaar op voorhand telkens op 1 oktober
van ieder jaar". Men kan dus aannemen dat op 1 oktober 1990 de huur
betaald was tot 1 oktober 1991 en dat partijen aldus overgekomen waren dat
de huur tot 30 september zou lopen. De voorafbetaling door de huurder van
de huurgelden voor een bepaalde periode, bewijst dat de partijen zijn overeengekomen dat de huur voor de volle duur daarvan zou lopen, aangezien de
voorafbetaling voor een deel van de periode door de verhuurder geweigerd
werd. Nu de kopers zich contractueel in de koopakte verbonden hadden om
de huur te eerbiedigen, dienden zij het huurcontract in acht te nemen tot
1 oktober 1991 indien de huurgelden tot die datum voorafbetaald waren. De
opzegging tegen 1 december 1991 was dus geldig (Vred. Kortrijk, 4 december 1991, T.B.B.R., 1992, 377, noot Merchiers, Y.).
276.

MISKENNING VAN EEN CONTRACTUEEL RECHT VAN VOORKOOP VAN DE HUUR-'

Indien in een huurovereenkomst een recht van voorkoop ten voordele
van de huurder werd bedongen, en in miskenning van deze clausule het huis
door de verhuurder aan een derde wordt verkocht, kan de geldigheid van
deze verkoop in se niet worden betwist. De huurder mag niet eisen om in de
rechten van de verkrijger gesteld te worden. De miskenning van het recht van
voorkoop kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding. De Rechtbank
van Eerste Aanleg en niet de vrederechter is bevoegd om kennis te nemen
van het geschil, dat alleen betrekking heeft op het recht van voorkoop, zelfs
indien dit recht in de huurovereenkomst zelf werd bedongen. Dit recht
behoort inderdaad niet tot de essentie van een huurcontract (Rb. Mechelen,
17 maart 1990, Pas., 1990, III, 115).
DER. -

AFDELING 7
OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING, OVERDRACHT VAN HUUR
EN ONDERVERHURING

277. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING DOOR DE VERHUURDER. - De
eiseres vordert de betaling van 250.000 frank door de verweerders. Dit is
het bedrag van achterstallige huurgelden, een schuldvordering die haar
overgedragen werd door de verhuurster. De eiseres is schuldeiseres van de
verhuurster voor 1.500.000 frank en heeft aan de huurders bij deurwaardersexploot de overdracht van de schuldvordering laten betekenen. De huur van
een van de huurders werd echter verbroken v66r de datum van de betekening.
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De twee andere verweerders waren nog huurders op het moment van de
betekening, maar hebben ondertussen het goed verlaten en hun huur beeindigd of verbroken. De rechter laat opmerken dat de huurders tot de vierde
wereld behoren en dat hun oorspronkelijke verhuurster de huur bij hen aan
huis kwam ophalen. De rechtbank stelt dan ook dat de overdracht van
schuldvordering niet als gevolg kan hebben dat aan de gecedeerde huurders
een andere wijze van betaling zou opgelegd worden. De eiseres toont niet aan
dat ze ter plaatse de huurgelden ging afualen of liet afualen. Haar vordering
wordt ongegrond verklaard (Rb. Luik, 5 januari 1988, T.B.B.R., 1989, 268).
De rechtbank poneert dus dat de overdracht niet tot gevolg kan hebben dat
een haalbare schuld draagbaar zou worden.
278. ONDERVERHURING VOOR EEN NIET REALISEERBARE DUUR.- A had een
appartement in Anderlecht gehuurd voor 3 jaar. De huur was hemieuwbaar
tot 6 jaar en tot 9 jaar. Na anderhalfjaar onderverhuurde A het appartement
aan een dame voor 3 jaar. Hij was nochtans reeds verwittigd door de eigenaar
dat deze het voomemen koesterde het huis te verkopen. De onderhuurster
gaf, nadat ze zich rekenschap gegeven had van de toestand waarin ze zich
bevond, opzegging aan de hoofdhuurder en vroeg de huurwaarborg terug te
storten. Deze vroeg de betaling van 4 maanden achterstallige huur. De
vrederechter stelde dat de onderhuur wei geldig was maar niet uitvoerbaar
door ht:1 feit dat de beloofde duur ab initio onmogelijk lijkt gerealiseerd-te
kunnen worden. De vordering tot ontbinding van de huur door de onderhuurster wordt gegrond bevonden, maar de vordering van de hoofdhuurder
niet. De huurder kan aan de onderhuurder niet meer rechten toestaan dan
diegene waarover hij zelf beschikt, o.a. betreffende de duur van de onderverhuring (Vred. Anderlecht, 10 maart 1988, T. Vred., 1990, 140).
279. BEZETTINGTERBEDE TOEGESTAANDOORDEHUURDER.- Een appartement
in Anderlecht werd op 21 mei 1985 door X verhuurd aan Yvoor 1 jaar tegen
een huurprijs van 7.000 frank per maand, hemieuwbaar door stilzwijgende
wederinhuring. Y heeft het appartement op 3 februari 1990 gemeubeld
,onderverhuurd" tegen een maandelijkse huurprijs van 13.500 frank aan
Z. Ret is een overeenkomst van bezetting ter bede die van maand tot maand
gesloten wordt omdat de vader van de ,hoofdhuurder" gehospitaliseerd is en
zijn appartement kan komen terug bezetten met een maand opzegging. De
eigenaar vraagt ontbinding van de huur omdat het appartement onderverhuurd werd zonder hem te verwittigen. De vrederechter stelt dat het contract
van onderverhuring voor de hoofdverhuurder een res inter alios acta is, en
dat de onderverhuring niet automatisch als een fout of als een rechtsmisbruik
beschouwd mag worden in hoofde van de hoofdhuurder, vermits het hoofdcontract van 1985 de onderverhuring niet verbiedt. Anderzijds wordt de
opzegging die aan de onderhuurder gegeven werd volgens de bepalingen
van de overeenkomst van bezetting ter bede geldig verldaard en de onderhuurders die nagelaten hebben de huurprijs en de lasten sinds februari 1991
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te betalen worden veroordeeld tot 161.583 frank t.a.v. de hoofhuurder (Vred.
Anderlecht, 9 januari 1990, T. Vred., 1992, 56).

280. CASINO. ONGEOORLOOFDE HUUROVERDRACHT.- De gemeente die eigenares is van een verhuurd goed, is gerechtigd zich te verzetten tegen de
huuroverdracht door de curator met het oog op de uitbating van een casino.
Zij heeft een juridisch beschermd belang dat haar goederen het voorwerp niet
uitmaken van een ongeoorloofde overdracht van huur en zouden erkend
worden als vrij van elke last. Ret staat haar vrij met een derde een feitelijke
uitvoering voort te zetten van een uitbating die niet geniet van enige
juridische bescherming. Art. 305 S.W. beschouwt de uitbating van kansspelen als een misdrijf. De impliciete of expliciete tolerantie van de procureurs-generaal t.a.v. de casino's kan om het even wanneer ingetrokken
worden; het hoort tot de bevoegdheid van het O.M. om de opportuniteit
van vervolgingen te apprecieren. De artt. 6, 1131, 1963 en 1967 B.W.
anderzijds ontnemen aan de overeenkomsten die gemaakt zijn met het oog
op kansspelen elke burgerlijke dwanguitvoering. Die artikelen bevatten een
onweerlegbaar vermoeden van onwettelijkheid dat aan de burgerlijke rechter
geen enkele marge van appreciatie laat en die als enige uitzondering de
arbeidscontracten kent ten voordele van de werknemers die arbeiden in
speelzalen, gecreeerd door de wet van 3 juli 1978. De huur van een lokaal
dat bestemd is als speelzaal ontbeert elke rechterlijke bescherming en de
curator van het faillissement van een vennootschap die een casino uitbaat kan
de rechten van de gefailleerden met zulk een lokaal als voorwerp niet
overdragen (Luik, 15 december 1992, Rev. Dr. Communal, 1994, 157, noot
Van Bol, J.-M.).
AFDELING
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VERJARING, RECHTSVERWERKING EN RECHTSPLEGING

§ 1. Verjaring
281. INDEXATIE.- Art. 2273 B.W., ingevoegd door de Wet van 29 december
1983 betreffende de huur van onroerende goederen, bepaalt: ,De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de
aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door
verloop van eenjaar." De verschillende tijdelijke huurwetten van 1980, 1981
en 1982 bepaalden dat elke vordering gegrond op deze wetten eveneens door
verloop van een jaar na de feiten verjaart. In casu werd een handelshuis
verhuurd op 1 maart 1977 met toepassing van de gewone wettelijke indexatieclausule. De verhuurder had voor de huurperiode v66r 1 januari 1984
slechts gedeeltelijk of zelfs geen gebruik gemaakt van zijn recht op indexering van de huurprijs. Voor de jaren 1984 en 1985 stelde hij een vordering in
voor de vrederechter om alsnog de bedragen van de indexatie te bekomen.
Ret Rofvan Cassatie stelt dat hoewel de rechtsvordering tot het betalen van
de huuraanpassing voor de periode van v66r 1 januari 1984 verjaard is, dit
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niet betekent dat deze aanpassingen niet in acht mogen genomen worden
voor het berekenen van de met ingang van 1 januari 1984 wette1ijk toegelaten aanpassingen van de huurprijs. De verjaring vindt aldus enkel toepassing op de vordering tot betaling van het bedrag volgend uit de aanpassingen
van de huur (Cass., 6 april 1984, Pas., 1989, I, 791; Arr. Cass., 1988-89,
883).
In het arrest van 14 mei 1992 bevestigt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot het betalen van de huuraanpassingen
vastgesteld is in art. 2273, eerste lid B.W. en niet in de artt. 1728bis en
1728quater B.W. De veljaring heeft echter geen invloed op het bestaan van
de schuld, maar enkel op de opeisbaarheid ervan. De rechter kan dus stellen dat
een schuldbekentenis betrekking heeft op alle achterstallige huurindexeringen,
ook al is een deel van die achterstallen veljaard. De verjaarde verbintenis blijft
namelijk bestaan als een natuurlijke verbintenis (artt. 1235 en 2219 B.W.)
(Cass., 14 mei 1992; Arr. Cass., 1991-92, 856; Bull., 1992, 798).
Het doel van art. 2273 B.W. bestaat erin de huurder te beschermen tegen de
financieel zware last van jaren opgestapelde indexaanpassingen die het
gevolg zijn van het stilzitten van een onachtzame of slordige verhuurder.
Artt. 2271 en 2272 B.W. zijn van toepassing op schuldvorderingen die niet
uit een geschrift blijken, noch wat hun bestaan, noch wat hun kwijting
betreft. Indexaanpassing van de huurprijs daarentegen, blijkt doorgaans uit
een geschreven contract (Vred. Gent, 17 decemb-er 1987, R. W:,T9-88~89,
1447).
282. VERWARMINGSKOSTEN EN ONROERENDE VOORHEFFING.- De vordering
tot betaling van de verwarmingskosten en de onroerende voorheffing valt
onder de dertigjarige verjaringstermijn. De verweerder-huurder steunde zich
daarentegen op het principe ,bijzaak volgt hoofdzaak (= huurprijs)", om te
stellen dat voomoemde kosten onder de vijfjarige verjaringstermijn vallen
van art. 2277 B.W. De vrederechter van Genk oordeelt echter dat art. 2277
B.W. niet van toepassing is indien de verschuldigde bedragen verschillen in
functie van de geleverde prestaties. Deze stelling wordt in beroep bevestigd
door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren, die bovendien verduidelijkt dat die kosten geen deel uitmaken van de huurprijs omdat ze geen
periodiek karakter vertonen (Rb. Tongeren, 22 februari 1988, T. Vred., 1988,
136). De vrederechter van Oostende had vroeger reeds in dezelfde zin
gevonnist (Vred. Oostende, 26 november 1985, T. V.B.R., 1986, 136).
283.

EENJARIGE VERJARINGSSTERMIJN VAN DE TIJDELIJKE HUURWETTEN VAN

De vrederechter van het tweede kanton van Anderlecht werd
bij het nemen van zijn beslissing van 5 december 1985 geconfronteerd met
de vraag of de eenjarige verjaringstermijn van de tijdelijke huurwetten van
23 december 1980, 24 december 1981 en 30 december 1982 ook van
toepassing was op de geschillen m.b.t. huuraanpassingen gesteund op de
vroegere wetten, opgeheven door art. 7 van de wet van 23 december 1980.
1980-1982. -
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De vraag was m.a.w. of deze geschillen niet onderworpen bleven aan de
verjaringstermijnen voorzien in de bepalingen van de vroegere wet waaronder ze gesloten werden. Het vredegerecht achtte ook in deze gevallen de
eenjarige verjaringstermijn van toepassing en steunt zijn stelling op de
voorbereidende werken van de Wet van 23 december 1980 waar werd beslist
,que le bailleur reclame des adaptations des layers impayes au que le
preneur sollicite au contraire le remboursement de layers illicites, leurs
pretentions respectives ne seront acccueillies que pour la derniere annee
echue, au moment del 'acte introductif d 'instance." (Doc. Pari., Senaat, 529,
n° 1, p. 5). Bovendien vindt dit principe bevestiging in het nieuwe art. 2273
B.W. Het tegenovergestelde zou tot een anomalie leiden in de zin dat de
oudste punten van een vordering niet verjaard zouden zijn en de jongste wel
(Vred. Anderlecht (2), 5 december 1985, T. Vred., 1987, 239).
284. VIJFJARIGE VERJARINGSTERMIJN. ART. 1728QUATER B.W. - Voor de terugvordering van teveel betaalde huurgelden geldt de vijfjarige verjaringstermijn. De eenjarige verjaringstermijn in de tijdelijke huurwet van 30 december 1982 werd verlengd tot vijf jaar door de Wet van 29 december 1983
(Art. 1728quater §1 1 B.W.) voor zover de vordering nog niet definitief
verjaard was (Vred. Gent (4), 10 november 1987, T. Vred., 1988,251, noot).
De huurder vroeg bij verzoekschrift van 6 november 1986 terugbetaling van
een huurindexatie die hij onverschuldigd betaald had in 1983. Aldus kan hij
op basis van art. 1728quater B.W. voor het teveel betaalde vijfjaar teruggaan
op voorwaarde dat de vordering een jaar na het verzoek tot terugbetaling
ingesteld wordt (procedure 20 oktober 1987) (art. 1728quater § 1, 3de lid en
art. 2273, tweede lid B.W.).

De partijen sluiten een huurovereenkomst die ingaat op 1 augustus 1970 en
eindigt op 31 augustus 1985. De huurder berekent zelf de aanpassing van de
huurprijs aan de hand van de overeengekomen indexeringsclausule, maar
vergist zich schromelijk in zijn nadeel voor de periode van 1 september 1980
tot 31 augustus 1985. De verhuurder werpt rechtsverwerking op omdat de
huurder het teveel betaalde vrijwillig heeft betaald. Deze stelling wordt door
de rechter niet gevolgd. Art. 1728quater B.W. is gestoeld op het principe van
de onverschuldigde betaling (artt. 1235 en 1376 B.W.). Rechtspraak en
rechtsleer zijn het er over eens dat 1) de betaling in seen 2) het onverschuldigd karakter van die betaling de twee enige voorwaarden zijn voor de
terugvordering. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie
is dwaling in hoofde van de betalende partij geen afzonderlijke voorwaarde.
Dwaling komt slechts ter sprake in geval van twijfel omtrent het onverschuldigd karakter van de betaling. Indien vaststaat dat de betaling niet verschuldigd was, dient de vordering tot teruggave ingewilligd te worden, ongeacht
de grootheid van de begane vergissing.
Art. 1728quater B.W. is bovendien van dwingend recht. Een afwijking ervan
is dus aangetast door relatieve nietigheid. De contractuele vrijstelling van de
huurder van de verplichting een aangetekende brief te sturen naar de ver-
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huurder v66r het instellen van de rechtsvordering tot terugbetaling van het te
veel betaalde, kan enkel door de verhuurder aangevochten worden. De regels
betreffende de verjaring zijn daarentegen van openbare orde (Rb. Antwerpen, 9 maart 1988, R.W., 1988-89, 516, noot Hubeau, B.).

§ 2. Rechtspleging
285. RECHTSINGANG BIJ HUURGESCHILLEN. - De vrederechter van Merksem
schaart zich achter de visie van de absolute vrije keuze van de wijze van
rechtsingang bij huurgeschillen. Een andere strekking bestaat erin na te gaan
of de partij die kiest voor de dagvaarding als wijze van rechtsingang daarvoor
een gegronde reden heeft en indien dat niet het geval is, de ,nodeloze of
nutteloze gerechtskosten" toewijst aan de partij die deze kosten maakte, ook
al wordt deze laatste in het gelijk gesteld (Vred. Kapellen, 15 februari 1989,
R. W., 1988-89, 1342, noot Hubeau, B.).
286. SCHIJNMANDAAT. -De huurders beweren dat de vordering van mevrouw Cre niet ontvankelijk is, omdat het geding betrekking heeft op een
onroerend goed dat aan haar moeder toebehoort. De dochter van de verhuurster gedraagt zich wel als de schijnbare lasthebber van haar bejaarde moeder,
maar dit laat haar volgens de huurders niet toe de hoedanigheid van nieuwe
verhuurster door novatie in te roepen. Er is evenmjn een__Qy~gmcht YJln
schuldvordering gebeur(f door de verhuurster. be-dochter kon dus de vordering niet instellen. De vrederechter is het hiermee eens. Maar in beroep komt
de moeder op vrijwillige wijze tussen. De rechtbank stelt dat de onontvankelijkheid van de vordering (wegens gebrek aan hoedanigheid van de eiser) niet
verhindert dat de vrijwillige tussenkomst ontvankelijk zou zijn. Maar in casu
vordert de tussenkomende partij een eigen recht op, hetzij omdat ze de
handelingen die door de dochter gesteld werden wenst te bekrachtigen, hetzij
omdat ze het voordeel wenst te bekomen van de procedure die door de
dochter begonnen werd. Dit kan niet voor de eerste maal in beroep gebeuren
en daarom is de eis van de tussenkomende partij wei degelijk onontvankelijk.
Vermits de oorspronkelijke vordering en de vordering in beroep door de
tussenkomende partij wei degelijk onontvankelijk zijn, wordt de vordering
zonder voorwerp (Rb. Brussel, 16 september 1987, Res. Jur. Imm., 1989, 13;
J.T., 1988, 306).

§ 3. Rechtsverwerking
287. INDEXATIE.- In het geruchtmakend arrest van 17 mei 1990 overweegt
de eerste kamer van het Hof van Cassatie dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat zegt ,dat een subjectief recht tenietgaat of althans niet
meer kan worden aangevoerd wanneer de houder van dat recht, zonder er
vrijwillig uitdrukke1ijk of stilzwijgend afstand van te doen, een houding
aanneemt die objectief gezien onverenigbaar is met dat recht, waardoor hij
aldus het gewettigd vertrouwen van de schuldenaar en van derden misleidt".
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De feiten van het geding zijn eenvoudig. Een huurovereenkomst die in 1966
gesloten werd, bevat een indexeringsclausule. In 1967 wijzigde de verhuurster die clausule eenzijdig in haar voordeel. De huurder merkte dit niet op en
betaalde de huurprijzen die berekend werden volgens de nieuwe formule. In
1984 stelde hij zijn vergissing vast en vroeg op grond van de onverschuldigde betaling het verschil tussen de huurgelden die betaald werden sinds
1 juni 1980 en deze die verschuldigd waren vanaf die datum op grond van de
indexeringsclausule die in het contract stond. De verhuurster pleitte dat de
huurder het recht verloren was om de indexeringsclausule in te roepen omdat
hij van 1967 tot 1984 de huurgelden die berekend werden op een andere basis
betaald had, hetgeen een houding was die niet verenigbaar was met het recht
waarop hij zich nu beroept. Die theorie werd verworpen door de vrederechter
en door de beroepsrechter. De verhuurster ging in cassatie en beriep zich op
het middel dat de feitenrechter een algemeen rechtsbeginsel geschonden had.
Ret feit dat het Hof van Cassatie de rechtsverwerking niet aanvaardt als
algemeen rechtsbeginsel, belet niet dat de rechtsverwerking wordt beschouwd als een toepassingsgeval van het algemeen rechtsbeginsel van de
uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten. Met de annotatorS. Cnudde
kan men, de woorden van Marc Twain parafraserend, stellen dat de berichten
over de dood van de rechtsverwerking in elk geval fel overdreven zijn (Cass.,
17 mei 1990, TB.H., 1991,207, noot Cnudde, S.; R. W., 1990-91, 1085; Bull.,
1990, 1061; R.C.J.B., 1990, 595, noot Heenen, J.; Res. Jur. Imm., 1991, 121;
Arr. Cass., 1989-90, 1188; J.T., 1990, 442).
288. RECHTSVERWERKING. VERZAKING.- Wanneer een deskundigenverslag
betreffende een onroerend goed waarvan de huur een einde nam in 1978,
neergelegd wordt in april 1981, mag niet worden vermoed dat de eigenaar,
die slechts in 1986 ten gronde dagvaardt, zijn eis tot vergoeding van de
huurschade verzaakt heeft (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 28 oktober 1986,
T Vred., 1987, 241).

De verhuurder die het recht heeft het houden van huisdieren te verbieden op
basis van het contract, verwerkt dit recht als hij gedurende meer dan vier jaar
aanvaardt dat de huurder twee katten houdt, terwijl ook andere huurders
katten en honden houden (Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 25 januari 1988,
R. W., 1989-90, 161).
289. RECHTSVERWERKING. HUURPRIJS. - Guido sloot met zijn ouders een
huurovereenkomst betreffende een bureau achter hun huis voor de maandelijkse huurprijs van 2.000 frank vanaf 1 januari 1977. In 1983 zond de
advocaat van zijn ouders hem een aangetekende brief, waarbij de ouders
de nooit betaalde huurprijs vorderden vanaf 1 januari 1977. Guido verklaarde
tijdens het verhoor van de partijen voor de vrederechter dat zijn ouders hem
gratis het gebruik hadden verleend van het bureau, dat de huurovereenkomst
slechts werd opgesteld om als schijndocument te dienen jegens de overige 7
kinderen. De vrederechter van Maasmechelen heeft Guido veroordeeld om
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aan zijn ouders wegens achterstallige huur de som van 116.250 frank te
betalen. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren is het hiermee niet
eens. Door in strijd met hun eerdere houding nu de betaling van de huurprijs
te vorderen, kan zeer uitzonderlijk gesteld worden dat de verhuurders niet te
goeder trouw handelen, omdat zij door hun vroegere houding hun recht op
betaling van de maandelijkse huurprijs hebben verwerkt. In casu hadden ze
gedurende zes jaren geen betaling van de huurprijs geeist (Rb. Tongeren,
23 januari 1989, R.W., 1988-89, 1304).
290. RECHTSVERWERKING. - Op 1 augustus 1982 wordt tussen de partijen
een huurovereenkomst gesloten, waarbij met ingang van die datum voor een
termijn van 9 jaar een handelshuis in huur wordt gegeven, tegen een
maandelijkse huur van 20.000 frank. De prijs zal automatisch worden aangepast telkens het indexcijfer der kleinhandelsprijzen een wijziging ondergaat van 5 punten. Op 17 oktober 1986 leidt de verhuurder een vordering in
tegen de huurder, strekkende tot zijn veroordeling tot betaling van 60.000
frank achterstallige huurgelden en huurontbinding met wederverhuringsvergoeding. Bij de behandeling stelt de huurder een tegeneis in wegens beweerde gebreken, en een architect wordt aangesteld als deskundige. Naar
aanleiding van deze expertise worden werken uitgevoerd door de verhuurders. Op 24 december 1987 schrijft de verhuurder aan de huurder een briefje
waarin hij vraagt voortaan 5.000 frank meer huur te betalen,-nu hij het-pand
had gerenoveerd. Op 8 april 1988 schrijft hij aan de huurder daarboven een
brief, waarin hij eraan herinnert dat de huurovereenkomst een indexatieclausule bevat en vordert hij betaling van de achterstallige indexaties vanaf
1 augustus 1983 tot 30 april1988, in totaal179.264 frank. Op 12 januari 1989
wordt opnieuw een vordering ingeleid die de betaling beoogt van achterstallige huur ten belope van 120.000 frank over de peri ode van augustus 1988
t.e.m. januari 1989 enerzijds en anderzijds een achterstallige indexatie ten
belope van 213.736 frank over de periode van 1 augustus 1983 t.e.m.
31 december 1988. De verhuurders vorderen tevens de ontbinding van de
huur ten laste van de huurder met wederverhuringsvergoeding, evenals
vergoeding van de huurschade. Mevrouw de vrederechter van Borgerhout
stelt dat er rechtsverwerking is wanneer iemand, wegens zijn eigen gedragingen, geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid wordt ontnomen om zich op
een recht te beroepen, omdat de verdere uitoefening van dit recht strijdig zou
zijn met de voorheen ingenomen houding. In dit geval hebben de verhuurders
hun recht op achterstallige indexaanpassingen verwerkt, aangezien uit de
feitelijke elementen van de zaak blijkt dat zij in het verleden hebben nagelaten de contractueel bepaalde indexaanpassingen te vorderen telkens als zij
nochtans de gelegenheid ertoe hadden, en dat zij zonder enig voorbehoud de
onaangepaste huurprijs hebben aanvaard (Vred. Borgerhout, 8 maart 1990,
R.W., 1991-92, 1400).
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291. RECHTSVERVAL. - Het be grip ,rechtsverval" is een rechtsfiguur die
aan bod komt in de artt. 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867 B.W. Het verval is
meer bepaald het lot van een rechtshandeling die rechtsgeldig tot stand
gekomen is, maar die haar nut verliest door toedoen van een latere gebeurtenis. Ben voorbeeld hiervan is een contractsbepaling die elk voorwerp verloren heeft. Zo verzet het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de
overeenkomsten er zich tegen dat een partij van haar medecontractant de
uitvoering vordert van verbintenissen die zonder voorwerp geworden zijn. In
casu had de Franse vennootschap R.E.F. op 14 augustus 1969 aan de
Belgische Staat materiaal voor optische lectuur in huur gegeven. De Belgische Staat kreeg op het gehuurd materiaal eveneens een aankoopoptie. De
Franse vennootschap was een filiaal van de vennootschap Recognition
Equipment Inc., een gespecialiseerd constructeur voor de elektronische
uitrusting met optische lectuur. De maandelijkse huurprijs werd berekend
en betaald in Belgische frank. Art. 14 van de overeenkomst preciseerde dat
de prijzen berekend werden op basis van 1 BEF. voor 0,020 U.S.$. Indien
evenwel op het ogenblik dat de huur- ofkoopprijzen eisbaar zouden worden,
zou blijken dat de officiele reconversievoet meer dan een procent zou
afwijken van de basisvoet, zouden de prijzen worden gewijzigd volgens
een percentage dat zou overeenstemmen met het percentage van de wijziging
in de verhouding BEF -US $. De Regie van de Posterijen werd gecreeerd door
de wet van 6 juli 1971. Bij overeenkomst van 8 j anuari 1972 heeft de R.E.F.
aan de N.V. Locabel het materiaal verkocht dat in huur was gegeven aan de
Regie. Bij brief van 3 februari 1972 betekende de R.E.F. de overdracht van
het gezegde huurcontract en bevestigde zijn akkoord om art. 14 op te heffen.
Bij brief van 28 april1972 informeerde de Regie der Posterijen de R.E.F. dat
de clausule van art. 14 zonder voorwerp (caduc) geworden was als gevolg
van de ovemame van de huurrechten door de Belgische firma Locabel
(Brussel, 3 december 1987, J.T., 1988, 137).
W anneer een regelmatig afgesloten overeenkomst, ten gevolge van een
omstandigheid die zich nadien heeft voorgedaan - zoals het tenietgaan
van de zaak waarvan de ene contractspartij aan de andere het genot diende te
verstrekken - een voor haar geldigheid essentieel element verliest, vervalt
zij en is zij van rechtswege ontbonden. De contractspartij die door haar fout
het tenietgaan van het voorwerp van de overeenkomst heeft veroorzaakt,
moet de door zijn medecontractant geleden schade vergoeden en derhalve de
overeenkomst bij wijze van equivalent uitvoeren ongeacht de zwaarwichtigheid van zijn tekortkoming. In een overeenkomst van 28 maart 1974, die
door de partijen gekwalificeerd werd als een huur van een lichtreclame,
verbond de N.V. Capel er zichjegens de brouwerij Haelterman toe om tegen
betaling van een huurprijs van 7.000 frank per maand een lichtreclame te
vervaardigen en te plaatsen volgens de instructies van de brouwerij. Die
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publiciteit werd nooit aangebracht omdat de administratieve overheid de
toelating tot bet plaatsen van een paal ter ondersteuning van de lichtreclame
had ingetrokken. De N.V. Capel vorderde de ontbinding van de overeenkomst. Het Hof van Beroep stelde vast dat de overeenkomst van 28 maart
1974 door de intrekking van de administratieve overheid van de vergunning
om een lichtreclame te plaatsen zonder voorwerp was geworden en bijgevolg
van rechtswege ontbonden was. Die intrekking was evenwel bet gevolg van
het feit dat de N.V. Capel de nodige formaliteiten niet had nageleefd. Ze
moest de brouwerij een vergoeding betalen van 84.353 frank (Brussel,
10 april 1989, Pas., 1989, II, 25).
292. BLOTE EIGENDOM. - Er blijft betwisting bestaan over de vraag of de
vroegere blote eigenaar na bet overlijden van de vruchtgebruiker gebonden is
door de huur die deze laatste gesloten heeft. Is de blote eigenaar als erfgenaam gebonden door bet huurcontract? Volgens De Page, die zich aansluit
bij Collin en Capitan, wel. De vrederechter van Gent houdt er echter een
andere mening op na. Een vruchtgebruiker had een huur gesloten voor een
duur van 9 jaar. Zonder opzegging met een opzeggingstermijn van 6 maanden v66r de vervaldag zou er stilzwijgende wederverhuring intreden. Een
ander artikel van de overeenkomst bepaalde dat, indien bet huurcontract na 9
jaar niet hernieuwd werd, de huurder de kosten die hij aan het huis gemaakt
had, kon terugvorderell. Die bepalingen uit de huurovereenkomst zijn-vo'l:.
gens de vrederechter echter niet tegenwerpelijk aan de vroegere blote
eigenaar (Vred. Gent, 24 april1989, TG.R., 1989, 105). Ons inziens moet
de zoon-erfgenaam de overeenkomst die zijn moeder gesloten heeft, eerbiedigen.
293. MEDE-EIGENDOM. - De verhuring van een gedeelte van een medeeigendom is noch een daad tot behoud van het goed, noch een daad van
voorlopig beheer in de zin van art. 577bis, § 5 oud B.W., die door een of
slechts enkele van de mede-eigenaars aileen kan worden verricht. Om geldig
te zijn moet de huurovereenkomst met medewerking van alle mede-eigenaars gesloten worden. Een verhuring is een rechtshandeling en valt niet
onder bet materiele gebruik en genot dat krachtens (oud) art. 577bis, § 5, 1ste
lid B.W. aan elke mede-eigenaar toekomt (Cass., 5 oktober 1989, Arr. Cass.,
1989-90, 171; Pas., 1990, I; 150; R. W., 1989-90, 1291).
294. IMPREVISIE. - Een autoverhuurbedrijf dat een wagen aan een firma
verhuurt op lange termijn tegen een prijs per km., sluit met deze firma geen
leasing indien in bet contract aan de gebruiker geen optie wordt toegekend
om de wagen bij het einde van de huur tegen de restwaarde te kopen. Bij een
vroegtijdige beeindiging van de huur moet de gebruiker van de wagen de
contractueel vastgeste1de vergoeding aan bet autobedrijf betalen. Het autoverhuurbedrijf kan buiten die vergoeding echter geen aanspraak maken op
een bijkomende vergoeding die bet gevolg zou zijn van de door de fiscale
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Herstelwet van 31 juli 1984 beperkte afschrijvingsmogelijkheden. De eiser
probeerde de meerkost die het gevolg was van de begrenzing van de fiscale
afschrijfbaarheid van de aanschaffingswaarde van de wagen te verhalen op
de huurder. Om bij de voortijdige beeindiging van het contract bijkomende
schadevergoeding uit hoofde van bedoelde Herstelwet te bekomen, kan de
verhuurder zich niet beroepen op de ,hardship-clausule" of op een clausule
,rebus sic stantibus", al komen dergelijke clausules voor in internationale
contracten en in het algemeen lastencohier van de Belgische Staat. Daartoe is
vereist dat het contract uitdrukkelijk bepaalt dat de partijen van die mogelijkheid gebruik kunnen maken. De imprevisieleer kan slechts toegepast worden
als de veranderde omstandigheden niet voor risico zijn van diegene die er
zich op beroept. De financiele nadelen die voor de eigenaar van personenwagens uit de beperkte afschrijvingsmogelijkheden voortvloeien, zijn valgens de Herstelwet bij leasing ten laste van de gebruiker en bij verhuring ten
laste van de verhuurder. Derhalve kan het autoverhuurbedrijf in het gegeven
geval de imprevisieleer niet inroepen (Kh. Antwerpen, 30 september 1992,
T. Not., 1993, 79).
295. FISCALE WIJZIGING TIJDENS DE HUUR. - In volgend geval is dezelfde
problematiek als hierboven aan de orde. De partijen sluiten een huurovereenkomst waarbij een personenwagen in huur wordt gegeven. Er wordt
overeengekomen dat de huurprijs verhoogd wordt met de B.T.W. en/of alle
andere eventuele heffingen die van toepassing zijn op dergelijke huurcontracten. Bovendien komen ze overeen dat elke belastingwijziging tijdens de
duur van het contract ten laste valt van de huurder. Door de Wet van 31 juli
1984 inzake fiscale afschrijving mag de verhuurder de wagen slechts nog
gedeeltelijk afschrijven. In casu wil de verhuurder dit verlies verhalen op de
huurder. De rechter preciseert dat de overeenkomst enkel betrekking heeft op
de belastingwijzigingen die betrekking hebben op de overeenkomst zelf,
zoals bijvoorbeeld de verhoging van de B.T.W., verzekeringen, de rijbelasting, enz. Voorts moeten de clausules uitgelegd worden ten nadele van hem
die ze bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft. De
rechter had hier evenwel de stelling van de verhuurder kunnen volgen. Deze
stelde dat door deze wijziging in het fiscaal recht het economisch evenwicht
van het contract verstoord werd omdat de huurder de huurprijs wel geheel
fiscaal kan afschrijven (Antwerpen, 4 februari 1992, R. W., 1993-94, 752).
296. HUUR DOOR EEN MINDERJARIGE. - Een huisvestingsmaatschappij had
een waning verhuurd aan een minderjarig meisje. Deze vertrok met de
noorderzon, zonder de sleutels terug te geven. De rechter stelt dat hier
uitsluitend de contractuele aansprakelijkheid van de huurster in het geding
is. Haar moeder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van het contract door haar dochter. Ret meisje wordt tot de gerechtskosten en tot vergoeding van de verhuurder veroordeeld (Rb. Luik, 8 maart
1991, J.D.J., 1991, afl. 106, 51).
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297. DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. - Een huurder die vervolgd wordt tot
betaling van een achterstallige huur van meer dan 345.000 frank werpt op
dat hij niet kan worden vervolgd omdat hij diplomaat is. Hij is inderdaad
tweede secretaris van een ambassade. Dit verweer wordt van tafel geveegd.
Om een onderscheid te maken tussen beheershandelingen en regeringshandelingen moet de rechter zich niet steunen op het doel, maar wei op de aard
van de handeling en onderzoeken of desbetreffende handeling ressorteert
onder de openbare macht. Indien het gaat om private daden van beheer mag
de onschendbaarheid niet in rechte ingeroepen worden. Daarom moet aanvaard worden dat de diplomaat die een huurovereenkomst sluit voor eigen
gebruik geen diplomatieke handeling stelt, en evenmin een handeling die
enige invloed heeft op de uitoefening van zijn ambt (Vred. Brussel, 26 mei
1994, T Vred., 1994, 221).
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298. BEOORI>ELINGVAN-HETBEGRIP ,HOOFDVERBLIJFPLAATS".- Het begrip
,hoofdverblijfplaats" wordt door de Woninghuurwet (hiema WHW) niet
gedefinieerd. Het betreft een zuiver feitelijke notie, die door de rechter moet
worden ingevuld en beoordeeld. In het voorliggend vonnis besloot de vrederechter op grond van de volgende argumenten dat de huurovereenkomst
waarrond het geschil draaide, het voorbeeld van een huur van een tweede
verblijfbetrof. De huurder was vooreerst gedomicilieerd in Brussel, waar hij
ook zijn beroep uitoefende. Gedurende het grootste gedeelte van de week
woonde hij bovendien in Brussel. Vervolgens stelde de rechter vast dat het
onroerend goed gemeubeld werd verhuurd en in de Ardennen lag. Deze
streek staat vol villa's en tweede verblijven van de stedelingen uit o.a.
Brussel en Luik. Ten derde bleek uit de rekeningen van water en elektriciteit
dat het onmogelijk was dat de woning permanent bewoond zou zijn. Tenslotte kregen de eigenaar en zijn vrienden de toelating van de huurder om in
het goed hun week-end door te brengen als de huurder er niet was. Dit sloot
volgens de rechter elke typische huiselijke bestemming uit (Vred. Paliseul,
13 november 1991, JL.M.B., 1993, 1159).
299. TOEPASSELIJKHEID VAN DE WHW OP SOCIALE WONINGHUUR?- Er wordt
algemeen aangenomen dat de Woninghuurwet eveneens van toepassing is op
de huurovereenk:omsten van sociale woningen, behalve indien de Gewesten
in het kader van hun bevoegdheden specifieke bepalingen hebben uitgevaardigd. In casu stelde zich de vraag of de gedwongen mutatie naar een meer
aangepaste woning moest voldoen aan de opzeggingsvereisten neergelegd in
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art. 3 WHW. Deze werd negatief beantwoord omdat art. 13 Besluit van de
W aalse Gewestexecutieve van 13 mei 1983 een specifieke regeling bevat om
de huur van de sociale woning te beeindigen op het moment dat de gezinssamenstelling niet meer overeenstemt met de aard van de woning (Vred.
Messancy, 14 juli 1993, T. Vred., 1994, 237, noot Hubeau, B.).

300. ZAKELIJK WOONRECHT. - Dat de grens tussen persoonlijke rechten,
zoals een huurrecht, en zakelijke rechten niet altijd even gemakkelijk te
trekken valt, kan worden gei:llustreerd aan de hand van volgend vonnis. De
feiten in de zaak waren als volgt. Een dame van 91 jaar had haar woning
volledig gemeubileerd verkocht aan de eiseres in het geding. In de notariele
akte was onder meer bepaald dat de bejaarde dame de woning persoonlijk
kon blijven bewonen voor de rest van haar leven tegen een maandelijkse
,huurprijs" van 4.000 frank per maand. Op een bepaald ogenblik besloot de
vrouw naar een bejaardentehuis te gaan. Veertien dagen op voorhand meldde
ze dit aan de eigenares. Hier ontstond het probleem. De eigenares eiste drie
maanden huur uit hoofde van de niet gerespecteerde opzeggingstermijn,
evenals een bijkomende schadevergoeding van eveneens drie maanden huur.
De eiseres beweerde dat de tussen partijen bestaande overeenkomst een huur
betreffende de hoofdverblijfplaats van de bejaarde dame uitmaakte. Deze
laatste echter ontkende dit en hield staande dat ze op grond van het contract
een woningrecht bezat in de zin van de artikelen 625 e. v. B. W. De rechter
zag zich dan ook genoodzaakt de werkelijke bedoeling van de partijen te
achterhalen. Rij beslechtte het geschil uiteindelijk in het voordeel van de
oude dame. Zo wees de rechter erop dat de overeenkomst niet op zichzelf
stond, maar integendeel een geheel vormde met het koopcontract zelf.
Precies het feit dat de verkoopster ook haar inboedel verkocht, duidde op
het feit dat ze ontegensprekelijk wou blijven genieten van en wonen in haar
huis zoals ze altijd al gedaan had. Ret (zakelijk) woningrecht bestaat juist in
het gebruik en het genot van de zaak. Bovendien duidde hij erop dat een recht
van bewoning zowel om niet als ten bezwarende titel kan gevestigd worden.
De rechter wilde dan ook de term ,huur" in de overeenkomst niet in haar
gebruikelijke juridische zin begrijpen. Tenslotte wees de rechter er nog op
dat een woninghuur voor het leven sinds de Wet van 20 februari 1991 is
uitgesloten door de bewoordingen en de filosofie van deze wet. De rechter
besloot bijgevolg dat de verweerster de titularis van een zakelijk woningrecht
was. Ze kon er dan ook geldig op elk moment afstand van doen. De toepassing van de Woninghuurwet was in casu uitgesloten. In een noot schrijft
Vlies M. dat de zienswijze van de rechter steunt op een arrest van het Rofvan
Cassatie van 26 okotober 1979 (Pas., I, 269). Ret vermeldenswaardig
standpunt dat in het vonnis ingenomen wordt, is dat sinds de WHW een
levenslange huur van een hoofdverblijfplaats niet meer mogelijk is zodat we
genoodzaakt zijn het bestaan van een zakelijk recht (dat door de WHW niet
beheerst wordt) aan te nemen om aan de zaak een oplossing te geven. Sinds
de nieuwe WRW is het in omstandigheden als de voorgaande voor de
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partijen enkel nog mogelijk een woninghuur te sluiten die manifest de
verwachte levensduur van de huurder zou overtreffen en gepaard zou gaan
met de ontbindende voorwaarde van het overlijden van de huurder (Vred.
Moeskroen, 16 maart 1993, T. Vred., 1993, 302, noot Vlies, M.).

AFDELING

2

OVERGANGSBEPALINGEN

301. TOEPASSELIJKHEID VAN WHW OP CONTRACTEN AFGESLOTEN VOOR HAAR
INWERKINGTREDING. -Art. 14 § 1 WHW bepaalt dat de Woninghuurwet
ook van toepassing is op de huurovereenkomsten ges1oten v66r haar inwerkingtreding. Krachtens art. 14 § 2 WHW geldt dit voor reeds gesloten
schriftelijke overeenkomsten met bepaalde duur evenwel slechts vanaf hun
vemieuwing of de verlenging na de inwerkingtreding van deze wet. Als
gevolg van deze onmiddellijke werking, ontstond er enige verwarring en
onzekerheid zowel bij huurders als verhuurders en dit voomamelijk met
betrekking tot de vraag of hun overeenkomst wel werd gegrepen door de wet
en m.b.t. de beeindiging en opzegging van hun reeds bestaande huurovereenkomsten.
302. De vrederechtel"_van Kortrijk werd geco]1fronteer_d_me_t de vraag tot
geldigverklaring van de opzegging door de nieuwe eigenaars van een woonhuis van een mondeling huurcontract tussen de vorige eigenaar en de huurder. In concreto hadden de eisers hun eigendom bij notariele akte van 7 mei
1990 gekocht. Ze betekenden bij een aangetekende brief van 5 oktober 1990
de ongemotiveerde opzegging van de huur en dittegen 30 apri11991. Bij een
verzoekschrift ter griffie neergelegd op 30 november 1990 vorderden de
eisers de geldigverklaring van deze opzegging. Na een eerste vonnis dd.
4 juni 1991 werden de debatten heropend om de partijen de kans te geven een
bes1uit te nemen betreffende de toepassing van de WHW. De verweerderhuurder meende dat art. 3 § 1 WHW wel degelijk van toepassing was. Hij
kreeg ge1ijk van de rechter. De WHW is name1ijk op 28 febmari 1991 in
werking getreden en de opzeggingstermijn was op die datum nog niet
verstreken. De overeenkomst was op die datum dus nog 1opende en kon,
ge1et op overgangsartike1 16 WHW - op grond waarvan de huur geacht
werd in te gaan op 1 j anuari 1987 - ten vroegste verstrijken op 31 december
1995 (Vred. Kortrijk II, 23 juni 1992, T. Vred., 1992, 324). Uit het vonnis
b1ijkt niet wanneer de overschrijving van de koopakte gebeurd is, maar we
kunnen vermoeden dat de overschrijving niet binnen de drie maanden na de
opzegging van de authentieke akte is gebeurd.
303. De opzegging bij aangetekende brief van 24 ju1i 1990 van een mondelinge huurovereenkomst werd betekend zonder dat hiervoor een motief werd
gegeven. De huurders zouden tegen 1 febmari 1991 het goed moeten hebben
vrijgemaakt. Deze opzegging was ge1dig overeenkomstig oud art. 1758bis
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§ 1 B.W. Krachtens art. 66 Wet van 28 december 1990 betreffende verscheidene fisca1e en niet-fiscale bepalingen, werden de mondelinge huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder die als gevolg
van een opzegging eindigden in de periode van 31 december 1990 tot
28 februari 1991, verlengd tot 28 februari 1991. De uitwerking van de
opzegging werd dus geschorst tot 1 maart 1991. Op 28 februari 1991 trad
echter de WHW in werking. Overeenkomstig art. 14 § 1 van deze wet vie len
ook de mondelinge woninghuurovereenkomsten gesloten v66r haar inwerkingtreding onder haar onmiddellijke werking. Bovendien bepaalt art. 15
WHW dat de opzeggingen van de mondelinge huurovere~nkomsten betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder, waarvan de gevolgen geschorst
zijn overeenkomstig art. 2 Wet 22 december 1989 op de bescherming van de
gezinswoning geen uitwerking hebben, tenzij ze voldoen aan de voorwaarden van art. 4 Wet 22 december 1989, quod non. De ge1dig gegeven opzegging,- die al door de wet van 28 december 1990 in haar uitwerking werd
geschorst - was nu volledig zonder enige uitwerking geworden. De vordering tot ge1digverklaring van de opzegging werd a1s ongegrond afgewezen
(Vred. Zomergem, 31 mei 1991, T.G.R., 1991, 132). Een soortgelijk geval
deed zich voor voor de vrederechter van Torhout. De partijen waren verbonden door een mondelinge huurovereenkomst van een ongemeubelde
woning waarin de huurster haar hoofdverb1ijf had. De eiser zegde de overeenkomst op bij een aangetekende brief dd. 17 augustus 1990. Hij nam
hierbij een opzeggingstermijn in acht van drie maanden. Deze zou ingaan op
1 september 1990. Op grond van oud art. 1758bis al. 2 B.W. werd deze echter
verlengd tot de wettelijke termijn van zes maanden. De huur zou dus
definitief een einde nemen op 28/02/1991 om 24 uur. Overeenkomstig
art. 2 van de Wet van 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning werden de gevolgen van deze opzegging echter geschorst. En vervolgens moest rekening worden gehouden met art. 15 WHW. Ret vonnis
luidde dan ook dat de verhuurder een nieuwe opzegging moest betekenen
volgens de bepalingen van de WHW om aan de huurovereenkomst in casu
een einde te kunnen maken (Vred. Torhout, 18 juni 1991, T. Not., 1992, 66;
R. W., 1991-92, 1069).
304. In de onderhavige zaak begon de huurovereenkomst te lopen op
1 oktober 1975 en zou ze eindigen op 30 april 1985, doch niet van rechtswege. Er was contractueel vastgelegd dat bij gebrek aan een opzegging bij
aangetekende brief door een van de partijen uiterlijk drie maanden voor het
uitdoven van de huur, een nieuwe huur in werking zou treden onder dezelfde
voorwaarden en voor dezelfde termijn als de vorige overeenkomst. Dit
scenario deed zich voor. Volgens de vrederechter van Verviers betrof die
tweede huur een geschreven huur van bepaalde duur. Bijgevolg werd het
contract niet gegrepen door de Woninghuurwet (Vred. Verviers, 2de kanton,
11 oktober 1991, T. Vred., 1994, 283, noot Vlies, M.). Met deze stelling ging
bijlange na niet iedereen akkoord. De vrederechter van Luik besliste net het
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tegenovergestelde. In casu betrofhet oorspronkelijk contract een geschreven
huur van een jaar. Deze zou telkens opnieuw met een jaar verlengd worden,
tenzij een van de partijen minstens drie maanden v66r het verstrijken ervan
per aangetekende brief opzegging zou betekenen. De rechter oordeelde dat
dergelijk contract een contract van onbepaalde duur betrof, dat bijgevolg
onder te toepassing viel van de WHW. Hij redeneerde hierbij als volgt. Een
geschreven huur van bepaalde duur stelt bij voorbaat nauwkeurig zijn einddaturn vast. Daarenboven eindigt dergelijke huur krachtens art. 1737 B.W.
van rechtswege, zonder dat het nodig is een opzegging te betekenen. In casu
hebben we echter te maken met een overeenkomst waarvan de vervaldag niet
precies werd vastgesteld en wordt verdergezet tot een opzegging betekend
wordt (Vred. Luik (3de kanton), 26 juni 1992, T. Vred., 1993, 299, noot).
Volgend vonnis luidt gelijkaardig. Na de vaste duur van drie jaar, is er
na april 1976 van j aar tot j aar verlenging geweest. Op het einde van ieder j aar
diende afgewacht te worden of een der partijen een initiatieftot beeindiging
zou nemen. Dergelijke situatie is niet verenigbaar met het begrip ,huur van
bepaalde duur" (Vred. Sint-Niklaas, 16 november 1992, T. Vred., 1993, 158,
noot).
Een huurovereenkomst zonder vaste dagtekening werd vastgelegd in een
onderhands geschrift. De huur werd aangegaan ,voor een termijn lopende
vanjaar totjaar" en dit met ingang van 1 januari 1983. Op grond van art. 14
WHW viel het oiiaer ·ae onilliddeiTij.Ke toepassing van ae waw, ·terwijllief
krachtens art. 16 WHW geacht werd op zijn vroegste te zijn ingegaan op
1 januari 1987. Bij de indexering van de huurprijs dient als aanvangsindexcijfer bijgevolg het indexcijfer van de consumptieprijzen van de
maand december 1986 te worden genomen. In casu werd door de verhuurder
op 25 november 1990 een opzegging betekend met een termijn van zes
maanden. Op grond van art. 2 wet van 22 december 1989 op de bescherming
van de gezinswoning werden de gevolgen van die opzegging geschorst
gedurende de verlenging met eenjaar vanaf 1 januari 1991. Gedurende deze
periode trad echter de WHW in werking. Op grond van art. 15 WHW moest
worden besloten dat de op 25 november 1990 geldig betekende opzegging
definitief zonder uitwerking bleef (Vred. Ninove, 9 juli 1991, R. W., 1994-95,
97).
305. OVERGANGSBEPALINGEN.- De overgangsbepaling van art. 14 § 2 al. 1
WHW is duidelijk en behoeft geen interpretatie. Indien de hemieuwing van
de geschreven huurovereenkomst van bepaalde duur heeft plaatsgehad, in
casu op 1 april 1991 ( dus na de inwerkingtreding van de wet van 20 februari
1991) moeten de partijen de modaliteiten van art. 3 WHW naleven om aan de
overeenkomst een einde te maken (Vred. Elsene (8), 18 augustus 1992,
T. Vred., 1993, 187). In dezelfde zin is het vonnis van 20 januari 1993 van
het Vredegerecht van Kortrijk. De huidige huurovereenkomst is ontstaan na
28 februari 1991, namelijk op 1 januari 1992. Op deze huurovereenkomst is
de nieuwe huurwet van toepassing. De nieuwe huurwet was enkel niet
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toepasselijk op de vorige overeenk:omst van bepaalde duur die liep tot
31 december 1991. Bijgevolg kan het huidige contract enk:el opgezegd
worden overeenk:omstig de bepalingen van de nieuwe huurwet van 20 februari 1991 (Vred. Kortrijk (1), 20 januari 1993, T Vred., 1993, 162, noot
Hubeau, B.).
AFDELING

3

STAAT VAN HET GEHUURDE GOED

306. RENOVATIEHUUROVEREENKOMST. - Uit de debatten en uit deter tafel
liggende overtuigingsstukken blijkt enerzijds dat de verhuurde woning aan
renovatie toe was bij de aanvang van de huurovereenk:omst en anderzijds dat
de verweerders op hoofdeis de woning in huur hebben genomen ondanks het
feit dat niet voldaan was aan art. 2 WHW. De vrederechter aanvaardt dat de
overeenkomst niet nietig is omdat art. 8 WHW eveneens van toepassing was.
Belangrijk is in concreto wel dat de huurders zelf een aantal herstellingswerken hebben uitgevoerd, hoewel geen duidelijke en concrete afspraken
werden gemaakt over wie wat zou doen en binnen welke termijn. Bij een
aangetekende brief stellen de huurders de verhuurster in gebreke. Ze wordt
hierbij aangemaand binnen de 14 dagen een aantal herstellingswerken uit te
voeren. Er komt echter geen antwoord en de huurders besluiten om de
huurprijs op een op hun naam geblokkeerde rekening te storten. Ze beroepen
zich hierbij op de exceptio non adimpleti contractus. De verhuurster reageert
hierop met een opzegging van de huurovereenkomst. Bovendien stapt ze
naar de vrederechter om in hoofdorde de ontbinding van de huur te eisen en
in ondergeschikte orde de geldigverklaring van de door haar betekende
opzegging. De rechter sanctioneert in zijn vonnis het gebrek aan duidelijke
afspraken betreffende de uit te voeren herstellingen ten nadele van de huurders. Ze kunnen zich niet beroepen op de exceptio non adimpleti contractus
omdat niet uitgemaakt werd op wie de herstellingsplicht rustte. Anderzijds
oordeelde de rechter dat de huur niet moest worden ontbonden te hunnen
laste omdat de huurders te goeder trouw hadden gehandeld en hun verhuurster duidelijk op de hoogte hadden gebracht van hun stellingname. De door
de verhuurster gegeven opzegging werd wel geldig verklaard (Vred. Boom,
24 juni 1993, T Vred., 1994, 332, noot Hubeau, B.).
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DUUR VAN DE WONINGHUUR

307. WETTELIJKE DUUR vAN NEGEN JAAR. - Art. 3 § 1 WHW bepaalt dat elke
huurovereenk:omst betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder wordt
geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar. Dit slaat zowel op de
schriftelijke als op de mondelinge huurovereenkomsten. Art. 3 § 6 al. 1 en § 7
al. 1 WHW bepalen dat een huurovereenk:omst ook kan worden gesloten
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voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar respectievelijk voor een
termijn die een duur van negen jaar te hoven gaat. Dergelijke overeenkomsten die dus afWijken van de wettelijke regel, veronderstellen echter het
bestaan van een geschrift. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Luik in een vonnis van 31 januari 1994 oordeelde dat
de mondelinge woninghuurovereenkomst wordt gacht te zijn aangegaan voor
een duur van negen jaar, behoudens bewijs van het tegendeel (Rb. Luik,
31 januari 1994, T. Vred., 1994, 202, noot Hubeau, B.). Het is de vraag welk
tegenbewijs in aanmerking kan komen, gelet op art. 3 § 1, § 6 al. 1, § 7 al. 1
WHW en in het bijzonder gelet op art. 3 § 6 in fine. In casu had deze stelling
echter geen invloed op het beschikkend gedeelte van het vonnis, vermits de
rechter het geleverde tegenbwijs d.m.v. geschriften van vroegere huurders,
die beweerden dat het gebouw steeds werd verhuurd voor termijnen van 1
jaar, niet aanvaardde.
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BEEINDIGING VAN DE WONINGHUUR

308. FOUTIEVE, ONGEMOTIVEERDE BEEINDIGING DOOR DE VERHUURDER. VERGOEDING vooR DE HUURDER. - Een verhuurder had bij het verstrijken van de
eerste driejarige periQ(k~ell_l1i_et g~J!l_<)Ji"~er~t::_QIJz:~gging van drie maanden
betekend aan de huurster. Art. 3 § 4 WHW vereiste echter een opzeggl.ngs..:
termijn van zes maanden. Niettegenstaande dit gegeven verliet de huurster de
woning toch binnen de drie maanden, maar eiste zij voor de vrederechter een
vergoeding van negen maanden huur. De vrederechter maakte haar aanspraak op een vergoeding evenwel afhankelijk van de geldigheid van de
opzegging, wat in casu dus niet het geval was. In beroep werd dit vonnis
echter terecht vemietigd. De rechter oordeelde dat de redenering in het
vonnis van de vrederechter een schending inhield van de algemene regel
van art. 1184 B.W. Hij vonniste dan ook dat de huurster recht had op een
forfaitaire schadevergoeding van 9 maanden huur en dit overeenkomstig
art. 3 § 4 WHW. Volgens Hubeau, B. moest de rechter zich niet noodzakelijk
steunen op art. 1184 B.W. om het vonnis van de vrederechter te hervormen,
maar kon hij perfect binnen de bepalingen van de WHW blijven (Rb. Luik,
31 januari 1994, T. Vred., 1994, 202, noot Hubeau, B.).
309. VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VOOR EIGEN GEBRUIK DOOR DE VERHUURDER.
CONTROLE OP HET INGEROEPEN MOTIEF. -In een vonnis van 15 april 1994
oordeelde de vrederechter van Zomergem dat, zelfs indien de wet van
20 februari 1991 dit niet expliciet geregeld heeft zoals voor de handelshuur
of voor de pacht, het toch voor de hand ligt dat de vrederechter in geval van
betwisting, de oprechtheid van het opzeggingsmotief ,eigen gebruik" moet
onderzoeken vermits het om dwingend recht gaat. Om dit nate gaan moet het
opzeggingsmotief getoetst worden aan de feitelijke omstandigheden van de
zaak enerzijds, en aan de feitelijke omstandigheden waarin de opzegging
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werd gegeven anderzijds. In casu hadden de verhuurders hun raadsman een
aangetekende opzegging van 28 mei 1993 doen betekenen aan de eisereshuurster tegen 30 november 1993 en dit voor eigen gebruik, namelijk ,de
woning persoonlijk gebruiken en aanpassingswerken uitvoeren." Dit motief
leek de rechter niet oprecht. De verweerders waren pas in 1990 naar een
nabijgelegen woning verhuisd. Ze hadden bovendien de bedoeling de kwestieuze woning en de serres te verkopen. Nadat deze meer dan 1 jaar hadden
leeggestaan, kozen ze er uiteindelijk voor de gebouwen te verhuren. Ze
hadden dan ook op 20 oktober 1991 een woninghuurovereenkomst gesloten voor een termijn van 9 jaar ingaande op 1 november 1991. De
voorgenomen verkoop wees er volgens de rechter op dat de eigenaarsverweerders van plan waren hun landbouwactiviteiten te beperken. Het leek
hem dan ook onwaarschijnlijk dat zij, nog geen drie jaren later, hun plannen
opnieuw compleet zouden wijzigen (Vred. Zomergem, 15 april 1994,
T Vred., 1994, 369)
In een andere zaak kwam de oprechtheid van het ingeroepen motief eveneens
aan bod. Nadat een eerste opzegging wegens renovatiewerken door de
verweerders bestreden werd, heeft de eiseres de huurovereenkomst vervolgens opgezegd ,voor eigen gebruik". Ook dit motiefwerd door de verweerders bestreden en ze meenden zelfs dat het van kwade trouw getuigde. Het
gegeven motief moet volgens de rechter worden getoetst aan de werkelijke
bedoelingen van de eigenaar. Het aanvatten van werken kan niet worden
gelijkgeschakeld met het persoonlijk betrekken van het gebouw (Vred.
Gent VII, 8 november 1993, T Vred., 1994, 351). In beroep werd dit
vonnis bevestigd. Volgens de rechtbank kan de rechter een zeker preventief
toezicht uitoefenen. Hij mag zich evenwel niet in de plaats stellen van de
verhuurder teneinde de opportuniteit of de gepastheid van de opzegging te
beoordelen, maar hij kan wel de oprechtheid van het voomemen en de
waarschijnlijkheid van de uitvoering onderzoeken in het Iicht van de feitelijke gegevens. Hierbij is het niet vereist dat het om een kennelijk bedrieglijke opzegging gaat die dan dient te worden afgewezen op grond van het
adagium ,fraus omnia corrumpit". Stellen dat de wetgever zelf een sanctionering heeft bepaald, is geen beslissend argument, vermits het gaat om twee
verschillende vormen van controle (Rb. Gent, 18 maarlT994, T. Vred., 1994,
354).
Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel sprak een vonnis in deze
zin uit (Rb. Brussel, 22 december 1993, J.L.MB., 1994, 781). De rechter
stelde dat het wettelijk opzeggingsrecht van de verhuurder geen beletsel
vormt voor het onderzoek van het door de huurder ingeroepen middel van
rechtsmisbruik noch voor de marginale toetsing van de door de partijen
wederzijds ingeroepen elementen ter staving van de oprechtheid of uitvoerbaarheid van het motief van eigen bewoning. In de onderhavige zaak
beoogde de eiseres haar zetel en kantoren te vestigen in het door de
verweerders bewoonde gedeelte van het pand. De rechter besliste dat in casu
niet werd aangetoond dat de eiseres van haar wettelijk opzeggingsrecht
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misbruik had gemaakt, terwijl evenmin werd aangetoond dat het opzeggingsmotief ,eigen gebruik" manifest onoprecht was of niet uitvoerbaar
(Vred. Antwerpen, 4de kanton, 16 maart 1994, A.J.T., 1994-95, 10, noot De
Smedt, P.). De rechter redeneerde in dit vonnis niet naar analogie met de
regeling vervat in de Pachtwet en de Handelshuurwet. Hij verwees wel naar
het feit dat bepaalde rechtsleer en rechtspraak meent dat van een a priori
onderzoek van de oprechtheid van het opzeggingsmotief geen sprake kan
zijn, gelet op de vrij zware sanctie van 18 maanden huur als de verhuurder
het ingeroepen motief niet verwezenlijkt binnen de wettelijke termijn.
Een voorbeeld van deze visie vinden we in het vonnis van 10 augustus
1993 van het vredegerecht van Namen. De rechter oordeelt dat de wetgever
we1 degelijk een controle op de door de verhuurder ingeroepen motieven
heeft gewild en ook heeft georganiseerd, doch dat die controle enkel a
posteriori kan gebeuren. Er werd immers bij wet een zware sanctionering
van 18 maanden huur als schadevergoeding ingesteld, indien achteraf zou
blijken dat de verhuurder zijn ingeroepen motieven niet is nagekomen (Vred.
Namen, 2de kanton, 10 augustus 1993, T. Vred., 1993, noot Hubeau, B.)
In onderhavig geval huurden de ge'intimeerden een appartement gelegen op
de tweede en derde verdieping. De verhuurders betekenden echter een
opzegging omdat hun zoon het appartement zou betrekken. Dit gebeurde
ook. Enkele weken-later- onderverhuurde-de zoon-echter-de-tweede-verdieping, terwijl hij zelf op de derde verdieping bleef wonen. De opgezegde
huurders meenden dat de verhuurders hun opzeggingsmotief niet nakwamen.
Ze kregen gelijk. De verhuurders werden veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding, gelijk aan 18 maanden huur. De verhuurders tekenden
hiertegen beroep aan. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg luidde
totaal anders. De rechter steunde zijn oordeel op voomamelijk twee overwegingen. Enerzijds dat de wetgever enkel eist dat het goed binnen het jaar
na teruggave door de huurder door de in de opzegging aangegeven persoon
wordt betrokken en gedurende minimum twee jaren ook werkelijk en doorlopend betrokken blijft. Anderzijds haalt hij het verslag van de Senaat aan
waarin wordt bepaald dat de verhuurder die slechts een gedeelte van een
verhuurd goed wil betrekken, toch steeds de huurovereenkomst volledig
moet beeindigen. Niets belet dat de andere gedeelten daama opnieuw verhuurd worden aan andere huurders. Ook een eventuele gedeeltelijke onderverhuring kan, gelet op art. 4 WHW geen problemen scheppen (Rb. Brussel
(16de kamer), 15 juni 1994, T. Vred., 1994, 360).
310. VASTE DATUM.- Het is ondenkbaar dat een mondelinge huur die de
stilzwijgende wederinhuring vormt van een geschreven huur van bepaalde
duur zonder vaste datum, een vaste datum krijgt en dit met terugwerkende
kracht, dankzij de registratie van de oorspronkelijke akte op een moment dat
die reeds volledig is uitgewerkt (Vred. Schaarbeek, 1 september 1992, Rev.
Not. Beige, 1993, 419).
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311.

VROEGTIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE VERHUURDER. GEEN RETENTIERECHT
VOOR DE HUURDER. Net zomin als de huurder een retentierecht kan

uitoefenen op het gehuurde goed indien hij de gevraagde waarborg niet
terugkrijgt, kan hij dit doen wegens de niet-betaling van de wettelijke
vergoeding bij het einde van de huur na opzegging zonder motief. De rechter
weigert om naar analogie te oordelen met de handelshuur. Hij kan hiervoor
immers geen steun vinden in de parlementaire voorbereiding van de W oninghuurwet die uitdrukkelijk verwijst naar het gemeen recht betreffende de
wijze waarop de vergoeding moet worden bepaald. Het algemeen principe is
dat de schuld haalbaar is. Dit standpunt dat de wetgever geen retentierecht
heeft willen verlenen aan de huurder bij gebrek aan de betaling van de
vergoeding door de verhuurder, wordt niet gedeeld door Rommel en Van
Kerckhove (Vred. Torhout, 22 september 1992, R. W, 1993-94, 409).
312. OPZEGGING VAN EEN HUUR VAN ONBEPAALDE DUUR GESLOTEN VOOR DE
INWERKINGTREDING VAN DE WHW.- Een huur met vaste datum ving aan op
1 april1979 en zou aflopen op 31 maart 1988. Er werd contractueel bepaald
dat de beeindiging van rechtswege zou gebeuren door de betekening van een
opzegging per aangetekende brief minimum zes maanden op voorhand. Dit
gebeurde echter niet. Bij gebrek aan een opzegging moet deze huur beschouwd worden als een huur van onbepaalde duur van minimum negenjaar
die zich bevindt in de vijfde driejarige periode. De verhuurder kon op
20 december 1991 die huur met een opzeggingstermijn van zes maanden
geldig opzeggen zonder motief noch vergoeding en hij kon zich hierbij
steunen op de regeling vervat in art. 14 § 5 WHW (Vred. Sint-Gillis,
14 mei 1992, T. Vred., 1993, 155).
313. BEEINDIGINGVANEENHUUR VANKORTE,BEPAALDE DUUR.- Met betrekking tot huurovereenkomsten van bepaalde duur die voor minder dan drie
jaren afgesloten waren, stelde zich het interpretatieprobleem of voor hun
beeindiging al dan niet een opzegging van minstens een maand v66r het
verstrijken van de huur vereist was. De eerste casus betrof een huurovereenkomst van dertien maanden die inging op 1 juni 1991 en zou eindigen op
30 juni 1992. Bij aangetekende brief van 5 juni 1991 betekende de verhuurster opzegging . De huurder echter beweerde dat deze opzegging gelet op
art. 3 § 6 alinea 4 WHW laattijdig was. De rechter beslechtte het pleit in het
voordeel van de verhuurster. Hij baseerde zich hiervoor op het gemeen
huurrecht waarbij een huur van bepaalde duur van rechtswege afloopt op
het overeengekomen tijdstip, dus zonder dat een opzegging vereist is. Elke
afwijkende wettelijke bepaling hiervan, zoals in casu de Wet van 20 februari
1991, moet restrictief worden gelnterpreteerd. Deze spreekt enkel over een
opzegging van minimum een maand v66r de vervaldag bij het verstrijken van
een huurcontract van drie jaar. Voor huurovereenkomsten van minder dan
drie jaar zou een opzegging dus niet noodzakelijk zijn, tenzij men ten allen
prijze een stilzwijgende wederinhuring wil vermijden (Rb. Namur, 20 decem-
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ber 1993, Rev. Reg. Dr., 1994, 59; J.T., 1994, 437; T.B.B.R., 1995, 85, noot
Merchiers, Y.). Dezelfde redenering vinden we terug in een vonnis van de
vrederechter van Roei (2de kanton) van 13 november 1992. Rier was er
evenwel geen sprake van een laattijdige opzegging, want er was helemaal
geen opzegging betekend (Vred. Roei (2), 13 november 1992, T. Vred., 1994,
303, noot Vlies, M.).

314. VERGOEDING WEGENS ONGEMOTIVEERDE OPZEGGING NA VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN. -Ret aanvragen en het verkrijgen
door de huurder van een verlenging wegens buitengewone omstandigheden
belet niet dat hij later nog een procedure instelt om de door de WHW
bepaalde opzeggingsvergoeding wegens ongemotiveerde beeindiging (in
casu gegeven door de nieuwe eigenaar - het hoedj e spreekt ten onrechte
van ,une indemnite basee sur la resiliation pour alienation d'un bien"-) te
bekomen. Enerzijds maakt een gerechtelijke verlenging namelijk geen huurhemieuwing uit, maar een voortzetting van de bestaande huurovereenkomst.
Anderzijds bepaalt art. 11 WHW uitdrukkelijk dat de rechter die de verlenging wegens buitengewone omstandigheden toestaat de vergoeding die bij
toepassing van art. 3 § 4 verschuldigd is, kan beperken of opheffen. Indien hij
ze kan beperken of opheffen veronderstelt dit noodzakelijk dat hij ze desgevallend kan toekennen (Vred. Anderlecht (1 ° kanton), 1 februari 1994,
T. Vred., 1994, 363).

315. VROEGTIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE HUURDER. -De huurder kan op
grond van art. 3 § 5 al. 1 WRW de huurovereenkomst beeindigen (met
inachtneming van een termijn van drie maanden). Overeenkomstig art. 3.
§ 5 al. 2 WHW heeft de verhuurder recht op een vergoeding, gelijk aan drie
maanden huur, indien de huurder de huurovereenkomst beeindigt gedurende
het eerste jaar. Deze regeling is van dwingend recht. De wet bepaalt niet dat
de huurder zijn opzegging moet motiveren. Ze laat echter evenmin toe dat de
door de huurder ingeroepen motieven hem kunnen ontslaan van betaling van
de verbrekingsvergoeding. In casu had de huurder de overeenkomst vroegtijdig opgezegd om beroepsredenen (Vred. Marche-en-Famenne, 28 juli
1992, T. Vred., 1992, 325). Ret hoedje bij dit vonnis laat veronderstellen
dat de rechter met het door de huurder gegeven opzeggingsmotief om
beroepsredenen rekening heeft gehouden. Dit is echter niet het geval.
316.

VROEGTIJDIGE OPZEGGING VAN EEN HUUR VAN KORTE DUUR? VERLENGING

VAN EEN HUUR VAN 3 JAAR OP BASIS VAN EEN CONTRACTUELE BEPALING. -

Tussen de eisers en de verweerders werd op 21 juni 1986 een huur afgesloten
voor een duur van drie opeenvolgende jaren met ingang op 1 augustus 1986
en hemieuwbaar met telkens drie jaar door stilzwijgende verlenging, ,tenzij
een der partijen heeft laten weten een einde te willen maken aan de huur,
door aangetekend schrijven, drie maanden v66r het einde van een driej aarlijkse periode." Uit deze formulering leidde de rechter af dat de overeen-
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komst een huur van bepaalde duur betrof die eindigde op 31 juli 1989 en bij
gebrek aan opzegging verlengd werd tot 31 juli 1992. Op 26 juni 1992
betekenden de verhuurders opzegging voor eigen gebruik en namen hierbij
een termijn van zes maanden in acht. Ze vroegen de rechter om de geldigverklaring ervan. Op basis van de hierboven geciteerde contractuele bepaling
oordeelde de rechter echter dat de huur bij gebrek aan een opzegging drie
maand v66r 31 juli 1992 stilzwijgend werd verlengd voor opnieuw drie jaren.
Hij vonniste dat die verlenging een huur van korte duur betrof met ingang
vanaf 1 augustus 1992, die niet vroegtijdig kan worden opgezegd om reden
van persoonlijke bewoning (Vred. Sint-Gillis, 5 november 1992, T Not.,
1993, 320, noot Janssen, L.). In de noot wordt er ons inziens terecht op
gewezen dat de rechter geen rekening houdt met de §§ 1 tot en met 5 van art. 3
WHW die de algemene regeling bevatten. In feite komt de stelling van de
rechter erop neer dat het mogelijk is meerdere overeenkomsten van korte
duur te sluiten, die allen samen het maximum van de drie jaar overschrijden
en waarbij voor die nieuwe korte contracten geen nieuw geschrift zou vereist
zijn. Hoewel hij zich baseert op art. 3 § 6 WHW, schendt hij dit artikel op
manifeste wijze.
317. BEVESTIGING VAN EEN ONREGELMATIG GEGEVEN OPZEGGING.- De partijen hadden op 25 december 1991 een huurovereenkomst betreffende een flat
gesloten. Dit was de hoofdverblijfplaats van de huurder. Het contract voorzag
uitdrukkelijk in een ,aanpassings- en bedenktijd van een jaar vanaf 1 januari
1992 tot 31 december 1992". Eind november 1992 deelde de huurder telefonisch aan de verhuurder mee dat hij per 31 januari 1993 de overeenkomst
wilde beeindigen. Bij een ter post aangetekende brief van 4 december 1992
stemde de verhuurder in met een vertrek op de door de huurder voorgestelde
datum. Bij vonnis van 15 juni 1993 oordeelde de vrederechter van Fleron dat
de verhuurder door zich niet te beroepen op de omegelmatigheid van de
opzegging, deze geldig had verklaard. Het Hof van Casatie zag hier geen
graten in (Cass., 24 november 1994, Arr. Cass., 1994, 1014).
318.

VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN. VORM-

Art. 3 § 3 al. 2 WHW bepaalt dat de verhuurder aan de
huurder kennis moet geven, ofwel van de hem verleende bouwvergunning,
ofwel van een omstandig bestek, of van een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming, of nog van een aannemingsovereenkomst. De wet zelf bepaalt niet of een van deze documenten al
dan niet samen met de opzegging moeten worden meegedeeld. In de rechtsleer bestaat hierover enige discussie. In casu oordeelde de rechter dat de
wetgever geen gelijktijdigheid van de betekening van de opzegging en van
een der vereiste documenten eist. Hij meende dat het niet uitgesloten is dat
op het ogenblik dat de verhuurder de opzegging moet betekenen teneinde de
wettelijke termijn te respecteren, hij nog niet in het bezit is van de noodzakelijke stavingsstukken (Vred. Schaarbeek, 1 september 1992, Rev. Not.

VOORWAARDEN.-
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Belges, 1993, 419). Ook de vrederechter van La Louviere werd met een
dergelijk probleem geconfronteerd. In casu werden de vereiste stavingsstukken pas nadat de opzegging reeds betekend was, aan de huurder overhandigd. De opgezegde huurder claimde dat dit niet voldeed aan art. 3 § 4
WHW. De rechter achtte het echter voldoende dat een gedetaillleerd bestek
van de voorgenomen werken wordt meegedeeld op eerste verzoek. Hiermee
paste de rechter naar analogie de regeling toe die geldt voor de overhandiging van documenten na de uitvoering van de werken. Bovendien oordeelde
hij dat het bestek voldoende gedetailleerd was, zodat de beeindiging van de
huurovereenkomst gegrond werd bevonden (Vred. La Louviere, 3 maart
1993, T. Vred., 1993, 189, noot Hubeau, B.).
319. VROEGTIJDIGEBEEINDIGING. VORMVOORWAARDEN.- Ook de vrederechter van Etterbeek oordee1de op grond van deze ratio dat de wetgever niet eist
dat de stavingsstukken worden overhandigd op het moment van de betekening van de opzeg. Hij voegde er wel aan toe dat de verhuurder op het
ogenb1ik van de opzegging wel al de noodzakelijke stappen moet hebben
ondemomen met het oog op de verwezenlijking van de opgegeven werken.
De verhuurder mag zeker geen opzegging geven voor bepaalde werken en er
uiteindelijk andere realiseren (Vred. Etterbeek, 16 december 1992, J.L.MB.,
1993, 598, noot VanDer Mersch, M. en De Ridder, T.).

AFDELING

6

HERZIENING EN INDEXATIE VAN DE HUURPRIJS

320. BEOORDELING NIEUWE OMSTANDIGHEDEN. -Art. 7 WHW 1aat toe dat bij
gebrek aan overeenstemming tussen de partijen de rechter een herziening van
de huurprijs kan toestaan op voorwaarde dat blijkt dat de normale huurwaarde
van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden minstens 20%
hoger of lager ligt dan de eisbare huurprijs. De omstandigheid op basis
waarvan een verhoging van de huurprijs zou kunnen worden gegrond, moet
,nieuw" zijn. Dit betekent dat ze nog niet bestond op het ogenblik van het
aangaan van de huurovereenkomst en dat ze op dat ogenblik evenmin kon
worden voorzien (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 31 maart 1992, T. Vred., 1992,
1992, 175). In de onderhavige zaak eiste de verhuurder op basis van het advies
van een deskundige een huur van 14.500 frank, wat ruim 20% hoger lag dan de
eisbare huurprijs van 11.445 frank. De rechter stond deze herziening echter
niet toe. De eerste reden waarop hij steunde was dat op grond van het advies
niet beoordee1d kon worden of de vergelijkingspunten voldoende ter zake
dienend waren. Essentiele gegevens m.b.t. het bouwjaar, bewoonbare opperv1akte, comfort ... ontbraken immers. Bovendien oordeelde hij dat de eiser in
gebreke bleef de door de wet vereiste nieuwe omstandigheden aan te tonen.
Vooreerst konden volgens hem de stijging van de huurprijzen en de algemene
toestand van de vastgoedmarkt niet zonder meer als motief voor een huurprijsherziening ingeroepen worden. Vervolgens bleek dat deze omstandig-
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heden door de piui:ijen reeds gekend waren bij het aangaan van de huurovereenkomst. Ze waren dus niet ,nieuw". Tenslotte wees de rechter erop dat de
aangehaalde stijging van de huurprijzen enkel betrekking had op de residentiiHe villagronden en uiterst luxueuze appartementen, maar dat dit geen invloed
had op de categorie van woning waarvoor de herziening werd gevraagd (Vred.
Kapellen, 12 mei 1993, R. W., 1993-94, 338, noot Hubeau, B.). Het net
besproken vonnis verwees naar het volgend vonnis van de vrederechter van
Antwerpen (7de kanton), waarin de rechter stelde dat nieuwe omstandigheden
moeten worden gezocht in het pand zelf, of in de onmiddellijke omgeving. Zo
kunnen bijvoorbeeld een nieuwe bestrating, nieuwe communicatiemogelijkheden, de heraanleg van de wijk, prestigeprojecten in de buurt, de renovatie
van het gebouw zelf, modernisering van de sanitaire voorzieningen en allerlei
andere verbeterings- en/ofverfraaiingswerken aan het gebouw zelf, in aanmerking worden genomen. Het vonnis liet gelden dat de huurprijzen die eventueel
voor gelijkaardige appartementen in de buurt worden gevraagd, niet als
,nieuwe omstandigheden" kunnen gelden (Vred. Antwerpen, 16 juni 1992,
T Vred., 1993, 50, noot Hubeau, B.).

321.

DE AANVRAAG TOT HERZIENING VAN DE HUURPRIJS DOOR DE VERKRIJGER

Bij de verkoop van een woning kwam de vorige eigenaar in
de verkoopakte terug op de verlening van een gunstprijs aan de huurder. De
nieuwe eigenaar vroeg dan ook prompt een herziening van de maandelijkse
huurprijs aan. Hij beriep zich hierbij op ,de ontwikkeling van de huurprijzen
op de vastgoedmarkt" als ,nieuwe omstandigheid" zoals bedoeld in art. 7
WHW. Bovendien beweerde hij dat hij, gelet op het beding in de verkoopakte, niet in de rechten van zijn rechtsvoorganger was getreden wat betreft de
eisbare huurprijs. Zowel voor de vrederechter als voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg ving hij bot. Op het eerste argument antwoordde de rechter dat
art. 7 § 1 WHW uitdrukkelijk eist dat, op het tijdstip van het verzoek, de
normale huurwaarde minstens 20% hoger of lager ligt dan de eisbare huurprijs en dit als gevolg van nieuwe omstandigheden. Al bleek in casu uit de
voorgelegde stukken dat de normale huurwaarde inderdaad 20% hoger lag
dan de maandelijkse eisbare huurprijs, dan nog was dit niet het gevolg van de
ontwikkeling van de prijzen op de vastgoedmarkt, maar van de door de
vorige eigenaar gecreeerde toestand. De nieuwe eigenaar bewees dus geen
,nieuwe omstandigheden". Ook het tweede argument van de eiser, nl. dat hij
wat betreft de huurprijs niet in de rechten van zijn voorganger was getreden,
deed volgens de rechtbank niet terzake. W at immers ook de inhoud is van
bepaalde bewoordingen in de notariele akte, ze kunnen vooreerst de huurder
niet binden en ze kunnen zeker niet afwijken van de op dwingende wijze in
art. 7 WHW geregelde huurprijsherziening (Rb. Gent (negende kamer),
13 september 1993, TG.R., 1993, 134).

VAN HET GOED. -

322. VOORWAARDEN ALGEMEEN.- Opdat de verhuurder een verhoging van
de huurprijs zou kunnen krijgen, moet hij het bestaan van de volgende vier
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elementen bewijzen. Hij moet vooreerst aantonen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten minste 20% hoger is dan de huurprijs
die eisbaar was op het ogenblik van het indienen van de vordering. Vervolgens moet hij bewijzen dat deze verhoging zich heeft voorgedaan sinds de
afsluiting van het contract of sinds de laatste herziening. Bovendien moet de
verhoging het gevolg zijn van nieuwe objectieve omstandigheden. Tenslotte
moet te voorzien zijn dat de nieuwe objectieve omstandigheden hun invloed
op de normale huurwaarde zullen blijven uitoefenen gedurende de volledige
driejarige periode waarvoor de herziening wordt gevraagd. Pas als de verhuurder deze vier voorwaarden bewezen heeft, doet de vrederechter uitspraak naar billijkheid over de verhoging. Dit wil zeggen dat hij dan nog niet
verplicht is de huurprijs aan te passen in dezelfde evenredige verhouding als
de wijziging van de normale huurwaarde van het gehuurde goed, maar dat hij
volgens de feitelijke omstandigheden, eigen aan ieder geval afzonderlijk,
moet oordelen (Vred. Borgerhout, 2 juni 1993, R. W., 1993-94, 576, noot
Hubeau, B.)
De appellant vorderde een herziening van de huurprijs op twee gronden.
Enerzijds stelde hij dat er zich een algemene stijging van de huurprijzen
voordeed in de Brusselse stadskem en haar randgemeenten en anderzijds
steunde hij zijn eis op het feit dat hij op zijn kosten verbeteringswerken had
verwe:z:enlijkt in het gehuurde goed. Betreffende het eerste argument van de
eiser erkende de rechter inderdaad een algemerie stijging van de huurprijiet1
in de omgeving van Brussel. Deze tendens was echter reeds duidelijk merkbaar v66r de stilzwijgende wederinhuring. Op het ogenblik dat de stilzwijgende wederinhuring begon, werd er echter geen verhoging van de huurprijs
geeist. Bijgevolg kon de stijging van de huurprijzen ruim 2 jaar later zeker
niet meer als een ,nieuwe omstandigheid" worden ingeroepen. Op het
tweede argument van de appellant, antwoordde de rechter dat de op kosten
van de verhuurder gerealiseerde werken in werkelijkheid noodzakelijk waren
gelet op de onbewoonbaarheid van de gehuurde plaatsen. Op grond van de
artt. 1719 en 1720 B.W. rustte op de verhuurder dan ook de wettelijke
verplichting om deze werken uit te voeren. Bijgevolg waren deze werken
bedoeld om de minderwaarde als gevolg van belangrijke beschadigingen van
de gehuurde plaatsen te verhelpen en brachten ze niet zozeer een meerwaarde
met zich mee (Rb. Brussel, 28 oktober 1993, J.L.M.B., 1994, 1461).
323. BEEINDIGING DOOR DE VERHUURDER. BEPERKINGSCLAUSULE. - De partijen in het geding hadden op 15 oktober 1985 een geschreven huur voor
onbepaalde duur afgesloten. Om de mogelijkheden voor een eenzijdige
opzegging te beperken, hadden ze volgende clausule in het contract opgenomen: ,Elke partij kan de huurovereenkomst beeindigen, doch enkel bij het
verstrijken van elke driejarige periode door middel van een opzegging
betekend bij een ter post aangetekende brief en dit minimum drie maanden
v66r het verstrijken van een driejarige periode in hoofde van de huurder en
zes maanden in hoofde van de verhuurder." In casu betekende de verhuurster
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op 26 februari 1992 een ongemotiveerde opzegging tegen 31 augustus 1992.
Ze steunde hiervoor onder meer op art. 14 § 5 WHW. De huurders echter
betwistten de geldigheid van deze opzegging en dit op grond van de net
geciteerde contractuele bepaling. Ze trokken naar de rechter en kregen gelijk
van hem: de gegeven opzegging kon slechts op 15 oktober 1994 uitwerking
krijgen. De rechter motiveerde zijn vonnis op grond van de stelling dat de
WHW wel van dwingend recht is, maar niet van openbare orde. De rechter
leidde daaruit verkeerdelijk af dat de partijen de mogelijkheid van vroegtijdige beeindiging kunnen uitsluiten of beperken en dat men met een contractuele bepaling in die zin rekening moet houden. Ret is evenwel niet
omdat de WHW van dwingend recht is dat de partijen over die mogelijkheid
beschikken, maar omdat de wet zelf de mogelijkheid hi edt. Een contractuele
afwijking van een dwingende wetsbepaling wordt immers gesanctioneerd
door een relatieve nietigheid. In zoverre de rechter verwijst naar de artt. 3 § 3
en § 4 WHW moet men aanvaarden dat de opzeggingsmogelijkheden voor de
verhuurder kunnen worden beperkt. V oor de oplossing van het geschil in
kwestie lijkt de oplossing dan ook correct, vermits een contractuele uitsluiting van de vervroegde ongemotiveerde opzegging door de verhuurder onder
de Wet van 20 februari 1991 perfect mogelijk is. Ret lijkt echter heel
onduidelijk of de rechter de contractuele clausule al dan niet in zijn geheel
als geldig beschouwt. Ons inziens meent hij ten onrechte dat de clausule
geldig is, vooral omdat hij stelt: ,il n 'y a pas lieu de faire application du
regime transitoire puisque les parties ant elles-memes choisi de ne pouvoir
mettre fin au bail que de trois en trois ans, ce qui ne s 'oppose pas au nouveau
regime legal." Op grond van de WHW is het echter enerzijds uitgesloten dat
de opzeggingsmogelijkheden voor de huurder en anderzijds ook die voor de
verhuurder voor eigen bewoning worden uitgesloten. In elk geval is het
hoedje compleet verkeerd want het stelt ,De partijen kunnen de mogelijkheid tot vroegtijdige verbreking uitsluiten ofbeperken. Indien de geschreven
huurovereenkomst van onbeperkte duur een clausule bevat die kan gei:nterpreteerd worden als een uitsluiting of een beperking van het recht op
vroegtijdige verbreking, dient de rechter er rekening mee te houden." (Vred.
Marchienne-au-Pont, 24 juli 1992, T. Vred., 1993, 55).
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OVERDRACHT VAN HET GEHUURDE GOED

324. OPZEGGING DOOR DE VERKRIJGER VAN HET GEHUURDE GOED. - Een echtpaar koopt een woning. Deze woning is verhuurd ingevolge een huurovereenkomst zonder vaste datum, maar de huurders bewonen het goed reeds
gedurende meer dan 6 maanden. Drie dagen na het verlijden van de authentieke akte geven de nieuwe eigenaars op grond van art. 9 WHW opzegging
aan de huurders. Hun motief is persoonlijke bewoning. De notaris laat de
authentieke akte echter pas zes dagen na de ondertekening overschrijven op
het hypotheekkantoor. Inmiddels was de opzegging dus al gegeven. Art. 9
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WHW bepaalt letterlijk , ... mits aan de huurder, op straffe van verval, een
opzegging van drie maanden wordt betekend, binnen drie maanden te
rekenen vanaf de overschrijving van de authentieke akte tot vaststelling
van de overgang van eigendom." De rechter volgde de strekking die stelt
dat de wetgever een vervaltermijn heeft willen opleggen, maar dat dit niet
belet dat de opzegging reeds wordt gedaan v66r de overschrijving. Ze
oordeelde dat er opzegging kan worden gegeven zodra er twee voorwaarden
vervuld zijn, namelijk enerzijds de effectieve overdracht van het eigendomsrecht en anderzijds het bestaan van een vaste datum van de akte houdende
eigendomsoverdracht. Ze verklaarde de gegeven opzegging dus geldig, maar
oordeelde tevens dat deze slechts uitwerking kon krijgen vanaf de overschrijving van de akte houdende eigendomsoverdracht. In een noot keurt
Michiels het vonnis wel goed wat betreft de geldigheid van de opzeg, maar
gaat hij niet akkoord met het tijdstip van de uitwerking ervan (Vred. SintJoost-ten-Node, 6 december 1991, T. Not., 1993, 189, noot Michiels, D.). Het
vredegerecht van Eeklo oordeelde echter veel strenger. De verkorting van de
algemene opzeggingstermijn van zes maanden tot drie maanden op grond
van art. 9 WHW kan slechts indien de nieuwe verkrijger strikt de door de
wetgever gestelde voorwaarden vervult. Ret is immers niet omdat een
formele wetsbepaling vatbaar is voor kritiek dat zij client genegeerd te
worden. De opzegging gedaan door de nieuwe verkrijger vooraleer de
authentieke akte tot vaststelling van de overgang van eigendom werd overgeschreven, is ongeldig (Vred. Eeklo, 17 september 1992, T.G.R., f993, 5-5,
noot Dambre, M.)
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VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
ONDER HET OUDE ART. 1759BIS B.W.

325. TOEPASSINGSGEBIED ART. 1759 BIS B.W.- De wetgever heeft uitdrukkelijk
de bedoeling gehad de mogelijkheid tot huurverlenging wegens buitengewone omstandigheden alleen van toepassing te laten zijn op huishuur en niet
op handelshuur. Dit blijkt onder meer uit het feit dat art. 1759bis B.W. werd
ondergebracht onder de regels betreffende de huishuur in het bijzonder.
Conform art. 4, 1° Handelshuurovereenkomstenwet vallen de woonvertrekken, die deel uitmaken van het geheel dat de handelsinrichting omvat, onder
de bescherming van de Wet op de handelshuurovereenkomsten, indien de
verhuurder dezelfde is als die van de handelsinrichting. In casu doet deze
hypothese zich voor. Tussen de eiser en de verweerders bestaat een handelshuurovereenkomst m.b.t. tot een handelspand waarin de verweerders een
banketbakkerij exploiteren. Daamaast heeft de overeenkomst betrekking op
de woonvertrekken, die de hoofdverblijfplaats van de huurders uitmaken.
Bovendien zijn de winkel en de waning zo verweven - een ingang en
dergelijke- dat de partijen het er over eens zijn dat ze niet kunnen worden
gesplitst. Art. 1759bis B.W. is op de woonvertrekken in casu dus niet van
toepassing (Vred. Boom, 1 december 1988, R. W., 1990-91, 655).
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326. TOEPASSINGSCRITERIAART. 1759BIS B.W.- Art. 1759bis B.W. bepaalt dat
de verlenging van de huurovereenkomst m.b.t. een woning die de huurder tot
hoofdverblijfplaats client, slechts kan worden toegestaan rekening houdend
met de belangen van de twee partijen en op voorwaarde dat de huurder het
bewijs levert van buitengewone omstandigheden. Die criteria moeten cumulatiefworden toegepast (Vred. Hamoir, 21 mei 1987, T. Vred., 1988, 56). De
rechter moet bij de beoordeling van een aanvraag die twee aspecten beoordelen.
327. BEGRIP BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN. ART. 1759BIS. - De buitengewone omstandigheden waarop de huurder zich beroept om op grond van
art. 1759bis B.W. een verlenging van de huurovereenkomst te verkrijgen,
mogen niet ontstaan zijn door zijn eigen nalatigheid. De huurders stellen dat
het feit dat hun lening zeven maanden op zich liet wachten, in hun persoon
een buitengewone omstandigheid is. De rechter beaamt dat een termijn van
zeven maanden om een lening in orde te brengen inderdaad vrij ongewoon is,
maar hij stelt hier drie feiten tegenover waaruit hij besluit dat de huurders
zelf in grote mate verantwoordelijk zijn voor de opgelopen vertraging, zowel
bij de aanvraag van de lening als bij de start van de verbouwing. In de eerste
plaats blijkt uit de stukken dat de huurders slechts op 5 april 1988 contact
opnamen met de bank, terwijl zij op 11 janauri 1988 kochten. Ze lieten dus
bijna drie maanden verloren gaan, afgezien nog van het feit dat het voorzichtiger geweest zou zijn met de bank contact op te nemen alvorens te
kopen. Vervolgens belette niets de huurders met een andere leningmaatschappij contact op te nemen, toen bleek dat de aangezochte bank treuzelde.
Tenslotte waren de huurders al sinds 11 januari 1988 eigenaars van het pand,
zodat niemand - ook niet de verkopers - hen kon verbieden reeds de
nodige werken aan te vatten (Vred. Boom, 1 december 1988, R. W., 1990-91,
655).

In een andere zaak besliste de rechter dat de aankoop door de huurders van
een woning waarvan ze op voorhand weten dat deze onmogelijk vrij kan zijn
tegen de datum van de opzegging , in hun hoofde een nalatigheid uitmaakt,
die niet ten nadele van de verhuurder kan komen. In casu hadden de huurders
een maand na de opzegging een appartement gekocht waarvan ze toen- vijf
maanden voor het einde van de opzeggingstermijn- reeds wisten dat ze het
niet tijdig zouden kunnen betrekken. Ze hebben zich bijgevolg bewust in een
toestand geplaatst waarin ze geen gevolg konden geven aan een geldige
opzegging (Vred. Antwerpen, 27 juni 1989, R. W., 1990-91, 785).
328. VORMVEREISTEN VOOR DE TOEPASSING VAN ART. 1759818 B.W. Art. 1759bis al. 1 B.W. bepaalt dat de verlenging van de huurovereenkomst
wegens buitengewone omstandigheden enkel gevorderd kan worden, op
straffe van nietigheid, uiterlijk een maand v66r de vervaldag van de huur
en dit bij ter post aangetekende brief. Een mondeling verzoek van de huurder
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tijdens de zitting voldoet hieraan niet. Het gedane verzoek is bijgevolg nietig
(Vred. Borgerhout, 7 september 1989, T Not., 1990, 408, noot Hubeau, B.).
329. ART.1244B.W.ART.l759BISB.W.- Op grond van alinea 4 van art. 1759bis
B.W. kon de verlenging wegens buitengewone omstandigheden niet gevraagd worden aan de nieuwe eigenaar na de vervreemding van bet goed,
tenzij de opzegging van de huur van onbepaalde duur meer dan twee jaren na
de vervreemding van bet goed zou zijn gedaan, quod non. Dit feit belette
echter niet dat de huurders nog een beroep konden doen op art. 1244 al. 2
B.W. De rechter betoogde immers dat v66r de invoering van art. 1759bis
B.W. de huurder weliswaar geen recht tot verlenging kon inroepen, maar dat
hem op basis van art. 1244 al. 2 B.W. wel uitstel kon worden verleend, ook
tegen eventuele nieuwe eigenaars. Art. 1759bis al. 4 B.W. kon aan die regel,
die trouwens van openbare orde is, geen afbreuk doen. In een noot wijst
Daenens G. er op dat de verlenging van de huurovereenkomst wegens
buitengewone omstandigheden (art. 1759bis B.W.) en bet uitstel van betaling
(art. 1244 al. 2 B.W.) twee totaa1 verschillende rechtsfiguren zijn met een
verschillend juridisch karakter. Hij wijst erop dat met art. 1759bis B.W.
wordt afgeweken van de wilsautonomie van de partijen: door de verlenging
blijft de huurovereenkomst bestaan en eindigt slechts op bet einde van de
verlengde periode. Art. 1244 B.W. daarentegen leidt nooit tot de wijziging
van-een-overeenkomst,-maar de schuldenaar laijgt-een termijn van respijt-om
zijn verbintenis na te komen. De huurovereenkomst wordt niet verlengd,
maar eindigt op de normale vervaldag. Het door de verhuurder ingeroepen
argument ,specialia (art. 1759bis B.W.) generalibus (art. 1244 al. 2 B.W.)
derogant" kan bier dus geen toepassing vinden (Vred. Berchem, 24 december 1985, T Vred., 1988, 262, noot Daenens, G.)
330. BEGRIP BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN. - Of er sprake was van
,buitengewone omstandigheden" moest in elke zaak afzonderlijk door de
rechter in billijkheid worden beoordeeld. De enige vereisten die op grond
van de voorbereidende werken golden, waren enerzijds dat ze een ,nieuw en
plots" karakter moesten hebben en anderzijds dat ze niet mochten te wijten
zijn aan een fout of nalatigheid in hoofde van de huurder zelf. Bij gebrek aan
een wettelijke omschrijving werden de vrederechters dan ook met feiten van
uiteenlopende aard geconfronteerd. Aldus werden volgende feiten NIET a1s
buitengwone omstandigheden aanvaard. De ,bouw" van een woning waarvoor het grondonderzoek pas werd uitgevoerd na de betekening van de opzegging en waarbij op het ogenblik van het geding geen verdere plans, bouwvergunningen of attesten met betrekking tot de stand van werken konden
worden voorgelegd (Vred. Boom, 16 november 1988, R. W., 1988-89, 826,
noot Hubeau, B.). Het genieten van een bestaansminimum en het indienen van
een aanvraag voor een sociale woning. De rechter oordeelde dat de huurster
haar zoektocht naar een nieuwe woning beter niet zou beperken tot de sector
van de sociale woningen. In een noot haalde Hubeau echter terecht aan dat de
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rechter in casu niet had nagegaan of het lage inkomen van de huurder geen
,nieuw" of,plots" karakterhad(Vred. Borgerhout, 7 september 1989, T. Not.,
1990, 408, noot Hubeau, B.). Evenmin werd de hoge leeftijd van de huurder als
voldoende aanvaard (Vred. Antwerpen (2de kanton), 29 december 1988, R. W,
1988-89, 1135, noot Hubeau, B.). Daarentegen werden wel als ,buitengewone
omstandigheden" aangenomen: de uitoefening van een politiek mandaat als
die toestand bij het sluiten van de huurceel niet bestond, alsook de deelname
aan examens en de deelname aan verkiezingen (Vred. Sint-Jans-Molenbeek,
4 oktober 1988, R. W, 1989-90, 518). Een zwangerschap is op zichzelf geen
buitengewone omstandigheid. Heel veel mensen verhuizen tijdens een zwangerschap juist met het oog op de verruiming van het gezin en de noodzaak over
een ruimere woongelegenheid te verschikken. Indien dit echter doorkruist
wordt met een knie-operatie van de echtgenoot, krijgt men een samenloop
van omstandigheden die wel als buitengewone omstandigheden moeten worden beschouwd (Vred. Gent, 2de kanton, 30 mei 1991, T.G.R., 1991, 130). Een
derde voorbeeld had eveneens betrekking op een zwangerschap. Opnieuw
werd de zwangerschap op zich niet als een buitengewone omstandigheid
aanvaard. Evenwel wel het feit dat de zwangerschap aanleiding zou geven
tot de geboorte van een tweeling, met alle medische gevolgen die dit met zich
meebrengt en waardoor de huurster verplicht was om veel te rusten (Vred.
Gent, 7de kanton, 25 april1988, R. W, 1989-90, 544). Tenslotte werd ook de
niet tijdige beschikbaarheid van een woning, die praktisch onmiddellijk na de
opzegging door de huurders werd gekocht, als een buitengewone omstandigheid aanvaard. Bovendien werd slechts een verlenging voor 5 maanden gevraagd. De verhuurder van zijn kant gaf geen motieven. Uit de afureging van
de belangen van beide partijen leidde de rechter af dat de verhuurder beduidend minder werd geschaad dan de huurders, indien deze laatsten verplicht
zouden worden voor dezelfde korte periode elders een huurcontract aan te
gaan en tweemaal te verhuizen. Dit laatste voorbeeld illustreert nogmaals dat
een aanvaarding door de rechter van buitengewone omstandigheden in hoofde
van de huurder niet noodzakelijk impliceert dat de verlenging zal worden
toegestaan. Ook de belangen van de verhuurder moeten in overweging worden
genomen (Vred. Deume, 21 april1989, T. Vred., 1990, 81, noot Hubeau, B.).
331. De verlenging van een woninghuurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden kan niet worden toegestaan indien de huurster reeds lang
met haar heup sukkelt, maar hiervan slechts voor het eerst gewag maakt in
een brief van 9 december 1990, terwijl de haar betekende opzegging reeds
dateert van 14 oktober 1990. Door een heupoperatie tijdens de opzegperiode
te laten uitvoeren, heeft de huurster een groot risico genomen. Hiervoor moet
de verhuurder niet opdraaien. De huurster zelf moet haar aansprakelijkheid
opnemen. Bovendien blijkt uit het doktersattest dat een ingreep wel vereist
was, doch niet dat ze uiterst dringend was zodat ze nog tijdens de opzeggingsperiode moest worden uitgevoerd (Rb. Gent, 22 maart 1991, R. W,
1992-93, 887).
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VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
ONDER ART. 11 WHW

332. OVERWEGEND BELANG VAN DE HUURDER. - Als volgens de rechter aan
de voorwaarde van buitengewone omstandigheden in hoofde van de huurder
is voldaan, moet de rechter verder nagaan of de verhuurder zich niet eveneens in buitengewone omstandigheden bevindt. Pas als de rechter na een
belangenafweging tot de conclusie komt dat de belangen van de huurder
belangrijker zijn dan die van de verhuurder, kan de rechter een verlenging
toestaan. In casu oordeelde de rechter dat de belangen van de jonggehuwde
kinderen van de verhuurders doorwogen op die van de huurder die niet tijdig
kon beschikk:en over een nieuwe huurwoning. De huurder was bovendien een
alleenwonende architect. Op grond van deze kwalificatie oordeelde de
rechter dat hij de woningsector beter moest kennen dan een koppel jonggehuwden om tijdig een nieuwe woning te vinden (Vred. Westerlo, 18 juni
1993, Turnh. Rechtsl., 1993, 95).
333. BEGRIP ,BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN". - Dat de notie ,buitengewone omstandigheden" niet altijd even gemakkelijk kan worden gehanteerd en soms tot eigenaardige vonnissen aanleiding kan geven, wordt
aangetoond door het vonnis van 24 jl1ni 199_] '@n de_vr~det"~hJ:b_ank van
Eek:fO. In .
werden doorde huurders twee argumenten ingeroepen als
buitengewone omstandigheden, namelijk enerzijds de hartkwaal van de
huurster en anderzijds het krap budget van de huurders. Met betrekking tot
de eerste omstandigheid, namelijk de hartkwaal van de huurster (die haar
ertoe dwingt een huurwoning te zoeken waarin ze geen trappen moet bestijgen) beaamde de rechter de stelling van de eisers dat dit ,geen plotse
gebeurtenis was en niet onvoorzienbaar was ten tijde van de opzegging ".
Evenwel erkende hij ook dat art. 11 WHW ruimer moet worden gei:nterpreteerd dan het vroegere art. 1759bis B.W. Hij bedoelde hier waarschijnlijk
mee dat een buitengewone omstandigheid ook een ,moeilijkheid kan zijn die
niet zozeer gebonden is aan omstandigheden" zoals bv. de hoge leeftijd van
de huurder. Bovendien achtte hij de noodzaak om trappen te vermijden
bewezen. Ondanks deze twee overwegingen stelde hij onmiddellijk dat op
de aangevoerde grond ,niet meteen tot de gevorderde verlenging (kon)
worden besloten". De rechter gaf dus de indruk dat hij de hartkwaal als
,buitengewoon" aanvaardde, maar voegde hier onmiddellijk aan toe dat hij
louter op deze grond de verlenging niet kon toestaan. Nog vreemder wordt
het wanneer de rechter aanvaardt dat het krap budget van de huurders het
vinden van een woning ,uiterst moeilijk, zoniet, onmogelijk maakt", maar
uiteindelijk toch tot het besluit komt dat er geen buitengewone omstandigheden in de zin van art. 11 WHW zijn. Uit dit vonnis blijkt duidelijk de mime
beoordelingsbevoegdheid om de in het kader van art. 11 WHW ingeroepen
,buitengewone omstandigheden" al dan niet als ,buitengewoon" te aanvaarden. In casu heeft de rechter de huurders wel een respijttermijn toege-

casu.
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staan op grond van art. 1244 B.W. (Vred. Eeklo, 24 juni 1993, T.G.R., 1994,
79, noot Lefranc, P.). Die appreciatiebevoegdheid van de rechter wordt ook
treffend gei11ustreerd door het vonnis van 3 maart 1993 van het vredegerecht
van La Louviere. Hoewel in de Memorie van Toelichting bij de WHW werd
bepaald dat onder ,buitengewone omstandigheden" ook kunnen worden
verstaan ,moeilijkheden die niet zozeer aan omstandigheden gebonden zijn,
zoals bijvoorbeeld de hoge leeftijd van de huurder", weigerde de rechter in
het hem voorliggende geval om deze hoge leeftijd als voldoende te beschouwen om een verlenging toe te staan (Vred. La Louviere, 3 maart 1993,
T. Vred., 1993, 189, noot Hubeau, B.). Of er sprake is van ,buitengewone
omstandigheden" moet in elke zaak afzonderlijk door de rechter in billijkheid worden beoordeeld. Die casui:stische aanpak heeft uiteraard tot gevolg
dat er niet altijd eensgezindheid bestaat tussen de diverse vonnissen. Dit
wordt nog in de hand gewerkt door het feit dat de ,buitengewone omstandigheden" volgens de voorbereidende werkzaamheden niet noodzakelijk
nog een ,plots" of ,nieuw" karakter moeten hebben, zoals onder het
vroegere art. 1759bis B.W. Werden bijvoorbeeld niet als ,buitengewone
omstandigheden" aanvaard: de moeilijkheid om een woning met dezelfde
standing in de streek te vinden en het gebrek aan tijd bij de huurder (Vred.
Fexhe-Slins, 9 november 1992, T. Vred., 1993, 58, noot Hubeau, B.).

334. VORMVEREISTEN.- Art. 11 § 3 WHW bepaalt dat de verlenging van de
huur op straffe van nietigheid uiterlijk een maand v66r de vervaldag van de
huur moet worden aangevraagd bij een ter post aangetekende brief. De
bedoeling van deze formaliteit is het voorkomen van bewijsproblemen met
betrekking tot de vaststelling van het tijdstip van de aanvraag. Indien de
termijn van uiterlijk een maand v66r de vervaldag van de huur wordt
gerespecteerd, belet bijgevolg niets dat een dergelijke aanvraag wordt gedaan bij neerlegging van conclusies ter griffie (Vred. Fexhe-Slins, 9 november 1992, T. Vred., 1993, 58, noot Hubeau, B.). Een oproeping in verzoening
die niet gevolgd wordt door een tijdige dagvaarding of een tijdig ingestelde
tussenvordering, kan een aanvraag bij een ter post aangetekende brief niet
vervangen. Een oproeping in verzoening die niet tot een akkoord heeft
geleid, geeft op zichzelf trouwens in hoofde van die gene aan wie de oproeping is gericht, geen zekerheid over de bedoelingen van de andere partij. Ret
is niet zeker of deze laatste zal volharden in hetgeen hij op de verzoeningszitting naar voor heeft gebracht (Vred. Tielt, 1 juli 1992, T. Not., 1993, 115,
noot).
335. ART. 1244 B.W.- Indien de sociale clausule (verlenging wegens buitengewone omstandigheden- art. 11 WHW) niet meer kan worden ingeroepen
wegens het verstrijken van de termijn, sluit dit de toepassing van art. 1244,
al. 2 B.W. nog niet uit, voor zover bewezen wordt dat de huurder ongelukkig
is en te goeder trouw. Wel moet het verlenen van een respijttermijn met grote
omzichtigheid gebeuren en kan deze slechts met de nodige gematigdheid
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worden toegestaan. In casu werd met deze vereisten rekening gehouden. Aan
de huurster kon niet worden verweten dat ze niet de nodige inspanningen had
gedaan om een nieuwe woonst te vinden en deze te betrekken ten laatste bij
het aflopen van de opzeggingstermijn. Ze mocht er op rekenen dat het door
haar gehuurde nieuw appartement tijdig afgewerkt zou zijn. Dat dit niet het
geval was, lag volledig buiten haar wil. Uit de stukken bleek ook dat haar
nieuwe flat zou af zijn binnen de maand na het verstrijken van de opzeggingstermijn. Ze kreeg dan ook een respijttermijn van een maand (Vred.
Torhout, 22 september 1992, R. W., 1993-94, 409).
HOOFDSTUK 3
DE HANDELSHUUR
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TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMEENHEDEN

336. GEEN CONTACT MET HET PUBLIEK. GEEN HANDELSHUUR. -In casu bestaat
het clienteel van de huurder uit mensen die door het gehele complex van de
,Zwarte Markt" worden aangetrokken en voor de toegang tot de ,Zwarte
Markt''-eeninkomgeld-moeten betalen: De bez()eker van de ,Zwarte Markt"
moet dus inkomgeld betalen en de gebruikslokalen zijn alleen toegankelijk
voor diegenen die hun inkomgeld hebben betaald. Bovendien is het de
verhuurster, en niet de huurder die de prijzen van de verbruiksgoederen
bepaalt, evenals de openingsdagen. De huurder heeft geen eigen clienteel:
zijn clienteel bestaat uitsluitend uit personen die aangetrokken worden door
de op de ,Zwarte Markt" ontplooide activiteiten. Er ontstaat geen meerwaarde van de handelszaak door het persoonlijk toedoen van de huurder. Zijn
huurovereenkomst is geen handelshuurovereenkomst, vermits zijn clienteel
niet in hoofdzaak tot stand komt door onmiddellijk contact met het publiek
(Cass., 2 maart 1989, Arr. Cass., 1988-89, 761; Pas., 1989, I, 682).
In de inkomsthal van een ziekenhuis wordt een cafetaria uitgebaat. Dit
cafetaria is bestemd voor het personeel, de patienten en de bezoekers. Ret
cafetaria wordt ook bezocht door de studenten van twee naburige scholen.
Gelet op de afwezigheid van contact met de komende en de gaande man,
beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel dat hier geen sprake is
van een handelshuurovereenkomst maar van een overeenkomst sui generis
(Rb. Brussel, 27 februari 1987, J.T., 1988, 13).
De Handelshuurwet (hierna HHW), die de kleinhandel heeft willen beschermen, strekt zich slechts uit tot de kleinhandelaar en tot de ambachtsman die
rechtstreeks in contact staan met het publiek. De verhuring van een woning
die de bestemming krijgt van een studentenvergaderplaats met een faculteitssecretariaat en een faculteitsbar waarin drank wordt verkocht en die
wordt geexploiteerd door een V.Z.W., is op zichzelfniet van de toepassing
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van de Handelshuurwet uitgesloten. Het is best mogelijk dat een handelaar
zijn bar ter beschikking stelt van de studenten van een faculteit of dat de
V.Z.W. naast haar oorspronkelijk doel, een winstdoel begint nate streven.
Het rechtstreeks contact met het publiek, de gaande en komende man, is in
casu echter niet bewezen, omdat een faculteitsvergaderplaats, met bar en
secretariaat, slechts gericht is op een beperkt publiek van studenten van deze
faculteit en hun vrienden (Vred. Leuven, 5 februari 1990, R. W., 1992-93,
683).
337. SEIZOENSVERHURING.- De huurovereenkomst betreffende een restaurant, in een zoo, dat elk jaar slechts toegankelijk is voor het publiek van
Pasen tot 31 oktober valt niet onder de toepassing van de HHW omdat de
huur normaal voor minder dan eenjaar wordt toegestaan. Bovendien vormen
de bezoekers van de Zoo nooit een specifiek, eigen clienteel van het
restaurant (Vred. Genk, 19 maart 1985, T. Vred., 1988, 45).
338. HUUR VAN JAAR TOT JAAR. - Een brouwerij huurde in 1973 een
onroerend goed van een invalide arbeider die geen ervaring had in zaken.
In 1980 werd er een nieuwe overeenkomst gesloten metals ingangsdatum
1 februari 1982. Het geschreven huurcontract bepaalde dat de huur gesloten
werd voor een duur ,van jaar tot jaar". Deze huur valt echter onder de
toepassing van de HHW De brouwerij had de korte-duurclausule in het
huurcontract ingelast om de ervaringarme mede-contractant aan te sporen
tot ondertekening. De verhuurder schreef op 3 mei 1983 een brief aan de
huurder waarbij hij opzegging gaf. De brouwerij antwoordde dat de huur op
grond van art. 3 HHW niet korter kon zijn dan 9 jaar. De huurovereenkomst
van 1980 wordt op grond van bedrog nietig verklaard. Het vonnis steunt op
het cassatiearrest van 23 september 1977 dat zelfs een onverschoonbare
nalatigheid van de mede-contractant de nietigheid niet kan beletten als er
bedrog aanwezig is (Rb. Doomik, 3 februari 1987, Res. Jur. Imm., 1988, 19).
339. BEZETTING TER BEDE. - De HHW is niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van een kiosk. De uitbater van een kiosk kan geen aanspraak maken op het genotsrecht van een bepaalde plaats voor een welbepaalde periode. Het verplaatsbaar karakter van kiosken, het precair karakter van hun ligging en de beperkte duur van hun concessies leiden tot dit
besluit. Hun exploitatie moet beschouwd worden als een bezetting ter bede
(Brussel, 11 februari 1988, Rev. Not. B., 1989, 298; J.T., 1988, 570).
Tussen de partijen wordt op 25 maart 1986 een overeenkomst gesloten,
waarbij een brouwerij aan de eiseres de uitbating een cafe-restaurant toevertrouwt onder haar algemene voorwaarden die gelden ,voor de aangestelden
in de bijhuizen van de brouwerij". De partijen bepalen dat op de overeenkomst de Handelshuurwet niet van toepassing is. V erder vermeldt het
contract dat de eiseres voor het genot van het volledige cafe-restaurant en
de keukeninstallatie - die eigendom blijven van de brouwerij - alsook

871

voor de beschikking over de eerste verdieping aan de brouwerij een wekelijks forfait van 10.500 frank moet betalen. In dit forfait zijn de taksen en de
belastingen op de eigendom inbegrepen. Dit forfait wordt ge'indexeerd. In het
contract staan verder een aantal verplichtingen voor de eiseres m.b.t. de
afname van bier en andere dranken. De hele betwisting draait rond de vraag
of de Handelshuurwet van toepassing is op deze overeenkomst. De brouwerij
stelt dat het niet gaat om een handelshuur, maar om een uitbatings- of
concessieovereenkomst of zelfs om een bezetting ter bede. Beide stellingen
worden door de vrederechter verworpen. Ongeacht de door partijen aan de
overeenkomst gegeven kwalificatie, kwalificeert hij de overeenkomst als een
handelshuur op grond van zijn beoordeling van de feiten en van de werkelijke bedoeling van partijen (Vred. Hasselt, 15 november 1988, Limb.
Rechtsl., 1989, 172).
340. PROSTITUTIE. - De nieuwe eigenares van een verhuurd appartement
zegt de huurster op om zelf in het goed te gaan wonen. De huurster voert aan
dat zij zich in het gehuurde goed prostitueert en er dus een ambacht bedrijft
waardoor zij in rechtstreeks contact staat met het publiek en derhalve
beschermd wordt door art. 1 Handelshuurwet. De vrederechter onderzoekt
breedvoerig het begrip ambachtsman en komt tot de volgende definitie: ,een
zelfst<m_<!ig yakwa11.i§_ ~m~n<i_die _alle_en_ofmet hehulp_van.derden krachtens
een contract van huur van diensten hoofdzakelijk materiele arbeidsprestaties
levert die op technische vaardigheid en beroepsbekwaamheid stoelen, en die
te zijnen huize rechtstreeks met het publiek in contact staat en er zijn vak
uitoefent, in zo verre daar geen levering van waren of slechts toevallige
levering van waren mee gepaard gaat." Hij stelt dat een vrouw, die een huis
huurt waarin zij zich prostitueert, geen ambacht uitoefent in de zin van art. 1
Handelshuurwet. Anderzijds stelt de vrederechter dat het zich prostitueren
niet onder het Strafwetboek valt: alleen het tot ontucht aanzetten of ertoe
dwingen of het exploiteren ervan, het voordeel hal en uit een anders ontucht
of prostitutie, alsmede het houden van een huis van ontucht of prostitutie valt
eronder. Maar art. 380bis, 2° S.W. betreffende het houden van een huis van
ontucht of prostitutie is niet toepasselijk op de vrouw die een huis houdt
waarin alleen zijzelf zich aan ontucht of prostitutie overlevert. De belezen
vrederechter citeert zelfs grote kerkelijke denkers zoals Thomas van Aquino
en progressieve theologen als Prof. Max Wildiers, die er een breeddenkend
idee over prostitutie en haar maatschappelijke functie op nahielden en
houden. De vrederechter komt tot het besluit dat op grond van de geldende
tijdelijke huurwet de opzegging geen uitwerking kan hebben. De huurovereenkomst wordt verlengd. Een achterstand van 1 maand bij de betaling van
de huurprijs is immers geen reden om de huurovereenkomst ten nadele van
de huurster te ontbinden. Dit geldt in casu des te meer omdat de vertraging
voor een deel veroorzaakt is door het feit dat de nieuwe verhuurster geen
bankrekening heeft (Vred. Antwerpen, 8 mei 1990, R.W., 1990-91, 619). In
het volgend geval trad een syndicus op namens de vereniging van mede-
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eigenaars tegen een mede-eigenaar en diens huurster, Liliane. Ook hier stelt
de vrederechter van St.-Jans-Molenbeek dat het feit alleen dat de huurster het
beroep van masseuse uitoefent in een prive-appartement niet voldoende is
om de ontbinding van de huur uit te spreken. In dit geval echter beperkt het
reglement van mede-eigendom de vrijheid van de appartementseigenaar om
zijn huurder te kiezen. Een clausule van zogenaamde ,burgerlijke bewoning" (habitation bourgeoise) sluit de mogelijkheid uit om een handel te
vestigen in het goed. Men kan het dus niet eens zijn met de uitspraak. Indien
het reglement van mede-eigendom een clausule bevat van ,burgerlijke
bewoning" mag de vrederechter zich niet bemoeien met de vraag of het
beroep van masseuse indruist tegen de openbare orde en de goede zeden, en
evenmin met de vraag of de rust in het gebouw door haar discrete beroepsuitoefening gestoord wordt. Dat is niet relevant. De rechter moet het reglement, dat als contract de partijen tot wet strekt (art. 1134 B.W.) en kan
worden tegengeworpen aan mede-eigenaars en hun huurders, toepassen. Er is
slechts een feitelijke vraag te trancheren: oefent Liliane, de huurster, werkelijk het oudste vrije beroep ter wereld uit? Is dit feit bewezen? Men kan er,
terloops gezegd, zijn twijfels over hebben of de door de vrederechter bevolen
plaatsopneming en persoonlijk verhoor van partijen hierover uitsluitsel
kunnen geven (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 1 december 1992, R. W., 199293, 888, noot Herbots, J.).
341. OPENBAARDOMEIN.- Een volledig uitgeruste frituurwagen, die door de
eigenaars op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel geplaatst
was, werd verhuurd. De duur was voorzien voor 1 jaar; de huurprijs bedroeg
50.000 frank per maand. De overeenkomst voorzag ook dat de huurder bij het
einde van de huur verplicht was de frituurwagen te kopen voor 1.800.000
frank. Op dat ogenblik zou hij eigenaar worden van de frituurwagen. W el
was er de voorwaarde dat hij de schriftelijke toelating zou verkrij gen van de
gemeente Steenokkerzeel om de huidige standplaats te behouden voor het
uitbaten van het frietkraam. Op een bepaald ogenblik wordt de huurprijs niet
meer betaald en wordt de huurder door de verhuurder gedagvaard. Terecht
stelt de rechtbank dat de huur van een frietkraam op het openbaar domein
niet onderworpen is aan de Handelshuurwet. Anderzijds oordeelt de rechtbank dat de overeenkomst m.b.t. de uitbating van het frietkraam op het
openbaar domein zonder de nodige vergunningen strijdig is met de openbare
orde en bijgevolg nietig. De huurwaarborg en de ontvangen huurprijzen
moeten worden teruggestort. Omdat de zogenaamde huurder gedurende
enkele maanden het frietkraam heeft uitgebaat en omdat hij de inkomsten
ervan heeft opgestreken, dringt zich voor die periode een bezettingsvergoeding op die ex aequo et bono vastgelegd wordt op de maandelijkse som van
50.000 frank. Hier treedt dan compensatie op met de terug te betalen huurprijs. Dit resultaat, namelijk het behoud van de zaken in hun staat, kon
verkregen worden door de toepassing van het adagium in pari causa turpitudinis ... (Kh. Brussel, 14 oktober 1991, T.B.H., 1993, 267, noot).
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342. PRIVAAT DOMEIN VAN DE OVERHEID. - Een goed dat tot het openbaar
domein behoort kan niet in huur gegeven worden, maar kan slechts het
voorwerp uitmaken van een concessie. Goederen die tot het privaat domein
van de overheid behoren, kunnen in beginsel wel verhuurd worden. Maar
dergelijke goederen moeten niet noodzakelijk verhuurd worden en geen
enkele wetsbepaling verbiedt dat zij in concessie worden gegeven. In casu
kwalificeert de rechtbank twee overeenkomsten die gesloten werden m.b.t.
een pand waarin een cafe-restaurant wordt uitgebaat dat eigendom is van
het O.C.M.W. Ze komt tot het besluit dat die overeenkomsten geen
handelshuurovereenkomsten uitmaken, doch een concessie en de overdracht van een concessie. De concessie verstreek op 31 augustus 1992; de
uitbater van het cafe eiste een hernieuwing. Geen enkele dwingende wetsbepaling kent de concessiehouder echter een recht op hernieuwing toe.
Bovendien is het nutteloos te onderzoeken of de aanvraag tot huurhernieuwing al dan niet voldoet aan de bepalingen van de Handelshuurwet, vermits
deze wet in casu niet van toepassing is (Rb. Turnhout, 12 oktober 1992,
TB.B.R., 1993, 181).
343. KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN VAN DE OVEREENKOMST.- Een brouwerij is de hoofdhuurster van een onroerend goed waarin een tavernerestaurant wordt uitgebaat, waarvan zij de eigenares is. De uitbating ervan
gebeurt door de eiseres. Uit de overeenkomst trissen de brmiweiij en de
eiseres, die ze zelfbestempelen als een uitbatingsovereenkomst, blijkt dat de
eiseres de eetgelegendheid runt in de hoedanigheid van zelfstandige. Ze
betaalt de brouwerij maandelijks een ,uitbatingsvergoeding" van 50.000
frank. Bovendien betaalt ze 60% van de gemeenschappelijke rekeningen
alsook de taksen die voor de uitbating van een taverne-restaurant verschuldigd zijn. Tenslotte moet ze zich onder meer voor haar aansprakelijkheid inzake huurrisico's verzekeren. De brouwerij beweert nu dat de
eiseres zich niet op de beschermende bepalingen van de Handelshuurwet
kan beroepen. Ze steunt hierbij enerzijds op de overweging dat zij immers
de eigenares is van de handelszaak en anderzijds op de kwalificatie van
de tussen hen bestaande overeenkomst als ,uitbatingsovereenkomst. De
rechter aanvaardt dit niet. Er zijn veel onderverhuringen waarbij een brouwerij hoofdhuurster is en tevens eigenares van de handelszaak. Het is
overduidelijk dat de verweerder gepoogd heeft de toepassing van de
Handelshuurwet te ontduiken (Vred. Brugge, 21 december 1992, T V.B.R.,
1993, 41).
344. DWINGEND RECHT. RELATIEVE NIETIGHEID. - Wie is de door de dwingende wet beschermde partij? De ,beschermde partij" is meestal de huurder,
soms ook de verhuurder (bv. Art. 14, lid 1 Handelshuurwet betreffende de
huurhernieuwingsaanvraag vanwege de huurder: Cass., 19 juni 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 997; Cass., 6 mei 1994, Arr. Cass., 1994, 459) en in
sommige gevallen zijn beide ,beschermde partij ".
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345. BEWIJS. - Noch de verbintenis die voor een handelaar voortvloeit uit
de inhuurneming van een onroerend goed om er een handel uit te baten, noch
de draagwijdte van deze verbintenis, moeten bewezen worden volgens de
regels van het B.W. (Cass., 21 januari 1988, Pas., 1988, I, 595; J.T., 1988,
206; A.C., 1987-88, 634; R.W., 1988-89, 119).
AFDELING 2

DUUR EN BEitiNDIGING VAN DE HANDELSHUUR

346. RECHT VAN DE VERHUURDER OM DE HUUR VERVROEGD TE BEEINDIGEN.In de huurovereenkomst zelf (of eventueel in de overeenkomst van huurhernieuwing) moet de huurder er uitdrukkelijk attent op gemaakt worden
onder welke voorwaarden hij kan opgezegd worden. Het volstaat niet dat de
huurovereenkomst !outer het recht voor de verhuurder tot opzegging bij het
verstrijken van elke driejarige periode vermeldt. Volgens het Hof van
Cassatie moet het huurcontract alle door art. 3, 5de lid Handelshuurwet
vereiste voorwaarden expliciet vermelden. Het contract moet weliswaar niet
letterlijk de tekst van art. 3, 5de lid weergeven, doch ze moet alle inhoudelijke elementen ervan bevatten (Cass., 5 december 1991, Arr. Cass ., 1991-92,
314; T Not., 1993, 300; Cass., 11 december 1992,Arr. Cass., 1991-92, 1420;
T Not., 1994, 178; T Vred., 1993, 121, noot Dambre, M.).
Gebeurt de opzegging door de verhuurder op grond van art. 3, 5de lid
Handelshuurwet, dan moet de huurovereenkomst uitdrukkelijk in die mogelijkheid hebben voorzien. In de huurovereenkomst moeten de in die wetsbepaling verrnelde voorwaarden zijn opgenomen, inzonderheid de voorwaarden van art. 3, 5de lid (m.b.t. het voomemen om het pand zelfte gebruiken)
(Vred. Antwerpen, 24 maart 1992, T Not., 1992, 308).
Om geldig te kunnen opzeggen op basis van art. 3, 5de lid Handelshuurwet
moet de handelshuurovereenkomst de in die wetsbepaling vermelde vereisten opnemen en inzonderheid de voorwaarden van art. 3, Sde lid Handelshuurwet omschrijven. In casu was de huurovereenkomst op dit punt onnauwkeurig. De opzegging door de verhuurder werd daarom als ongeldig
beschouwd (Rb. Antwerpen, 1 april 1993, T. Not., 1993, 307).
347. VERVROEGDE BEEINDIGING BIJ WEDERZIJDS AKKOORD?- De rechter mag
de instemming van de handelshuurder met een vervroegde huurbeeindiging
niet bewezen verklaren overeenkomstig de gewone bewijsregels in burgerlijke zaken, in casu een begin van schriftelijk bewijs aangevuld door vermoedens (Cass., 14 september 1990, Arr. Cass., 1990-91, 48). Volstaat
evenmin: de inwilliging bij aangetekende brief van een opzegging door de
tegenpartij (Cass., 17 februari 1995, R. W., 1994-95,1396).
348. POTESTATIEVE VOORWAARDE. OPZEGGINGSCLAUSULE. - Een handelshuurovereenkomst bevatte volgende clausule: ,Ten einde de eigenaar te
vrijwaren tegen de schade die zou voortvloeien uit het niet-bewonen van
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het cafe kan de brouwerij nadat de herberg een maand onuitgebaat is deze
huurovereenkomst verbreken met een maand vooropzeg". De Rechtbank
van Eerste Aanleg van Leuven besliste dat de brouwerij (als hoofdhuurder)
die contractuele bepaling niet kon inroepen t.a.v. de eigenaar, vermits ze een
!outer potestatieve voorwaarde inhield. Het bestreden vonnis oordeelde
anderzijds ,dat er weliswaar omstandigheden kunnen zijn waar de brouwerij
ondanks alle inspanningen geen onderhuurder kan vinden, hetgeen in casu
ook het geval schijnt geweest te zijn". De voorwaarde kan derhalve niet
}outer potestatief zijn. De potestatieve voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan en die deze nietig maakt, is de zuiver potestatieve voorwaarde, d.w.z. de voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afuangt van
diegene die zich verbindt. Het vonnis wordt gecasseerd (Cass., 25 november
1988, Arr. Cass., 1988-89, 373, noot; R. W, 1989-90, 1290; Pas., 1989, I,
339, noot).
349. NIET ONDERTEKENDE OPZEGGING. - Tussen de partijen in het geding was
op 15 januari 1965 een handelshuurovereenkomst voor onbepaalde duur
gesloten. Bij aangetekende brief van 23 februari 1990 betekende de verhuurster-eiseres opzegging aan de huurder. Deze opzegging was door de eiseres
niet ondertekend. De huurder betwistte daarop de geldigheid van de opzegging . Gelet op het commercieel karakter van de overeenkomst was op de
gpz~gging art. 14 al.3 Handelshuurwet·van toepassing. Dit artikd -bepaaft
dat, indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na de beeindiging van de huur in het gehuurde goed gelaten wordt, er een nieuwe huur van
onbepaalde duur tot stand komt, die de verhuurder zal kunnen beeindigen,
mits hij ze ten minste 18 maanden vooraf opzegt. De rechter stelde dat dit
artikel enkel gewag maakt van het geven van een opzegging en hiervoor geen
enkele vormvereiste oplegt. In deze context zou dus zelfs een mondelinge
opzegging toegelaten zijn. Bijgevolg is een niet-ondertekende, per aangetekende brief verstuurde opzegging rechtsgeldig en vorderde de eiseres
terecht de geldigverklaring van de gegeven opzegging . De huurder wierp
tegen deze geldigverklaring op dat de opzeggingsbrief aan een verkeerd
huisnummer was gericht. De rechter weigerde echter om twee redenen dit
argument te aanvaarden. Ten eerste omdat de huurder de opzeggingsbrief
zelf voorlegde; ten tweede omdat de opzegging zoals hoger reeds vermeld
aan geen enkele vormvereiste onderworpen is (Vred. Brugge, (2de kanton),
13 april1992, T. V.B.R., 1994, 56). Wij menen echter dat de ondertekening de
toerekening is van de wilsverklaring aan de persoon van de ondergetekende,
en geen ,vormvereiste". Een niet ondertekende aanvraag tot huurhernieuwing is toch ook niet geldig? De opzegging is in dit geval zoals de vrederechter stelt niet aan formaliteiten gebonden. Die rechtshandeling moet
echter wel bewezen worden.
350. een verlenging wegens buitengewone omstandigheden. Een huurovereenkomst heeft betrekking op een banketbakkerij en de woonvertrekken die
het gezin van de huurders tot hoofdverblijfplaats dienen. Beide delen zijn
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feitelijk zo verweven- er is onder meer maar een ingang- dat de partijen
het erover eens zijn dat ze niet kunnen worden gesplitst. De verhuurder
vraagt de geldigverklaring van de beeindiging van de handelshuurovereenkomst tegen een bepaalde datum en, bij gebreke aan vrijwillige ontruiming
door de huurders een machtiging tot uitdrijving. De huurders stellen bij een
ter griffie neergelegde conclusie een tegeneis in op grond van art. 1759bis
B.W. en vragen een huurverlenging met twee maanden. Die krijgen ze niet.
Krachtens art. 4, 1°, Handelshuurwet vallen de woonvertrekken die deel
uitmaken van het geheel dat de handelsinrichting omvat, onder het toepassingsgebied van deze wet indien de verhuurder dezelfde is als die van deze
handelsinrichting. Op deze woonvertrekken is art. 1759bis B.W. niet van
toepassing. De wetgever heeft uitdrukkelijk de bedoeling gehad de mogelijkheid tot toekenning van een huurverlenging wegens buitengewone omstandigheden alleen van toepassing te laten zijn op de woninghuur en niet op de
handelshuur. Afgezien hiervan stelt de vrederechter ten overvloede dat de
buitengewone omstandigheden waarop een verlenging kan verkregen worden niet mogen ontstaan zijn door de nalatigheid van de huurders. In casu
zijn ze zelfverantwoordelijk voor de opgelopen vertraging. Dit blijkt zowel
uit de datum van de aanvraag van hun lening als uit de start van de verbouwing van de door hen aangekochte woning (Vred. Boom, 1 december 1988,
R. W., 1990-91, 655).
351.

BEDONGEN WEDERVERHURINGSVERGOEDING. MISBRUIK VAN CONTRACTU-

De geoorloofdheid van een bedongen wederverhuringsvergoeding dient op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de geoorloofdheid
van een schadebeding, namelijk door toetsing aan de potentiele schade voor
de verhuurder. Bij een handelshuurovereenkomst is een bedongen wederverhuringsvergoeding van 6 maanden huurprijs op zichzelf niet ongeoorloofd. Maar een verhuurder die aanspraak maakt op betaling van het volledig
bedrag van de bedongen wederverhuringsvergoeding, hoewel vaststaat dat
het pand onmiddellijk en zonder onderbreking tegen dezelfde gunstige
voorwaarden werd verhuurd, maakt misbruik van dit contractueel beding
om een buitengewoon financieel voordeel op te strijken. De vrederechter
vindt dat de eisers zich tevreden moeten stellen met een vergoeding die gelijk
is aan 3 maanden huur. Dit is nog altijd een bedrag van 258.939 frank. De
vrederechter vervolgt: ,in feite hebben de beide partijen geluk dat het pand
onmiddellijk opnieuw verhuurd kon worden, dankzij het optreden van de
verhuurders. Het lijkt ons althans redelijk, dit geluk in gelijke maten aan
beide partijen te laten toekomen, zodat verweerders slechts de helft van de
overeengekomen schadevergoeding dienen te betalen" (Vred. St.-Niklaas,
12 november 1990, R. W., 1991-92, 856).

EEL BEDING. -
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DE HUURPRIJS EN -LASTEN

352. BEPALING VAN DE PRIJS. - De huurprijs moet vastgesteld kunnen
worden op grond van objectieve gegevens die aan de wil van de partijen
onttrokken zijn. Het Hof van Cassatie achtte de huurprijs bijvoorbeeld niet
voldoende bepaald in een geval waarin de partijen slechts een maximumprijs
vastgesteld hadden en waarbij de precieze huurprijs, in functie van werken
die nog in het huurgoed zouden uitgevoerd worden nog moest worden
overeengekomen (Cass., 20 mei 1994, Arr. Cass., 1994-95, 507).
353. GEEN PERIODIEKE HUURPRIJS VEREIST. - Een huurder die zich tot iets
anders zou verplichten dan tot het betalen van een periodiek te vervallen
huurprijs in geld en ook zou bedingen dat hij geen huur verschuldigd is
indien de door de hoofdverhuurder aangestelde onderhuurder geen huur
betaalt, bedingt iets dat niet onverenigbaar is met het wezen van een handelshuurovereenkomst (Cass., 3 februari 1992, Arr. Cass., 1991-92, 511; R. W.,
1993-94, 1309). In casu was het de wil van de partijen dat de huurder zijn
verplichtingen en risico zou beperken tot enerzijds een investeringskrediet en
een openingstaks en anderzijds tot de betaling van het bedrag dat hij effectief
ontving van de door de verhuurder aangestelde onderhuurder.
354. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS. - De rechter die over de in art. 6 HHW
bepaalde herziening van de huurprijs van een handelshuis in billijkheid
uitspraak moet doen, is niet verplicht uitdrukkelijk te verklaren dat hij naar
billijkheid oordeelt. Artt. 1134 B.W. en 6 HHW staan er niet aan in de weg
dat de partijen, naar aanleiding van de herziening van de huur een nieuwe
indexatieclausule overeenkomen of een geschil daarover aan de rechter
onderwerpen (Cass., 9 september 1988, Pas., 1989, 29; Arr. Cass., 198889, 34).
Een herziening van de huurprijs kan slechts worden toegestaan indien er
nieuwe omstandigheden in de zin van onvoorzienbare omstandigheden aanwezig zijn. In 1992 kunnen de ontwikkeling van de huurprijzen, de meerwaarde en de ligging van het gebouw niet als nieuwe omstandigheden in
aanmerking genomen worden voor een huurcontract dat in 1987 werd
ondertekend (Vred. Brussel, 12 juni 1992, T. Vred., 1993, 48).
Om de nieuwe omstandigheden, die een herziening van de huurprijs rechtvaardigen in te kunnen schatten, is de rechter verplicht rekening te houden
met de waardering op de immobi1ienmarkt van gelijkwaardige huurwoningen ofhandelshuren in de gegeven stad ofwijk. De algemene verhoging van
de huurprijzen van zowel prive-woningen als van handelsruimten kan door
verschillende factoren be!nvloed worden, zoals de toename van de bevolking
in bepaalde wijken, de schaarste van bewoonbare en comfortabele huurwoningen en handelsruimten, de lasten gedragen door de eigenaars-verhuurders i.v.m. het onderhoud van hun goed, de belastingen die verschuldigd zijn
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en tenslotte nieuwe wetgeving die de verkoop van het goed, de verbreking
van de huur of opbod van vraag en aanbod tot gevolg kunnen hebben. Wel
moet het steeds gaan om omstandigheden die de partijen bij de ondertekening van de handelshuur in principe niet konden kennen (Vred. Brussel,
7 september 1992, T. Vred., 1993, 57).
355. HERZIENING VAN DE HUURPRIJS- PRIJS BIJ HUURHERNIEUWING. - V oor de
toepassing van art. 6 HHW kunnen alleen nieuwe omstandigheden die niet
voorzienbaar waren op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten of
hemieuwd, in aanmerking worden genomen. Aangezien bij huurhemieuwing
na 9 jaar een volledig nieuwe huurovereenkomst ontstaat, kan voor de
toepassing van art. 6 RRW niet meer naar die voorbije periode van 9 jaar
worden verwezen. Als er zich gewijzigde omstandigheden voordoen, kan
voor de vergelijking van de huurwaarde maximaal 6 jaar worden teruggegaan. Bij huurhemieuwing kan de rechter, bij gebreke aan een akkoord
tussen partijen op grond van art. 18 Randelshuurwet de objectieve huurwaarde bepalen, zonder gebonden te zijn aan de bestaande huurprijs. Als er
zich gewijzigde omstandigheden voordoen, is bovendien niemand verplicht
de herziening van de huurprijs reeds na 3 jaar te vragen. Ret kan voorzichtiger zijn 6 jaar te wachten om dan terug te gaan tot de datum van de
huurhemieuwing. Verder opsparen dan 6 jaar, zoals in casu 21 jaar, gaat
niet, precies omdat telkens na 9 jaar, de rechter bij gebreke aan een akkoord
tussen partijen, de objectieve huurwaarde kan bepalen, zonder gebonden te
zijn aan de bestaande prijs (Vred. St.-Niklaas, 23 maart 1987, R. W., 1989-90,
1435, noot).
356. SLEUTELGELD. -Ret sleutelgeld dat bij de aanvang van de huur betaald
werd aan de verhuurder door de huurder, is geen forfaitaire vergoeding voor
de toe gang tot een standplaats in een belangrijke straat van de stad, maar een
component van de huurprijs waarvan de afschrijvingsduur gelijk is aan de
wettelijke looptijd van de huur, met name 9 jaar. De voortijdige verbreking
van de huur rechtvaardigt de terugbetaling van het sleutelgeld in verhouding
tot het nog te lopen deel van die huur. Ret sleutelgeld bedroeg in casu een
bedrag van 400.000 frank dat met wisselbrieven betaald werd. Vermits de
handelshuur op het ogenblik van haar verbreking pas zeventien maanden
liep, beveelt de vrederechter een terugbetaling van 337.307 frank (Rb.
Brussel, 2 maart 1988, T. Vred., 1988, 167; Rev. Reg. Dr., 1989, 527).
357.

NIET-UITOEFENING VAN HET RECHT OP INDEXATIE VAN DE HUURPRIJS. MIS-

-De verhuurders baseren hun vordering op de handelshuurovereenkomst die zij in 1970 met de huurders sloten
en waarbij de indexatie van rechtswege en zonder enige verwittiging werd
voorzien. De huurders werden in 1987 een eerste maal in gebreke gesteld tot
betaling van de achterstallige indexatiegelden en werden dat jaar ook gedagvaard. Door de vrederechter van het eerste kanton van Turnhout werd de
BRUIK vAN RECHT. RECHTSVERWERKJNG.
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vordering van de verhuurders tot betaling van nooit gevraagde aanpassingen
van de huurprijs afgewezen. De Rechtbank van Eerste Aanleg stelt dat de
rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit
de indexatie van de huurprijs overeenkomstig art. 2273 B.W. verjaart door
verloop van 1 jaar. Deze bepalingen hebben tot gevolg dat de onbillijke
gevolgen van het stilzitten van de houder van het subjectief recht bij wet
worden beperkt tot 1 jaar. De theorie van rechtsverwerking is hier bijgevolg
overbodig. De vordering m.b.t. de niet-vervallen indexaanpassingen moet
principieel gegrond worden verklaard. Dat de huurders thans hun subjectieve
recht uitoefenen, kan niet worden beschouwd als rechtsmisbruik (Rb. Turnbout, 25 maart 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 138).
358. ONROERENDE VOORHEFFING. - Ben huurder dagvaardt de verhuurster
voor de vrederechter binnen de 30 dagen na de ontvangst van een brief van de
verhuurster waarin deze andere huurvoorwaarden voorstelt. Er ontstond dan
een betwisting over de onroerende voorheffing. In het verleden was de
onroerende voorheffing ten laste van de verhuurster, maar nu wil ze die
belasting op de schouders van de huurder leggen. De aangestelde deskundige
vermeldt in zijn rapport dat de onroerende voorheffing ten laste moet blijven
van de verhuurster. Op grond van het feit dat de verhuurster in haar antwoord
op de huurhemieuwingsaanvraag niets vermeld heeft over de onroerende
voorheffing, beslist <ie_v.te_derechter _dat-in de nieuwe huurperiode de onvoorheffing ten laste van de verhuurster zal blijven (Vred. Brussel,
16 oktober 1986, T. Vred., 1988, 50).
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359. BEGRIP ,VERBOUWINGEN" IN DE ZIN VAN ART. 9 HANDELSHUURWET. - Het
aanbrengen op het onderste gedeelte van de voorgevel van een onverwijderbare bekleding die aan de handel aangepast is, is een verbouwing in de zin
van art. 9 Handelshuurwet. De regeling van de Handelshuurwet is dus van
toepassing. Indien die werken met de toestemming van de verhuurder werden
uitgevoerd, kan deze laatste bij de beeindiging van de overeenkomst, noch de
verwijdering van deze verbouwingen vorderen, noch de betaling door de
huurder van de herstellingskosten. Art. 9 Handelshuurwet is van toepassing
op aile verbouwingen behalve op de zuivere aanpassingswerken, en niet
aileen op de verbouwingen die onder de in artt. 7 en 8 Handelshuurwet
bepaalde voorwaarden uitgevoerd zijn. W anneer de huurder in het gehuurde
goed zuivere aanpassingswerken uitvoert, wordt de bestemming of de afrekening bij het vertrek van de huurder geregeld, behoudens andersluidende
contractuele clausules door het gemeen recht. De huurder kan door de
verhuurder worden verplicht de scheidbare aanpassingen te verwijderen,
terwijl de verhuurder de verwijdering op kosten van de huurder van de
onscheidbare aanpassingswerken die zijn eigendom zijn geworden niet kan
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vorderen. Deze regelen gelden ook wanneer de verhuurder de aanpassingswerken heeft toegelaten. In casu had de huurder tegen de muren houten, met
stof overtrokken panelen laten aanbrengen. De tegels die gebarsten waren
door mijnschade werden vervangen door een betonnen vloer die overdekt
werd met vast tapijt. Er werd ook een vals plafond in hout ge'installeerd en
een nieuwe toog opgetrokken. Om hem toe te laten te oordelen over de
werken die kunnen weggenomen worden beveelt de vrederechter een plaatsbezoek (Vred. Fosses-la-Ville, 4 september 1991, Pas., 1992, III, 8).
360. WIJZIGING VAN DE BESTEMMING. RECHTSMISBRUIK. -De handelshuurder
vraagt om verbouwingswerken uit te voeren met het oog op de uitoefening
van een andere, althans gedeeltelijk andere handelsexploitatie dan bepaald in
het huurcontract. Hij heeft namelijk de bedoeling om van de bestaande
herberg met feestzaal gedeeltelijk een fitnessruimte te maken en de ruimte
van de herberg te vergroten door een gedeelte van de feestzaal in te
nemen. De handelshuurovereenkomst voorziet een mogelijke wijziging
van de bestemming op voorwaarde dat de verhuurder akkoord gaat. Deze
laatste weigert echter. De vrederechter bestempelt dit als een rechtsmisbruik. W el moet de huurder art. 7 Handelshuurwet eerbiedigen om de
toelating tot uitvoering van de verbouwingen en de aanpassingswerken te
bekomen. De voorgelegde schetsen en plannen worden (voorlopig) van de
hand gewezen omdat ze volgens de rechter niet beantwoorden aan de stukken
zoals bedoeld in art. 7 Handelshuurwet (Vred. Menen, 13 juni 1990, T. Vred.,
1992, 37).
361. LOT VAN DE DOOR DE HUURDER UITGEVOERDE VERBOUWINGEN. - Ret
stilzwijgend akkoord van de verhuurder waarvan sprake is in art. 9, eerste lid
Handelshuurwet, kan enkel blijken na een formele kennisgeving die in
overeenstemming is met art. 7 Handelshuurwet, en waarop niet tijdig is
gereageerd. Met het ,verlof' waarvan sprake in art. 9, tweede lid Handelshuurwet wordt bedoeld: het in kennis stellen van de verhuurder v66r de
aanvang van de werken (Rb. Brugge, 3 september 1993, T. V.B.R., 1993, 67).
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362. VOLLEDIGE ONDERVERHURING MET OVERDRACHT VAN DE HANDELSZAAK.
- De overdracht van een hande1szaak die gepaard gaat met een volledige
onderverhuring wordt door de Handelshuurwet gelijkgesteld met de situatie
van de overdracht van de gezamenlijke rechten. Hier staan we voor een
belangrijke afwijking van het gemene huurrecht. De onderhuurder zal als
enige, met uitsluiting van de hoofdhuurder, alle voordelen die de Handelshuurwet aan de huurder toekent, kunnen laten gelden tegenover de verhuurder (Cass., 29 april1993, J.T., 1993, 687).
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363. OPZEGGING AAN DE OVERNEMER. - lndien de handelshuurder zowel zijn
huur als zijn handelszaak overdraagt, wordt de ovememer van de gezamenlijke rechten rechtstreeks huurder van de verhuurder. Als de verhuurder in
dergelijke situatie de huur bij het verstrijken van de eerste of de tweede
driejarige periode wil opzeggen overeenkomstig art. 3, lid 5 Handelshuurwet, dient hij de opzegging te richten aan de ovememer, die voortaan de
enige houder is van het huurrecht. Ben opzegging die tot de overdrager wordt
gericht is ongeldig, zelfs wanneer de ovememer van die niet aan hem
gerichte opzegging kennis krijgt of kan krijgen (Cass., 12 maart 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 667).
364. GEEN MELDINGSPLICHT VOOR DE HOOFDHUURDER AAN DE ONDERHUURDER VAN EEN PROCEDURE M.B.T. DE HUURHERNIEUWING.- Rust op de hoofd-

huurder, wiens aanvraag tot huurhemieuwing door de verhuurder geweigerd
wordt en die over de reden tot weigering wenst te procederen, de verplichting
om de onderhuurder van die procedure in kennis te stellen en hem daarin te
betrekken? Volgens het Hofvan Cassatie leggen noch art. 11 Handelshuurwet, noch enige andere wettelijke bepaling aan de hoofdhuurder de verplichting op om de onderhuurder op de hoogte te brengen van een mogelijke
procedure m.b.t. de hemieuwing van de hoofdhuur of om hem in die
procedure te betrekken (Cass., 26 november 1993, Recente Cass., 1994, 5,
noot Meulemans, D.-).--Zo'-n-meldingsplicht karrdoor de- ohdethuurder wei
contractueel, in zijn huurovereenkomst met de hoofdhuurder bedongen
worden.
365. HOOFDELIJKHEID TUSSEN HUURDER EN ONDERHUURDER. - Art. 11, III
Handelshuurwet bepaalt dat de oorspronkelijke huurder samen met zijn
onderhuurder of zijn ovememer hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit de
aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen. De hoofdelijkheid bestaat
vanaf de datum van de overdracht van de handelshuur, en niet pas vanaf het
vonnis van de vrederechter waarbij het verzet van de verhuurder tegen de
overdracht verworpen wordt (Cass., 6 maart 1992, R. W., 1993-94, 1308;
Recente Cass., 1992, 90, noot Meulemans, D.).
366. HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID VAN DE HOOFDHUURJ)ER. RECHTSMISBRUIK.
- De handelshuurder die zijn huur overdraagt, blijft hoofdelijk gehouden
ten aanzien van de verhuurder voor de verbintenissen die voortvloeien uit de
oorspronkelijke huurovereenkomst. De verhuurder maakt zich echter schuldig aan nalatigheid en rechtsmisbruik indien hij gedurende eenjaar nalaat de
overdrager te informeren over de niet-betaling van de huurprijs. De overdrager heeft door deze nalatigheid geeri enkele maatregel kunnen nemen om
aan deze situatie te verhelpen. Op de verhuurder weegt de verbintenis om alle
redelijke maatregelen te nemen om de schade te beperken. De vordering van
de verhuurder tegen de overdrager wordt daarom ongegrond bevonden
(Vred. Ukkel, 11 februari 1988, J.T., 1988, 307).
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367.

VORDERING VAN DE VERHUURDER TEGEN DE CESSIONARIS EN DE CEDENT.

De overdrager van een handelshuur blijft t.a.v. de
verhuurder hoofdelijk gehouden met de ovememer. Indien de verhuurder
evenwel nalatig is in het beheer van zijn vermogen, zodat zich gedurende
talrijke maanden belangrijke huurachterstallen ophopen, en hij de oorspronkelijke huurder gedurende meer dan twee jaar in de volkomen onwetendheid
laat van de herhaaldelijke vertragingen in de betalingen van de huurprijs door
de cessionaris; indien hij de oorspronkelijke huurder niet mee voor de rechter
daagt, maar deze zelf het initiatief moet nemen tot een vrijwillige tussenkomst om zijn belangen te vrijwaren, ontneemt de verhuurder op foutieve
wijze de cedent de mogelijkheden van tussenkomst om te voorkomen dat die
achterstallige huurgelden zich zouden opstapelen. De verhuurder heeft een
houding aangenomen die onverenigbaar is met de uitoefening van zijn
vorderingsrecht tegen de huurder-overdrager. Men moet aannemen dat hij
aan dat recht verzaakt heeft (Vred. Fexhe-Slins, 12 juni 1989, JL.MB.,
1989, 1322, noot Jeunehomme, J.; T. Vred., 1989, 283). In een gelijkaardig
geval had het Hof van Cassatie op 18 februari 1988 van rechtsmisbruik
gesproken.
RECHTSVERWERKING.-

368. CONTRACTUEEL VERBOD TOT OVERDRACHT VAN HUUR. - Het verbod van
overdracht van huur moet in de huurovereenkomst duidelijk neergelegd
worden. Een impliciete verwijzing naar art. 10 Handelshuurwet volstaat niet.
Anderzijds moet de curator wel de overdracht van de huur door de gefailleerde huurder betekenen aan de verhuurder. Indien de verhuurder nadien
weigert een nieuwe huurovereenkomst te sluiten, heeft de curator hiertegen
geen enkel verhaal (Rb. Brussel, 10 april1989, Res. Jur. Imm., 1990, 93). Het
Nederlandstalige hoedje hoven dit vonnis is onverstaanbaar.
369. OVERDRACHT VAN HUUR. ART. 1690 B.W. -De mede-eigenaars hebben de
gelijkvloerse verdieping en de kelder van een onroerend goed aan een
echtpaar in handelshuur gegeven. Er wordt een wassalon in uitgebaat. In
1989 leggen de verhuurders beslag omdat de huurprijs niet betaald wordt.
Een maand later verkoopt een van de huurders de handelszaak. Een week
later leggen de verhuurders een verzoekschrift neer waarin ze de ontbinding
vragen van de handelshuur. Ze bekomen die ook. Marius, de koper van de
handelszaak, legt nadien klacht neer tegen Mariette. Hij verwijt haar een
handelszaak verkocht te hebben waarvan op de roerende goederen beslag
was gelegd en hij verwijt haar ook verzwegen te hebben dat de huurovereenkomst het voorwerp was van een vordering tot ontbinding. Marius verzoekt de vrederechter om de zaak naar de rol te verzenden tot er een uitspraak
valt in de strafzaak. ,Le criminel tient le civil en etat." beweert hij. Deze
stelling wordt door de vrederechter niet gevolgd omdat de burgerlijke vordering niet gegrond is op hetzelfde feit als dat waarop de strafvordering ingesteld werd. Deze is ingesteld op grond van oplichting of misbruik van
vertrouwen. De burgerlijke vordering heeft daarentegen als voorwerp de
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ontbinding van de huurovereenkomst wegens niet-betaling van de huurprijs
en de niet-tegenwerpelijkheid van de overdracht van de huur. Wat de tegenwerpelijkheid van de overdracht van huur betreft stelt de vrederechter dat,
wanneer de vormen van art. 1690 oud B.W. niet geeerbiedigd werden, de
eenvoudige kennis van de verhuurder van de overdracht volstaat om die
overdracht tegenwerpelijk te maken. Ret vonnis onderstreept nochtans dat
het vereist is dat de verhuurder een zekere kennis heeft van de overdracht of
dat hij het bestaan van de overdracht erkend heeft. Dit was niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Rof van Cassatie onder de gelding van
art. 1690 oudB.W. Bij gebreke aan de naleving van de vormen van art. 1690
B.W. moet men om de overdracht van schuldvordering tegenwerpelijk te
maken niet aileen aantonen dat de verhuurder kennis heeft gehad van de
overdracht maar ook dat hij deze op uitdrukkelijke of stilzwijgende, doch
zekere wijze heeft erkend. Deze erkenning is een feitenkwestie: ze impliceert
een handeling of een houding van de verhuurder waaruit met zekerheid kan
afgeleid worden dat deze de ovememer beschouwt als zijn enige rechtstreekse huurder, met uitsluiting van de overdrager (Vred. Fexhe-Slins,
27 juni 1991, J.L.MB., 1991, 1274, noot Bossard, P.).
370. OVERDRACHT VAN HUUR. SLEUTELGELD.- De verhuurder aan wie een
akte betekend wordt waarin een handelshuur overgedragen wordt in het
kader-van de-overdracht-van een- handelsfonds, mag slechl:s oinneil de
grenzen van zijn rechtmatig belang aanspraak maken op informatie met
betrekking tot de voorwaarden van de voorgenomen overdracht. De verhuurder wilde de voorwaarden van de overdracht kennen om aldus te ontdekken
of sleutelgeld betaald werd. Rierop wenste de vrederechter niet in te gaan
omdat de aard van het sleutelgeld verschilt naargelang het gaat om het sluiten
van een huur, dan wel om de overdracht van een huur die met de overdracht
van een handelszaak gepaard gaat (Vred. St.-Gillis, 17 oktober 1991,
T. Vred., 1993, 38).
371. VERZET TEGEN DE HUUROVERDRACHT OF DE ONDERHUUR. -Art. 10, lid 4
Randelshuurwet geeft als voorbeeld van een wettige reden voor het verzet
van de verhuurder tegen de onderverhuring ofhuuroverdracht door de huurder het feit dat de huurder de huurhemieuwing sedert minder dan twee jaar
heeft verkregen. De Nederlandse tekst van art. 10, lid 4 Randelshuurwet laat
er geen twijfel over bestaan dat als vertrekpunt van de termijn van 2 jaar de
datum van de verkrijging van de huurhemieuwing moet worden genomen.
Dit betekent dat niet de datum van ingang van de huurhemieuwing, doch wel
de datum van de sluiting of van de ondertekening van de overeenkomst tot
huurhemieuwing bepalend is om het vertrekpunt van de tweejarige termijn
vast te leggen. Bij afwezigheid van een antwoord van de verhuurder op de
aanvraag wordt de hemieuwing automatisch en krachtens de wet verkregen,
na het verstrijken van de termijn van 3 maanden (art. 14 Randelshuurwet).
Ret tegenovergestelde standpunt wordt evenwel verdedigd op basis van de
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Franse tekst. Die stelling lijkt echter een voorwaarde toe te voegen aan de
wettekst, met name dat naast het verkrijgen van de hernieuwing, die hernieuwing effectief moet zijn ingegaan. In casu leidde de interpretatie tot de
argumentatie van de eisende partij dat de verhuurder zich niet tegen de
huuroverdracht zou kunnen verzetten, aangezien de huurhernieuwing, die
weliswaar reeds was toegestaan, geen aanvang had genomen. Het volstaat
volgens de vrederechter van Brussel dat de huurder een huurhernieuwing
heeft verkregen, opdat de termijn van twee jaar waarbinnen de verhuurder
zich tegen een onderverhuring of overdracht kan verzetten, zou beginnen
lopen (Vred. Brussel, 1 oktober 1992, T. Vred., 1993, 156, nootDambre, M.).
372. OVERDRACHT VAN HUUR. FAILLISSEMENT VAN DE OVERDRAGER. VERZET
VAN VERHUURDER. Het faillissement van de huurder-overdrager maakt

een uitzonderlijke omstandigheid uit die de rechter toelaat een overdracht
van huur te aanvaarden binnen de eerste twee jaren van de inwerkingtreding
van de overeenkomst. In dergelijke context vertoont een overdracht namelijk
geen enkel speculatief karakter. Het faillissement van de overdrager maakt
op zichzelf evenmin een geldige reden tot verzet uit, maar kan wel een
geldige reden worden wanneer het gepaard gaat met verschillende omstandigheden die over de solvabiliteit van de cessionaris kunnen doen twijfelen.
In casu is laatstgenoemde een B.V.B.A. in oprichting, die in feite een
dekmantel is voor de gefailleerde (Vred. Leuven, 16 februari 1993,
T. Vred., 1993, 364, noot Vlies, M.).
373. UITZETTINGSVERGOEDING BIJ ONDERHUUR. -De onderhuurder, eigenaar
van de handelszaak, die wel een aanvraag tot huurhernieuwing richt aan de
hoofdhuurder-onderverhuurder, maar niet aan de hoofdverhuurder, verliest
niet het recht op een uitzettingsvergoeding. Die uitzettingsvergoeding moet
eventueel verdeeld worden met de hoofdhuurder. Dit recht van de onderhuurder op de verdeling van de uitzettingsvergoeding creeert geen rechtstreekse schuldvordering t.a.v. de hoofdverhuurder. De onderhuurder kan
zijn rechten op de verdeling van de vergoeding slechts laten gelden t.a.v. zijn
eigen verhuurder, met name de hoofdhuurder. In hetzelfde vonnis wordt
inzake een probleem van overgangsrecht, ten omechte lijkt het, beslist dat
indien de huur begon te lopen v66r de inwerkingtreding van de wet van
7 november 1973 het vermoeden m.b.t. de staat van het goed dat ingesteld
was door art. 1731 oud B.W. toegepast moet worden, zelfs indien de partijen
een nieuwe overeenkomst sloten na 1973 (Rb. Brussel, 1 april 1988,
J.L.M.B., 1991, 591, noot Bossard, P.).

AFDELING

6

OVERDRACHT VAN HET GEHUURDE GOED

374. HUUR ZONDER VASTE DAGTEKENING. - Men weet dat de uitgezette
huurder zich op grond van zijn huurcontract tot de oorspronkelijke verhuur-
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der-vervreemder kan richten. Krachtens art. 1719, 3° B.W., is de verhuurder
immers zonder dat daartoe een bijzonder beding nodig is, verplicht om aan
de huurder het rustig genot te verschaffen voor de duur van de overeenkomst.
Die verplichting houdt in dat de verhuurder, in geval hij het goed vrijwillig
vervreemdt, aan de verkrijger ervan de verplichting oplegt de lopende
(handels )huur na te komen. De omstandigheid dat de huurovereenkomst
op het tijdstip van de vervreemding geen vaste dagtekening heeft, doet
daaraan geen afbreuk (Cass., 19 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 203).
Niet aileen in het gemeen huurrecht, maar ook in het handelshuurrecht is het
voor de huurder van belang over een vaste datum te beschikken. De handelshuurder moet dit voor ogen houden bij de hemieuwing van zijn handelshuurcontract. In de lijn van zijn vroegere rechtspraak besliste het Hof van
Cassatie dat de omstandigheid dat de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst vaste datum had, niet tot gevolg heeft dat de latere huurhemieuwing
eveneens vaste datum heeft. Deze uitspraak is gebaseerd op de eenvoudige
redenering dat een hemieuwde handelshuurovereenkomst een geheel nieuwe
overeenkomst is waarvan de voorwaarden en de modaliteiten kunnen verschillen van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Hieruit volgt dat de vaste
datum van de oorspronkelijke huurovereenkomst zich niet uitstrekt tot de
wettig tot stand gekomen huurhemieuwing. Een handelshuurder, die bij zijn
aanvraag tot huurhemieuwing reeds gebonden is aan de naleving van strenge
vormvereisten, moet er dus·nog op letten om de-eenmaatlieniieuwdeliuur.::
overeenkomst vaste datum te verlenen om ze aan een eventuele nieuwe
verkrijger van het gehuurde goed te kunnen tegenwerpen (Cass., 11 september 1987, Arr. Cass., 1987-88, 45; Pas., 1988, I, 41; R. W., 1988-89, 1322,
noot Van Oevelen, A.).
375. VASTE DAGTEKENING VAN DE HERNIEUWDE HUUR.- Wanneer een huurhernieuwing tot stand is gekomen door een gebrek aan antwoord door de
verhuurder op een geldige en tijdige hemieuwingsaanvraag, kan die huurhernieuwing aan de verkrijger van het goed worden tegengeworpen op voorwaarde dat in de aanvraag tot huurhemieuwing de hoofdinhoud, d.w.z. de
bijzonderste voorwaarden, van de te hemieuwen huur, vermeld is. De vaste
dagtekening wordt aan de hernieuwde huurovereenkomst gegeven door de
registratie van de aangetekende brief met het verzendingsbewij s dat de huurder
aan zijn verhuurder richtte. Ook een proces-verbaal van verzoening tussen de
huurder en de verhuurder, waarin de essentiele huurvoorwaarden zijn opgenomen, verleent de huurovereenkomst een vaste datum. Het proces-verbaal
hoeft zelfs niet eens ter registratie aangeboden te worden (Vred. Oostende,
1 maart 1991, R. W., 1993-94, 369). In de motivering van dit vonnis vememen
we dat de eerste gebruiksperiode 18 jaar betrof. Evenwel specifieert het
notariele huurcontract dat de 18-jarige duur een eerste periode van 9 jaar
behelsde, alsook een eerste hemieuwing voor dezelfde termijn. Ten onrechte
baseert het vonnis zich hierop om te besluiten dat de hemieuwingsaanvraag na
de eerste 18 jaar een tweede hernieuwing betreft.
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376.

HUUR ZONDER VASTE DAGTEKENING. VERKOOP NA UITVOEREND BESLAG OP

In een vonnis van de vrederechter van het 4de
kanton Antwerpen wordt voor de eerste maal expliciet de vraag gesteld naar
de verhouding tussen art. 12 Handelshuurwet en art. 1575, 1ste lid Ger.W.
Moet de verkrijger van een onroerend goed na een procedure van uitvoerend
beslag al dan niet art. 12 Handelshuurwet in acht nemen om de zittende
handelshuurder wiens huurovereenkomst geen vaste datum heeft, uit te
zetten? Inzake handelshuur blijken de meeste auteurs niet bereid om art. 12
Handelshuurwet toe te passen bij verkoop na uitvoerend beslag. De algemene
formulering van art. 575, 1ste lid, Ger.W. verhindert volgens hen dat aan de
handelshuurder nog de ,gunstvoorwaarden" van art. 12 Handelshuurwet
zouden worden toegekend. In zijn vonnis heeft de vrederechter van het
4de kanton Antwerpen zich volledig bij deze meerderheidsopvatting aangesloten. Opgemerkt weze dat indien het huurcontract wel vaste datum heeft op
het tijdstip van de overschrijving van het beslagexp1oot, er natuurlijk geen
probleem bestaat. Art. 1575, 1ste lid, Ger.W. laat de huur in dat geval
ongemoeid: de verkrijger moet ze in acht nemen en uitzetting overeenkomstig art. 12 Handelshuurwet is niet mogelijk (tenzij de huurovereenkomst een
uitzettingsbeding zou bevatten). Ret lijkt erop dat dit in het geannoteerde
Antwerpse vonnis over het hoofd is gezien. De partijen gingen er zonder
meer van uit dat de huurovereenkomst in casu geen vaste dagtekening had en
bovendien vermeldden de verkoopsvoorwaarden dit uitdrukkelijk. Maar
voor zover men uit het feitenrelaas in het vonnis kan opmaken, was een
van de verhuurders die het huurcontract wel degelijk ondertekend had, reeds
overleden op 10 oktober 1986, terwijl het beslagexploot werd overgeschreven op 5 april 1988. Indien deze data kloppen, had de huur vaste datum
gekregen overeenkomstig art. 1328 B.W.! De huurders hadden niet naar de
noodoplossing van art. 12 Handelshuurwet moeten grijpen, maar zich op de
vaste dagtekening van de huur moeten beroepen (Vred. Antwerpen, 30 mei
1989, R. W., 1989-90, 443, noot Pauwels, C.). In dezelfde zin oordeelt de
rechtbankvankoophandel vanAntwerpen. De artt. 1743 B.W. en 12, 2de lid,
HHW hebben geen voorrang op art. 1575 Ger.W., naar luid waarvan de
huurovereenkomsten die geen vaste dagtekening hebben v66r de overschrijving van het beslagexploot niet kunnen worden ingeroepen tegen onder meer
de koper. Ze betreffen trouwens enkel de verhoudingen tussen de verhuurder
of de verkrijger die diens rechten ovemeemt enerzijds en de huurder anderzijds. Degene aan wie het goed, verkocht na onroerend beslag, wordt toegewezen, kan niet worden gelijkgesteld met de ,verkrijger" van art. 12
Handelshuurwet. Dit standpunt is betwistbaar. Dit probleem van het al dan
niet primeren van art. 1575 Ger.W. stelt zich eveneens bij de toepassing van
de W oninghuurwet.
RET ONROEREND GOED. -

377.

VERVREEMDING VAN EEN GEHYPOTHECEERD EN VOOR LANGER DAN NEGEN

Uit de artt. 45, laatste lid Hyp.W. en 595, 2de lid
B.W. volgt dat de handelshuurder die een reeds gehypotheceerd goed voor
JAAR VERHUURD GOED. -
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meer dan negen jaren heeft gehuurd, tegenover de nieuwe eigenaar van dit
goed slechts recht heeft op een genot van dit goed voor de negenjarige
periode waarin hij zich bevindt en dat hij geen aanspraak kan maken op het
recht op huurhemieuwing van de HHW De feiten waren als volgt. De
gei'ntimeerde kocht op 17 januari 1975 in Leuven een handelspand, bij een
openbare verkoop ter gelegenheid van een uitvoerend beslag. De verkoperbeslagene had op 18 mei 1973 een handelshuurovereenkomst gesloten voor
een duur van 24 jaar, ingaand op 1 juni 1973. De huurovereenkomst werd op
23 mei 1973 geregistreerd en op 1 juni overgeschreven. De ge'intimeerde
voert aan dat de handelshuurovereenkomst haar niet kan worden tegengeworpen. De rechtbank beslist dat de huurovereenkomst moet worden
geeerbiedigd met dien verstande dat de duur ervan moet verminderd worden
tot de lopende 9 jaar. Bovendien beschikt de huurder niet over de mogelijkheid om huurhernieuwing te vragen (Rb. Leuven, 24 juni 1986, R. W., 198788, 1372). Art. 45, laatste lid, Hypotheekwet heeft tot doel de waarde vanhet
onderpand van de schuldvordering van de hypothecaire schuldeiser niet te
verminderen door het sluiten van o.a. langdurige huurcontracten na het
vestigen van de hypotheek. Huurovereenkomsten die niet te goeder trouw
zijn aangegaan, moeten niet worden geeerbiedigd, en te goeder trouw aangegane huurovereenkomsten met een langere duur dan negen jaar kunnen
worden ingekort.
378. VERKOOP AAN BEN ONDERHUURDER. - Een brouwerij huurt op 24 april
1984 een handelsgelijkvloers en geeft het op 13 september 1985 in onderhum, met drankafuameverplichting, aan een echtpaar. Ret hele pand wordt
bij notariele akte op 15 oktober 1985 verkocht aan een P.V.B.A., die op
30 juli 1986 een basisakte laat opmaken. De onderhuurders kopen op
23 oktober 1986 de gelijkvloerse kavel aan en op 19 december 1986 verlijdt
de notaris van de verkopers met tussenkomst van de notaris van de kopers de
authentieke verkoopakte.Vanaf dat ogenblik weigeren de onderhuurders nog
verder aan de brouwerij te betalen en de drankafnameverplichting na te
Ieven. De verkoop verandert uiteraard niets aan de rechtsbetrekkingen tussen
de brouwerij en de onderhuurders. Eenzelfde persoon kan immers tegelijkertijd eigenaar en onderhuurder van een goed zijn (zie het Overzicht van
Rechtspraak Bijzondere overeenkomsten in T.P.R., 1985, 1171-1172, nr.
334). De onderhuurders willen echter niet inzien dat zij nog altijd onderhuurders zijn en aile verbintenissen ten aanzien van de brouwerij moeten
blijven naleven. De vrederechter beveelt een persoonlijke verschijning van
partijen, duidelijk met de bedoeling om de onderhuurders de kans te geven
door onderhandelingen te ontsnappen aan wat voor hen een catastrofe kan
worden. Ze begrijpen dit echter niet. Op vraag van de brouwerij wordt de
handelshuurovereenkomst dan ook ontbonden lastens de onderhuurders en
deze worden veroordeeld om het gehuurde goed te ontruimen. In het vonnis
wordt het gebrek aan duidelijkheid van de notariele akte betreurd. Als in de
notariele verkoopakte inderdaad ,het vrij genot en gebruik" wordt bedongen
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vanaf de 1ste van de maand volgend op het verlijden ervan, kan deze
clausule, ondanks de onnauwkeurigheid ervan, toch niets anders betekenen
dan dat de koper-onderhuurder de huurgelden van de hoofdhuur vanaf die
datum kan optrekken, niet dat hij dan de vrije beschikking over het aangekochte goed zal krijgen. Aan de verkoper kan niets verweten worden. Van de
verkoper wordt niet verwacht dat hij de slecht ingeschatte situatie van de
onderhuurder die eigenaar wordt, rechtzet. De verkoper handelt niet foutief
indien niet bewezen is dat de verkeerde beoordeling noch in de onderhandse
akte, noch in de notariele akte, noch tijdens de besprekingen die tot aankoop
leidden, door hem gesuggereerd werd. Ret is daarentegen de notaris die
namens de koper-onderhuurder bij de verkoopakte tussenkomt, op wie gelet
op de situatie van zijn client, een grotere raadgevingsplicht dan op de notaris
van de verkoper rust. Ret is immers deze laatste notaris die de basisakte
opstelt en authenticiteit verleent, terwijl de koper zijn notaris als bijzonder
raadsman onder de arm heeft genomen. Indien de basisakte bepaalt dat alle
betwistingen over het reglement van mede-eigendom door scheidsrechters
zullen worden beslecht, geldt dit niet voor een clausule in de verkoopakte
zelf. Ret beding in een reglement van mede-eigendom waarbij het verboden
wordt publiciteit te maken op de gevel, of enig uithangbord of opschrift aan
de vensters op te hangen is, hoewel hinderlijk voor de commerciele kavels,
duidelijk. De mede-eigenaar die het verbod inroept, heeft de afspraken tussen
de partijen, die zijn neergelegd in het reglement van de mede-eigendom aan
zijn zijde (Vred. Antwerpen, 24 oktober 1989, T. Not., 1990, 370).
379.

SCHENDING VAN HET BEDONGEN RECHT VAN VOORKOOP VAN DE HANDELS-

Wanneer in een
handelshuurcontract een recht van voorkoop ten voordele van de huurder
bedongen werd en, in miskenning van dit beding, het huis aan een derde werd
verkocht, kan de rechter deze verkoop nietig verklaren en de verkoop van dit
huis aan de huurder bevelen. Rierbij is wel een noodzakelijke, maar voldoende voorwaarde dat de derdenverkrijger het bestaan van de clausule
kende en zodus wetens en willens deel heeft genomen aan de schending
van het beding (Rb. Brussel, 10 maart 1992, Pas., 1992, III, 62).
HUURDER. DERDEN-MEDEPLICHTIGHEID VAN DE DERDE KOPER. -

380.

VERKOOP VAN HET HANDELSPAND. TERMIJN WAARBINNEN DE VERKRIJGER

De termijn van 3 maanden binnen dewelke de verkrijger
van een handelspand op grond van art. 12 Randelshuurwet de huurder moet
opzeggen, gaat in vanaf de datum van de verkrijging; dit is het ogenblik dat
tussen verkoper en koper wilsovereenstemming wordt bereikt omtrent de
zaak en de prijs. Bij gebrek aan onderhandse verkoopovereenkomst geldt als
datum deze van de authentieke akte (Vred. Antwerpen, 24 maart 1992,
T. Not., 1993, 308).
KAN OPZEGGEN. -

Art. 12 Randelshuurwet laat de verkrijger van een gehuurd onroerend goed
toe een einde te stellen aan de lopende handelshuur voor een motief dat
vermeld wordt in art. 16, 1°-2°-3°-4° Randelshuurwet mits een vooropzeg-
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ging van eenjaar die betekend wordt binnen de drie maanden na de verkrijging. De wettekst preciseert echter niet of de term ,verkrijging" de datum
van het onderhands koopcompromis bedoelt of de datum van registratie
ervan of die van de authentieke koopakte of nog de datum van overschrijving
in de registers van de hypotheekbewaarder. Sinds het Hof van Cassatie in
1957 gesteld heeft dat de huurder geen derde is in de zin van art. 1 Hyp.W.
aanvaardt men dat die termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf het
ogenb1ik waarop de verkrijging vaste dagtekening heeft, dit is vanaf het
verlijden van de authentieke akte ofnog vanafhet ogenblik van de registratie
van het koopcompromis. De vrederechter van Schaarbeek echter (zoals
trouwens de vrederechters van St.-Jans- Molenbeek en van Brasschaat) stelt
dat de wettelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de
overdracht van het goed ter kennis gebracht wordt van de huurder. De wil
van de wetgever wordt ingeroepen om te vermijden dat de huurder te lang in
het ongewisse zou blijven m.b.t. het lot van de huurovereenkomst. Onafhankelijk van de vraag wanneer de wettelijke termijn een einde neemt, wordt
over het algemeen gesteld dat de verkrijger op geldige wijze een opzegging
kan betekenen vanaf de ondertekening van het koopcompromis (Vred.
Schaarbeek, 9 december 1993, J.L.MB., 1994, 1012, noot De Ridder, T.
en Vandermersch, M.).
---

------AFDELING

7--

AANSPRAAK OP HUURHERNIEUWING

§ 1. Het recht op huurhernieuwing
381. RECHT OP DRIE HUURHERNIEUWINGEN EN NIETS MEER. - Een vierde
aanvraag tot hemieuwing van een huur die reeds driemaal hemieuwd werd,
wordt terecht verworpen door de verhuurder. De inwilliging van deze aanspraak zou art. 13 Handelshuurwet schenden. Zelfs een in het voordeel van
de huurders contractueel voorzien voorkeurrecht bij de eventuele herverhuring op het einde van de contracttermijn, doet niets af aan de vrijheid van de
verhuurders het goed onverhuurd te verkopen (Vred. Bilzen, 30 januari 1989,
T Vred., 1989, 269). In een bepaling van het contract van 30 juni 1970 stand
,Deze verhuring, die een eerste huurhemieuwing is .... ". Deze vermelding
blijkt niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. De huur had
immers een aanvang genomen in 1953 en was na afloop in 1962 een eerste
maal hemieuwd tot 1969. In dit laatste jaar began dus een tweede huurhemieuwing en niet de eerste zoals het contract vermeldt. De vrederechter
neemt aan dat dit een vergissing van de verhuurders geweest is.
382.

NIETIGVERKLARING VAN DE TOESTEMMING VAN DE VERHUURDER MET EEN

-De partijen sloten in 1954
een handelshuur. In 1972 resp. 1982 werd huurhemieuwing bekomen. In
1989 vroeg de huurster bij aangetekende brief overeenkomstig art. 14 Handelshuurwet een vierde hemieuwing onder dezelfde voorwaarden. DeverVIERDE HERNIEUWING OP GROND VAN DWALING.
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huurders antwoordden tijdig dat zij bereid waren de huurhemieuwing toe te
staan mits een verhoging van de huurprijs. De huurster wist zeer goed dat ze
wettelijk geen recht had op een vierde hemieuwing; dit blijkt uit haar
weigering van huurhemieuwing aan een onderhuurder. Nadien vememen
de verhuurders door toedoen van de onderhuurder dat de Handelshuurwet
slechts drie huurhemieuwingen voorziet. De rechtbank beschouwt het foutief
verwijzen naar art. 14 Handelshuurwet en het bewust verzwijgen dat de
aanvraag een vierde huurhemieuwing betrof niet als bedrog. Wel wordt in
hoofde van de verhuurders dwaling aanvaard. Het is duidelijk dat ze met een
vierde handelshuurhemieuwing nooit zouden hebben ingestemd indien zij er
zich van bewust waren geweest dat de aanvraag een vierde huurhemieuwing
betrof (Rb. Tongeren, 11 maart 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 94).
383. DEZELFDE HANDEL. - Een handelshuurder vraagt voor de eerste maal
huurhemieuwing. Hij baat in het gehuurde goed een papierhandel uit. De
aanvraag dateert van 15 maart. Op 15 april gaat de verhuurder akkoord, maar
hij stelt wel andere voorwaarden. Tijdens de eerste huurperiode heeft de
handelshuurder een deel van het onroerend goed onderverhuurd, zoals
contractueel toegelaten. De verhuurder is hiervan op de hoogte. De onderhuurder baat er een kapsalon uit. Nu verzet de verhuurder zich tegen de
hemieuwing van de handelshuur, omdat die niet zou dienen om dezelfde
handel als die bepaald in het hoofdhuurcontract verder te zetten. Hij voert
daarbij aan dat hij slechts na zijn akkoord m.b.t. het principe van de huurhemieuwing, kennis heeft gekregen van deze wijziging van de handel door
de onderhuurder. De vrederechter kan deze redenering niet aanvaarden. De
voorwaarde van voortzetting van dezelfde handel waarvan sprake is in art. 13
Handelshuurwet betreft zowel de handel van de hoofdhuurder als die van de
onderhuurder, maar zij moeten uiteraard niet alle twee dezelfde handel
uitbaten. Wel moet een identieke handel zoals deze uitgebaat op het ogenblik
dat de huurhemieuwing aangevraagd wordt, na de huurhemieuwing verdergezet worden, zowel door de hoofdhuurder als door de onderhuurder (Vred.
Brussel, 8 juni 1989, T. Vred., 1989, 282).
384.

MINNELIJKE BEEINDIGING VAN HANDELSHUUR. GEEN RECHT MEER OP HUUR-

De minnelijke beeindiging bij notariele akte van een
lopende handelshuur overeenkomstig art. 3, 4de lid Handelshuurwet houdt
in dat de huurder geen huurhemieuwing meer kan vragen. Dit spreekt voor
zich (Vred. Brugge, 21 december 1990, T. Not., 1993, 411). Moest zo'n
,verite ala monsieur de La Palice" hoogstnodig gepubliceerd worden?

HERNIEUWING. -

385. NIETIGHEID VAN DE AFSTAND VAN RET RECHT OP HUURHERNIEUWING. -De
handelshuurder kan niet vooraf, dit is v66r de wettelijke termijn om huurhemieuwing aan te vragen, afstand doen van het recht op hemieuwing. De
vrederechter mag met een dergelijke afstand geen rekening houden, zelfs als
deze afstand opgenomen is in een proces-verbaal van verzoening voor de-
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zelfde vrederechter. Ben weigering van handelshuurhernieuwing, die niet
gemotiveerd is op grond van een in de wet limitatief opgesomde reden, is
ongegrond. De weigering tot handelshuurhemieuwing die gebaseerd is op de
nietige afstand mag evenwel niet gelijkgesteld worden met een ongemotiveerd verzet tegen de huurhemieuwing, zoals bedoeld in art. 16 IV Handelshuurwet. De weigering moet gewoon als ongegrond afgewezen worden,
zodat de gevraagde huurhemieuwing verworven is. Het bestaan van een
bijzonder mandaat van de advocaat van de verhuurder, om te beslissen over
de aanvraag tot huurhernieuwing, is mogelijk, op voorwaarde dat het in het
antwoord van (de raadsman van) de huurder niet betwist wordt (Vred.
Zelzate, 7 november 1991, T.G.R., 1991, 155).
386. STILZWIJGENDE HUURVERLENGING. - De huurder is van zijn recht op
huurhernieuwing vervallen, maar is in het gebouw gebleven en geiaten, en
betaalt verder de huurprijs. Op stiizwijgende wijze komt hier een nieuwe
overeenkomst tot stand. Na het ontstaan van een huur voor onbepaalde duur
bij gebrek aan huurhernieuwingsaanvraag, kunnen de partijen in onderling
akkoord aisnog overeenkomen dat de huur hernieuwd wordt voor een
periode van 9 jaar die met temgwerkende kracht een aanvang neemt op
het einde van de vorige 9-jarige periode (Cass., 6 mei 1994, Arr. Cass., 1994,
459; Recente Cass., 1995, 66, noot Meulemans, D. en Lust, S.). Deze
werkwijze heeft heJ VQQrd~t<Ldatdenormaiechronoiogie van opeenvoigende
huuipefiodesvan 9 jaar hersteld wordt.

§ 2. De huurhernieuwingsaanvraag
387. AFWEZIGHEID VAN HANDTEKENING. - Moet eraan herinnerd worden dat
de brief met de aanvraag tot hernieuwing van de huur moet ondertekend zijn?
Het gebeurt in de praktijk nochtans vaak dat een huurder verstrooid is, maar
heiaas is volgens het Hofvan Cassatie een niet-ondertekende aanvraag nietig
(Cass., 25 maart 1993, Arr. Cass., 1993, 328; R. W., 1994-95, 1293). Nochtans voigen de rechtbanken het Hof hierin niet altijd, zoais biijkt uit onderstaand vonnis.
De Rechtbank van Namen stelt dat de afwezigheid van handtekening van de
huurder op de huurhernieuwingsaanvraag in casu niet de nietigheid van deze
aanvraag met zich brengt. De aanvraag werd door de huurders per aangetekend schrijven verzonden vanuit het pand waar zij hun handeiszaak uitbaten.
Dat feit Iaat toe vast te stellen dat het wei degelijk de huurders zijn die hun
wil hebben geuit om de hernieuwing van de handeishuur te bekomen. Ben
huurhernieuwingsaanvraag kan door de mandataris van de huurders gedaan
worden. Het biijkt dat de verhuurster op geen enkei ogenbiik heeft kunnen
twijfeien aan het feit dat het wei degeiijk haar huurders waren die de huuraanvraag deden. Het biijkt dat de postbediende zich naar het adres van de
afzenders heeft begeven om daar het schrijven in ontvangst te nemen (Rb.
Namen, 16 september 1991, R.R.D., 1992, 62).
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I.

-- r_-:

De hernieuwing van een handelshuurovereenk:omst moet door de huurder
schriftelijk worden aangevraagd. Bij gebrek aan de ondertekening ervan is de
aanvraag niet geldig. Wanneer de huurder beweert dat hij onder dezelfde
omslag een ondertekende aanvraag en een tweede niet-ondertekend exemplaar heeft opgestuurd, terwijl de verhuurder verklaart dat hij slechts dit
tweede exemplaar ontvangen heeft, kan de huurder het toezenden van het
eerste exemplaar niet door een getuigenbewijs aantonen, indien hij geen
schriftelijk begin van bewijs kan voorleggen uitgaande van de persoon aan
wie het wordt tegengeworpen en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk
wordt gemaakt. Het niet-ondertekend exemplaar voldoet hieraan niet. De
verhuurder die een schriftelijke, niet ondertekende aanvraag tot hernieuwing
van een handelshuur ontvangt, maakt zich niet plichtig aan rechtsmisbruik
wanneer hij de huurder niet tijdig op de hoogte brengt van deze onregelmatigheid (Rb. Leuven, 26 februari 1992, Pas., 1992, III, 57).
Een handgeschreven vermelding van de namen en voornamen van de huurders onderaan een brief waarin aanspraak gemaakt wordt op huurhernieuwing, laat volgens de rechtbank van Namen toe te besluiten dat de aanvraag
uitgaat van de huurders. Het is belangrijk te vermelden dat de hele brief door
de huurders met de hand geschreven is, maar dat de schrijfstijl van de naam
en de voornaam van de huurders niet overeenstemt met de gebruikelijke
handtekening van de huurders. De vorm van een handtekening maakt evenwei niet het voorwerp uit van nauwkeurige wettelijke bepalingen. De authentificerende rol die aan een handtekening gehecht wordt, verdwijnt stilaan
vermits er zich nieuwe authentificatietechnieken verspreiden. Toch had de
vrederechter de nietigheid van de huurhernieuwingsaanvraag vastgesteld. De
Rechtbank van Eerste Aanleg beslist de debatten te heropenen om de
opportuniteit te onderzoeken van de onderzoeksmaatregel waarvan sprake
in de artt. 883 en 894 Ger.W. (Rb. Namen, 25 juni 1990, R.R.D., 1992, 60).
388. ,ONDER DE BESTAANDE VOORWAARDEN". -De huurhernieuwingsaanvraag ,onder de bestaande voorwaarden" (,aux conditions en cours") is
voldoende duidelijk, ondanks het feit dat een geding inzake de driejaarlijkse
herziening van de huurprijs hangende is. De huurhernieuwingsaanvraag
moet in het beginsel betekend worden aan alle verhuurders, maar dit hoeft
niet als er tussen hen een lastgeving bestaat. Deze kan stilzwijgend zijn en
voortvloeien uit het feit dat een van de mede-eigenaars het beheer van de
onverdeelde eigendom waarneemt met toestemming van de andere eigenaars. Wanneer de verhuurder ten onrechte de huurhernieuwingsaanvraag als
nietig beschouwt, is de weigering tot huurhernieuwing ongegrond. Een debat
over de voorwaarden van de hernieuwing of over het aanbod van derde moet
bijgevolg geopend worden op grond van art. 24 Handelshuurwet (Vred.
Elsene, 22 maart 1993, J.T., 1993, 582).
389. AKKOORD VAN DE VERHUURDER. - De verhuurder wordt geacht met de
hernieuwing akkoord te gaan, indien hij binnen de drie maanden niets van
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zich laat horen, hetzij door een weigering, hetzij via een voorstel met andere
voorwaarden, hetzij via de kennisgeving van een aanbod van een concurrerende kandidaat-huurder (Cass., 5 november 1992, Arr. Cass., 1991-92,
1281).
390. AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING AAN DE VRUCHTGEBRUIKER. - Een
huis is in de loop van een handelshuur toegevallen aan drie onverdeelde
mede-eigenaars. Op het tijdstip dat de huurhemieuwing moet worden aangevraagd, zijn twee onder hen slechts blote eigenaar en heeft de derde het
volledige vruchtgebruik. De aanvraag tot huurhemieuwing kan rechtsgeldig
aan deze laatste alleen worden gericht (Vred. Diest, 9 februari 1987, R. W.,
1988-89, 26, noot; T Vred., 1988, 52).
Het sluiten van een huur voor een periode van minder dan of gelijk aan 9 jaar
is een daad van beheer. De vruchtgebruiker is bevoegd deze huur te sluiten.
De vruchtgebruiker heeft het recht om aileen te beslissen over een aanvraag
tot huurhemieuwing. Indien hij met deze hemieuwing instemt, staat hij een
huur toe voor een periode van 9 jaar, en niet Ianger. Ben nieuwe huurhemieuwing moet worden gevraagd, en wordt geenszins van rechtswege verworven.
Dit spreekt voor zich (Rb. Leuven, 5 oktober 1988, R. W., 1988-89, 1242).
391.

TERMIJN WAARBINNEN DE HUURHERNIEUWINGSAANVRAAG MOET GEBEU-

Opdat de aanvraag tot huurhemieuwing tijdig zou zijn, is het
voldoende-dat-de aangetekende brief ter post afgegeven wordt, uiterlijk 15
maanden v66r het eindigen van de lopende huur. Art. 14 Handelshuurwet
vereist niet dat de verhuurder op de laatste nuttige dag reeds kennis heeft
kunnen krijgen van die brief. Wanneer het verhuurde goed toebehoort aan
verscheidene personen, moet de vraag tot handelshuurhemieuwing gericht
worden tot al die personen. Indien deze op hetzelfde adres wonen is het
evenwel voldoende dat dit gebeurt in een enkele brief, gericht aan aile
verhuurders. De erfgenamen van de oorspronkelijke verhuurder hebben de
verplichting hun hoedanigheid form eel ter kennis te brengen van de huurder,
zodat deze op de hoogte is van de identiteit en de andere identificatiegegevens van de rechtverkrijgenden en hij zijn rechten en plichten kan uitoefenen. In casu is niet bewezen dat de verhuurders deze formele kennisgeving
· aan de huurder hebben gedaan. Tussen de regels door lezen we dat de
postdienst de verkeerd geadresseerde brieftoch aan de verhuurders bestelde.
De aanvraag tot handelshuurhemieuwing werd bijgevolg geldig verklaard
(Vred. St.-Kwintens-Lennik, 16 december 1991, R. W., 1993-94, 827).
REN. -

§ 3. Hernieuwing ondergeschikt aan andersluidende voorwaarden
392. VERHOGING VAN DE HUURPRIJS. - N a de mislukking van de procedure in
verzoening op verzoekschrift van de huurders aan wie de huurhemieuwing
geweigerd werd en andere voorwaarden, met name een verhoging van de
maandelijkse huurprijs werden voorgesteld, werd de zaak voor de vrederechter gebracht. Hij duidde een deskundige aan om hem op de hoogte te
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stellen de normale huurwaarde van het goed. In zijn conclusie vroeg de
verhuurder de maandelijkse huurprijs vast te stellen op 25.000 frank (terwijl
hij in zijn antwoord aan de huurder 18.000 frank gevraagd had). In zijn
verslag besloot de deskundige dat de aanspraak van de verhuurder op een
huurprijs van 25.000 frank per maand gerechtvaardigd was. De vrederechter
verklaarde echter de vraag van de verhuurder in zijn conclusie ontvankelijk
maar niet gegrond en hij stelde de huurprijs vast op 18.000 frank per maand
vanaf de hemieuwing. Ret vonnis wordt in beroep bevestigd (Rb. Nijvel,
26 september 1992, T.B.B.R., 1993, 180).
393.

VERTREKPUNT VAN DE TERMIJN VAN 30 DAGEN WAARBINNEN DE HUURDER.

DE ZAAK OP GROND VAN ART. 18 H.H.W VOOR DE VREDERECHTER MOET BRENGEN.

-De huurder moet in zijn huurhemieuwingsaanvraag de termijn vermelden
waarbinnen de verhuurder hem zijn antwoord moet betekenen. De termijn
van 30 dagen voor de huurder om de zaak voor de vrederechter te brengen
begint te lopen op de datum van de betekening van dit antwoord, dit is op de
datum van de ontvangst ervan. De verhuurders beweren dat zij hun antwoord
gepost hebben op 21 mei. Volgens hen begon de termijn te lopen op 22 mei
en liep ze af op 20 juni. Daaruit volgt dat het verzoekschrift in verzoening dat
op 21 juni door de huurder werd neergelegd, laattijdig zou zijn. Deze zienswijze wordt verworpen. Ret is de datum van ontvangst, met name de datum
waarop de huurder kennis heeft genomen of kon nemen van het antwoord
van de verhuurder die van belang is voor de aanvang van de termijn voor de
huurder om de zaak voor de vrederechter te brengen (Rb. Brussel, 22 december 1993, J.T., 1994, 456; T. Vred., 1994, 329).
De huurster had op 19 mei 1987 de huurhemieuwing gevraagd. Daarop
antwoordde de verhuurster met een aangetekende brief gedagtekend en ter
post afgestempeld op 11 augustus, waarin zij meldde dat zij slechts met de
hemieuwing kon instemmen tegen andere huurvoorwaarden (Vred. Antwerpen, 4 januari 1988, T. Vred., 1989, 46). De termijn van 30 dagen, bedoeld in
art. 18 RHW gaat in op de datum waarop de huurder kennis kon nemen van
het antwoord van de verhuurder. In casu kan men uit de datumstempel van
het postkantoor van bestemming met zekerheid afleiden, dat de huurder pas
op 13 augustus 1987 kennis kon nemen van het antwoord van de verhuurster.
Bijgevolg verstreek de termijn van 30 dagen op 12 september 1987 en
gebeurde de dagvaarding op 11 september 1987 tijdig. De verhuurster hield
voor dat de termijn van 30 dagen, overeenkomstig de bepalingen van de artt.
52 en 53 Ger.W., is ingegaan op 12 augustus 1987 en geeindigd is op
10 september 1987 en dat, vermits deze laatste datum noch een zaterdag,
noch een zondag, noch een wettelijke feestdag was, de termijn verstreken
was op 11 september, de dag waarop de huurster de inleidende dagvaarding
liet betekenen.
Wil de huurder op het tegenvoorstel van de verhuurder op zijn beurt een
tegenvoorstel doen aan de verhuurder, dan moet hij de verhuurder noodzakelijkerwijze binnen de 30 dagen na ontvangst van diens tegenvoorste1
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dagvaarden of in verzoening laten oproepen voor de vrederechter. Als de
vervaldag van de termijn van 30 dagen een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt deze overeenkomstig art. 53 Ger.W. verplaatst
naar de eerstvolgende werkdag (Cass., 2 juni 1994, Arr. Cass., 1994, 566).
Behoudens een andersluidende bepaling in de statuten, zijn de zaakvoerders
van een hurende B.V.B.A., ook zonder een bijzonder mandaat daartoe,
bevoegd om een voorwaardelijke instemming vanwege de verhuurder met
de hemieuwing van de handelshuur in ontvangst te nemen (Cass., 28 oktober
1993, R. W., 1993-94, 1232; Recente Cass., 1994, 100, noot Meulemans, D.
en Hellemans, F.).

§ 4. Weigering van huurhernieuwing
394. HOGER AANBOD DOOR EEN DERDE. VOORRANG VAN DE HUURDER. - lndien
de handelshuurder, die de hemieuwing op geldige wijze heeft aangevraagd,
geconfronteerd wordt met het hoger bod van een derde, krijgt de handelshuurder toch de hemieuwing indien hij een evenwaardig aanbod doet. Het
gaat hierbij wel degelijk om een huurhemieuwing en niet om een nieuwe
huurovereenkomst met een nieuwe eerste gebruiksperiode (Rb. leper, 9 juni
1993, TB.B.R., 1994, 258). De vrederechter van Lens oordeelde hier anders
over. De huurder geniet volgens de vrederechter in dergelijke hypothese dan
ya~ e§n ni~mwe huur_ennieLeenvoudigweg van-een-huurhemieuwing-(Vred.
Lens, 2 januari 1990, JT., 1990, 163). De huurder bevindt zich dus opnieuw
in een eerste huurperiode.
395. WEIGERING DOOR EEN VAN DE VERHUURDERS.- Wanneer het gehuurd
goed in onverdeeldheid aan verscheidene verhuurders toebehoort, volstaat de
weigering van een van hen om de huurhemieuwing te beletten. Het betekenen van andersluidende voorwaarden door een van de mede-eigenaars-verhuurders aan de huurder kan geen huurhemieuwing aan de andere medeeigenaars opdringen tegen hun wil. Ook kan een minderjarige mede-eigenaar
niet steunen op art. 13, 2de lid HHW om op die grond huurhemieuwing op te
dringen aan de andere onverdeelde mede-eigenaars die de huurhemieuwing
hebben geweigerd (Cass., 16 april 1993, R. W., 1994-95, 1053; TB.B.R.,
1994,491, noot Dambre, M.; Arr. Cass., 1993, 369; Rev. Not. B., 1993, 510;
JT., 1994, 501).
396. EIGEN GEBRUIK NA AFBRAAK. -Ben vennootschap-verhuurster weigerde
huurhemieuwing omdat zij haar aanpalende hoofdzetel met het verhuurde
goed wilde uitbreiden. In de weigering werd formeel verwezen naar de artt.
16, I, 1° en 17 HHW Het bleek dat dit voomemen slechts gerealiseerd zou
kunnen worden na een gehele of gedeeltelijke afbraak en wederopbouw van
het goed. Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel deed dit
echter niets af aan de wettelijkheid van de weigering tot huurhemieuwing.
Dit vonnis werd evenwel verbroken: indien het goed moet worden afgebroken om het persoonlijk gebruik te realiseren, moet de weigering gesteund
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worden op art. 16, I, 3° Handelshuurwet en niet op art. 16, I, 1° Handelshuurwet (Cass., 6 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 882; Pas., 1989, I, 790).
397. AFBRAAK EN WEDEROPBOUW VAN HET GOED.- Nadat hij huurhernieuwing geweigerd had op grond van zijn voornemen het goed te slopen en
opnieuw op te bouwen, verkocht de verhuurder nog v66r het verstrijken van
de lopende huurtermijn het goed aan een derde. De koper verklaarde uitdrukkelijk van plan te zijn het motief van de weigering van de huurhernieuwing uit te voeren. Dit kan niet door de beugel: de verhuurder kan een ander
door de verkoop van het gehuurd goed, v66r het verstrijken van de huur, niet
be1asten met zijn persoonlijke verplichting de aangekondigde afbraak- en
wederopbouwwerken ten uitvoer te brengen. Door de verkoop wordt die
persoonlijke verplichting niet overgedragen op de koper (Cass., 26 juni 1992,
Arr. Cass., 1991-92, 1041).
398. BETWISTING DOOR DE HUURDER VAN DE REDEN TOT WEIGERING. - Een
huurder voerde aan dat de weigering tot huurhemieuwing voor persoonlijke
ingebruikneming niet oprecht was, omdat de verhuurders volgens hem niet
van plan waren de gehuurde plaatsen persoonlijk in gebruik te nemen, maar
de be doe ling hadden het gebouw aan een handelsvennootschap over te laten.
De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel wou op dit punt niet ingaan. Ze
stelde dat de verhuurders enkel hun wil tot persoonlijke ingebruikneming
hoefden aan te voeren en dat de huurder in een latere procedure desgevallend
kan aantonen dat het voomemen niet werd verwezenlijkt. Het Hof van
Cassatie vemietigde dit vonnis: de huurder mag wel degelijk op voorhand
bewijzen dat de reden tot weigering die de verhuurder opgeeft, niet oprecht
ofniet uitvoerbaar is (Cass., 11 januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 627).
399.

TERMIJN. LAATSTE REACTIE DOOR DE VERHUURDER NA DE ONGEGRONDVER-

De laatste dag van de termijn van
een maand vanaf de betekening van het vonnis is het uiterste ogenblik
waarop de verhuurder nog aanspraak kan maken op nieuwe voorwaarden
of zich kan beroepen op het aanbod van een derde. De betekening is evenwel
niet de aanvangsdatum van de periode waarbinnen de verhuurder de in art. 24
HHW bepaalde rechten kan uitoefenen. De verhuurder kan reeds v66r de
betekening van het vonnis aanspraak maken op nieuwe voorwaarden of zich
beroepen op een aanbod van een derde (Cass., 4 juni 1992, Arr. Cass., 199192, 937).
KLARING VAN DE REDEN TOT WEIGERING. -

400.

PERSOONLIJKE EN WERKELIJKE INGEBRUIKNEMING ONDANKS ,TE HUUR"- OF
,TE KOOP"-STELLING. -De verhuurder had het goed binnen de periode van 6

maanden na het einde van de huurovereenkomst niet in gebruik genomen,
maar te huur gesteld. Het was echter niet tot een verhuring gekomen. De
persoonlijke en werkelijke ingebruikneming van het verhuurde goed in de
zin van art. 16, I, 1° HHW hoeft volgens het Hof van Cassatie niet nood-
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zakelijk een materiele ingebruikneming te zijn. Het Hof oordeelt dat die
ingebruikneming bestaat indien de verhuurder ,naar goeddunken in het goed
kan verblijven en dat dit goed voor geen andere doeleinden kan worden
aangewend dan die welke de wet in aanmerking neemt" (Cass., 18 juni 1987,
Arr. Cass., 1986-87, 1451; Pas., 1987, I, 1303). De persoonlijke ingebruikname moet wel reeel zijn, maar dit wil niet zeggen dat de verhuurder het
goed permanent moet betrekken; dit mag ook tijdelijk en/of op onregelmatige tijdstippen gebeuren. Een niet-voortdurende ingebruikneming is
voldoende, als de verhuurder maar naar goeddunken in het goed kan verblijven en het goed voor geen andere doeleinden kan worden aangewend dan
die welke de wet in aanmerking neemt. Dit geldt zelfs indien het goed te huur
wordt gesteld, maar uiteindelijk toch geen verhuring plaatsvindt.
Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg van Turnhout moet men onder
het begrip ,persoonlijk betrekken" begrijpen dat de eigenaar het goed betrekt, zelfs al gebeurt dit maar voorlopig en op onregelmatige wijze. Vooral
de mogelijkheid om naar goeddunken in het goed te kunnen verblijven
staat hierbij centraal. De ratio van de wet is de bescherming van de handelszaak en beletten dat de eigenaar aanzienlijke baten zou kunnen halen
uit de handelszaak die door de huurder werd opgebouwd. De huurder
wiens aanvraag tot huurhemieuwing niet ingewilligd werd, kan evenwel
geen argument putten uit het feit dat het goed te koop staat gesteld. De
verhuurders zeggen datze-liierl5ij enkefinforniatie
en inwinneri. -over de
actuele waarde van het pand. Er is tot op heden trouwens geen eigendomsoverdracht gebeurd. En zelfs als er een verkoop zou plaatsvinden, zouden
de verhuurders mogelijkerwijze hun goed toch zelf nog kunnen gebruiken
met inachtname van art. 16, I, 1° Handelshuurwet. Ze kunnen zich namelijk het genot voorbehouden van de plaatsen die voor de uitbating van de
handel zijn bestemd en werkelijk de bewoning verderzetten. Het feit dat een
deurwaarder vastgesteld heeft dat tevergeefs verscheidene malen getelefoneerd werd, bewijst niets (Rb. Turnhout, 8 maart 1984, Turnh. Rechtsl.,
1988, 8).

will

401. WEIGERING VAN HUURHERNIEUWING. RECHTSMISBRUIK. -De huurster
van een handelspand heeft op 4 juni 1981 haar handelszaak, een cafebrasserie, overgedragen aan de onderhuurder. Op het einde van de eerste
huurperiode laat de onderhuurder evenwel na om tijdig de huurhemieuwing
aan te vragen. De aanvraag is ongeldig en de hoofdhuurster weigert een
huurhemieuwing toe te staan. De huurster beschikt op de einddatum van de
onderhuur, met name 31 mei 1990, echter zelfnog maar over 10 maanden
v66r het einde van de hoofdhuurovereenkomst. In een eigenaardig vonnis
stelt de vrederechter van het 8ste kanton van Brussel dat de huurster rechtsmisbruik pleegt door de naleving van de formalistische Handelshuurwet in te
roepen en door haar weigering een huurhernieuwing voor een periode van 9
jaar toe te staan, hoewel ze zelf in de onmogelijkheid verkeerde een huurhernieuwing voor die periode te bekomen. De weigering van huurhernieu-
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wing tot 31 maart 1991 maakt een rechtsmisbruik uit (Vred. Brusse1,
18 oktober 1990, T. Vred., 1991, 173). Tussen de regels door leest men
dat de weigering door de huurster tot huurhemieuwing, moet bekeken
worden in het licht van de nakende huurhemieuwingsweigering door de
eigenaar-hoofdverhuurder op grond van art. 16, IV Handelshuurwet. Het is
toch wel de eerste keer dat een vonnis geveld wordt waarin de weigering tot
huurhemieuwing omdat de huurhemieuwingsaanvraag niet tijdig gebeurde
als een rechtsmisbruik beschouwd wordt.
402.

WEIGERING DOOR EEN GEMEENTE OP GROND VAN VOORGENOMEN URBANIS-

-In 1966 werd een handelshuur gesloten. In 1978 werd
het verhuurde goed verkocht aan de gemeente Elsene. In 1992 vraagt de
huurder de tweede huurhemieuwing aan, maar deze wordt door de gemeente
geweigerd. De weigering is evenwel dubbelzinnig: de term ,urbanistische
projecten" laten niet toe te bepalen of het gaat om atbraak of om renovatie
van het onroerend goed. De gemeente doet vervolgens beroep op de exploitatievergunning die in 1988 afgeleverd werd en die de mogelijkheid van
intrekking van de toelating voorzag. Niets toont echter aan dat de huurder op
de hoogte was van urbanistische projecten van de gemeente. Hij werd nooit
op de hoogte gebracht van een plan om de wijk rond het Leopoldsstation
opnieuw in te richten en van de rechtstreekse gevolgen hiervan op het
onroerend goed. In die omstandigheden wordt de weigering van de huurhemieuwing ongegrond bevonden (Vred. Elsene, 2 augustus 1993, Res. Jur.
Imm., 1994, 21).
TISCHE PROJECTEN.

403. DE WEIGERING MOET DUIDELIJK EN MAG NIET TEGENSTRIJDIG ZIJN. -De
verhuurder, die zijn weigering om de handelshuur te hemieuwen, achtereenvolgens steunt op twee gronden uit de Handelshuurwet, maar die in ondergeschikte orde de mogelijkheid tot hemieuwing openlaat onder zijn voorwaarden, berooft de huurder van zijn in art. 18 Handelshuurwet bepaald recht
om deze nieuwe voorwaarden te betwisten. Een dergelijke weigering is
tegenstrijdig en dubbelzinnig en bijgevolg ongegrond. De handelshuur wordt
dan ten behoeve van de huurder hemieuwd onder de modaliteiten die de
vrederechter overeenkomstig art. 18 Handelshuurwet ,naar billijkheid" bepaalt. De Handelshuurwet voorziet geen vervaltermijn voor het inleiden van
een vordering tot betwisting van de weigeringsmotieven van de verhuurder.
Dit kan voor het eerst in een conclusie in een op grond van art. 18 tijdig
ingeleide procedure (Rb. Tongeren, 28 november 1988, T. Vred., 1989, 266;
R. W., 1988-89, 1373).
De verhuurder heeft het recht om klaar, duidelijk en ondubbelzinnig een
huurhemieuwing te weigeren op een van de gronden van art. 16 Handelshuurwet. Hij kan zich ofwel op het aanbod van een derde beroepen, ofwel
akkoord gaan met de huurhemieuwing al dan niet onder andere voorwaarden.
Als de verhuurder de huurhemieuwing niet absoluut en onvoorwaardelijk
weigert, mag de rechtbank besluiten tot een akkoord van de verhuurder wat
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het principe van de huurhemieuwing betreft, doch niet wat de voorwaarden
betreft. De verhuurder die enkel wil wederverhuren tegen een hogere huurprijs, maar nalaat een concrete nieuwe huurprijs te bepalen, heeft volgens de
rechtbank van Oudenaarde onvoorwaardelijk ingestemd met de huurhemieuwing tegen dezelfde vroegere voorwaarden. Het antwoord van de verhuurder
op de huurhemieuwingsaanvraag luidde als volgt: ,Gevolggevend aan Uw
aangetekend schrijven van 19 juni 1987 en in aansluiting met onze aangetekende brieven van 10 april en 29 april 1987, spijt het ons U te moeten
meedelen dat wij de huurovereenkomst niet meer wensen te hemieuwen aan
de door U voorgestelde huurprijs van 6.274 frank. Gezien onze onlangs
gehuwde zoon thans een appartement dient te huren voor een bedrag van
12.000 frank, en hierbij nog 1.000 frank dient te voorzien voor de huur van
een garage, hebben we besloten afte zien van Uw voorstel en onze eigendom
ter beschikking te stellen van onze zoon. Mocht U nochtans een normale
huurprijs kunnen vooropstellen voor een handelshuis dan zijn we steeds
bereid Uw voorstel in overweging te nemen." Men merkt hier nog maar
eens hoe voorzichtig een verhuurder moet zijn in het formuleren van zijn
antwoord op een huurhemieuwingsaanvraag (Rb. Oudenaarde, 30 april1990,
TG.R., 1990, 89).
.
De verhuurder mag verschillende, achtereenvolgende antwoorden betekenen
aan de huurder op voorwaarde dat hierdoor geen tegenstrijdigheden ontstaan.
Zo-kan-de-verhuurder-niet terzelfdertijd-de·hemieuwingweigerenenaan-·
vaarden. Zo is het antwoord van de verhuurder waarbij hij bij een eerste brief
de hemieuwing tegen nieuwe voorwaarden aanvaardt, maar in een tweede
schrijven de hemieuwing weigert we gens grove nalatigheden van de huurder
ronduit tegenstrijdig. Wel moet uit deze brieven de wil van de verhuurder om
de huur te hemieuwen tegen nieuwe voorwaarden afgeleid worden. Het is
immers de eerste wilsuitsluiting die geldt (Vred. Brussel, 2 maart 1992,
T Vred., 1993, 44, noot).
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404.

UITZETTINGSVERGOEDING VOOR NIET-UITVOERING VAN DE OPGEGEVEN WEI-

-De termijn van 6 maanden waarbinnen de verhuurder zijn
voomemen moet beginnen uitvoeren, neemt een aanvang op de dag dat de
huurder het goed niet meer gebruikt en de uitzetting werkelijk plaatsvindt.
De omstandigheid dat de huurder na het verlaten van het goed de sleutels
behoudt in afwachting van de uitbetaling van de uitzettingsvergoeding, belet
niet dat de uitvoeringstermijn aanvangt bij de effectieve ontruiming (Cass.,
9 maart 1990, Arr. Cass., 1989-90, 48). Indien de aangevoerde, maar niet
tijdig uitgevoerde weigeringsgrond op zich reeds aanleiding gaf tot een
uitzettingsvergoeding, zal de huurder slechts recht hebben op het verschil
tussen de vergoeding voorgeschreven in art. 25, 3° Handelshuurwet, en de
GERINGSGROND.
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reeds ontvangen vergoeding (Cass., 13 december 1991, R. W., 1992-93, 1403,
noot).
405. TERMIJN WAARBINNEN DE VERGOEDING GEEIST MOET WORDEN. - Een
handelshuurder had het pand na weigering tot huurhernieuwing moeten
verlaten op 31 oktober 1987. De verhuurder bracht het door hem opgegeven
voornemen evenwel niet ten uitvoer binnen de wettelijke termijn van 6
maanden. De eenjarige termijn voor de vordering tot verkrijging van de
hiervoor verschuldigde vergoeding begon voor de huurder te lopen op 1 mei
1988 (verstrijken van de 6 maanden) en eindigde op 30 april 1989. De
huurder leidde zijn vordering in op 2 mei 1989. Volgens hem was dit nog
tijdig, aangezien de laatste dag van de termijn (30 april 1989) een zondag
was en 1 mei een wettelijke feestdag. De huurder kreeg zowel van de
Rechtbank van Kortrijk als van het Hof van Cassatie het deksel op de neus:
de termijn van art. 28 HHW is een vervaltermijn, waarvan het verstrijken
leidt tot onherroepelijk verval van het recht op vergoeding we gens uitzetting.
Het betreft hier geen termijn van rechtspleging. Indien de verva1dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, kan hij niet met toepassing
van art. 53, 2de lid Ger.W. verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag
(Cass., 8 april 1994, Arr. Cass., 1994, 350).
406.

GEWICHTIGE REDEN VOOR DE NIET-UITVOERING VAN HET OPGEGEVEN MO-

De verhuurders hadden de hemieuwing van de handelshuur afhankelijk gemaakt van hun recht om de handelshuurovereenkomst te beeindigen
bij het verstrijken van iedere driejarige periode. Het was hun bedoeling hun
zoon de mogelijkheid te bieden in het verhuurde goed een handel uit te baten
na de voltooiing van zijn studies. De studieduur bedroeg normaal drie jaar en
was vereist voor de uitoefening van de beoogde handel, een optiek. Op het
ogenblik dat de verhuurders gebruik maakten van hun recht om de handelshuurovereenkomst te beeindigen, moest de zoon nog twee examens afleggen
in de vierde zittijd van het tweede jaar. Hij slaagde evenwe1 niet, diende van
school te veranderen en behaalde zijn diploma later. De rechtbank oordeelt
dat dit laatste voor de verhuurders een gewichtige reden was om hun
voomemen niet binnen de termijn van zes maanden na de beeindiging van
de handelshuurovereenkomst ten uitvoer te brengen. De vordering van de
onderhuurder tot het verkrijgen van een vergoeding wegens uitzetting was
vo1gens de rechtbank derhalve ongegrond(Rb. Tongeren, 20 september 1993,
R. W., 1993-94, 682).
TIEF.-

407. DE HUURDER HEEFT GEEN RECHTEN OP DE HANDELSZAAK. - lndien de in
het gehuurde goed gevestigde handelszaak aan de onderhuurder toebehoort
en deze, niettegenstaande de weigering van de hemieuwing van de hoofdhuur, de handelszaak verder blijft exploiteren, heeft de hoofdhuurder geen
recht op vergoeding wegens uitzetting vanwege de verhuurder (Cass., 22 april
1988, Arr. Cass., 1987-88, 1055). Dat is vaste rechtspraak.
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408. ffiTZONDERINGEN OP HET VAST KARAKTER VAN DE VERGOEDING. - De
verhuurder kan zich volgens het Hof van Cassatie enkel in de gevallen
bedoeld in art. 25, 2° en 5° Handelshuurwet tot de rechter wenden om een
vermindering te verkrijgen van de verschuldigde uitzettingsvergoeding, gelet
op de vervallen of verlaten toestand van de handel op het tijdstip van de
terugneming (Cass., 13 december 1991, R. W, 1992-93, 1403, noot).
409. VERVALLEN OF VERLATEN TO ESTAND VAN DE HANDEL. -De huurhemieuwing van een handelspand in Molenbeek werd geweigerd. De huurder had
recht op een uitzettingsvergoeding, maar omdat de handel op het tijdstip van
de terugneming in een vervallen toestand verkeerde, werd de uitzettingsvergoeding door de rechter van 311.507 frank op 144.216 frank teruggebracht. Een betwisting rijst over de interpretatie van het begrip ,verlaten
toestand van de handel". Moet die te wijten zijn aan de huurder? De rechter
raadpleegt de woordenboeken Larousse, Littre en Robert. De uitdrukking
,verlaten toestand" betekent ethymologisch: ,vakant laten, achterlaten, afstand doen, zonder verzorging achterlaten, het feit van naar het einde te
nijgen, van zijn kracht te verliezen, van glans te verliezen of achteruit te
gaan". Art. 25, lid 2 Handelshuurwet mag in twee betekenissen ge"interpreteerd worden: enerzijds als verlating door de huurder zelf en anderzijds als
verval te wijten aan een feit onafhankelijk van de huurder (Rb. Brussel,
17 oktober 1991, T Vred., 1993, 36; ~a.s-.,_19J2, III,J~).
410. UITZETTINGSVERGOEDING. WEDEROPBOUW WEGENS OUDERDOM. - De
,ouderdom" waarvan sprake is in art. 25, 1° Handelshuurwet en die de
verhuurder, die de bedoeling heeft het onroerend goed opnieuw op te
bouwen, van de betaling van een vergoeding wegens uitzetting vrijstelt,
beantwoordt aan het begrip ,slijtage te wijten aan de tijd". Dit sluit elke
tussenkomst van de mens uit, ten actieve titel (vrijwillige beschadigingen) of
ten passieve titel (afwezigheid van regelmatig en goed onderhoud). Ret
verval van het gehuurde goed valt niet onder art. 25, 1° Handelshuurwet
indien deze het gevolg is van een gebrek aan onderhoud. In casu aanvaardt de
vrederechter niet dat er sprake is van ouderdom. Hij weigert rekening te
houden met de niet-tegensprekelijke vaststellingen in een proces-verbaal van
een deurwaarder en met een eenzijdig expertiseverslag. Deze zijn niet tegenstelbaar aan een partij die niet uitgenodigd werd om aan deze vaststellingen
deel te nemen en om haar opmerkingen te formuleren. Indien de verhuurder
zich enkel op deze vaststellingen steunt, bewijst hij niet dat de voorwaarden
aanwezig waren die hem toelieten de betaling van een vergoeding wegens
uitzetting te weigeren (Vred. Brussel, 19 november 1992, T Vred., 1993, 61,
noot).
411. DADING. - Een dading tussen huurder en verhuurder naar aanleiding
van een betwisting bij de beeindiging van een handelshuurovereenkomst ,in
het algemeen over alle zaken die zij met elkaar uitstaans mochten hebben en
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welke verband houden met de handelshuur van 1 juli 1969 van het pand
ge1egen in Tumhout" heeft voor gevo1g dat de uittredende huurder, die een
vergoeding ontving, geen aanspraak meer kan maken op een uitwinningsvergoeding wegens het niet-nakomen van de reden die opgegeven werd om
de huurhemieuwing te weigeren (Rb. Turnhout, 2 maart 1992, Turnh.
Rechtsl., 1992, 120).
412.

GEEN UITZETTINGSVERGOEDING BIJ LAATTIJDIGE DAGVAARDING NA WElGE-

Opdat de huurder recht zou hebben op een
uitzettingsvergoeding, moet de huurder de huurhemieuwing op geldige wijze
aangevraagd hebben. Een onderhuurder had zijn aanvraag tot huurhemieuwing, zoals het in casu hoorde, zowel tot de hoofdhuurder als tot de verhuurder gericht. Beiden weigerden echter de hemieuwing. De onderhuurder
dagvaardde hen in toepassing van art. 14, 2de, lid Handelshuurwet. De
dagvaarding gebeurde echter meer dan 30 dagen na het eerste afwijzend
antwoord (dat van de hoofdhuurder). De reactie van de huurder was bijgevolg laattijdig. Het gevolg hiervan was dat de onderhuurder het gehuurde
goed moest verlaten zonder aanspraak te kunnen maken op enige uitzettingsvergoeding (Cass., 7 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 893).

RING TOT HUURHERNIEUWING. -
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413. BEVOEGDHEID. -De Rechtbank van Eerste Aanleg is uitsluitend bevoegd om in beroep kennis te nemen van de vonnissen die in eerste aanleg
geveld werden door de vrederechter inzake handelshuur, zelfs wanneer de
twee partijen handelaars zijn (Rb. Brussel, 4 november 1987, Rev.Liege,
1988, 264, noot Chevalier, E.). Een autonome interpretatie van art. 577
Ger.W. leidt tot een tegenovergestelde mening. Indien beide partijen handelaars zijn, zou het beroep tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren. De rechtspraak lijkt hierover verdeeld.
414. VERMELDINGEN IN HET VERZOEKSCHRIFT. - Het niet vermelden van de
datum op het verzoekschrift op grond van art. 1344 Ger.W. leidt niet tot de
niet-ontvankelijkheid, omdat de datum kan worden afgeleid uit de vermelding van neerlegging ter griffie. Het verkeerd vermelden van de naam en het
adres van de eigenaar, een vergissing die in de loop van de procedure werd
rechtgezet, kan de belangen van de hoofdhuurder en de onderhuurders niet
schaden en leidt evenmin tot onontvankelijkheid (Vred. Brussel, 12 juni
1992, T Vred., 1993, 48).
415. GRENZEN VAN DE VORDERING. - Een huurovereenkomst die geregistreerd werd tijdens de verdachte periode, werd geacht gesloten te zijn in
de verdachte periode. Ten onrechte echter verklaarde de eerste rechter op die
grond de huurovereenkomst nietig en niet tegenwerpelijk aan de massa. De
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curator erkende immers niet aileen het bestaan van de huur, maar riep in zijn
voordeel zelfs bepaalde clausules van de huurovereenkomst in. De rechter
kan niet ambtshalve nietigheden uitspreken door hen een draagwijdte te
geven die de perken van de vordering van de curator overschrijden. Anderzijds is de stelling van de curator dat de verhuurder zich onrechtmatig
verrijkt heeft door de werken die de huurder heeft uitgevoerd, ongegrond.
Evenmin snijdt de stelling van de curator hout dat de wederverhuringsvergoeding tot gevolg heeft dat de verhuurder op onrechtmatige wijze wordt
verrijkt. Deze vergoeding dient om de schade te vergoeden die de verhuurder
lijdt door het feit van een vroegtijdige beeindiging van de huur (Brussel,
21 mei 1987, T.B.H., 1989, 164).
416. GRENZEN VAN HET GEDING. BIS.- De grenzen van het geding m.b.t. de
voorwaarden van de hernieuwde huur zijn vastgelegd door het antwoord van
de verhuurder op de vraag naar huurhernieuwing. In de loop van het geding
kan de verhuurder bij conclusie zijn vordering niet uitbreiden (art. 807
Ger.W. is hier niet van toepassing) (Rb. Nijvel, 26 november 1992,
T.B.B.R., 1993, 180).
417.

ONBEVOEGDHEID RECHTER TOT WIJZIGING CONTRACTUEEL BEDING. VOOR-

Als een handelshuur die een voorkoopbeding bevat, afloopt
maar daarop een nieuwe huur van onbepaalde duur krachtens art. 14, lid 3,
Handelshuurwet tot stand komt, maakt dat beding verder deel uit van de
nieuwe huur. Verder heeft het vonnis het over het contractuele recht van
voorkoop. De redelijke termijn voor de uitoefening van dat voorkooprecht op
een goed van 7 miljoen frank, bedraagt volgens de rechtbank twee maanden.
Door de huurder een bedenktijd van slechts 15 dagen te gunnen, schendt de
verhuurder het voorkooprecht en komt hij tekort aan de goede trouw bij de
uitvoering van de overeenkomst. Zijn weigering wordt verhuld door een
schijnbaar bod. Dat voorkooprecht maakt deel uit van het evenwicht van de
wederzijdse prestaties dat door de mede-contractanten gewild werd, zodanig
dat de rechter dat recht niet kan terzijde schuiven. Toch heeft de rechter de
bevoegdheid niet om een onredelijke voorkooptermijn te verlengen, zodat
het beroep door de huurder op zijn voorkooprecht binnen de redelijke termijn
van twee maanden geen invloed uitoefent op de overdracht van eigendom op
de derde-koper. De rechter heeft evenmin de bevoegdheid om de fiscale
verplichting om het verkoopcompromis binnen de 4 maanden na de ondertekening ervan te laten registreren, op te schorten. De kennisgeving aan de
huurdervanhet compromis is een betekening op grond van art. 1690 B.W. Er
gebeurt daardoor een overdracht van de schuldvordering van de verhuurderverkoper naar de koper, die gesubrogeerd wordt in de positie van de verhuurder. De huurder wordt bijgevolg geconfronteerd met een nieuwe verhuurder, namelijk de derde-koper. Deze kan eventueel de huurhernieuwingsaanvraag weigeren (Vred. St.-Gillis, 15 juni 1989, T. Vred., 1989, 284).
KOOPRECHT. -
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418.

TEGENWERPELIJKHEID VAN DE HANDELSHUUR AAN DE HYPOTHECAIRE
SCHULDEISER. PAULIAANSE VORDERING. In een arrest van het Hof van

Beroep van Gent wordt op magistrale wijze een uiteenzetting gegeven van
de betekenis van de ,pauliaanse vordering" in ons recht. Op 20 augustus
1983 werd een onroerend goed in Oostduinkerke door de appellanten, een
echtpaar, bij notariele akte verhuurd aan een P.V.B.A. die er een zaak in
sportkledij en sportartikelen zou uitbaten. De enige statutaire zaakvoerder is
een student, de zoon van de appellanten. De handelshuur wordt voor 27 jaar
gesloten, dus tot september 2010. De appellanten hebben anderzijds in 1979
aan een bank een hypotheek op hun onroerende eigendom verleend. Er werd
hierbij uitdrukkelijk verklaard dat dit onroerend goed niet het voorwerp
uitmaakte van enige verhuring voor een termijn van meer dan 9 jaren. Bij
beschikking van 12 november 1985 van de beslagrechter van Veume werd
een notaris aangesteld ten einde het onroerend goed te verkopen. De openbare verkoping van het onroerend goed werd op de tweede zitdag van 3 april
1986 ingehouden toen bleek dat het hoogste bod slechts 1.750.000 frank
beliep. De notaris attesteerde dat 99% der kooplustigen over de huurtoestand
zijn gevallen en niet langer gei"nteresseerd waren. Het Hof van Beroep
aanvaardt hier dat de pauliaanse vordering door de hypothecaire schuldeiser
met succes kan ingesteld worden. Indien de verhuring van een onroerend
goed met bedrieglijke benadeling van de rechten van de hypothecaire
schuldeiser op grond van art. 1167 B.W. niet-tegenstelbaar wordt verklaard
aan die schuldeiser, betekent dit dat laatstgenoemde die huurovereenkomst
voor niet bestaande mag houden. Er was in casu sprake van verarming van de
schuldenaars: de appellanten blijven weliswaar eigenaar van het onroerend
goed, maar door een handelshuurovereenkomst met een looptijd van 27 jaar
aan te gaan, zonder schriftelijke toelating van de bank en in strijd met de
verbintenis die zij daaromtrent hebben ondertekend, hebben zij een rechtshandeling gesteld waardoor zij hun solvabiliteit verzwakken en zich dus
verarmen. Het feit dat de huurprijs min of meer normaal is, verandert daar
niets aan: de appellanten wisten- of moesten weten- dat zij hun villa niet
in huur mochten geven voor meer dan 9 jaar, zonder schriftelijk akkoord van
de bank. Ze hadden zich daartoe namelijk contractueel verbonden. Zoals
reeds aangehaald was de huurder een vennootschap met als enige zaakvoerder de zoon van de schuldenaars-verhuurders. Zoals de eerste rechter
was het Hof van Beroep van Gent van oordeel dat de bundeling van alle
gegevens toeliet aan te nemen dat deze vennootschap op de hoogte was van
de zeer precaire toestand waarin de verhuurders zich bevonden. Er was in
hoofde van die P.V.B.A. dus sprake van medeplichtigheid (Gent, 20 juni
1989, T.G.R., 1989, 95; R.W., 1991-92, 504). De pauliaanse vordering kan
maar worden ingesteld door een schuldeiser wiens vordering ontstaan is op
een tijdstip dat de gewraakte handeling voorafgaat. Die anterioriteit van de
schuldvordering houdt aileen in dat de oorzaak van de schuldvordering moet
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dateren van v66r de bedrieglijke handeling. In casu dateerde de gewraakte
handeling van 20 augustus 1983. De titel van de schuldvordering van de
hypothecaire schuldeiser, namelijk de notariele lening is evenwel gedateerd
op 22 maart 1978 en de onderhandse borgstelling op 6 juli 1979. Alle
kredieten werden opgezegd en eisbaar gesteld bij aangetekende brief van
15 november 1982. De schuldvordering is dus duidelijk ontstaan v66r de
gewraakte handeling. Indien de verhuring van een onroerend goed gebeurt
met bedrieglijke benadeling van de rechten van de hypothecaire schuldeiser
en op grond van art. 1167 B.W. niet-tegenwerpelijk wordt verklaard aan die
schuldeiser, betekent dit dat laatstgenoemde die huurovereenkomst voor
niet-bestaande mag houden. Het is in die zin dat de door de eerste rechter
uitgesproken nietigverklaring moet worden begrepen.
419. PANDBESLAG. ~ Het pandbeslag en het voorrecht dat erdoor beschermd
wordt, kan door de verhuurder uitgevoerd worden op goederen die, v66r hun
verplaatsing, overgedragen werden aan een derde die later failliet verklaard
wordt. De gevolgen van het aldus uitgevoerde pandbeslag zijn tegenstelbaar
aan de curator van de gefailleerde. De feiten waren als volgt. De verhuurders
hadden een onroerend goed verhuurd aan mevr. D. die een ijzerwarenwinkel
uitbaatte. De huurvoorwaarden werd door de handelaarster niet nagekomen
en de huur werd in haar nadeel op 27 maart 1984 door de rechter ontbonden
met de Vetplichting om het goed te verlaten. De verhuurders Ie-gden op
26 april 1984 pandbeslag op de goederen die zich in het gehuurde pand
bevonden. Toen bleek dat deze goederen reeds in 1983 overgedragen werden
aan een B.V.B.A. die ook een ijzerwinkel uitbaatte in dezelfde straat. Die
B.V.B.A. werd op 21 juni 1985 failliet verklaard. Daarop rees een conflict
tussen de curator en de verhuurders m.b.t het voorrecht op de goederen die
zich bevonden in de maatschappelijke zetel van de gefailleerde vennootschap. De rechtbank van koophandel van Brussel erkende dat de verhuurders
een voorrecht hebben op die goederen. Jean Caeymaex is echter niet akkoord
met de assimilatie die in het besproken vonnis doorgevoerd wordt tussen een
pandbeslag en een bewarend roerend beslag uitgevoerd op grond van
art. 1414 Ger.W. (ECh. Brussel, 23 februari 1988, T.B.B.R., 1990, 153, noot
Gregoire, M.; J.L.MB., 1988, 1118, noot Caeymaex, J.).
420.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CURATOR DIE DE ONTBINDING VAN DE HAN-

DELSHUUR WEIGERT. ~De

eigenaars van een onroerend goed dat voor de
uitbating van een wassalon was verhuurd, vorderen van de huurders die het
goed in een verlaten staat hebben achtergelaten de ontbinding van de huurovereenkomst en de betaling van achterstallige huurgelden. De huurders
worden failliet verklaard. De curator wordt uitgenodigd om het goed zo vlug
mogelijk te verlaten. Hij verkiest evenwel huurder te blijven om gemakkelijker over een mogelijke overdracht van de handelszaak te kunnen negocieren. In een eerste fase aanvaarden de eigenaars dit. Wanneer de achterstallige huurprijzen zich gedurende vele maanden blijven opstapelen, dag-
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vaarden de eigenaars de curator tot uitzetting uit het goed en verbreking van
de huur. De rechtbank geeft de eigenaars gelijk. De curator is gehouden tot
dezelfde aansprakelijkheid als die van een bezoldigde lasthebber. Hij is aldus
slechts gehouden tot een middelenverbintenis, maar hij begaat een fout door
de verbreking van de huur te weigeren, op het ogenblik dat hij niet meer
redelijk kan hopen de handelszaak te valoriseren. Hij moet de verhuurder
vergoeden voor de schade die voortvloeit uit het niet-beschikbaar zijn van
het goed (Rb. Luik, 23 juni 1992, JL.MB., 1992, 1106).
421. RECHTSVERWERKING. - De vrederechter heeft in een uitvoerig en
nauwkeurig gemotiveerd vonnis beslist dat de verhuurder door zijn voortdurend en ondubbelzinnig gedrag, met name door gedurende 14 jaren de
tussenkomst van de huurder niet te vorderen bij grote herstellingen, een
houding heeft aangenomen die onverenigbaar is met het contractueel beding
waarop zijn erfopvolger zich nu beroept. De vrederechter beslist dat hij er
aldus van afgezien heeft zich op dat contractueel beding te beroepen. De
Rechtbank van Eerste Aanleg hervormt het vonnis in die zin dat de verhuurder impliciet maar zeker verzaakt heeft aan de uitvoering van dit contractueel
beding waarop vandaag de erflater ten onrechte een beroep doet, zonder dat
daaruit mag afgeleid worden dat hij ervan afgezien heeft om er op definitieve
wijze voor de toekomst een beroep op te doen (Rb. Brussel, 27 april.1990,
Res. Jur. Imm., 1991, 127).
422. VORDERING TOT GEDWONGEN UITVOERING. RECHTSMISBRUIK. - Een
handelshuurder bevond zich sinds 14 augustus 1986 in een toestand waarin
hij zijn activiteiten van zelfstandig houtbewerker had moeten staken en hij
het gehuurde goed niet meer kon bezetten volgens zijn bestemming. Op
24 februari 1987 werd hij gedagvaard tot betaling van achterstallige huurgelden. Hij bood aan dat de huur in zijn nadeel zou ontbonden worden en hij
was bereid de huurprijs en -lasten te dragen tot 31 december 1987. Hij bood
ook een wederverhuringsvergoeding aan van een semester. Reeds na een
eerste huurperiode, die eindigde op 30 september 1986 had hij opzegging
proberen te geven, maar deze was gestuit op de weerstand van de verhuurder
omdat de opzeggingstermijn te kort was. In een zeer goed gemotiveerd
vonnis zet de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik uiteen dat de verhuurder misbruik maakt van zijn recht om de voortzetting van de huur te
vorderen. De datum van ontbindi11g van het contract wordt vastgesteld op
30 juni 1988. Deze datum werd verkozen hoven 31 december 1987 omdat ze
dicht bij de schoolvakantie lag en toeliet om zonder nutteloze storingen aan
de wens van de verhuurder tegemoet te komen dat het onroerend goed
ontruimd zou worden door de onderhuurders, die studenten waren (Rb. Luik,
23 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 484).
423.

VORDERING TOT ONTRUIMING VAN HET GEHUURDE GOED. RECHTSMISBRUIK.

UITSTEL VAN BETALING.-

De verhuurders willen na het verstrijken van de
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lopende huurperiode voor hun dochter in het verhuurde pand een luxeschoenenzaak inrichten. Ze zeggen bijgevolg de huurster op. Hierdoor ziet
deze laatste de opruimingsverkoop gedurende de koopjesperiode aan haar
neus voorbijgaan. Ze roept dan ook in dat de verhuurders rechtsmisbruik
begaan door de schoenenzaak per se in augustus te willen openen. De rechter
gaat hierop niet in. Als de verhuurders de ontruiming van het gehuurde goed
vorderen tegen het verstrijken van de huurtermijn en daarbij persoonlijke en
familiebelangen nastreven, kan hen geen rechtsmisbuik worden verweten. Er
is sprake van rechtsmisbruik indien iemand bij de uitoefening van zijn recht
blijk geeft van een lichtzinnigheid waarvan elk voorzichtig en behoedzaam
mens zich moet onthouden en waardoor schade wordt veroorzaakt die
gemakkelijk kan worden vermeden. Bij de beoordeling van de vraag tot
toekenning van uitstel van ontruiming moeten de belangen van beide partijen
worden afgewogen zoals zij zich in werkelijkheid voor de betrokken partijen
voordoen. In casu moet het belang van de ontruiming uit het gehuurde goed
dan wel het uitstel om tot de ontruiming over te gaan, getoetst worden aan de
onmiddellijke stoornis die de ene dan wel de andere beslissing op korte
termijn zou teweegbrengen voor de betrokken partij (Vred. Roeselare,
20 december 1991, R. W., 1993-94, 1061).
424. UITBREIDING VAN DE CONTRACTUELE BESTEMMING. RECHTSMISBRUIK. Een beddegoedhandel die uitgeoefend wordt in het kade_r van een han_d~Lin
,vast tapijt, behang, verven, binnenhuisinrichtingsartikelen en hazar" is een
bijzaak die toegelaten is omdat het eerder als een uitbreiding dan als een
wijziging van de bestemming van het gehuurde goed kan beschouwd worden. De uitbreiding van de b~stemming is toegelaten tenzij een contractuele
clausule dit formeel zou verbieden. De vordering van de verhuurder die ertoe
strekt een handelsactiviteit af te schaffen die hem geen enkele schade
berokkent, komt neer op een rechtsmisbruik (Vred. Fexhe-Slins, 29 juni
1992, T. Vred., 1993, 53, noot). Moet men hier echter van misbruik spreken,
als de verhuurder gewoon het recht niet heeft het stopzetten van de beddegoedhandel te eisen? Wat men niet heeft, kan men niet misbruiken.

HOOFDSTUKN

PACHT
AFDELING 1

BEGRIP EN TOEP ASSINGSGEBIED

425. PAARDENFOKKERIJ. -Ret begrip landbouwbedrijf in de zin van art. 1
Pachtwet veronderstelt, enerzijds, dat het gaat om een bedrijfsmatige exploitatie en, anderzijds, dat de producten voor verkoop zijn bestemd. De Belgische
Staat had, krachtens een K.B. dat de onteigening ten algemene nutte van
bepaalde gronden toestond, in der minne weiden verworven die door de vorige
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eigenaars waren verpacht. De zogenaamde pachter oefende op de litigieuze
gronden de activiteit van fokker van rij- en koerspaarden uit. Zijn enig beroep
was fokker-trainer van draipaarden. Zijn fokkerij was slechts in beperkte mate
aan de grond gebonden, nu het onderhoud van zijn fokpaarden helemaal niet
en dat van de paarden in training aileen bijkomstig door de opbrengst van de
weiden werden verzekerd. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Bergen stelde
vast, enerzijds, dat de Belgische Staat in 1975 had geoordeeld dat de activiteit
van de verweerder volledig aan de landbouw was gewijd, en, anderzijds, dat
verweerder het beroep van paardenfokker uitoefende, wat hij deed ,in het
kader van een landbouwbedrijf waarvoor een forfaitaire aanslag per ha werd
gevestigd, en onder toezicht van het Ministerie van Landbouw". Niettegenstaande betwistingen van de Belgische Staat ging de rechtbank niet na of de
activiteit van verweerder in overeenstemming was met het begrip landbouw'bedrijf in de zin van art. 1 Pachtwet. Aldus verantwoordt de rechtbank zijn
beslissing dat de paardenfokker recht heeft op de bij art. 46 van Pachtwet
bepaalde vergoedingen niet naar recht (Cass., 31 januari 1991, R. W., 1990-91,
1380; Arr. Cass., 1990-91, 592; Pas., 1991, I, 527).
Krachtens een mondelinge huurovereenkomst bezet verweerder een weide
van ongeveer 80 a. Daarop fokt hij rijpaarden. Opdat het een 1andbouwkundige activiteit zou zijn, zou hij moeten bewijzen dat hij sinds het begin
van het genot met toestemming van de verpachter paarden fokte die bestemd
zijn voor de s1achterij in het kader van een gescheiden landbouwkundige
activiteit (en niet in het kader van een commercie1e activiteit als slager). Er
wordt echter geen enkel bewijs in die zin geleverd. De verweerder mag tot
30 november 1990 het goed blijven bezetten, maar moet er vanaf die datum
af (Vred. Waver 21 juli 1990, T. Agr. R. 1991, 269).
De appellant had sinds 1974 een paar percelen hooiland van het OCMW
Gent in gebruik gekregen voor het houden en kweken van paarden. In de loop
van 1976 heeft de stad Gent deze percelen verworven voor het inrichten van
een natuurreservaat. De stad stond de appellant toe deze gronden verder te
gebruiken onder de voorwaarden de percelen enkel te gebruiken als hooiland, dat er geen paarden of runderen mochten grazen en dat geen bemesting
mocht gebeuren. Niettegenstaande een aanmaning ging de appellant verder
met het laten beweiden van de gronden door paarden. De stad heeft dan een
einde gesteld aan het gebruiksakkoord, waama de appellant de percelen
verliet. Hij is geen landbouwer, maar werkt in dienstverband bij de stad
Gent, terwijl hij zich daamaast bezighoudt met het fokken van paarden. Het
tussen partijen destijds afgesloten akkoord betreft volgens de rechtbank geen
pachtovereenkomst, maar moet beschouwd worden als een gebruiksvergunning, zodanig dat de eis van appellant gesteund op de pachtwetgeving niet
gegrond is. Gezien de appellant de overeenkomst niet naleefde heeft de stad
terecht een einde gesteld aan de gebruiksvergunning (Rb. Gent, 8 mei 1987,
T. Agr. R., 1987, 219).
De huur van een woning met stal en weiden van ongeveer 2 ha, met het oog
op het fokken van renpaarden, is niet onderworpen aan de wetgeving op de
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landpacht aangezien deze activiteit niet beantwoordt aan het begrip bedrijfsmatige exploitatie met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten
bestemd voor de markt (Vred. Seneffe, 7 april1987, T Agr. R., 1992, 114).
426. CHAMPIGNONKWEKERIJ. - De verhuring van gebouwen voor het kweken van champignons in kweekbakken valt niet onder de toepassing van de
Pachtwet. Het verbod om de onroerende voorheffing ten laste te leggen van
de huurder geldt slechts voor de huurcontracten afgesloten na de totstandkoming van de woninghuurwet. In casu was een vroegere tijdelijke wet van
toepassing die ook dit verbod inhield. De huurovereenkomst van de woning
met champignonkwekerij, die inging in 1 februari 1990 en die ges1oten werd
voor de duur van drie jaar, werd rechtsgeldig opgezegd tegen 1 februari 1993
(Rb. Tongeren, 15 maart 1993, T Vred., 1993, 323, noot Stasseyns, E.).
427. AQUACULTUUR.- Een cultuur die gebeurt in kunstmatig milieu, waar
de grond gebruikt wordt als ondersteuning en niet om uit de aarde vegetale
producten te doen groeien die regelmatig geoogst moeten worden, beantwoordt niet aan het begrip landbouwkundige uitbating. Dit is het geval met
de uitbating van een aquacultuur die erin bestaat aquatische planten te telen
in potten geplaatst in kunstmatige bakken, die uitgegraven zijn in de grond en
waarvan de bodem met plastiek bedekt is. De grond client alleen maar als
ondersteuning.Ditis een-activiteitdieessentieeleen commmercieel-karakter
draagt. Er kan niet opgezegd worden voor persoonlijk gebruik (Rb. Hoei,
25 juni 1989, J.L.MB., 1990, 237).
428. SEIZOENPACHT. OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN. -De achtereenvolgende overeenkomsten betreffende eenzelfde perceel, en waarvan het voorwerp gebruik voor een duur van minder dan 1 jaar in zich sluit, werden
krachtens art. 2, 2 Pachtwet, v66r de wijziging ervan bij de Wet van 1988, uit
het toepassingsgebied van voormelde wet uitgesloten slechts voor zover zij
niet tussen dezelfde personen waren aangegaan. Uit de feiten blijkt duidelijk
de wil om seizoenovereenkomsten te sluiten voor de verpachting van de
gronden (Cass., 23 juni 1994, Arr. Cass., 1994, 656; J.T., 1995, 83).

Op 8 juni 1989 hebben het O.C.M.W. van Lessines en de heer Scarcez een
overeenkomst van bezetting van een stuk grond in Lessines gesloten voor een
periode van minder dan een jaar, met name van 1 juni 1989 tot 30 november
1989, tegen de betaling van een bepaald bedrag. Een brief die de overeenkomst bevestigt en gedateerd is op 6 juli 1989 bedingt dat het goed ter
verhuring zal teruggegeven worden vanaf 1 december 1989. In december
1989 stelt het O.C.M.W. de verhuring van het kwestieuze weiland en van
andere goederen in een openbare aanbesteding. De Heer Scarcez schrijft in
op 15 december 1989. Bij besluit van de raad van het O.C.M.W. van
13 februari 1990 wordt de huur van die weide gegund aan de heer Debruyn.
De huur met de nieuwe pachter werd gesloten op 28 juni 1990 na goedkeuring door de voogdijoverheid. De heer Scarcez bleef het kwestieuze goed
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bezetten tot het einde van het landbouwseizoen 1990. Hij houdt voor dat het
contract van 8 juni 1989 onderworpen was aan de pachtwetgeving en dus niet
voor een kortere duur dan 9 jaar mocht zijn aangegaan. Maar art.2, 2° sluit uit
het toepassingsgebied van de pachtwetgeving de overeenkomsten met een
bezettingsduur van minder dan 1 jaar, met name de seizoenpacht. De heer
Scarcez beweert dat indien de overeenkomst inderdaad een duur van minder
dan 1 jaar bedraagt het O.C.M.W. geen uitbater is en de werken van
voorbereiding en van bemesting voorafgaandelijk aan het sluiten van de
huurovereenkomst niet heeft uitgevoerd. De vrederechter aanvaardt als bewezfm dat het O.C.M.W. verplicht was de voorbereidings- en bemestingswerken uit te voeren en in toepasing van art. 2, 2° sluit hij de toepassing van
de Pachtwet uit. Bovendien kon Scarcez niet onwetend zijn van het feit dat
het O.C.M.W. slechts een pachtcontract kan sluiten bij wege van aanbesteding en mits een bericht van het college van burgemeester en schepenen en
een goedkeuring van de goeverneur. De overeenkomst van 18 juni 1989 valt
niet onder toepassing van de Pachtwet (Vred. Lessines, 13 januari 1993, T.
Agr. R., 1993, 209).
Om een cultuurcontract in de zin van art. 2, 2° van de Pachtwet te kunnen
toestaan, moet de verhuurder exploitant van de gronden en weiden zijn,
m.a.w. landbouwer in de zin van art. 1 van de wet. Uit de officiele informatie
van het register blijkt dat de eerste verweerder een gepensioneerde is, thans
de 75 jaar voorbij, en de tweede verweerder, zijn zoon, veearts is. De tussen
partijen begin 1990 mondeling gesloten verhuring van weiland beantwoordt
geenszins aan de essentiele voorwaarden van art. 2, 2° van de Pachtwet,
namelijk aan de vereiste dat de verhuurders exploitant van gronden en
weiden dienen te zijn, d.w.z. zelf landbouwers moeten zijn in de zin van
art. 1 van de Pachtwet. Die mondelinge verhuring van begin 1990 valt
bijgevolg wel degelijk onder de toepassing van de pachtwet (Vred. OostRozebeke, 10 december 1991, T. Not., 1992, 516; R. W, 1991-92, 1331).
429. ER MOET EEN PRIJS BEDONGEN ZIJN. - De huurprijs bestaat niet noodzakelijk uit een som geld, maar kan ook uit prestaties in natura bestaan ofuit
diensten. Maar zelfs onder de vorm van diensten moet er een bepaalde prijs
of ten minste een bepaalbare prijs overeengekomen zijn, bij ontbreken
waarvan de huur nietig zou zijn, bij gebrek aan toestemming van partijen
op een essentieel element van de overeenkomst. Het feit dat de verhuurder
naar eigen goedvinden een einde kan maken aan de huur is onverenigbaar
met een pachtovereenkomst, maar is kenmerkend voor de bruiklening waarin
gestipuleerd wordt dat de teruggave ad nutum kan worden gevorderd. Marie
Dumont had de verweerders toegelaten de betwiste grond te bezetten omwille van de goede betrekkingen die ze onderhield met verweerster die haar
nicht en haar petekind was en die haar bepaalde diensten verleende bij het
huishouden. In die familiale context kunnen de diensten die van verweerster
verwacht werden niet als een tegenprestatie ten bezwarende titel voor het
genot van de grond beschouwd worden, maar integendeel als een vrijwillige
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dienstverlening uit erkentelijkheid voor de grond die haar geleend werd
(Vred. Ecalle, 2 maart 1991, R.R.D., 1992, 238).
430. WILSAUTONOMIE. - Indien in een huurovereenkomst waarop de pachtwet krachtens art. 2 van die wet niet van toepassing is, de partijen zijn
overeengekomen dat sommige bepalingen van die wet wei van toepassing
zijn, zijn die partijen om die reden nog niet gebonden door de andere
bepalingen van dezelfde wet. De huurovereenkomst betrof een kippenkwekerij. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk veroordeelt de huurders
deze percelen te verlaten binnen de maand van het vonnis en machtigt de
verhuurder de hennenhokken en alle constructies af te breken. De huur werd
aangegaan voor 18 jaar, ingaande op 1 november 1965 en eindigend op
1 november 1983 (Cass., 7 januari 1988, R. W, 1988-89, 1225; Rec. Gen.
Enr. Not., 1989, 357; Pas., 1988, I, 540; Arr. Cass., 1987-88, 573).
Indien partijen uitdrukkelijk gewild hebben dat hun overeenkomst aan de
pachtwet zou onderworpen worden, is krachtens het beginsel van de wilsautonomie de pachtwet dan ook van toepassing, ook al beantwoordt de
overeenkomst niet aan de wettelijke bestanddelen van de pachtovereenkomst, en dit zelfs bij gebreke aan bedrijfsmatige landbouwexploitatie.
Ret nagaan van de juiste hoedanigheid om de opzegging te betekenen, raakt
het bestaan van de opzegging, in die zin dat een opzegging gegeven door
iemand-die-de-juiste--hcredanigheid niet lieeft zelfs nieCeen 1liet1ge of
ongeldige opzegging is, maar een onbestaande opzegging en geen enkel
rechtsgevolg heeft en bijgevolg ook niet ongeldig kan verklaard worden. De
vader van de verpachtster, Gerardus Noe, trad als lasthebber van de eigenaars
op. De pachters kunnen moeilijk voorhouden dat ze dat niet wisten. Maar
Gerardus Noe vermeldt als opzegger uitdrukkelijk zijn hoedanigheid van
vruchtgebruiker. Dit is in elk geval niet bewezen. Aldus mist hij de nodige
hoedanigheid die de pachters mochten controleren. De rechtbank beschouwt
de opzegging als onbestaande. De door Gerardus Noe gegeven opzegging
vermeldt als reden: ,ik ben immers van plan dit onroerend goed door ons en
onze kinderen te exploiteren". Terecht stellen de pachters dat opzegging
voor eigen gebruik ten voordele van een ascendent (,door ons") niet
toegelaten is door de pachtwet. Elke analoge toepassing moet worden vermeden (Rb. Kortrijk, 7 september 1990, T. Agr. R., 1991, 202).
431. GEMEENTELIJKE GRONDEN. ,ESSARTS COMMUNAUX". GEEN PACHT.- Ben
landbouwer die zich beroept op een belofte die aan zijn vader gedaan werd in
1976 door de leden van het schepencollege van de oude gemeente van SaintBernard neemt in 1986 bezit van gemeentelijke gronden die vacant gebleven
zijn na het overlijden van de uitbaatster. De landbouwer beweert op grond
van die belofte beneficiaris te zijn van een pacht. De gemeente ontkent dit en
beschouwt hem als een bezetter zonder recht noch titel. In beroep komt de
vraag op de voorgrond naar het wettelijk statuut van de betwiste gemeentelijke gronden. Die gronden blijken gerepertorieerd te zijn als ,essart com912
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munal". De vorige uitbaatster was trouwens in de gemeentelijke boekhouding vermeld als ,huurster" van die gronden. Dit is een terminologische
vergissing. De ,essarts communaux" maken een varieteit uit van de gemeentelijke goederen (goederen van het privaat domein van de gemeente),
goederen waarvan het gemeenschappelijk genot in principe voorbehouden is
aan de inwoners van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat ze effectief en
gelijktijdig moeten uitgeoefend worden door alle inwoners. Ret gemeentelijk
reglement moet de wijze van uitoefening ervan regelen. Niets belet dat de
gemeente beslist tot een individuele toekenning van het genot van dergelijke
gronden aan de inwoners van de gemeente. Ret betreft een administratief
recht dat als dusdanig onttrokken is aan de bevoegdheid van de rechtbanken.
De belofte van het schepencollege waarop de eiser zich beroept kan dus niet
anders zijn dan een belofte betreffende het genot van die gemeentelijke
gronden en geen pachtbelofte. In elk geval snijdt het geen hout te zeggen dat
een huurbelofte gelijkwaardig is aan een huur.
De rechtbank is niet mals voor de eiser. Ze onderstreept dat hij in 1986, zich
beroepend op een belofte die aan zijn vader zou gemaakt zijn in 1976 (en
slechts bewezen door een attest dat ondertekend is door de leden van het
schepencollege waarvan het niet zeker is dat zij de bekwaamheid hadden om
een dergelijke verbintenis op te nemen) nadat hij het gemeentebestuur
verzocht had hem de betwiste gronden te verhuren, op eigen intiatief en
zonder het antwoord van het bestuur af te wachten, die grond bezette zonder
hiervoor enige prestatie te betalen. Dit is niet het gedrag van een normaal
voorzichtig man. Eiser wordt veroordeeld tot een schadevergoeding van
50.000 frank wegens tergend en roekeloos geding. Daarenboven moet hij
ook vergoeding betalen voor de bezetting van die gronden tijdens de jaren
1987 tot 1991 (Rb. Namen, 1 juni 1992, T. Agr. R., 1993, 47).
432. OVERGANG VAN PACHT NAAR GEMEENSCHAPPELIJKE HUUR. - Deze overgang veronderstelt dat aan de pacht rechtsgeldig een einde werd gesteld. De
eisers zijn van oordeel dat de overeenkomst niet meer onder de pachtwetgeving valt omdat de pachters, die op pensioen zijn gegaan, de landbouwexploitatie volledig gestopt hebben. Eisers hebben de overeenkomst opgezegd
volgens het gemeenrecht met een opzeggingstermijn van 6 maanden. De
ingestelde vordering strekt ertoe de geldigverklaring van deze opzegging te
bekomen. De eisers zijn ervan uitgegaan dat de pachtovereenkomst op een
bepaald ogenblik zonder meer en van rechtswege ophield te bestaan. Dit is
uitgesloten. De overgang van pachtovereenkomst naar een gemeenrechtelijke huurovereenkomst veronderstelt dat aan de pacht een einde kwam. De
vordering is ongegrond (Vred. Aalst, 18 januari 1988, T. Agr. R., 1989, 239).
433. BEDROG BIJ HET SLUITEN VAN DE PACHTOVEREENKOMST. -De verpachters
vroegen de nietigverklaring van een pachtovereenkomst op grond van een
wilsgebrek. De pachters zouden bedrog gepleegd hebben bij het sluiten van
de huur. Zij hebben zich als landbouwers voorgesteld alhoewel ze nooit
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voordien dat beroep hadden uitgeoefend. De vrederechter van Mesancy vindt
dat de pachter geen bijzondere professionele kwalificatie moet aantonen.
Waar het op aankomt is dater een werkelijk landbouwbedrijf gevoerd wordt
op de gehuurde gronden en het kan niet betwijfeld worden dat dit ook
gebeurd is (Vred. Mesancy, 3 september 1986, T Agr. R., 1987, 229).
434. KUNSTMATIGE OPSPLITSING WOONBESTEMMING-LANDBOUWBESTEMMING.
- Volgens de pachtovereenkomst is een deel van de woning uitgesloten
uit de huur omdat de verhuurder zich het recht voorbehoudt het persoonlijk te
gebruiken of het te verhuren aan derden. Maar op grond van een woninghuurovereenkomst van dezelfde dag werd dit goed ook aan de pachters
verhuurd. Deze gescheiden verhuring van een deel van het gebouw lijkt de
vrederechter kunstmatig omdat het gebouw zich al te slecht tot deze onderverdeling leent. De samenwoning van twee onderscheiden gezinnen in deze
unifamiliale woning zou te gecompliceerd zijn, gelet op de standaarden van
onze tijd en onze marrier van wonen. Ondanks de schijn was de werkelijke
bedoeling van partijen slechts een overeenkomst te sluiten. De landbouwkundige bestemming van de onroerende goederen is het hoofdbestanddeel
van de huur zodanig dat de pachtwetgeving het geheel moet beheersen (Vred.
Mesancy, 3 september 1986, T Agr. R. 1987, 229). In dit vonnis is er ook
sprake van verkoop van gras. Er wordt aan de vrederechter ook gevraagd
zich uit _1-e_sp[e.ke_n Q_V~r_twee clausules van de pachtovereenkomst die nietig
zouden zijn. Maar de vrederechter weigert zich in abstracto over de geldigheid van die clausules uit te spreken zonder dat hem over de toepassing ervan
een geschil onderworpen wordt. Dit lijkt op een actio ad futurum en is
onontvankelijk.
AFDELING 2

BEWIJS EN TEGENWERPELIJKHEID

435. ALGEMEEN. - De pachtwet geeft aan de pachter een mime waaier van
bewijsmiddelen om het bewijs te brengen van een pachtovereenkomst: een
geschrift, alle middelen van recht (getuigen en vermoedens inbegrepen) of
aanbod van betaling (art. 3 Pachtwet). De pachtwet is echter veel strenger
voor de verpachter. Deze kan het bestaan van de pacht slechts bewijzen bij
geschrift. De wetgever heeft het sluiten van een geschreven pachtcontract
aldus willen bevorderen. Op grond van het gemeenrecht kan de verpachter
zich echter steeds beroepen op bekentenissen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke schriftelijke bekentenissen (art. 1354 B.W.). Hij kan ook de
gedingbeslissende eed opdragen aan de pachter die ontkent. Aanvaard wordt
ook dat wanneer de pachter het bewijs van de totstandkoming van de pacht
brengt aan de hand van andere bewijsmiddelen dan een geschrift de verpachter de door de beweerde pachter aangevoerde bewijzen mag ontzenuwen
door gelijkaardige tegenbewijzen. Daar waar in casu een getuigenverhoor
had plaatsgehad om de pachter het bewijs te laten leveren van het bestaan van
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een pacht, zonder dat echter de verpachter een tegenbewijs had kunnen
leveren, heeft de appelrechter dus terecht, bij wijze van ambtelijke opdracht,
de vrederechter bevolen een tegenverhoor te houden (Rb. Gent, 31 januari
1992, T.B.B.R., 1993, 351, noot Merchiers, Y.).
De pachters hadden ondubbelzinnig over meerdere jaren de pachtprijs voor
het litigieuze perceel land vereffend en zij hadden ook op uitnodiging de
pachtaanpassing voldaan. Ze betwistten geenszins dit perceelland in gebruik
te hebben en hebben ten overstaan van de eerste rechter dit gebruik toegegeven. Aldus acht de Rechtbank van Eerste Aanleg van leper het bewezen
dat de eisers pachters waren van het litigieuze goed. De recbtbank steunt
echter niet op bet bestaan van een buitengerechtelijke bekentenis die zou
blijken uit vaststaande daden van uitvoering van de pacbt. Art. 3 Pacbtwet
houdt in dat de verpachter de pacbt schriftelijk moet bewijzen. Van die regel
kan niet worden afgeweken, al is er een begin van bewijs door geschrift
aanwezig. Ret vonnis wordt nietig verklaard (Cass., 16 juni 1988, R. W.,
1988-89, 647; Arr. Cass., 1987-88, 1347; Pas., 1988, I, 1241).
De eerste schriftelijke pacbtovereenkomst blijft geldig in de periodes van
verlenging van rechtswege, zodat er dan m.b.t. de pacbtvoorwaarden geen
plaats is voor het in art. 3 Pacbtwet aan de pachter toegestane bewijs door aile
middelen. De in art. 3 gestelde hoofdregel, dat de pacbt scbriftelijk moet
worden vastgesteld, verhindert tevens dat tegen of hoven bet geschrift de
pachtvoorwaarden, in casu een contractuele pacbtverlenging, worden bewezen met getuigen of vermoedens, ook wanneer een begin van bewijs door
geschrift wordt overgelegd. Er is immers een schriftelijke pachtovereenkomst voorbanden, namelijk die van 23 december 1968 gesloten tussen de
recbtsvoorganger van partijen, zodat aan de voorwaarden om de pachter tot
een getuigenbewijs toe te Iaten niet is voldaan. De Recbtbank van Eerste
Aanleg van Turnhout had de op 20 december 1984 gedane opzegging geldig
verklaard en de pacbters veroordeeld de percelen te ontruimen tegen 25 december 1986. De voorziening in cassatie wordt verworpen (Cass., 11 september 1987, R. W., 1987-88, 713; Arr. Cass., 1987-88, 49; Pas., 1988, I, 45).
Een pachter houdt voor dat hij bij gebreke aan gescbrift bet bestaan van een
pachtovereenkomst mag leveren met alle middelen van recht. Hij meent dat
bij als bewijs kan Iaten gelden enerzijds dat het perceel effectiefbewonnen
werd, eerst door zijn vader, en sinds 1974 door bemzelf, en anderzijds dat het
als onaanvaardbaar voorkomt dat bet perceel }outer bij gedogen gedurende
zo'n lange periode te zijner beschikking zou geweest zijn. M.b.t. de pacbtprijs ligt geen enkel bewijs voor. Voor de eerste rechter heeft de pachter dan
ook de gedingsbeslissende eed opgedragen aan de verpachter betreffende de
regelmatige betaling van een pacbtprijs. Die eed werd aanvaard. Derhalve
moet de vordering afgewezen worden als ongegrond (Rb. Turnhout, 8 februari 1993, T.B.B.R., 1993, 394).

436. VORDERING TOT UITDRIJVING. - Een eigenaar vordert de uitdrijving van
een bezetter zonder recht noch titel van zijn gronden. De bezetter beweert dat
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hij pachter is. De eerste rechter heeft aanvaard dat de vordering onontvankelijk is omdat de verweerder niet eerst in verzoening is opgeroepen. Daar is de
appelrechter niet mee akkoord. De oorspronkelijke vordering is gegrond op
een bezetting zonder recht of titel. Er moet dus geen voorafgaandelijke
oproeping in verzoening zijn. De eigenaar heeft nooit de bedoeling gehad
zijn gronden te verhuren aan de verweerder. Een postmandaat van 2.970
frank werd teruggestuurd. Er is geen bewijs, noch begin van bewijs van een
betaling van 15.000 frank door verweerder aan de eigenaar. De verweerder
maaide het gras af. Deze oogst was helemaal niet bestemd voor de verkoop.
Die activiteit was ook geenszins professioneel. Uit de neergelegde stukken
blijkt ook dat de eigenaar altijd geweigerd heeft om een toelating te geven
die gronden te bezetten. Men kan niet uit een relatieve afwezigheid van
reactie gedurende anderhalf jaar van de eigenaar afleiden dat hij de bezetting
van de gronden door verweerder zou aanvaard hebben. De afstand tussen de
woonplaats van de eigenaar en de gronden, de afwezigheid van een voertuig
om zich gemakkelijk te verplaatsen en zijn hoge leeftijd hebben de eigenaar
niet toegelaten om bestendig zijn gronden en het gebruik dat ervan gemaakt
werd, te controleren. Er is geen bewijs geleverd van het bestaan van een
pachtovereenkomst (Rb. Bergen, 16 oktober 1992, J.L.MB., 1993, 103; T.
Agr. R., 1992, 250).
De verweerder is garagehouder. Ret stallen van autowrakken kan niet OQdergebracht-Worden-onder-het begrip Iandbouwbedrijf, en b-Ggevolg Is de
pachtwet niet van toepassing. Er wordt geen enkel bewijs geleverd van
betaling of aanbod van betaling van een pachtprijs. De pachtprijs is nochtans
een essentieel bestanddeel van de pachtovereenkomst. Ret beweerde feit dat
de rechtsvoorganger van de eiser het gebruik van het perceel grond door
verweerder gedoogd zou hebben, schept geen enkel recht in hoofde van
verweerder. Deze heeft het perceel in gebruik zonder recht noch titel (Rb.
Turnhout, 8 april 1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 141).
437. BEWIJS DOOR DE PACHTER. -De verweerster toont aan door stukken,
waarin het bestaan van een pacht wordt aanvaard, dat zij inderdaad pachter is
van de besproken percelen. Deze stukken behelzen: kwijtingen, aanbiedingen van voorkoop en haar verzaking eraan, meldingen van verkopingen enz.
Uiteindelijk wordt erop gewezen dat eiseres t.o.v. deze stukken moeilijk kan
staande houden dat de verweerster geen pachter zou zijn, zeker niet nu zijzelf
gemeend heeft pachtopzegging te moeten geven en aldus duidelijk de pachtrechten van de verweerster erkent (Vred. St.Truiden, 10 oktober 1989,
T. Not., 1989, 397; T. Agr. R., 1989, 243).
438. BEWIJS VAN EEN NIEUWE PACHT NA PACHTBEEINDIGING. - Bij notariele
akte verleden in 1970 werd tussen de hoofdeiseres en haar broer wederzijds
overeengekomen een einde te stellen aan de toen lopende pacht op het
litigieuze perceel. De broer verbond zich ertoe dit perceel vrij te maken
tegen 1 oktober 1970 en verklaarde de uittredingsvergoedingen ontvangen te
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hebben. Nadien bleef hij dit perceel evenwel verder gebruiken, volgens de
hoofdeiseres ten titel van gedoogzaarnheid en zonder betaling van enige
vergoeding. Volgens de broer - wedereiser - echter kwam er een nieuwe
pacht tot stand met betaling van pachtvergoedingen, ten dele aan de schoonbroer van de hoofdeiseres, die ondertussen overleden is en ten dele aan de
hoofdeiseres persoonlijk. De kernvraag ter zake is te weten of er na de
pachtbeeindiging in 1970 aldan niet een nieuwe pachtovereenkomst tussen
partijen tot stand kwam omtrent het litigieuze perceel. Voor de voorbije 18
jaren kan de wedereiser aantonen dat hij in de jaren 1975, 1979, 1980 en
1981 een kleine vergoeding van 400 frank betaald heeft aan een derde nieteigenaar, en voor de jaren 1980 en 1981 aan de hoofdeiseres. Hij gebruikte
tot in 1983 het perceel. Dit is het jaar waarin hoofdeiseres terug bezit nam
van het perceel voor het dumpen van afbraakmaterialen. De wedereiser heeft
daar nooit tegen geprotesteerd. In 1986 nam hij het perceel eenzijdig weer in
bezit, waartegen hoofdeiseres evenwel onmiddellijk geprotesteerd heeft. De
wedereiser ontkende niet dat hij tussen 1983 en 86 het perceel niet meer
gebruikt had, evenmin als het feit dat hij sinds 1982 geen enkele vergoeding
betaalde. De vrederechter is van mening dat er geen afdoende bewijzen
voorliggen van een wederzijdse consensus na 1970 omtrent een nieuwe pacht
voor het litigieuze perceel. In die context kunnen de betalingen van enkele
symbolische vergoedingen dan ook bezwaarlijk een nieuwe pacht doen
ontstaan, zelfs al werden die vergoedingen als pacht bestempeld door de
wedereiser (Vred. Menen, 7 februari 1989, T. Vred., 1992, 164).
439. VERPACHTINGVANDEGOEDERENVANPUBLIEKERECHTSPERSONEN.- Niet
ontvankelijk is de vraag van de verzoeker om de betwiste pacht aan hem toe
te wijzen. Het staat de verpachtende overheid immers altijd vrij om, zelfs
nadat de inschrijvingen van de gegadigden haar bereikt hebben, te beslissen
de pacht uiteindelijk niet toe te wijzen. Bovendien voldoet de verzoeker niet
aan de voorkeursnorm waarop hij zich beroept. Uit de bewoordingen van een
document waarin bevestigd wordt dat iemand het stuk land ,in gebruik heeft
op heden" kan niet afgeleid worden dat hij dit perceel werkelijk ,uitbaat",
d.w.z. dat hij er op een zekere en duidelijke wijze het genot van heeft voor
een min of meer langere periode met het oog op het gebruik ervan voor een
landbouwbedrijf. Het ging om een beslissing van het O.C.M.W. van de
gemeente Merchtem. Ben door de bestendige deputatie vastgestelde voorkeursnorm luidde dat de verpachting diende toegewezen te worden aan de
kandidaat waarvan de uitbating volledig het te verpachten goed insluit. De
beslissing van het O.C.M.W. houdende toewijzing in pacht van een perceel
aan Jozef Buggenhout wordt vernietigd (R.v.St.nr. 39.097, 30 maart 1992,
Arr.R.v.St., 1992).
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De coefficienten die de pachtprijzencommissies hebben vastgesteld op grond
van de wet tot beperking van de pachtprijzen kan men vinden in bet B.S. van
15 december 1992, 26.710.
Sinds vele jaren worden de pachtprijzen wettelijk beperkt. Dit werd
steeds gemotiveerd door de ongelijkheid in vraag en aanbod. Zou in onze
dagen de vraag verminderen? De productiestijging in de landbouw wordt
toch afgeremd? Dit is niet bet geval. Een voortschrijdende verstedelijking
drukt het beschikbare landbouwareaal. Daarenboven legt de wil tot actieve
natuurbescherming meer en meer een belemmering op. Tenslotte is de
landbouwer verplicht over te schakelen naar een meer extensieve en meer
grondgebonden landbouw. De vraag naar goede landbouwgrond stijgt
dus eens te meer. Bij de bespreking van de pachtwet van 1988 werd het
systeem grondig onderzocht en uiteindelijk behouden. Bij uitzondering
mogen de pachtprijzen verhoogd worden onder de voorwaarden van art. 4
Pachtwet.
440. OVERGANGSRECHT. -De eiser vorderde de veroordeling van de pachter
tot betaling van het verschil tussen de pachtprijs die effectief_Q~taald_werd
tussen 1988 enl991 en de pacntpfijs die iii-diezdfde jaren verschuldigd was,
berekend volgens het nieuwe art. 4 en 4bis Pachtwet. De verhoging van de
pachtprijs die toegestaan werd door het oud art. 4 Pachtwet blijft, na de
inwerkingtreding van de wet van 7 november 1988, verworven voor de
lopende contracten. De forfaitaire verhogingen van de pachtprijs voor pachten van lange duur bepaald bij het nieuwe art. 4 van de Wet tot beperking van
de pachtprijzen, zijn niet van toepassing op de contracten afgesloten v66r de
nieuwe wet (Vred. Komen, 22 maart 1993, T. Agr. R., 1993, 256).
441. EERSTE GEBRUIKSPERIODE.- De eisers verpachten aan de verweerders
een hofstede met gebouwen, schuur, stallingen, erf, boomgaard, zaai-, weien hooiland. Hetzelfde goed werd reeds op 5 november 1963 aan verweerders verpacht voor de duur van 28 jaren met ingang van 1 oktober 1963. Bij
aangetekend schrijven van 17 april 1991 werd aan verweerders meegedeeld
dat de pachtprijs verschuldigd per 1 oktober 1991, 173.652 frank bedroeg.
Dit betekende een verhoging van de pachtprijs. De eisers steunden zich op
art. 4 van de Wet op de beperking van de pachtprijzen om rekening houdend
met een eerste gebruiksperiode van meer dan 25 jaar de pachtprijs te
verhogen met 25% voor de gebouwen en 50% voor de landerijen. De
verweerders stellen dat een van de twee voorwaarden van art. 4 niet vervuld
is. Ret ging volgens hen niet om een eerste gebruiksperiode omdat zij het
goed in pacht hadden sinds 1957 en deze pacht nooit formeel werd beeindigd, zodat de pachtovereenkomst van 1963 niet tot gevolg had dat een
nieuwe eerste gebruiksperiode begon per 1 oktober 1991.
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Vo1gens de cassatierechtspraak is de eerste pacht- of gebruiksperiode de
eerste periode van vestiging van een bepaa1de persoon op het verpachte goed
in zijn hoedanigheid van pachter. In casu kon aan deze lopende eerste
pachtperiode die een aanvang nam in 1957 voor een duur van 9 jaar s1echts
een einde worden gemaakt door hetzij een onderling akkoord, hetzij een
pachtontbinding of van het tenietgaan van het gepachte goed. Maar de
pachtovereenkomst van 1963 kan niet worden aangemerkt als een beeindiging van de 1opende pachtovereenkomst. Zij moet beschouwd worden a1s een
conventione1e verlenging van de eerste pachtperiode of gebruiksperiode.
Derhalve zijn de voorwaarden tot verhoging van de pachtprijs vervuld.
Tevens is duide1ijk dat de pachtprijs vo1gens de plaatse1ijke gebruiken steeds
per 1 oktober wordt voldaan voor het verlopen pachtjaar, zodat per 1 oktober
1991 de pacht verschuldigd was voor de periode van 1 oktober 1990 tot
30 september 1991 (Vred. leper, 3 apri11992, R. W., 1992-93, 266; zie ook
Cass., 19 september 1991, R. W., 1991-92, 825).
442. HERZIENING VAN DE PACHTPRIJS. FORMALITEIT. - Een vordering tot
herziening van de pachtprijs moet in beginse1 bij aangetekend schrijven
aan de pachter gericht worden (Art. 5 van de Wet tot beperking van de
pachtprijzen van 4 november 1969, art. III zoals gewijzigd door de Wet van
7 november 1988). De aanvraag tot herziening heeft slechts uitwerking op de
pachtprijzen die vervallen na de datum van de kennisgeving bij aangetekende brief. Art. 5 legt geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm
voor. In zoverre de brief op een andere manier de pachter heeft bereikt en de
pachter erkend heeft daarvan kennis te hebben gekregen, is de kennisgeving
ge1dig. Aan het voorschrift is immers geen sanctie verbonden die analoog
zou zijn aan die van de artt. 56 en 57 van de Pachtwet. Een briefverzonden
door de raadsman van de eigenaar aan de pachter heeft geen hogere bewijskracht dan een gewone brief. De bewijskracht van de briefwisse1ing ten
aanzien van derden wordt nog steeds beheerst door de artt. 1328 en 1322
B.W. Betaling van de pacht in handen van de notaris is niet bevrijdend daar
de notaris in pachtzaken geen lasthebber is van rechtswege, tenzij bewezen is
dat hij tevens lasthebber van de verpachter zou zijn (Vred. Antwerpen,
30 juni 1992, T. Not., 1992, 539).

De verweerders beschikten over gronden waarvan ze wisten dat zij deze v66r
de oogst moesten verlaten. Ze hebben die gronden nochtans bewerkt en
bep1ant zoals ze het wilden. Om een moeilijke afrekening uit de weg te gaan,
heeft de verpachter op 28 oktober 1987 gepreciseerd dat de verweerders nog
volop konden genieten van de vruchten van hun werk. In feite hebben ze de
duur van hun pacht verlengd met een landbouwkundig jaar. Nu vragen zij
een reductie van hun pachtprijs omdat zij de mogelijkheid niet zouden
hebben om nog een keer de grond voor te bereiden en te bep1anten voor
een nieuwe oogst. De vrederechter stelt terecht dat de verweerders de oogst
van een heellandbouwkundig jaar hebben kunnen binnenhalen en dus ook de
volledige pachtprijs verschuldigd zijn. Pachtgelden worden berekend in
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verhouding met de oogstperiodes en niet met de bezetting. Er is inderdaad
een verschil tussen een gewone huurovereenkomst en een pachtovereenkomst: het genot dat men van een huurovereenkomst heeft, is de bezetting en
die is noodzakelijkerwijze gelijk aan de duur van het contract. Ret genot dat
men heeft van een pachtovereenkomst is de mogelijkheid om de vruchten
van de aarde waarvan men het gebruik heeft te oogsten. Deze mogelijkheid
staat niet in functie van de duur van de pachtovereenkomst, maar van het
tijdstip van het jaar waarbinnen men gebruik kan maken van het goed (Vred.
Borgloon, 6 november 1990, Rev. Not. Beige, 1991, 147; T Agr. R., 1991,
45).
Zolang een wet op de beperking van de pachtprijzen in werking is, mag
zowel de verpachter als de pachter aan de vrederechter herziening vragen van
de prijs van een lopende pacht, onder welke bedingen deze ook is aangegaan.
Ret bedrag wordt naar billijkheid en op onaantastbare wijze door de vrederechter bepaald, met inachtneming van het bij de wet vastgestelde maximum
(art. III, art. 5 en art. IV, 5de Pachtwet). In casu had de verpachter de
herziening van de pachtprijs gevraagd in een lopende pacht (Cass., 30 september 1988, Pas., 1989, I, 112; Arr. Cass., 1988-89, 126, noot).
443. DREMPELVERGOEDING. - Verwijzend naar het cassatiearrest van 31 oktober 1985 (Pas., 1996, I, 247) beslist de vrederechter dat de ,chapeau",
drempelvergo_eding. in casu van-1. 5OOoOOO frank· die-doof de_p-acliter oetaald
werd aan de verpachter om de ondertekening van de pachtovereenkomst te
verkrijgen, teruggegeven moet worden. De betaling van deze vergoeding is
in strijd met de wet op de beperking van de pachtprijzen (Vred. Doornik,
6 juni 1990, T Agr. R., 1990, 235; R.R.D., 1990, 499).

Een pachter draagt zijn uitbating over. Voor het grootste gedeelte van de
oppervlakte heeft het bedrijf goederen tot voorwerp die aan derden behoren.
De overeenkomst bepaalt dat, als waarborg van de totale realisatie van de
overdracht, een bedrag geconsigneerd wordt dat vrijgegeven zal worden in
verhouding per ha dat overgedragen wordt pro rata van de oppervlakte. Dit
beding, dat bedacht is in het rechtmatig belang van de cessionarissen, is te
vergelijken met een dwangsom. Ret is een gerechtvaardigd dwangmiddel.
Het betrof een som van 1 miljoen frank die geblokkeerd was in de studie van
de notaris en die gedeblokkeerd moest worden met 50.000 frank per ha die
afgegeven werd. Ret Rof stelt: ,Il importe peu que les cessionaires aient
paye un prix surfait, ainsi qu'ils l'affirment, pour la reprise de la ferme
litigieuse; qu 'en tout etat de cause, ce prix pretendumment excessif ne
comporte pas, au vu des elements du litige, le paiement d'un droit de
chapeau au de seuil; que cela serait-il meme, encore devrait-il etre demontre, ce qui n 'est pas le cas en l 'espece, que Ia cession litigieuse comportait le
paiement au bailleur d 'un fermage sous forme deguisee." Dit is constante
rechtspraak van het Rofvan Beroep van Luik. Er was een gelijkaardig arrest
op 10 november 1986. De betaling van een drempelgeld of chapeau is een
gebruikelijke en rechtmatige praktijk, wanneer de betaling gebeurt door de
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inkomende pachter aan de weggaande pachter, als tegenprestatie voor de
afstand die deze maakt van de pacht waarvan hij had kunnen blijven genieten
(Luik:, 22 december 1988, J.L.MB., 1989, 1304; Rev. Not. B., 1990, 238).

444. VERHOGING VAN DE PACHTPRlJS. - De Rechtbank: van Eerste Aanleg
besliste wettig dat de verpachters recht hadden op een verhoging met 36%
van de wettelijke pachtprijs tot het einde van de eerste gebruik:speriode en dat
zij daama recht hadden op de wettelijke pachtprijs verhoogd met 10%. Het
nieuwe art. 4, § 1, lste lid van de Wet van 4 november 1969, naar luid
waarvan ,voor pachtovereenkomsten opgesteld bij authentieke akte, die
voorzien in een eerste gebruik:speriode van 18 jaar de pachtprijs vastgesteld
overeenkomstig art. 2 verhoogd mag worden met 36%", maakt inderdaad
geen onderscheid tussen de pachten, naargelang de pachtprijs al dan niet met
1110 was verhoogd. Wanneer daarin is voorzien, blijft de vroegere verhoging
van 1110 verworven, onverminderd de nieuwe verhogingen, die van toepassing zijn op pachtovereenkomsten zonder onderscheid (Cass., 11 maart 1993,
R. W, 1993-94, 225; Arr. Cass., 1993, 278; J.T., 1994, 503; Pas., 1993, I,
270; Rev. Not. B., 1993, 558, noot Lambin, J.A.).
AFDELING 4
ONTBINDING EN CONVENTIONELE BEEINDIGING VAN DE PACHT.
OVERLIJDEN VAN DE PACHTER ONTEIGENING.

445. PACHTAFSTAND ZONDER MEDEWERKING ECHTGENOTE. - Wanneer beide
echtgenoten samen eenzelfde beroep uitoefenen, in casu het mooie landbouwersberoep, is volgens art. 1417, tweede lid B. W. beider medewerking
vereist voor alle handelingen, behalve voor daden van beheer. Het beeindigen van een pachtovereenk:omst is geen daad van beheer in de zin van
art. 1417, tweede lid B. W. Pachtafstand door een van de echtgenoten zonder
medewerking van de andere echtgenoot kan op grond van art. 1422 B.W. op
verzoek van deze laatste vemietigd worden, onverminderd de rechten van de
te goeder trouw zijnde derden. Op straffe van verval moet deze vordering tot
nietigverklaring ingediend worden binnen een jaar na de dag waarop de
handeling van de andere echtgenoot (in casu de pachtafstand) ter kennis is
gekomen van de eiser en uiterlijk v66r de definitieve vereffening van het
stelsel. Bij ontstentenis van nietigverklaring van die handeling, kan de
feitenrechter ze slechts toetsen aan de bepalingen van art. 1415 en 1416
B.W. die bepalen dat de echtgenoten het gemeenschappelijk vermogen
besturen, met dien verstande dat ieder van hen verplicht is de bestuurshandelingen (in casu de pachtafstand) van de andere te eerbiedigen (Cass.,
21 december 1990, T. Not., 1991, 288; Arr. Cass., 1990-91, 453; Pas., 1991,
I, 399; R.W., 1991-92, 1082, noot Verbeke, A.).
446. SCHADE. - De pachter heeft op grond van de pachtovereenkomst het
recht om gedurende de bij de wet bepaalde termijn van het verpachte goed te
genieten, welk recht hem door de beeindiging van de pacht noodzakelijk
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wordt ontnomen. Het verlies van een recht doet niet noodzakelijk een schade
ontstaan. Om aanspraak te maken op schadeloosstelling moet de werkelijkheid van de door de pachters geleden schade ten gevolge van de beeindiging
van de pachtovereenkomst aangetoond werden (Cass., 21 juni 1990, R. W.,
1990-91, 1199; Arr. Cass., 1989-90, 1358; Bull., 1990, 1204; Pas., 1990, I,
1204).
447. VERLIES VAN DE GEHUURDE ZAAK.- Omwille van de bouwvalligheid
van de muren en van de daken die een heropbouw van het gebouw vereisen,
kan men spreken van een gedeelte1ijk tenietgaan van de hoeve die bestemd
was voor veeteelt, zodat het gebouw ongeschikt is voor het gebruik waartoe
het verhuurd werd. De rechtbank past art. 1722 B.W. niet toe omdat het hier
niet gaat om een verlies ten gevolge van overmacht. De rechtbank past wel
art. 1741 B.W. toe omdat het tenietgaan van de gehuurde zaak de ontbinding
van de huur tot gevolg heeft. Zelfs een gedeeltelijke destructie van het
gehuurde gebouw kan gelijkgesteld worden met een totaal verlies ervan en
kan de ontbinding met zich meebrengen wanneer de zaak niet meer geschikt
is om zijn bestemming te vervullen. De pachter wenst echter de overeenkomst verder te zetten. Hij zou wonen in een ander gebouw en ook voor de
stallingen een ander gebouw gebruiken. De pachtovereenkomst wordt verbroken op 1 mei 1987 en de pachter moet de goederen binnen de 14 dagen
verlaten na betekening van het vonnis (Rb. Verviers, 1 februari 1989, Rev.
Not. B., 1989, 170). Dezelfde rechtbank had een half jaar eerder anders
beschikt, zoals hieronder blijkt.
Het verpacht hoevegebouw is al gedeeltelijk ingestort. Ook de rest dreigt in
te storten. Een expert raamt de kosten voor de noodzakelijke herstellingen op
ongeveer 1.750.000 frank. De pachter wenst nochtans dat de pachtovereenkomst blijft bestaan voor de omliggende weilanden. De vrederechter oordeelt
dat een verbreking op grond van art. 1741 B.W. gedeeltelijk kan zijn, d.w.z.
met betrekking tot de verloren goederen, terwijl de exploitatie mag verdergezet worden op het deel van het goed dat niet instortte. Het verlies van de
hoeve is een feit, maar dat kan de verbreking van de pachtovereenkomst die
een geheel van goederen tot voorwerp heeft en waarvan de gebouwen slechts
een bijkomstig deel zijn, niet met zich brengen (Vred. Verviers, 6 juni 1988,
T Vred., 1989, 149).
448. ONTBINDING. - Voor de ontbinding van de pachtovereenkomst is niet
vereist dat de wettelijke pachtprijs nauwkeurig vaststaat (Cass., 1 juni 1989,
Bull. 1989, 1046, noot; Pas. 1989, I, 1046, noot; Arr. Cass., 1988-89, 1161,
noot).
De ontbinding van de pachtovereenkomst heeft niet van rechtswege plaats.
Onwettig is het vonnis dat, op grond van het feit dat de pachter zijn landbouwactiviteit heeft gestaakt, besluit dat er geen pachtovereenkomst meer
bestaat en het contract dat tussen de partijen verderleeft, door het gemene
recht van verhuring wordt geregeld. De Rechtbank van Eerste Aanleg van
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Hasselt had een plaatsopneming met persoonlijke verschijning van de partijen bevolen om de verpacbter toe te laten te bewijzen dat de pacbtovereenkomst opbield te bestaan en dat de feitelijke omstandigbeden aan de zijde
van de pacbters erop wezen dat het speciale pacbtstatuut van de huurovereenkomst verloren ging. Uit die onderzoeksmaatregel bleek volgens de
rechtbank dat het speciale pachtstatuut van de huurovereenkomst verloren
was gegaan en dat de huidige verhuring diende te worden beschouwd als een
gewone huur en niet als een pacht. Indien het contract na het invaliditeitspensioen van de pachter en het daama niet meer bedrijfsmatig uitoefenen van
de landbouwactiviteit verderloopt, wordt dit geregeld door het gemene recht
van de verhuring. Ret Hofvan Cassatie stelt echter dat het niet voldoende is
vast te stellen dat de pacbter zijn verplichtingen niti!t heeft nageleefd. De
ontbinding vindt niet van rechtswege plaats. Uit art. 29 van de Pachtwet
blijkt dat de wetgever het eensdeels aan de feitenrechter heeft willen overlaten te apprecieren of de niet-uitvoering van het contract voldoende emstig
is om de ontbinding ervan uit te spreken, en andersdeels dat het emstig
karakter van de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld in functie van het
al dan niet bestaan van scbade aan de zijde van de pachter. De rechtbank
heeft onwettig beslist dat de pachtovereenkomst opgebouden heeft te bestaan
en hieruit afgeleid dat de bepalingen van de pacbtwet inzonderheid m.b.t.
oproeping tot minnelijke schikking niet van toepassing zijn. Art. 1345
Ger.W. wor4t geschonden door bet vonnis dat een vordering inzake pacht
toelaat zonder dat vooraf tot minnelijke schikking is opgeroepen (Cass.,
23 december 1988, Bull.Cass., 1989, 463; R. W., 1988-89, 1087; T. Not.,
1989, 358; Arr. Cass., 1988-89, 517).
449. DE ONTBINDING MOET UITGESPROKEN WORDEN. - De vrederecbter deed
beroep op de openbare bekendheid volgens welke de verweerder, die al zijn
goederen verloor na een gerechtelijke verkoop, op bet ogenblik van de
dagvaarding de hoedanigheid van pachter niet meer kon hebben. Een pachtovereenkomst behoudt nochtans haar natuur zolang zij niet gewijzigd werd
door een formeel akkoord van de partijen of door een rechterlijke uitspraak.
Zelfs indien de pacbter het bezit van al zijn goederen kwijt is en dus in feite
niet meer de boedanigheid van pachter heeft, stelt de rechter niet de ontbinding van de pachtovereenkomst vast, maar spreekt hij ze uit. De dagvaarding
moet daarenboven voorafgegaan worden door een oproeping in verzoening.
De vordering van de verpacbters had onontvankelijk moeten verklaard
worden (Rb. Marche-en-Famenne, 27 oktober 1988, JL.MB., 1989, 1313).
450. MELKQUOTA. - De verpachter vordert de ontbinding van de pachtovereenkomst. De eiser heeft de hoeve aangekocht met de bedoeling de
pachter later opzegging te geven om de hoeve te laten exploiteren door zijn
zoon. De pachters hebben conform de E.E.G.-verordeningen en het ministerieel besluit van 3 september 1986 een aanvraag ingediend waarbij ze zich
verbonden hun melkproductie stop te zetten en tevens afzagen van de
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melkquota. De eiser stelt dat verweerders een fout hebben gemaakt door,
zonder toestemming van de eigenaar, de melkquota de:finitief te verbeuren.
De vrederechter merkt op dat in alle E.E.G.-verordeningen evenals in de
Belgische reglementering terzake enkel sprake is van de producent die zijn
melkproductie kan verminderen of stopzetten en aanspraak kan maken op
een vergoeding. Nergens wordt hierbij gerefereerd naar een tussenkomst van
de verpachter en/of de eigenaar. De eiser verwijst naar het feit dat mellequota
grondgebonden zijn, vermits de overgang van mellequota dient gepaard te
gaan met een bepaalde oppervlalete grond en tevens naar de bepaling
krachtens welke, in geval van de:finitieve stopzetting van melleproductie,
niet aileen de begunstigde, doch ook de ovememer deze stopzetting moet
naleven, daar de bekomen vergoeding ook van deze laatste lean teruggevorderd worden. De vrederechter beslist dat het stopzetten van de melleproductie
door de pachter en het overstappen naar vetmesten de bestemming van het
pachtgoed als landbouwexploitatie niet wijzigt. De pachter is dan ook op
geen enkele wijze aan zijn wettelijlee en contractuele verplichtingen teleort
geleomen (Vred. leper, 4 november 1988, T. Not., 1991, 352; T. Agr. R.,
1991, 32).
M.b.t. de problematiele van de mellequota lean verwezen worden naar een van
de bijgevoegde stellingen bij het doctoraat van R. Gotzen. In de sector van de
melleproductie geldt reeds jaren een systeem van beperking via productierecbt_e_n, de mellequota. I>eze quota zijn ineen-zekete mate verh-andelbaaren
hebben dus een :financii:He waarde. Deze mellequota zijn in het leader van de
Europese reglementering terzake aan percelen grond gekoppeld. Dit betekent
echter niet dat de eigenaar van de grond aanspraak zou kunnen maken op een
deel of het geheel van de waarde van de productierechten. Inderdaad, de
productierechten zijn toegekend aan een producent als producent, los van
beschouwingen over de eigendom van de grond. Het is dus steeds de boer aan
wie de volledige waarde van het melkquotum toeleomt. De eigenaar heeft
terzake geen recht. Ret quotum is namelijk een administratieve vergunning,
een administratieve toelating om te produceren die aan producenten toegekend wordt.
451. VERKROTTING VAN DE HOEVE.- De onmiddellijke ontbinding van de
pachtovereenkomst moet bevolen worden indien de weide die in pacht
gegeven is dermate slecht onderhouden is dat zij de leenmerken vertoont
van een terrein dat onbeheerd is achtergelaten. De afpalingen en barelen
moeten onderhouden worden en de hagen moeten gesnoeid worden (Vred.
Spa, 11 december 1990, R.R.D., 1991, 144).

Een pacht werd afgesloten op Kerstmis 1963. Alhoewel er bij de aanvang
van de pacht in 1963 geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, blijkt uit een
door een ingenieur opgemaakte gedetailleerde beschrijving die tegensprekelijle werd opgemaakt tussen de eigenaars en een vorige pachter, ongeveer 5
maanden voor de intrede van de huidige pachters, dat de beschreven schade
eerder beperkt was. De gebreken waren niet van die aard dat ze de bewoon-
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baarheid in gevaar konden brengen of oorzaak konden zijn van verkrotting.
Dit verslag kan als een vermoeden in de zin van art. 1353 B.W. worden
aanvaard. De pachtovereenkomst wordt door de vrederechter ontbonden op
zicht van het verslag van een landbouwkundig ingenieur en op grond van
art. 1741 B.W. en art. 27 Pachtwet. De pachter gaat in beroep. Uit de analyse
van een architect wordt volgens hem aangetoond dat de verkrotting reeds in
1963 manifest aanwezig was. Het deskundigenverslag zou volgens de pachter geen bewijswaarde hebben. De deskundige heeft de oorzaak en de
gebreken en de aansprakelijkheid helemaal niet technisch nagegaan, doch
zich uitsluitend laten leiden door veronderstellingen van een zuivere juridische redenering. Hij heeft bovendien niet alle nuttige inlichtingen ingewonnen. De rechtbank bevindt echter dat het verslag van de landbouwkundig
ingenieur na aandachtige lezing als volledig betrouwbaar en rechtsgeldig
overkomt. Wanneer een deskundige terloops een oordeel zou vellen over een
rechtsvraag die in het geding is gerezen, moet de rechter daarom niet noodzakelijk het verslag verwerpen. Hij kan die passus van het verslag als niet
geschreven beschouwen. Die beschrijving van de ingenieur en het verslag
van de landbouwkundige ingenieur weerleggen het wettelijk vermoeden
juris tantum van art. 45.6 in fine van de Pachtwet. Om het voordeel van
art. 1720 lid 2 B.W. in te roepen had de pachter de eigenaars gedurende de
pacht moeten verwittigen. De eigenaars werden nooit in kennis gesteld van
de vereiste herstellingen, geen enkele ingebrekestelling wordt voorgelegd.
Die aanmaningen waren nochtans noodzakelijk aangezien de verpachters onverdeelde mede-eigenaars - elders wonen en niet vaak ter plaatse kwamen. Gelet op de ernst van de tekortkomingen waaronder: het aanwenden
van de bedrijfswoning als stalling voor varkens en runderen met alle gevolgen vandien; het vervangen van het dak door etemietplaten zonder de nok
te dichten, zodat weer en wind vrij spe1 krijgen en bijdragen tot de aftakeling
van het hoofdgebouw; het jarenlang niet uitvoeren van de meest elementaire
onderhoudswerken (onder meer ook wat betreft de boomgaard en het perceel
grasland), wordt het bestreden vonnis bevestigd (Rb. Kortrijk, 21 oktober
1988, T. Agr. R., 1990, 44).
452. NIET-BETALING VAN DE PACHTRPIJS. - Ret vrijwillig nalaten om de
pachtprijs te betalen gedurende een lange periode en dit zonder ernstige
reden, kan slechts de ontbinding van de pachtovereenkomst met zich brengen. Dit is een zeldzaam vonnis. De ontbinding van een pachtovereenkomst
we gens niet betaling van pachtprijzen is zeer zeldzaam. In casu werden deze
in de loop van het geding betaald. Desalniettemin moeten de pachters het
perceel vrijlaten vanaf de betekening van het vonnis (Vred. Barvaux, 23 mei
1989, Rev. Not. B., 1989, 531, noot D.S.).

De pachters verweren zich door te zeggen dat ze die sommen weerhouden
hebben op grond van een niet-nakomingsexeptie, maar de vrederechter
begrijpt niet waarom dan tenminste voor de gronden de pachtprijs niet
betaald werd. Dit is een grove tekortkoming aan de pachtersverbintenissen,
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gesanctioneerd door art. 29 Pachtwet (Vred. Mesancy, 3 september 1986, T.
Agr. R., 1987, 229).
De artt. 1728, 2° en 1741 B.W. zijn ook op de pacht van toepassing. De
ontbinding van de overeenkomst wegens niet- of laattijdige betaling van de
pachtprijs wordt aan de soevereine appreciatie van de rechter ten gronde
overgelaten, maar moet strikter overwogen worden dan in verband met
woninghuur. Herhaalde tekortkomingen op een tijdspanne van ongeveer tien
jaar en betalingen die pas verricht werden onder gerechtelijke dwang,
alhoewel de pachter noch ongelukkig, noch te goeder trouw is, rechtvaardigen de ontbinding van de pacht zonder dat de verpachter het bewijs moet
leveren van een door hem geleden schade, daar zijn vordering gesteund is op
art. 1741 B.W. en niet op art. 29 van de Pachtwet (Vred. Merbe-le-Chateau,
20 maart 1991, T. Vred., 1993, 153).

453. BEEINDIGING DOOR ONDERLING AKKOORD. RUILVERKAVELING.- De appellant pachtte twee percelen van de eerste ge1ntimeerde. Sinds 1978 werd in
de streek een ruilverkaveling doorgevoerd, waarin ook deze twee percelen
liggen. De appellant verklaarde bij de officieuze neerlegging van het ontwerp
van ruilverkaveling in 1982 de gebruiker te zijn van die percelen. Het
ruilverkavelingscomite nam daarop contact op met de eigenaar, huidige
geintimeerde, die de tweede geinti!ll~exde als _pachter-aanwees. -Op grondvan deze gegevens
aan die tweede ge"intimeerde het perceel toebedeeld.
In de loop van de afhandeling van de ruilverkaveling werd door de huidige
appellant geen toepassing gemaakt van de procedure voorzien in art. 23 en 43
van de Wet van 22 juli 1970. De vordering van de eiser in beroep is gebaseerd op art. 52 van de wet omdat in de ruilverkavelingsakte geen rekening
zou gehouden zijn met het feit dat hij rechten bezat op vroegere kavels, en dit
ten gevolge van vergissingen, onnauwkeurigheden ofweglatingen in de akte.
De Rechtbank van Leuven stelt dat in deze hypothese appellant getroffen
wordt door het verval van art. 23 of 43 Pachtwet. Zijn vordering is ontvankelijk. De eigenaar betwist niet dat de appellant pachter was van die
percelen, maar houdt voor dat tussen hen overeengekomen was dat vanaf
1982 de pacht zou beeindigd worden en dat in 1981 voor de laatste maal de
pacht van 2.059 frank zou betaald worden. Maar de pachtbeeindiging door
onderling akkoord is slechts geldig indien het wordt vastgesteld in een
authentieke akte of bij verklaring afgelegd voor de vrederechter. Bij ontbreking van die vormvoorschriften is de overeenkomst nietig. Er dient dus
aangenomen te worden dat de pachtovereenkomst nog altijd bestond toen
de nieuwe kavels in gebruik werden genomen. De rechten van de appellant
werden dus miskend. De appellant zal het meest effectief in zijn rechten
worden hersteld door hem een perceel in pacht toe te bedelen. Het feit dat hij
de pensioengerechtigde leeftijd zou overschreden hebben, sluit niet uit dat hij
nog een bijkomstige landbouwactiviteit kan uitoefenen. De rechtbank zegt
dan ook voor recht dat de pachtrechten op het perceel nummer 207, thans
toebedeeld aan Petit-Jean, zullen overgedragen worden op appellant Hum-

werd
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blet Oscar. De eigenaar wordt tot de kosten veroordeeld (Rb. Leuven,
8 januari 1992, T Agr. R., 1992, 183).
Percelen grond werden verhuurd op 17 september 1980. De duur werd
afgesproken voor de periode van 1 maart 1981 tot en met 28 februari
1991. De huurprijs werd vastgesteld op 275.000 frank per jaar voor het
geheel van de percelen. Aangeduid werd dat de percelen werden verhuurd
voor het kweken van fruitbomen. De verweerder verzocht om hernieuwing
van de overeenkomst en drong er zelfs op aan om nog bijkomende percelen
inhuur te nemen. Daarop werd de tweede overeenkomst op 24 januari 1991
gesloten waarbij dezelfde percelen plus een ander in huur werden gegeven
voor de periode van 1 maart 1991 tot 28 februari 1993. De huurprijs werd
vastgesteld op 375.000 frank per jaar voor het geheel. Als reden van niet
betaling van de huur geeft de verweerder op: ,omdat de huurprijs voor mij te
hoog is en de oppervlakte die werd bijgegeven te veel keien bevat". Het
geheel van de verklaringen door verweerder voor de vrederechter afgelegd
maken een gerechtelijke bekentenis uit, die een afdoend bewijs levert dat
tussen hen een overeenkomst sui generis werd gesloten. Hierop zijn de
bepalingen en beperkingen van de Pachtwet niet van toepassing. Er is dus
geen reden tot niet-ontvankelijkheid wegens verzuim van voorafgaandelijke
oproeping in verzoening. De eis die strekt tot betaling van de op 1 maart 1991
vervallen huurge1den is gegrond (Vred. St.-Truiden, 19 december 1991,
T. Vred., 1992, 174).
454. WEDERZIJDS AKKOORD OM DE PACHT TE BEEINDIGEN. -De eisers beweren
dat ze op het ogenblik van het overlijden van hun vader op 25 november 1982
de kwestieuze grond uitbaatten. De eigenaar zou, profiterend van het overlijden en van de jonge leeftijd van de erfgenamen, de grond hernomen
hebben. De eisers beschouwen dat, vermits de vereiste formaliteiten voor
een verbreking niet nageleefd werden, zij nog steeds pachters zijn en vorderen de uitzetting van de huidige bezetter. De verweerders daarentegen
beweren dat bij het overlijden van de vader, zijn broer in november 1983 de
helft van het pachtgeld is komen betalen en zich voordeed als de uitbater
voor rekening van de kinderen. Laatstgenoemde zou in naam van de kinderen
en van de weduwe van zijn broer verklaard hebben dat de goederen vanaf
1 mei 1984 vrij van bezetting zouden zijn. De verweerders beweren dat de
partijen de pacht verbroken hebben in gemeenschappelijk akkoord zonder de
vormen die voorgeschreven zijn door art. 14 tweede lid nageleefd te hebben.
Dit brengt natuurlijk de nietigheid van de overeenkomst met zich mee, maar
een relatieve nietigheid. Gelet op het relatief karakter van de nietigheid
wordt algemeen aanvaard dat indien de pachter de overeenkomst uitvoert
en hij de gronden verlaat gedurende een tijd die geen twijfellaat over zijn
bedoeling niet terug te keren, de eigenaar een verworven recht heeft dat hem
niet meer kan ontnomen worden. Dit is in casu het geval, vermits de gronden
gedurende 5 jaar verlaten werden (Vred. Hoei, 3 december 1992, T. Agr. R.,
1992, 278).
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Een perceel werd door een gemeente verhuurd aan een pastoor. Op 1 november 1968 sloot die een onderhuur met een landbouwer. De pastoor stierf op
4 april1984. Het bisdom was algemeen legataris. In 1984 had het bisdom de
pachtgelden niet meer betaald en telefonisch werd afgesproken dat afgezien
werd van het pachtrecht. Een briefuit mei 1984 verwees naar het telefonisch
onderhoud met een schepen van de gemeente. In geval van testamentaire
erfopvolging wordt het huunecht overgedragen aan de algemene legataris,
wie dit ook is, vermits de pachtwet in art. 38 geen onderscheid maakt tussen
een erflater die landbouwer is en een die het niet is. Evenwel moet laatstgenoemde in staat zijn om de huur verder te zetten onder de voorwaarden van
art. 1 Pachtwet. Een bisdom kan de huur van landbouwteneinen niet hernemen. De formaliteiten om afstand te doen, voorgeschreven door art. 14,
tweede lid Pachtwet zijn niet voorgeschreven op straffe van absolute nietigheid. Hun afwezigheid kan gedekt worden door een vrijwillige uitvoering,
die gepaard gaat met een niet-betaling van de pachtgelden. De minnelijke
verbreking van de hoofdhuur stelt onmiddellijk een einde aan de onderhuur.
Art. 32 van de wet 4 november 1969 bepaalt dat onderhuur niet langer kan
duren dan de hoofdhuur. De hoofdhuur werd verbroken in 1984. De onderhuurder is vanaf dat ogenblik een bezetter zonder recht noch titel t.a.v. de
hoofdverhuurder. In een procedure die gegrond is op een bezetting waarvan
beweerd wordt dat ze zonder recht of titel is, moet er geen verplichte
oproeping in verzoening zijn (Rb. Dinant, 3 februari 1988, J.L.MB., 1991,
165).
455. PACHTBEEINDIGING VOOR EEN MINDERJARIGE. - Een beslissing van de
familieraad wordt aan de homologatie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
onderworpen. Ze machtigt de wettelijke vertegenwoordigers om namens de
minderjarige over te gaan tot de ondertekening van een akte van voortijdige
pachtbeeindiging met afstand van het recht van voorkoop en van elke
vergoeding uit dien hoofde. De familieraad is het eens om een mondeling
akkoord, dat dienaangaande door de pachter v66r zijn overlijden met de
verpachter gesloten werd, uit te voeren. De rechtbank stelt dat enkel moet
worden nagegaan of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige
kan overgaan tot ondertekening van de alcte. Het gaat hier duidelijk om een
daad van beschikking, waarvoor de machtiging van de familieraad, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg, vereist is. Deze wettelijke
formaliteiten werden in casu nageleefd. De rechtbank homologeert de beslissing van de familieraad (Rb. Antwerpen, 12 april1988, R. W., 1988-89, 262).
456. OVERLIJDEN VAN DE PACHTER. - Diegene onder de erfgenamen die
wordt aangewezen om de exploitatie van het pachtgoed van de rechtsvoorganger voort te zetten, is verplicht een vergoeding te betalen aan de overige
erfgenamen of rechtverkrijgenden (art. 41 Pachtwet). Aile erfgerechtigden
van de overleden pachter kunnen hun aandeel in deze vergoeding verkrijgen.
De vergoeding moet overeenstemmen met de waarde van de aangewezen
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pachtrechten zoals deze terug te vinden zijn in het patrimonium van de
overleden pachter. Deze vergoeding moet niet berekend worden zoals bij de
onteigening van de pachter. De criteria liggen daar anders. De vergoeding
voorzien door art. 41 houdt geen verband met het vergoeden van een schade.
De voorziene vergoeding heeft alleen te maken met de verhindering van een
aangroei en een gemiste kans. Ret is alleen het bestanddeellucrum cessans,
de gemiste kans die voor vergoeding in aanmerking komt. Een vergoeding
van 2 frank per m2 komt de vrederechter billijk voor. Gezien de te vergoeden
oppervlakte 1 ha 76 a 68 ca wordt de vergoeding vastgesteld op 35.336 frank.
Deze vergoeding is geen schuld van de nalatenschap, maar een persoonlijke
schuld van de ovememer tegenover zijn mede-erfgenamen (Vred. St.-Truiden, 26 oktober 1989, T. Vred., 1990, 23; T. Agr. R., 1989, 248).
Louis was een ongehuwde landbouwer en pachtte het betwiste perceel van de
kerkfabriek. Hij overleed op 17 mei 1988. Bij notarieel testament van 1975
beschikte hij over zijn nalatenschap die hij in volle eigendom toebedeelde
aan de huidige eiser. Op een zitting na het overlijden van de pachter besluit
de kerkfabriek over te gaan tot de openbare verpachting van het perceel. De
opening der aanbiedingen wordt vastgelegd op 7 september 1988. Op een
nieuwe zitting na 7 september beslist de kerkfabriek het perceel met ingang
van 30 november 1988 in pacht te geven aan een zekere Jos die hiervan op
3 februari 1989 in kennis gesteld wordt. Op 28 april 1989 betaalt de erfgenaam-eiser 2.680 pachtgeld aan de kerkfabriek die deze betaling weigert.
Vanafmei 1989 komen er procedures op gang vanwege de eiser. Ret blijkt
dat eiser het beroep uitoefent van slachter-loontrekkende en geen bijberoep
heeft als landbouwer. De vrederechter vindt dat de kerkfabriek te kort is
geschoten aan haar verplichtingen als eigenaar, door na het overlijden van de
pachter het besliste perceel opnieuw in openbare verpachting uit te geven,
zonder navraag te doen naar het bestaan van erfgenamen. Zij dienden het
pachtrecht van de eiser te respecteren, zolang de pacht niet ontbonden was en
zijn derhalve aan de eiser vergoeding verschuldigd voor de schade die deze
in 1989 onderging als gevolg van het verlies aan opbrengst van het betwiste
perceel. Die schade wordt ex aequo et bono geraamd op het forfaitair fiscale
winstbarema in de streek toegepast voor het bedrijfsinkomen van pachters,
met name 3 frank per m 2 , een som van 11.490 frank. Aangezien de kerkfabriek anderzijds een recent attest van het gemeentebestuur voorlegt waaruit
blijkt dat de eiser geen landbouwer is, dient deze het tegenbewijs daarvan te
leveren om het verdere bestaan van zijn pacht te verantwoorden. Aangezien
de kerkfabriek zich ook beroept op onderverpachting als reden tot verbreking
van de pacht en daarvan het bewijs aanbiedt, moeten de debatten hierover
heropend worden (Vred. Borgloon, 12 juni 190, T. Agr. R., 1991, 41).
457. AFWEZIGHEID VAN UITBATING. - In beroep doet de verpachter een
beroep op het feit dat de pachters gestopt zijn met elke persoonlijke landbouwkundige uitbating en dat de percelen er verlaten bijliggen, omdat de
gepensioneerde pachters niet meer over vee beschikken. Het is natuurlijk wel
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waar dat de wijziging en het sociaal statuut op zichzelf geen verlies meebrengt van de hoedanigheid van pachter. Maar er is wel een vermoeden dat
een pacher die met pensioen gaat, zijn beroepsactiviteit niet meer uitoefent.
Opdat er van pacht sprake zou zijn, moet de productie ruim de behoeften van
het gezin van de uitbater overtreffen. De verpachter legt stukken voor
waaruit de verlaten staat van de percelen blijkt. Deze staat wordt bevestigd
door foto's. De in pacht gegeven oppervlakte bedraagt meer dan 3 ha en de
pachters bewijzen geen uitbating in de zin van de wet. De pachtovereenkomst wordt ontbonden (Rb. Verviers, 14 november 1990, T. Agr. R., 1992,
51).
458. ONTEIGENING.- Aan de pachter wiens pacht door een onteigening ten
algemene nutte een einde neemt, komt de in art. 11 grondwet bepaalde
vergoeding toe en niet de vergoeding die bepaald is bij art. 46 Pachtwet.
Het Hof van Beroep van Antwerpen had gesteld dat het voor de pachter geen
verschil maakt of zijn schade wordt vergoed onder de pachtwetgeving of
onder het systeem van de onteigeningsvergoedingen omdat in casu het
maximum aantal jaren, met name vier jaren werd vergoed. In zovene het
oordeelt over de vergoeding genotsderving/inkomstenschade, over de vergoeding bedrijfsstoornis en over de kosten, wordt het an-est vernietigd (Cass.,
27 januari 1989, Pas., 1989, I, 571; Arr. Cass., 1988-89, 642; R. W., 1988-89,
1399; T Agr. R., 19~~,_11_0)_. ______ _
ArC18.4-Pachtwet bepaalt: indien goederen worden verpacht die werden
onteigend of werden verkregen ten algemene nutte, geniet de vroegere
pachter een voorkeunecht tegen de normale pachtprijs. De hoedanigheid
van , vroegere pachter" in de zin van art. 18.4 Pachtwet gaat niet teloor voor
de pachter die v66r de verkrijging ten algemene nutte met de verkrijger de
verbreking van de pacht heeft bedongen met uitwerking v66r die verkrijging
(Cass., 5 mei 1989, R.W., 1989-90, 150; Arr. Cass., 1988-89, 1036; Pas.,
1989, I, 931).
AFDELING

5

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER

§ 1. Opzeggingsprocedure
459. VERMELDING VAN DE GEBOORTEDATUM VAN DE VERPACHTER. - Op straf
van nietigheid moet de opzeggingsbrief de geboortedatum van de verpachter
vermelden. Dit gegeven is nodig om te oordelen of de aanstaande uitbater de
leeftijdsgrens, die bepaald is in art. 9 van de pachtwet, niet bereikt heeft. Dit
is een essentiele vermelding. De opzegging wordt nietig verklaard (Vred.
Komen, 22 april1992, T Vred., 1991, 178).
460. VERMELDING VAN DE CORRECTE IDENTITEIT.- De pachtopzegging betekend door de eigenaar aan de pachter is nietig wanneer in deze opzegging
niet in concreto en ondubbelzinnig de persoon is aangeduid die de exploitatie
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van de pachter zal overnemen. Precisie is vereist omdat de mogelijkheid van
het realiseren van het voorgenomen eigen gebruik moet kunnen onderzocht
worden, en dit zowel door de pachter als door de rechter (Vred. Oost
Rozebeke, 28 november 1988, T. Not., 1991, 352; T Agr. R., 1991, 36).
461. GEEN VERMELDING VAN HET BEROEP. - De verpachters hebben bij
aangetekende brief van 28 november 1989 aan de pachters een opzegging
gegeven voor alle goederen die aan hen verpacht waren om reden van
persoonlijke exploitatie. De opzegging werd slechts in een aangetekende
brief gericht aan de heer en mevrouw Vandewinckel. Maar uit een attest van
de post blijkt dat de brief aan de twee tegelijkertijd afgegeven werd en dat
heiden tekenden. De brief luidt als volgt: Ce conge a ete donne en vue de
l 'exploitation par rna fille et petite fille D. Jeanne nee a Charleroi, le ... ,
domiciliee aV, Avenue des Tilleuils n° 2 Bet de son epouxDe B. Benoit, ne a
V le ... ) In de mate dat de verpachters in de opzegging hebben gepreciseerd
dat zij de verpachte goederen door nalatenschap hadden verkregen van hun
echtgenoot en vader Fran9ois Glinneur, en dat zij respectievelijk vruchtgebruiker en naakte eigenaar waren van de verpachte goederen, kan men
gemakke1ijk afleiden dat de beneficiaris de dochter is van een van de
verpachters en de kleindochter van de andere. Het is raar dat het beroep
van de beneficiarissen niet vermeld is. Maar gelukkig heeft de wet van 1988
in art. 12-8 tweede lid een bepaling ingevoegd die een einde maakt aan een te
strikt formalisme. In de dagvaarding werd wei het beroep van de begunstigde
en van haar man vermeld. Om de ernst van de opzegging te bewijzen, leggen
de eisers twee certificaten voor van de burgerlijke stand waaruit voortvloeit
dat Mevr. Glinneur en haar man aile twee onafuankelijke landbouwers zijn,
evenals een attest door een landbouwkundig ingenieur van de Staat die
certifieert dat Mevr. Glinneur de bekwaamheid heeft en de nodige ervaring
om een hoeve uit te baten. En uiteindelijk is een vergissing in de vermelding
van de kadastrale gegevens geen reden tot nietigheid van de opzegging
(Vred. Dour, 19 maart 1992, T. Agr. R., 1992, 268).
462. VERMELDINGVANDE VERVALDATUM.- Een vordering tot geldigverklaring van een opzegging werd betekend op 22 augustus 1986 met het oog op
een geplande persoonlijke exploitatie van het ongeveer 2 ha groot terrein
door de eigenaar, een NV. De pachters betwisten de regelmatigheid van de
opzegging omdat de opzegging betekend werd met als vervaldatum 15 september 1983, datum die reeds verstreken was op het ogenblik van de betekening. De vrederechter onderstreept dat in een opzegging de wilsuiting van
belang is om een einde te maken aan de overeenkomst. De datum waarop de
opzegging uitwerking zal hebben is van minder belang, zoals het Hof van
Cassatie stelde in een cassatiearrest van 23 september 1943. Een opzegging
die voor een bepaalde datum gegeven wordt die duidelijk verkeerd is, blijft
geldig voor zijn regelmatige einddatum. De pachtwet vereist niet dat in de
opzegging de datum vermeld wordt waarop de pachter het goed moet
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verlaten. De vrederechter zegt dat de opzegging slechts geldig kan verklaard
worden metals vervaldatum 15 september 1989 en niet 15 september 1990
zoals de verweerster in ondergeschikte orde stelt. De vordering tot geldigverklaring wordt gegrond verklaard en de pachter moet dus op 15 september
1989, of in elk geval na het wegbalen van de oogst van dat jaar bet goed
ontruimen (Vred. Gemblours, 19 mei 1987, T Agr. R., 1992, 116).

463. BEREKENING VERVALTERMIJN. OPZEGGING.- De opzegging waarin de
pachter niet scbriftelijk beeft berust, vervalt indien de verpachter niet binnen
drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft verzocht.
Die termijn wordt overeenkomstig de artt. 52 en 54 Ger.W. berekend (Cass.,
30 juni 1989, Bull., 1989, 1199; R. W., 1989-90, 365; Arr. Cass., 1988-89,
1312). Uit bet repertorium van de griffie van het Vredegerecht van het
tweede kanton Hasselt blijkt dat het schriftelijk verzoek tot oproeping in
verzoening werd ingeschreven op 13 juni 1984. Aldus luidtde vraag: wat is
de laatste nuttige dag om de procedure te beginnen? Is dit 12 of 13 juni 1984?
Om de termijn van drie maanden te berekenen, dienen de artt. 52-54 van het
Ger.W. toegepast te worden. Dit betekent dat de dag van de opzegging
(12 maart 1984) niet in de termijn begrepen is en ook niet wordt meegerekend, maar dat de vervaldag (13 juni 1984) wel in de termijn begrepen is.
De oproeping in verzoening gebeurde binnen de wettelijke termijn. De
vordering tot geldigver](laringiLontvankelijk.Dit-vonnis-wordt-gecasseefd.
De verpachfers hebben-op 13 juni 1984 overeenkomstig art. 1345 Ger. W. aan
de vrederechter een verzoek gedaan om de pachters ter minnelijke schikking
op te roepen. De rechtbank gaat er vanuit dat de gebeurtenis die de termijn
van drie maanden beeft doen ingaan, de afgifte van de opzegging is op
12 maart 1984 te 10 u. Krachtens art. 52 Ger.W. wordt de termijn gerekend
vanaf de aanvang of 0 u. van 13 maart 1984, zijnde de dag na de gebeurtenis
die de termijn heeft doen ingaan. De rechtbank stelt vast dat niemand die
aanvangstdatum betwist. Dat de termijn in maanden is bepaald en dus
overeenkomstig art. 54 wordt gerekend van de zoveelste tot de dag v66r
de zoveelste, derhalve van 13 maart 1984, 0 uur, tot 12 juni 1984 middernacht. Door anders te beslissen schendt de rechtbank art. 52 Ger.W.
464. VEREISTEN ART. 6 § 2 PACHTWET. -Ret betwiste perceel beboort toe aan
twee verpachters: een die naast het perceel woont, een ander die elders
woont. Deze onverdeeldheid moet als een juridische entiteit worden bescbouwd. Aangezien de verpacbters een juridische entiteit vormen is het
voldoende dat een van hen voldoet aan de voorwaarde die gesteld wordt in
art. 6 § 2 van de Pachtwet (Rb. Leuven, 25 september 1991, T Not., 1992,
514, noot Van Hoestenbergbe, P.; R. W., 1991-92, 1068).
465. DE DATUM WAARTEGEN DE PACHTERS HET GOED MOETEN VERLA TEN. -De
verpachters hebben op 6 oktober 1987 de pacbt opgezegd tegen 1 april1991,
met als motief dat ze zelf het verpachte goed zullen exploiteren. Ze namen
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daarbij de in dit geval voorgeschreven opzeggingstermijn van tenminste
twee jaar in acht. Volgens de pachtovereenkomst is de pacht ingegaan op
1 apri11973 voor een termijn van 18 jaar die afliep op de data waartegen de
opzegging werd gedaan. De pachters deden ge1den dat de opzegging enkel
gel dig kon verklaard worden tegen 1 oktober 1991, nu de pachtovereenkomst
geen datum voor het vertrek van de pachter bepaalt en die datum derhalve
krachtens art. 58 Pachtwet volgens het plaatselijk gebruik diende te worden
vastgesteld, dus op 1 oktober 1991. Art. 58 Pachtwet bepaalt dat de datum
waartegen opzegging is gedaan, in voorkomend geval derwijze wordt verschoven, dat het gebruik eindigt op de datum voor het vertrek bepaald door
de pacht of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik. De eerste
rechter verklaarde de opzegging tegen 1 april 1991 ge1dig op grond van de
overweging dat de duur van de pacht duidelijk was overeengekomen en op
31 maart verstreken was. De appelrechter besliste evenwel dat de opzegging
pas tegen 1 oktober geldig was, op grond van het feit dat de pachtovereenkomst, die weliswaar verviel op 1 april, geen datum voor het vertrek van de
pachter bepaalde en die datum derhalve volgens het plaatselijk gebruik
diende te worden vastgeste1d. In cassatie voeren de verpachters aan dat de
in de pachtovereenkomst bepaalde vervaldatum van de pacht de datum voor
het vertrek van de pachter is, daar de pachtperiode beantwoordt aan de
gebruiksperiode van het goed door de pachter. Het vonnis wordt gecasseerd.
De bij art. 58 Pachtwet bedoelde verlenging beoogt het verstrijken van de in
die bepaling verme1de opzeggingstermijnen te doen samenvallen met de dag
en de maand die overstemmen met die waarop het gebruik van het verpachte
goed door de pachter ten einde loopt. Aileen wanneer die dag niet kan
worden bepaald, komt het plaatselijk gebruik daarvoor in aanmerking (Cass.,
24 januari 1992, R. W., 1991-92,952, concl. D'hoore; T. Not., 1992, 503;Arr.
Cass.,. 1991-92, 474, concl. D'hoore; Pas., 1992, I, 456). Op die manier
wordt de datum waartegen de pachter het goed effectief moet verlaten,
vastgesteld. Art. 58 Pachtwet brengt slechts een beperkte correctie aan de
duur van de opzeggingstermijnen.

466. AANVANGSDATUM. - De eisers - onverdeelde eigenaars van een
perceel land - vorderen de geldigverklaring van hun opzegging aan de
pachter. De verweerder-pachter betwist de geldigheid van de op 7 september
1983 betekende opzegging tegen Kerstdag 1985. Het is van belang te weten
op welk tijdstip de pacht een aanvang heeft genomen. Hierover bestaat
betwisting. De bewijslast ligt bij de eisers. Aangezien de verpachters in
gebreke blijven te bewijzen dat de pacht is begonnen op 25 december 1976,
kan de opzegging tegen 25 december 1985 niet geldig worden verklaard,
vermits niet is bewezen dat de eerste 9-jarige pachtperiode op die datum
eindigt. In de hypothese dat de pacht aanving einde 1975, is de door de eisers
gegeven opzegging evenmin geldig, vermits deze datum niet samenvalt met
het einde van een negenjarige pachtperiode (Vred. Beveren, 24 april 1984, T.
Agr. R., 1990, 141).
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467. GELDIGVERKLARING.- Is de verpachter gehouden de opzegging te 1aten
ge1dig verk1aren, indien de pachters hun schrifte1ijke instemming hebben
gegeven na verloop van de termijn van 30 dagen na verzending van de
opzegging, bepaa1d in art. 12.1 van de Pachtwet? De verpachter moet altijd
de ge1digverk1aring vorderen, beha1ve wanneer de pachter binnen 30 dagen
na de verzending van de opzegging zijn instemming heeft betekend (Vred.
leper, 14 januari 1993, T. Agr. R., 1993, 252).
468. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT GELDIGVERKLARING.- De
eerste rechter heeft een vordering tot ontbinding van de pacht ongegrond
bevonden, maar heeft de opzegging ge1dig verk1aard. De pachter verwijt
aan de eerste rechter geen rekening te hebben gehouden met zijn argument
over de onontvanke1ijkheid van de vordering tot ge1digverk1aring van de
opzegging. Een verzoekschrift in verzoening heeft betrelddng zowe1 op de
ontbinding van de huur a1s op de ge1digverk1aring van een opzegging. De
vergetelheid om het tweede voorwerp van de eis te vermelden in de oproepingsbriefvan verweerder, a1smede in het procesverbaa1 van niet-verzoening, lean echter geen reden tot onontvankelijkheid zijn, vermits deze twee
procedurestu1dcen aan geen enke1e vormvereiste zijn onderworpen. De
opzegging die gegeven wordt met het oog op de uitbating van een
b1oemenkwekerij is emstig. De uitbating za1 inderdaad gebeuren door een
persooii- die -iijn-beroepskwa1ificat1e recfitvaatifig( die -over voldoende
disponibi1iteit beschikt en over moge1ijkheden om zijn producten op de
markt te brengen. De verpachter is een werkman van de provincie
Henegouwen, maar is gedip1omeerd in b1oementee1t. Zijn werkgever is
akkoord met het feit dat hij ha1ftijds za1 werken. Zijn vrouw baat een
b1oemenhande1 uit en kan, althans gedeelte1ijk, de producten van de b1oemenkwekerij op de markt brengen. Van het schepencollege heeft hij toe1ating gekregen om op het terrein een serre te bouwen. Bij gebrek aan
bewijs van de bedoeling schade toe te brengen aan de pachter, mag men
de verpachter niet verwijten eerder die grond gekozen te hebben voor de
eigen exp1oitatie a1s een andere (Rb. Bergen, 27 maart 1987, Rev.Liege,
1988, 105).
469. GELDIGHEID VAN DE OPZEGGINGSBRIEF. -De opzeggingsbrief van de
verpachter die door midde1 van taxi-post betekend wordt, is nietig. Er moet
een gerechtsdeurwaardersexp1oot of een aangetekende brief zijn (Rb. Hasselt, 16 september 1991, R. W., 1991-92, 758; T. Not., 1992, 274).
470. OPZEGGINGSTERMIJN. - Wanneer de pachter de pensioen1eeftijd heeft
bereikt, een rust- of over1evingspensioen geniet en geen door de wet toegelaten overnemer van pacht (art. 34 Pachtwet) lean aanduiden, is het aan de
verpachter toege1aten de pacht op te zeggen, om het goed ze1fte exp1oiteren.
Die nieuwe opzegmoge1ijkheid werd ingevoerd door de Wet van 7 november
1988. Indien de cumu1atieve voorwaarden van art. 8bis Pachtwet vervu1d
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zijn, kan de rechter geen rekening houden met de bestaansmiddelen na
pensionering van de pachter om de opzegging af te wijzen. De opzeggingstermijn is tenminste een jaar en ten hoogste vier jaar (art. 11, 4 Pachtwet) en
kan niet worden ingekort, noch verlengd. De oude pachter stelde dat het
bedrag van zijn rustpensioen aan de lage kant lag en op zichzelf geen
behoorlijk bestaan toeliet. De pachter die de pensioenleeftijd heeft bereikt
heeft de keuze: enerzijds het verderzetten van zijn exploitatie (omdat bijvoorbeeld de pensioenuitkering ontoereikend zou zijn en anderzijds het
daadwerkelijk aanvragen van het pensioen. Opteert hij voor de tweede
mogelijkheid, dan maakt hij hierdoor de opzegging door de verpachter
mogelijk en riskeert hij meteen het pachtgoed te moeten verlaten. Het debat
heeft anderzijds geleerd dater geen betwisting is over de ernst en oprechtheid van de gegeven opzegreden (Vred. Geraardsbergen, 31 december
1990, T. Not. 1992, 189, noot Rens, I; T. Agr. R. 1991, 224). Het vonnis
legt er terecht de nadruk op dat de opzegging overeenkomstig art. 8bis
Pachtwet tot voordeel strekt van jonge landbouwers, in casu de opzeggende
verpachters. De opzeggingstermijnen van art. 11, 4 Pachtwet zijn toepasselijk op de opzegging overeenkomstig art. 8 bis. Zij kunnen niet worden
verlengd om de wassende vruchten te oogsten, zoals toegelaten door art. 11,
1 Pachtwet, daar deze laatste bepaling niet toepasselijk is op art. 8 bis.
De wet voorziet die verlenging alleen voor de korte opzeggingstermijn van
drie maanden. Volledigheidshalve voegt de rechter eraan toe dat ook een
termijn van uitstel overeenkomstig art. 1244 B.W. uitgesloten is. De matigingsplicht die de toepassing van die bepaling van gemeenrecht beheerst, is
volgens de annotator niet te verzoenen met de lange opzeggingstermijnen
inzake pacht.
471. BEREKENING VAN DE TERMIJN. - Voor de berekening van de opzeggingstermijn (art. 11, 2° van de Pachtwet van 4 november 1969) volgt de
rechtbank niet de manier van berekening van d'Udekem-d'Acoz, noch die
van Closon die zich baseren op een cassatiearrest van 20 juli 1974. Dat
cassatiearrest betrof een termijn inzake onroerend beslag. Art. 11, 2° Pachtwet bepaalt: in de gevallen bedoeld in art. 7 van 1 tot 8 kan de opzegging aan
de pachter niet gegeven worden dan met een opzegging van minstens 2 jaar
en maximum 4 jaar. In tegenstelling tot art. 1582 van het Ger.W. bepaalt deze
tekst niet dat de opzegging moet gegeven worden met een opzeggingstermijn
van 2 jaar tenminste en 4 jaar ten hoogste v66r de datum waarop een
huurperiode verstrijkt, d.i. de dag v66r de verjaringsdatum van het begin
van die periode. De door de appellanten ingeroepen doctrine voegt iets toe
aan de wet. De berekening van de termijnen moet gebeuren volgens regels
bepaald in de artt. 52-54 van het Ger.W. De termijn van de opzegging, die
betekend werd op 30 november 1983 voor een duur van minstens 2 jaar
begon de volgende dag te lopen, dit is op 1 december 1983. De einddag van
de 2 jaren, inbegrepen in de duur van de opzeggingstermijn, is dan ook
noodzakelijkerwijze 30 november 1985. De opzeggingstermijn heeft dus de
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periode bestreken van 1 december 1983 tot 30 november 1985. De bezettingsperiode waaraan de verpachter een einde wou stellen bedroeg 9 jaar:
ze begon op 1 december 1976 om te eindigen op 30 november 1985.
Vanaf 1 december 1983 tot 30 november 1985 zijn twee jaren van de huur
verlopen, terwij1 bij exploot van 30 november 1983 de huurders verwittigd
werden dat die twee jaren de duur uitmaakten van de wette1ijke opzeggingstermijn voor het verval van het negende bezettingsjaar, met name op 30 november 1985 te 24.00 u. De wet zegt niet dat de opzeggingstermijn moet
eindigen v66r de laatste dag van de bezettingsperiode voor dewelke de
opzegging gegeven werd. Als men dus de berekeningswijze van de artt.
52-54 Ger.W. toepast, stelt men vast dat de huurders integraal genoten van de
hele duur van de termijn van twee jaar minimum die dwingend voorgeschreven is door art. 11, 2°, er rekening mee houdend dat de betekening van
de opzegging gebeurde op 30 november 1983 en de ingenottreding van de
huur op 1 december 1976. In de juridische termino1ogie verstaat men met de
termen ,preavis de conge" (opzeggingstermijn) de duur ze1f van de opzegging, en de duur valt samen met de termijn. De appellanten stellen ten
onrechte dat de opzegging laattijdig is en dat de betekening had moeten
gebeuren op 29 november 1983 op zijn laatst (Rb. Charleroi, 21 november
1987, T. Agr. R., 1988, 120).
472. WACHTTERMIJN. - De vrederechter verklaarde de pachtopzegging,
gegeven op 22 november 1985, geldig tegen 31 januari 1988 en beval de
pachters tegen deze datum het goed te ontruimen enter vrije beschikking te
stellen van de verpachters, op straffe van gedwongen uitdrijving. Het vonnis
van de vrederechter werd uitgevoerd en de pachters werden op 14 maart 1988
van de pachthoeve verdreven. Voor het eerst wordt in beroep voorgehouden
dater een eerste opzegging was gebeurd op 27 februari 1984 waarvan de
ge1digverklaring geweigerd werd, omdat zij voortijdig werd betekend en niet
tegen het einde van de lopende pachtperiode. Daarop werd opnieuw opzegging betekend op 22 november 1985. De geldigverklaring werd door de
vrederechter uitgesproken en dat vonnis inmiddels uitgevoerd. De Rechtbank
van Eerste Aanleg stelt echter dat de opzegging van 22 november 1985 geen
rechtsgevolg kon sorteren, omdat de wachttermijn van 3 jaar - die een
aanvang nam bij de kennisgeving van de voorafgaande opzegging van
27 februari 1984, niet werd geeerbiedigd. Art. 12, 6° Pachtwet is van
dwingend recht. Wat nu? De tenuitvoerlegging van een vonnis in eerste
aanleg gebeurt op risico van de partij die daartoe lastgeeft. De rechtbank
verklaart de vordering tot geldigverklaring van de opzegging ongegrond en
beveelt de heropening van de debatten vooraleer verder recht te doen. De
rechtbank nodigt de partijen uit nader te concluderen omtrent de wijze van
herstel van de schade ingevolge de voorlopige tenuitvoerlegging van het
vonnis a quo en inzonderheid omtrent de mogelijkheid de pachters te herstellen in de toestand, voorafgaand aan de uitvoering van het vonnis (Rb.
Gent, 14 oktober 1988, T. Agr. R., 1989, 185).
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473. OPZEGGING DOOR DE BLOTE EIGENAAR. - Rene De Cambry de Beaudimont heeft de naakte eigendom van de in de litigieuze opzegging aangewezen gronden aan zijn zoon Gaitan geschonken. Gaitan gaf opzegging aan
de pachters. Rene doet afstand van zijn recht om de nietigheid van deze
onregelmatige akte te vorderen. De pachters waren voiledig op de hoogte van
de toestand aangezien zij hun pachtgeld aan de vruchtgebruiker betaalden.
De rechter, die enerzijds oordeelt dat een opzegging van een pachtovereenkomst nietig is omdat ze aileen door de blote eigenaar is gegeven en
anderzijds dat die nietigheid, daar zij betrekkelijk is, aileen kan worden
aangevoerd door de beschermde personen, respectievelijk de vruchtgebruiker en de pachters, beslist wettig dat zowel de vruchtgebruiker als de
pachters afstand hebben gedaan van de mogelijkheid zich op de nietigheid
van de litigieuze opzegging te beroepen, indien uit de rechtelijke beslissing
blijkt dat de vruchtgebruiker de opzegging heeft bevestigd en dat de pachters
erin berust hebben, wetend dat ze gebrekkig was (Cass., 9 december 1993,
Arr. Cass., 1993, 1035).

In een brief van 20 september 1986 had Marie Borremans, moeder van de
echtgenote van de eiser en oorspronkelijke verpachtster, de pachters ervan op
de hoogte gebracht dat ze haar testament gemaakt had ten voordele van haar
twee kinderen, en dat zij geen eigenares meer was van de gronden die zij
verpachtte en dat voortaan de pachtprijs moest betaald worden aan de nieuwe
eigenaars. In een aangetekende brief van 24 september 1986 betekende de
eiser samen met zijn echtgenote, de dochter van Marie, de opzegging aan de
verweerders. Maar Marie Borremans had eigenlijk slechts de naakte eigendom van haar onroerende goederen aan haar dochter geschonken. V olgens de
schenkingsakte zou de dochter s1echts het genot hebben van de goederen
vanafhet overlijden van de schenkster. De eiser had bijgevolg geenszins de
bevoegdheid om aan de pachters opzegging te geven. Art. 12.6 Pachtwet is
niet van toepassing wanneer de opzegging onbestaande is of wanneer de
opzegging afkomstig is van een persoon die geen bevoegdheid daartoe heeft.
De schenking door de verpachter van de naakte eigendom van de onroerende
goederen kan evenmin gei:nterpreteerd worden als een overdracht van
schuldvordering. Ten onrechte probeert de eiser de rege1matigheid van een
overdracht van schuldvordering die helemaa1 niet bestaan heeft in de geest
van partijen, te doen aanvaarden. Er is geen regelmatige overdracht van
schuldvordering geweest. De eiser en zijn echtgenote waren niet bevoegd om
de opzegging van 24 september 1986 te geven. Op 18 september 1987 werd
daarentegen wel een geldige opzegging gegeven. De eiser en zijn echtgenote
zijn volledige eigenaar geworden wanneer de moeder afstand gedaan heeft
van haar recht van vruchtgebruik. De eiser is tuinier en de uitbating van een
bloemenkwekerij is een emstige grond om een opzegging te geven (Vred.
Tubeke, 23 mei 1989, T. Agr. R., 1990, 231).
474. BEWIJS VAN HOEDANIGHEID VAN EIGENAAR. - Jn casu behoorden de
verpachte percelen aan een weduwe en haar minderjarige kinderen. Ten
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aanzien van de zittende pachter moet de opzeggende verpachter zijn eigendomsrecht kunnen bewijzen op de datum van de opzegging. Bij verkoop uit
de hand van goederen, waar beschermde personen (art. 1186 e.v. Ger.W.) in
medegerechtigd zijn, staat het eigendomsrecht pas vast na homologatie door
de rechtbank en het verlijden van een notariele akte. Een opzeggende
verpachter die enkel de onderhandse koopovereenkomst kan voorleggen,
bewijst in zo'n geval zijn eigendomsrecht niet in rechte (Vred. Eeklo,
29 augustus 1990, T.G.R., 1991, 127).
475. BETEKENING AAN DE ECHTGENOTE. - De opzegging van de pachtovereenkomst moet aan alle pachters-exp1oitanten worden betekend. Maar er
moet bewezen worden dat de vrouw medepachtster is, ook als zij mede het
goed exploiteert waarvan de man v66r het huwelijk pachter geworden is.
Door het huwelijk alleen wordt zij geen medepachtster. De man was v66r het
huwelijk pachter geworden ingevolge bevoorrechte pachtoverdracht. Uit
geen enkel element blijkt dat de verpachter ermee ingestemd heeft dat het
goed medegeexp1oiteerd werd door de echtgenote. De pachter stelt ten
onrechte dat de vordering niet ontvankelijk is omdat de opzegging ook niet
werd betekend aan zijn echtgenote (Vred. Zele, 13 januari 1988, R. W., 198889, 619).

In geval van meerderepachters_ moetde_ opzegging all_n allen die het gQed
gemeenschappelijk uitbaten betekend worden. De vordering is daarom niet
ontvankelijk. De fout in de datum - de opzegging werd betekend met name
voor 31 december 1984 i.p.v. voor 30 november 1985- zou daarentegen
niet erg geweest zijn. De wilsuiting om een einde te maken aan de huur is
duidelijk en het zou hebben volstaan om de fout te verbeteren en de opzeggingstermijn te verlengen tot 30 november 1985 (Vred. Tubeke, 15 november
1983, T. Agr. R., 1989, 232).
476. OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER ALLEEN.- De artt. 1415-1424 B.W.
richten de bescherming in van de echtgenoten in hun onderlinge relaties. Dit
is een bescherming waaraan de pachters vreemd blijven: zij kunnen geen
eigen en zeker belang aantonen om de plaats in te nemen van de echtgenote
van de verpachter om in haar plaats de geldigheid van de opzegging te
betwisten die door haar niet betekend werd of van het verzoekschrift in
verzoening dat alleen door haar echtgenoot werd neergelegd (Vred. Dour,
26 juni 1986, J.L.MB., 1990, 252).

477. EERSTE GEBRUIKSPERIODE.- De opeenvolgende pachtperiodes, als bedoeld in art. 8 Pachtwet, in de loop waarvan de verpachter een einde kan
maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren,
omvatten de eerste gebruiksperiode, in de zin van art. 4 van die wet, zijnde
de eerste periode waarin het verpachte goed in gebruik wordt gegeven aan
een pachter. De appelrechter stelde vast dat de pachters in 1952 de goederen
voor de eerste maal gebruikten en dat zij, na een periode van 13 jaar, bij een
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op 23 juli 1965 tussen dezelfde partijen verleden akte die op dezelfde
goederen betrekking had, een tweede gebruiksperiode van 18 jaar hebben
verkregen die verstreken is op 31 oktober 1983. Ret vonnis kon dus wettig
beslissen dat de pachters zich op het ogenblik van de hen tegen 31 oktober
1989 voor persoonlijke exploitatie gegeven opzegging in een derde pachtperiode bevonden in de zin van art. 8, en niet zoals ze beweerden in de
tweede periode (Cass., 19 september 1991, R.W 1991-92, 825; Arr. Cass.,
1991-92, 72; Pas., 1992, I, 60).
478. TWEEDE PERIODE.- Na de eerste periode tussen partijen bepaald op 18
jaar is er een tweede periode gevolgd in toepassing van art. 4 van de Pachtwet
voor een termijn van 9 jaar. In toepassing van art. 8 gaat gedurende deze
tweede periode, de opzegging voor eigen gebruik niet op. Art. 4 van de
Pachtwet bepaalt evenwel een minimumduur en geen maximum. W anneer de
eerste pachtperiode vastgesteld is op 18 jaar mag dit niet worden beschouwd
als twee opeenvolgende periodes van 9 jaar (Rb. Kortrijk, 18 december 1992,
T Agr. R., 1993, 240).
479. OPZEGGING NA PACHTOVERDRACHT.- Weduwe Fran<;ois vroeg de geldigverklaring van de opzegging die ze op 13 april1983 gafvoor 15 september
1986 voor een oppervlakte van ongeveer 9 ha. Als reden hiervoor haalde ze
de gep1ande exp1oitatie door haar kleinzoon Eric aan. Eric is gegradueerde in
de agronomie en heeft als eindwerk een studie gemaakt over een cultuurplan
op een hoeve van 450 ha waar hij een lange stage heeft doorlopen. De
opzegging werd betekend met vermelding van art. 7, 1° van de Pachtwet aan
pachter Duran en aan zijn zoon Jean-Luc aan wie de eerstgenoemde zijn
pachtrechten had overgedragen op 9 november 1982. Vandaar dat de pachters eerst aanvoerden dat de opzegging voortijdig was omdat als gevolg van
de bevoorrechte pachtoverdracht een nieuwe en eerste periode van 9 jaar was
begonnen op 15 mei 1983. Opzegging mag nog niet gegeven worden in dat
geval. De betekening van 9 november 1982 van de bevoorrechte overdracht
van pacht was echter uitdrukke1ijk gegrond op art. 34 van de Pachtwet en niet
op art. 35. De opzegging wordt geldig verk1aard (Rb. Nijve1, 19 maart 1987,
T. Agr. R., 1988, 117).

Er waren twee oorspronkelijke vorderingen. De ene had tot voorwerp het
verzet van Stephane Flament tegen de bevoorrechte pachtoverdracht die hem
betekend werd door Louis Flament ten voordele van Femand Flament. De
tweede had tot voorwerp de geldigverklaring van de opzegging die op
26 november 1984 door Stephane betekend werd aan Louis en zijn echtgenote m.b.t. hetzelfde percee1 met het oog op een geplande persoonlijke
exploitatie vanaf 30 november 1986. De bevoorrechte overdracht werd
betekend door Louis op 27 juni 1984. In zijn vonnis van 30 mei 1985 heeft
de vrederechter van Bergen de beide vorderingen van Stephane ongegrond
verklaard. De rechtbank beveelt de samenvoeging van de twee vorderingen
op grond van samenhang. Ret huwelijk alleen maakt van de echtgenote van
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de pachter geen medepachtster. De handtekening van de echtgenote van de
pachter is niet vereist voor de geldigheid van de betekening van een bevoorrechte pachtoverdracht indien haar hoedanigheid van medepachtster bij
gebreke aan een pachtovereenkomst niet vastgesteld is door extrinsieke en
ondubbelzinnige elementen die een persoonlijke relatie met de verhuurder
bewijzen. Voor de eerste rechter had Stephane zich verzet tegen het bevoorrechte karakter van de overdracht omdat hij voorafgaandelijk aan Louis en
zijn echtgenote opzegging betekend had. Die opzegging van 21 november
1983 is vervallen bij gebrek aan geldigverklaring binnen de wettelijke
termijnen. Maar dat verval brengt niet mee dat de opzegging niet bestond,
in tegenstelling tot wat de eerste rechter dacht. We1 is zij van elk gevolg
ontbloot. En het bestaan van die opzegging aanvaarden als voldoende motief
van verzet tegen een bevoorrechte pachtoverdracht zou neerkomen op het
toekennen van gevolgen aan de vervallen opzegging. Verder herinnert de
rechtbank aan een aantal regels. Het bewijs van de datum van de ingenottreding van de ovememer kan geleverd worden met alle middelen van recht. De
verhuurder kan in de loop van zijn vordering in verzet tegen de overdracht
een nieuw motief inroepen. Dit is geen nieuwe eis, noch een uitbreiding van
de oorspronkelijke vordering en de wet heeft niet uitdrukkelijk en op straffe
van nietigheid de vermelding opgelegd van het motief in het inleidende
verzoekschrift. De betekening van de overdracht aan de verhuurder brengt
voor deze de verbintenis me_e_ om de- opzegging te betekenen aan de overnemer. Indien de opzegging uitsluitend aan de overdrager betekend wordt
kan de opzegging niet geldig verklaard worden (Rb. Bergen, 9 januari 1987,
Rev.Liege, 1988, 98).
OVERGANGSRECHT. Een opzegging gegeven v66r de inwerkingtreding van de jongste pachtwetswijzing van 7 november 1988 moet beoordeeld
worden volgens de wetsbepalingen van kracht op het ogenblik van de
kennisgeving van de opzegging, in casu 17 november 1987 (Vred. Bilzen,
30 januari 1989, T. Vred., 1989, 273). Hetzelfde vonnis stelt dat wanneer de
door verpachters voorgebrachte stukken onvoldoende bewijzen dat zij een
professioneel landbouwbedrijf uitoefenen, de ingeroepen reden ,eigen gebruik" niet bewezen is en de gegeven opzegging niet geldig kon verklaard
worden.

480.

§ 2. Opzeggingsgronden
481. BIJEENVOEGINGVANPERCELEN.- De verpachters De Muynck senior en
junior, vragen de geldigverklaring van de opzegging die zij aan de pachteres,
Mevr. Donny, gegeven hebben op grond van art. 7, 2° Pachtwet. Een dergelijke opzegging vergt de vervulling van twee essentiele voorwaarden: het niet
in gevaar brengen van de leefbaarheid van de exploitatie van de pachter aan
wie opzegging gedaan wordt, en het bestaan van een economisch of familiaal
belang in hoofde van de pachter die voordeel haalt uit de bijeenvoeging van
de litigieuze grond. De eerste rechter heeft aanvaard dat aan de eerste
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voorwaarde voldaan was, maar niet aan de tweede en heeft dus de opzegging
niet geldig verklaard. Deze beslissing zal in beroep ongedaan gemaakt
worden. De appelrechter onderzoekt het bestaan van een onbetwist economisch of familiaal belang in hoofde van de begunstigde van de operatie, te
weten de heer Daniel De Muynck. De eerste rechter preciseerde dat het niet
aangetoond was dat D. De Muynck in de betwiste operatie een economisch
hoger belang had dan Mevr. Donny. Maar zover gaat de wet niet. Het volstaat
dat er een economisch of familiaal belang bestaat in hoofde van de begunstigde. Tot in maart 1989 baatte D. De Muynck op zijn eentje 114 ha grond
uit, hierbij geholpen door zijn zoon Eric. Bij overeenkomst van 31 maart
1989 heeft Eric de uitbating van de helft van de gronden en de helft van de
veestapel overgenomen. Dit wordt bevestigd door de opening van een krediet
voor Eric bij de BBL en door facturen die door Daniel en Eric zijn opgesteld.
Ook hun verklaringen aan de fiscale inkomstenbelasting gaan in die richting.
Er is ook een attest van een sociale verzekeringskas waar Eric sinds 1 april
1989 als hoofdlandbouwer geboekt staat. Aldie elementen tonen aan dat de
gronden die door Daniel bebouwd werden vanaf 1 april 1989 verdeeld
werden. Daniel had dus een economisch en familiaal belang om zijn gronden
vergroot te zien door de 64 a. die hemomen werden van Mevr. Donny.
Laatstgenoemde beweert dat het wegnemen van 64 a. de leefbaarheid van
haar uitbating in gevaar brengt. Zij baat 138 ha uit, maar beweert dat ze een
deel van die gronden gaat overdragen aan haar zoon, die gediplomeerd
landbouwer is. Op 31 oktober 1991 was dit in elk geval nog niet gebeurd.
Mevr. Donny levert geen enkel bewijs dat haar uitbating op 31 oktober 1991
niet leefbaar zou worden door het wegnemen van 64 a. De rechtbank verklaart de opzegging dan ook geldig op grond van art. 7, 2° Pachtwet (Rb.
Dinant, 15 oktober 1992, T. Agr. R., 1992, 246).
482. PENSIOENLEEFTIJD PACHTER.- De eiseres is eigenaar van een perceel
zaailand met een oppervlakte van ongeveer 45 a. Dit perceel is verpacht. De
eiseres heeft bij aangetekende brief van 5 april1989 de pacht opgezegd tegen
25 december 1990. Zij baseert haar opzegging op art. 8bis Pachtwet. Ze stelt
namelijk dat beide pachters de pensioenleeftijd hebben bereikt, dat zij een
rustpensioen genieten en dat zij niemand kunnen aanwijzen die hun exploitatie kan voortzetten. De verweerders zijn 78 en 69 jaar oud. Ze oefenen
volgens hun eigen verklaring geen enkele landbouwactiviteit meer uit. Hun
zoon die als arbeider te werk gesteld is bij het O.C.M.W. van Antwerpen,
houdt op hun grond een tiental schapen. Een dergelijke kleinschalige activiteit als nevenberoep kan onmogelijk een bedrijfsmatige landbouwexploitatie uitmaken. De zoon kan dus niet beschouwd worden als de exploitant
van een landbouwbedrijf. In art. 8bis eerste lid Pachtwet slaan de woorden
,zijn exploitatievoortzetting" op de exploitatie van het verpachte goed en
niet op de exploitatie van het gehele landbouwbedrijfvan de gepensioneerde
pachter. Wel moet het woord ,exploitatie" verstaan worden in zijn gewone
betekenis in de pachtwet. De omstandigheid dat de eiseres thans de aspirant-
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pachters of aspirant-kopers nog niet kan ofwil meedelen, is geen voldoende
reden om aan de oprechtheid van haar voomemen te twijfelen. De voorgenomen verpachting of vervreemding moet pas voltrokken zijn binnen een
termijn van 6 maanden nadat de pachter aan wie opzegging werd gegeven,
het goed verlaten heeft. Aangezien de opzegging gegeven werd tegen Kerstmis 1990, beschikt eiseres nu nog over een termijn van 21 maanden om haar
voomemen te realiseren. Mocht eiseres de aangevoerde opzeggingsreden
niet ten uitvoer brengen, dan beschikken verweerders nog altijd over de
mogelijkheid om de temgkeer op het pachtgoed en/of schadevergoeding te
eisen op grond van art. 13 Pachtwet (Vred. St.-Niklaas, 4 oktober 1989, R. W.,
1989-90, 75).
De verpachter toont aan dat de weilanden niet meer uitgebaat worden: de
weiden worden overgelaten aan wildgroei, de hagen worden niet geschoren of
onderhouden, het vee is afwezig. Om dit te bewijzen legt hij twee processenverbaal van een gerechtsdeurwaarder voor met foto's in bijlage. Die foto's
overtuigen de rechter niet. De vordering in ontbinding van de verpachter m.b.t.
de percelen met de mooie naam ,Sur les vignes" te Herve wordt ongegrond
verklaard. De verandering in het sociaal statuut van de pachter heeft geen
invloed op de pacht indien de tot het pensioen toegelaten pachter een activiteit
als landbouwkundig uitbater voortzet in de mate waarin het regime van de
pensioenen van de zelfstandigen dit toelaat en voor zover die activiteit beantWbotataande-criteria- van-landl:>Ouwrundige uitbafirig-in-dezill-vari ae
Pachtwet (Vred. Herve, 24 januari 1989, JL.M.B., 1989, 510, noot).
483. OPZEGGING MET BOUWINTENTIES. - Bij een opzegging gegeven met de
bedoeling om op de verpachte gronden, die bouwgronden zijn, te gaan
bouwen, moet binnen de zes maanden vanaf de vrijmaking van de gronden
effectief met de bouw begonnen zijn, tenzij er emstige redenen zouden zijn
om dit niet te doen. De intentie hiertoe, zoals de inplanting van het gebouw
door eet). architect, is niet voldoende. De gezondheidstoestand of de beroepsactiviteiten van de eigenaar, of nog de weersomstandigheden kunnen in geen
geval als emstige reden worden aangevoerd indien deze voorzienbaar waren.
Ret betrof een perceel van 37 a gelegen op een plaats die naar de poetische
naam luistert van ,tige de rosia et liveau". De pachters bezetten dat perceel
sinds 15 september 1965- een oorspronkelijke pacht van 18 jaar, van
rechtswege verlengd met periodes van 9 jaar, waarvan de laatste periode
begonnen was op 15 september 1983 om te eindigen op 15 september
1992. De verpachters, die hun intenties niet hard maakten, worden
veroordeeld tot een vergoeding van 45.843 frank (Vred. Eghezee, 28 november 1988, T. Agr. R., 1992, 121).
484. RUIL. WETSOMZEILING. -De gevolgen van de mil, bedoeld in art. 11 his
Pachtwet kunnen niet omzeild worden door de mil te vermommen in een
andere rechtsfiguur, in casu een commandverklaring. Op 14 augustus 1986
zijn de eisers eigenaar geworden van een perceellandbouwgrond van ongeveer 70 a. Op 13 november 1986 geven ze opzegging aan de pachters. Ze
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wensen bet goed zelf te bewerken tegen Kerstdag 1989. De verweerders
hebben op die opzeggingsbrief niet gereageerd. Ze worden op initiatief van
de eisers in verzoening opgeroepen op 24 december 1986, maar blijven
afwezig. Ze zijn reeds sinds 1962 pachters van het perceel waarvoor opzegging is gegeven. Pikant detail: de nieuwe eigenaars die hen weg willen zijn
familieleden. W at er eigenlijk gebeurd is, is bet volgende. Op een bepaald
ogenblik kregen laatstgenoemden het voorstel hun eigen grond (een ander
perceel) te verkopen aan een NV. Ze stemmen in met de prijs maar wensen
slechts te verkopen indien ze een andere landbouwgrond kunnen verwerven.
Daarvoor zal gezorgd worden. Verweerders krijgen een brief van een notaris
met de vraag of zij gebruik wensen te maken van hun recht van voorkoop. De
naam van de koper is niet vermeld en ook is er geen sprake van enige
commandverklaring. Op 14 augustus 1986 worden door de notaris twee
akten verleden m.b.t. de verpachte grond. In een eerste akte verklaart de
NV die grond te kopen, voor zichzelf of voor command. De verkopers
worden betaald en kunnen het kantoor verlaten. Op dezelfde dag wordt in
een tweede akte gebruik gemaakt door de NV van de commandverklaring.
Het perceel wordt aangekocht voor rekening van de huidige eisers, nadat de
notaris erop gewezen heeft dat de prijs betaald werd door middel van fondsen
door de NV verstrekt. Drie weken later verschijnen de NV en de eisers
opnieuw bij de notaris en verkopen eisers een ander perceel aan de NV. We
keren nu terug naaar de verpachte grond die door de eisers als command
aangekocht werd. V ermits ook de eisers landbouwers zijn, kunnen zij
opzeggen voor eigen gebruik. De pachters willen de vraag in ontruiming
van bet perceel echter niet vrijwillig inwilligen en eisers, de NV en de notaris
worden door hen snodaards genoemd. Zij vinden inderdaad dat art. 11 his
Pacbtwet op een ongeoorloofde wijze werd omzeild. Art. 11 his Pachtwet
bepaalt dat degene die door ruil eigenaar-verpachter is geworden geen
opzegging kan doen tijdens de pachtperiode die loopt op het ogenblik van
verlijden van de authentieke akte. In de daaropvolgende periode kan hij
slechts opzegging doen met een opzeggingsperiode van tenminste 6 jaren.
De wetgever wilde aldus bepaalde misbruiken tegengaan, waarbij niet-landbouwers gebruik maakten van de opzegmogelijkheden van de landbouwer
om zelf landbouwgrond vrij te verwerven. Indien de NV eigenaar was
geweest van perceel A en zij ruilt dit met het perceel B van de eisers, dan
kunnen die eisers de verweerders-pachters van dat perceel niet opzeggen
tijdens de lopende pachtperiode en ook niet gedurende de daaropvolgende
6 jaren. Maar de NV is nooit eigenaar geweest van perceel A. Die toestand
moest vermeden worden, want anders zou de NV registratierechten en andere
kosten hebben moeten betalen voor een perceel dat zij niet voor zich wilden.
De NV wilde namelijk perceel B aankopen om haar garagebedrijf uit te
breiden. De eisers willen verkopen op voorwaarde dat de NV voor een ander
perceel zorgt; het moet daarom geen perceel zijn dat vrij is van pacht, daar
kunnen de eisers als landbouwers zelf voor zorgen. Daarom koopt de NV
perceel A met commandverklaring: op die wijze komt zij tegemoet aan de
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door eisers gestelde voorwaarden en de NV moet nu aileen registratierechten
en kosten betalen voor perceel B. De vrederechter stelt dat wie oog heeft
voor de wijze waarop die akten zijn tot stand gekomen, niet anders kan dan
besluiten dat er in feite een ruil heeft plaatsgehad tussen de NV en de eisers.
Op 14 augustus 1986 heeft de NV het perceel A in zijn macht gekregen om
het te kunnen overdragen aan laatstgenoemden opdat de eisers hun perceel B
aan de NV zouden overdragen. Deze operatie is een ruil met opleg, en de
opzegging dient geregeld conform art. 11 bis Pachtwet. De vordering van
eisers tot geldigverklaring van de opzegging wordt dan ook ongegrond
verklaard (Vred. St.-Niklaas, 21 maart 1988, T. Agr. R., 1990, 63).
485. OPZEGGING VOOR GEZINSDOELEINDEN EN ONTSPANNING. - De eisers
vorderen de geldigverklaring van de opzegging betreffende een perceel
akkerland van 20 a gelegen achter hun woning, en onmiddellijk aansluitend
op hun tuin over zijn volledige breedte van ca 25 m. De tegenvordering om
voorafgaandelijke betaling te bekomen van de uittredingsvergoeding is
onontvankelijk bij gebreke aan voorafgaande verzoeningspoging. W el kunnen de pachters het verlaten van het pachtgoed afhankelijk stellen van het
ontvangen van een provisionele vergoeding, gelijk aan het bedrag van het
aantal jaren pacht v66r het verstrijken van de pachtovereenkomst, met dien
verstande dat niet minder dan 4 jaren pacht in aanmerking komen (art. 46, lid
3 ·vanae. Paclrtwet):-Daarde-pacliteis -die provisioiiele vergoeding niet
ontvangen hebben, k:unnen ze niet veroordeeld worden om nu het perceel
te verlaten. Wel worden ze veroordeeld tot de gerechtskosten, vermits zij hun
akkoord met de opzegging niet gegeven hebben tijdens de voorafgaandelijke
verzoeningspoging die eisers ondemamen (Vred. Kortrijk, 13 december
1988, T. Agr. R., 1990, 145).
486. OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITA TIE. BETWISTING.- De Pachtwet bepaalt dat in geval van betwisting van het emstig karakter van het eigen
gebruik, de verpachter moet preciseren hoe diegene of diegenen die in de
opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke,
werkelijke en voortgezette ((xploitatie zullen uitvoeren en bewijzen dat zij
daartoe in staat zijn (art. 12.5, 2de lid). De pachters, die de oprechtheid van
de persoonlijke exploitatie door de begunstigden van de opzegging betwistten, voerden in hun conclusie aan dat in de opzegging niet werd vermeld op
welke wijze de begunstigden van de opzegging het goed zelf zouden exploiteren. Het vonnis beperkt zich ertoe te zeggen dat de opzegging gedaan
was om de exploitatie door de andere kinderen van de verpachtster mogelijk
te maken en dat er tegen de oprechtheid van zodanige reden niets emstig
werd opgeworpen. Dit vonnis antwoordt niet op de conclusie volgens het Hof
van Cassatie (Cass., 23 maart 1992, R. W, 1992-93, 203; Arr. Cass., 1991-92,
713; Pas., 1992, I, 666).

De eiseres is vruchtgebruikster van weide- en zaaigronden, die zij verpacht
aan verweerder. Bij aangetekende brief van 21 september 1989 heeft zij aan
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de verweerder opzegging van pacht gegeven tegen uiterlijk 25 december
1992. Ze wil die goederen namelijk laten exp1oiteren door haar schoonzoon,
een 1andbouwer uit Asse. Sedert 1989 is hij inderdaad ze1fstandig 1andbouwer. Volgende stukken worden ook neerge1egd: bewijs van aansluiting
bij de socia1e kas van de B.B., aangifte in de personenbelasting van de drie
laatste jaren, aangifte in de landbouwtelling, jaarlijkse opgave van de BTW
der drie 1aatste jaren, aanvraag tot toekenning van steun van de k1eine
producenten van granen. Toch rijst er emstige twijfe1 over de vraag hoe de
aangewezen exp1oitant, die in Asse woont, het k1aar zou spe1en om naast zijn
reeds bestaande exploitatie van meer dan 44 ha en naast zijn effectief
beheersmandaat in een BVBA, nog circa 20 ha in Sint-Baafs-Vijve, dat 75
km verder ligt, te exploiteren als ,boerende boer". De afstand alleen heen en
temg van Sint-Baafs-Vijve naar Asse betekent telkens een verp1aatsing van
150 km. Bovendien verhinderen de andere activiteiten van Geoffroy De
Ghellinck in Asse en Brabant een behoorlijk dagelijks bestuur van de uitbating en een onmiddellijke bewaking op de kwestieuze gronden waarvoor
opzegging is gegeven. De exp1oitatie zal louter in handen vallen van loonwerkers en van effectieve leiding, aanwezigheid en normaa1 toezicht za1 niet
veel in huis komen. Door eiseres wordt niet bewezen dat de persoon aangeduid in de dagvaarding a1s aanstaande exp1oitant van de aan verweerders
verpachte gronden, er de persoonlijke en daadwerke1ijke uitbating van za1
verzekeren (Rb. Kortrijk, 28 febmari 1992, T Agr. R., 1993, 235).
De eigenaar is gerechtigd zijn goed, in casu een percee1 van ongeveer 1,5 ha,
temg te nemen om het ze1f te exp1oiteren, indien de rechter vaststelt dat hij in
staat is de voorgenomen exp1oitatie te realiseren, gelet op zijn kwalificatie,
de beperkte afstand van zijn woonplaats en de rendabiliteit. De rechter acht
deze zaken bewezen en elke betwisting wordt uitgesloten. Ret criterium van
aantasting van de leefbaarheid van de exploitatie van de pachter kan niet in
rekening genomen worden, indien de opzegging gegrond is op het motief van
persoonlijke exploitatie (Rb. Doomik, 13 januari 1987, Rev. Liege, 1988,
110).

487. PERSOONLIJKE EXPLOITATIE DOOR EEN RECHTSPERSOON. - lndien de
eigenaar, die de pachter wenst op te zeggen, een vastgoedmaatschappij is,
die, in het vooruitzicht van een opzegging, niet aileen bij notariele akte haar
doel uitbreidt tot ,alle verrichtingen die betrekking hebben op de landbouw", maar ook een 1andbouwer-loonwerker als bestuurder heeft opgenomen in haar vennootschap, dan is de vordering tot geldigverklaring van de
opzegging ongegrond omdat de voorgenomen exploitatie enkel dienstig is in
het kader van het algemene vastgoedbedrijf van de eigenaar, en dat deze
voorgenomen exploitatie niet strekt tot noodzakelijke aanwending van het
onroerend goed als landbouwbedrijvigheid en enkel aangewend wordt om
het goed pachtvrij te maken. Ret voomemen van de eigenaar tot persoonlijke
en voortgezette exploitatie is m.a.w. niet emstig en oprecht (Cass., 14 juni
1991, Bull., 1991, 901; T Not., 1992, 498; Arr. Cass., 1990-91, 1026).
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Voor de opzegging door een rechtspersoon om zelf het verpachte goed
geheel of gedeeltelijk te exploiteren stellen de artt. 7, 1° (oud) en 9 (oud)
Pachtwet geen vereisten i.v.m. de vorm of de burgerlijke aard van de
vennootschap. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge had gesteld
dat vermits de vennootschap tevens groot- en kleinhandel in landbouwproducten tot doel heeft, zij een uitsluitend commerciele vennootschap is
en derhalve niet kan opzeggen. Dit vonnis wordt vemietigd (Cass., 2 maart
1990, R. W, 1989-90, 1464; Arr. Cass., 1989-90, 866; Pas., 1990, I, 771).
Een NV is eigenares van een aantal gronden waarvan de eisers destijds
pachters waren. Op 29 november 1984 betekende de NV pachtopzegging
tegen 30 november 1987 voor eigen gebruik via een aantal heren, allen
beheerders van de NV. Op 29 maart 1985 werd de geldigverklaring van de
pachtopzegging gevorderd en op 23 september van dat jaar werd de opzegging geldig verklaard. De pachters stelden het pachtgoed ter beschikking op
1 december 1987. De eisers houden thans voor dat de hoeve en de gebouwen
sedert 1987 leegstaan, dat de NV ter plaatse geen landbouwmateriaal bezit en
dat de volledige uitbating van de landbouwgrond uitsluitend door loonwerkers en zelfstandige ondememers gebeurt. Wanneer bewezen wordt door
overlegging van stukken als teeltplannen, balansen en facturen, dat de NV op
professionele wijze 73 ha, waaronder de kwestieuze landbouwgronden uitbaat, dat zij het financiele risico van de uitbating _4raag!, cla_!_haar_grQUd-_
politiek werkelij£-de Tall.dbouwpolltie:k beoog(dat de beheersbeslissingen
inzake het beleid van de ondememing wel degelijk door de beheerraad
worden getroffen en de controle op de uitvoering hiervan door een van de
aangeduide beheerders gebeurt, dan is nog niet bewezen dat verweerster
tekort gekomen is aan de wettelijke verplichtingen die opgelegd zijn aan een
rechtspersoon die voor eigen gebruik pachtopzegging gegeven heeft (Vred.
Borgloon, 8 mei 1990,T. Vred., 1990, 417).
488. INDUSTRIELE VETMESTERIJ. - Art. 2, 1° Pachtwet bepaalt enkel dat de
verhuring van onroerende goederen voor een industriele vetmesterij niet valt
onder de pachtwetgeving, maar dit sluit niet uit dat opzegging kan worden
gegeven voor gronden met als motief deze aan te wenden voor een industriele vetmesterij. De exploitatie of landbouwactiviteit, zoals bedoeld in
art. 7, 1° Pachtwet moet in ruime zin ge'interpreteerd worden. Ook veehouderij valt daaronder vermits het in de brede zin van het woord een
landbouwactiviteit is, terwijl de wet terzake geen onderscheid maakt of dit
nu in mindere of meerdere mate op industriele wijze gebeurt (Rb. Leuven,
28 oktober 1992, T.B.B.R., 1993, 396). Is het echter niet zo dat in de geest
van de wet de term ,exploitatie" in art. 7, 1° Pachtwet duidt op ,landbouwkundige exploitatie"? Het vetmesten van dieren los van elke grondgebonden
landbouwkundige activiteit is dit niet.
489.

HET BEGRIP ,OVERWEGEND DEEL VAN DE BEROEPSACTIVITEIT VAN DE AAN-

STAANDE EXPLOITANT". ART. 12.6 LID 3 PACHTWET.- De
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verpachter is fabrieks-

arbeider gedurende 38 u. per week. Hij toont echter aan dat hij ook over een
veestapel en over belangrijk materiaal beschikt. Dit impliceert dat zijn
landbouwkundige activiteit hem veel meer bezighoudt dan zijn werk in de
fabriek en dat hij een hoofdzakelijke beroepsactiviteit uitoefent op zijn
gronden. Het betreft een perceel van ongeveer 29 a. De opzegging wordt
geldig verklaard (Rb. Luik, 9 september 1991, T. Agr. R. 1992, 102). In
dezelfde zin oordeelt de vrederechter van Fexhe-Slins. De uitbating van een
landbouwbedrijf door de verpachter persoonlijk moet het hoofdbestanddeel
uitmaken van de beroepsactiviteit van de toekomstige uitbater. Het is de
activiteit die het belangrijkste moet zijn, en niet het inkomen uit de landbouw
in verhouding met het inkomen uit andere bronnen. De verpachter is tevens
fabrieksarbeider. De vrederechter verklaart de opzegging geldig (Vred.
Fexhe-Slins, 12 maart 1990, T. Agr. R., 1992, 104).
490. WAARACHTIGHEID MOTIEF ,EIGEN EXPLOITATIE". - De verpachtster,
mevr. Medario, die een haute-couturezaak leidt, heeft aan haar pachter
opzegging gegeven voor eigen exploitatie. Dit is gebeurd de dag zelf waarop
ze de pachtgronden heeft teruggenomen uit een openbare verkoop waarin zij
te koop aangeboden waren, omdat zij de geboden prijs onvoldoende vond.
Zij heeft zich nooit met enige beroepsactiviteit die met landbouw te maken
had, ingelaten. Ze heeft geen materiaal en geen enkele ervaring of kennis
in landbouwzaken. Toch beweert ze een ervaren zakenvrouw te zijn en houdt
ze vol dat haar perfecte kennis van de mechanismen die aan de grondslag
liggen van elke ondememing haar ongetwijfeld zal toelaten een landbouwbedrijf dat toch maar een eenvoudige ondememing is, te beheren mits
beroepshulp uit die sector. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer
10 ha. Ongetwijfeld is het begrip van persoonlijke exploitatie niet onverenigbaar met een ander hoofdberoep of de raadgevingen en de hulp van
derden. Maar gelet op de totale onervarenheid van de eiseres in landbouwzaken lijkt het dat er voor haar slechts eenvoudige boekhouding zou overblijven. In die omstandigheden is het bewijs niet geleverd dat mevr. Medario
rechtstreeks de dagelijkse leiding kan uitoefenen en het onmiddellijk toezicht
op de exploitatie. Het beroep tegen het vonnis van de vrederechter die
weigerde de opzegging geldig te verklaren, is bij gebrek aan oprechtheid
en gegrondheid van het motief, niet gegrond (Rb. Nijvel, 19 juni 1990, T. Agr.
R., 1991, 257).

Sinds 15 juli 1980 zijn de verweerders, na bevoorrechte pachtoverdracht,
pachters van een hoeve met gebouwen, zaai- en weiland. Op 1 oktober 1980
ging een eerste pachtperiode in van 9 jaar, die ten einde loopt op 30 september 1989. Bij aangetekende brief van 25 september 1987 gaven verpachters
opzegging van alle verpachte goederen tegen 30 september 1989 voor eigen
gebruik. De opzegging werd medegegeven namens de VZW Kloostergemeenschap der Paters Salesianen van Don Bosco uit Kortrijk. Reden daartoe
was dat genoemde VZW in een testament was aangewezen als mede-erfgenaam, terwijl de geldigheid van dit testament werd aangevochten voor de
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rechtbank en op dit ogenblik nog geen definitieve uitspraak was geveld.
Inmiddels werd door het Hof van Beroep van Gent definitief geoordeeld dat
het testament geldig was. De paters Salesianen zijn aldus mede-eigenaar van
de verpachte goederen. De paters Salesianen wilden niet mee opzeggen. Zij
werden echter verplicht hun medewerking te verlenen bij vonnis van de
vrederechter van leper. De opzegging van 25 september 1987 en de daarop
volgende dagvaarding meldde uitdrukkelijk dat er werd gehandeld mede
namens de VZW k1oostergemeenschap. De pachters betwisten het werkelijke
inzicht van Gerard Wiltour om de opgezegde pachtgronden zelf te exploiteren, gezien zijn hoge leeftijd. Hij is thans bijna 78 jaar, mist technische
kennis en ervaring, en heeft noch landbouwmateriaal, noch dieren. In 1980
gaf hij opzegging in het voordeel van zijn zoon Willy. Nu, zoveel ouder,
geeft hij opzegging voor eigen gebruik. Het is de verpachter die de emst
van zijn voomemen moet bewijzen (art. 12.5 Pachtwet in fine). De andere
mede-eigenaar, die het goed ook zou exploiteren, is Eric Verrue. Deze
landbouwerszoon is 35 jaar oud en werkzaam in een groothandel in rookartikelen in Kortrijk. Hij legt wei een getuigschrift voor van bedrijfsleidersvorming als landbouwer die hij van 18 november 1988 tot 3 maart 1989 heeft
gevolgd. Maar hij bewijst toch niet te beschikken over de technische en
financiele middelen om zijn beweerd voomemen waar te maken. Ook de
voorgelegde foto's overtuigen niet. (Rb. leper, 18 oktober 1989, T. Agr. R.,
192_Q,_5_5_)._ -~De opzegging werd door de eigenaars gegeven voor eigen exploitatie door
hun zoon Patrick. De pachter betwist de mogelijkheid voor Patrick, thans
uitbater van een hofstede van 25 ha in Knokke-Heist, om daarenboven de
hofstede in Oostkerke persoonlijk uit te baten en te bewonen. De vrederechter vindt dat Patrick niet verplicht is de hoeve te bewonen en dat de
afstand van 8 km tussen zijn woning en de landbouwuitbating aanvaardbaar
is (Rb. Gent, 20 mei 1988, T. Agr. R., 1988, 194).
De vrederechter heeft een deskundige aangesteld om de emst van de ingeroepen reden te onderzoeken. In zijn verslag meent de expert dat de verpachter de nodige kennis heeft om aan schapenteelt te doen, dat zijn
exploitatieproject technisch correct is en dat zijn rentabiliteitsrekening die
uitmondt op een positief saldo van ongeveer 50.000 frank aanvaardbaar is.
Het product is in hoofdzaak bestemd voor de markt. De rendabiliteit is
marginaal en zal de prestatie van de eisers slechts vergoeden met 100
frank/uur. De opzegging wordt toch gel dig verklaard. Art. 5 van de Wet
van 1969 bepaalt dat percelen die door de verpachter samengevoegd werden
voor de exploitatie van meer belangrijke percelen verhuurd kunnen worden
voor een termijn die ten einde loopt op hetzelfde ogenblik als de hoofdverhuring. Volgens de rechtbank is het ten onrechte dat d'Udekem-d'Acoz
meent dat de onderwerping van het samengevoegde perceel aan het regime
van de andere percelen voortvloeit uit een gescheiden en uitdrukkelijke
overeenkomst, terwijl op grond van art. 3 van de wet het bestaan en de
voorwaarden van de pacht met alle middelen van recht kan vastgesteld
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worden. Gezien de geringe oppervlakte van het bewuste perceel en zijn
enclavering tussen twee andere grote percelen die eerst gehuurd waren, is het
zeker dat op het ogenblik dat dit perceel ter beschikking van de pachter werd
gesteld, de partijen de wil hebben gehad haar aan dezelfde voorwaarden te
onderwerpen als die van de eerste huur, zowel wat betreft het pachtbedrag,
als wat de uitbatingsmodaliteiten en de duur betreft. De eiser heeft dus
terecht de opzegging voor dat perceel betekend, terzelfdertijd met de opzegging voor de grond die het voorwerp uitmaakt van de oorspronkelijke huur
waarvan zij niet losgemaakt kan worden. Maar de eiser heeft pas in het kader
van de expertise gepreciseerd hoe hij de gronden persoonlijk zou uitbaten.
Ret is precies daarom dat de expertise moest bevolen worden. De kosten
hiervan komen te zijnen laste (Vred. Soignies, 12 januari 1988, T. Agr. R.,
1988, 220).
De eigenares brengt gedetailleerde projecten van cultuur voor die echter door
derden werden opgesteld. Ze tonen aan dat de eiseres volledig onwetend is
van de techniek en elementen van landbouwkundige uitbating. Ze tonen ook
aan dat het persoonlijk karakter van de uitbating totaal afwezig is, vermits de
facto de totaliteit van de uitbating gebeuren zal door bedrijven die facturen
zullen voorleggen voor hun prestaties. M.b.t. de contracten met de aannemers voorzien de projecten een jaarlijkse herziening van de prijzen en
ook de mogelijkheid om tussen partijen zonder vooropzeg de contractuele
relaties te verbreken. De eiseres brengt geen enkel stuk aan waaruit zou
blijken dat zij de nodige kennis zou hebben om de leiding en het toezicht op
de aannemers die de gevraagde werken moeten uitvoeren uit te oefenen, noch
dat ze een minimum aan noodzakelijk materiaal zou bezitten (Vred. Geldenaken, 12 juni 1987, T. Agr. R., 1991, 259).
Een eigenaar gaf zijn pachters opzegging voor persoonlijk gebruik. De
pachters stellen dat ze niet inzien hoe het betreffend stukje weiland, nauwelijks 36 a groot, gelegen op een aanzienlijke afstand van de woonplaats van
de eigenaar, op een economisch verantwoorde en renderende manier zou
kunnen worden uitgebaat. De eiser bezit nog wel een ander perceel van 1,5
ha in Oostrozebeke, doch dit perceel ligt op ongeveer 6 km van het weideperceel en is momenteel voor groentenkweek tegen een zeer hoge prijs in
seizoenpacht aan een derde verpacht. De pachters zien ook niet in hoe de
eigenaar tot een persoonlijke exploitatie in staat is nu hij ongeveer 18 jaar
lang chauffeur geweest is en reeds enkele jaren als langdurig werkloze op
werklozensteun aangewezen is wat in se met een zelfstandige activiteit
als landbouwer onverenigbaar zou zijn. Aan de hand van wat hij bij de
persoonlijke verschijning van de eiser vemomen heeft is de vrederechter
niettemin van oordeel dat de voomemens van de verpachter kunnen emstig
genomen worden (Vred. Oostrozebeke, 18 november 1986, T. Agr. R., 1988,
132).
491. OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE UITBATING. ERNST. - Een opzegging
wordt gemotiveerd door het voomemen om het gehuurde goed persoonlijk
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uit te baten of er de exploitatie van over te dragen aan de afstammelingen van
de eiser volgens art. 7, 1° Pachtwet. De identiteit van de huidige en toekomstige uitbaters is in de opzeggingsbrief gepreciseerd. Maar het emstig
karakter van het motief wordt betwist. De eiser wordt persoonlijk gehoord
door de rechter en legt een aantal documenten voor waaruit blijkt dat hij met
grote onderscheiding een provinciaal certificaat heeft behaald volgens hetwelke hij gedurende twee jaar een cursus per briefwisseling gevolgd heeft
voor landbouwkunde, dat hij sinds 1976 lid is van de provinciale federatie
van schapentelers, dat hij in 1977 en 1979 lammeren heeft gekocht, dat hij
persoonlijk een uitbating van schapenteelt uitoefent in Spa waarvan hij de
bedoeling heeft deze uit te breiden op de betwiste percelen, dat de 15 a 20
schapen en een ram die hij voor het ogenblik bezit jaarlijks 20 a26lammeren
voortbrengen die hij verkoopt na er enkele te hebben achtergehouden voor
zijn persoonlijk gebruik, dat dit hem een nettowinst geeft van 45.000 frank
per jaar naast zijn persoonlijke consumptie en die van zijn gezin. De vrederechter aanvaardt dat de eiser werkelijk de bedoeling heeft om persoonlijk de
dagelijkse leiding en de risico's van de landbouwexploitatie op zich te
nemen, en dat de omstandigheid dat de eiser voor het ogenblik een sociaal
statuut geniet als gehandicapte dat hem verbiedt het genot te hebben van een
beroepsinkomen, niet uitsluit dat hij werkelijk de bedoeling heeft om het
goed uit te baten. Zijn invaliditeit (66%) verhindert hem niet schapen te
k\v~kf!ll~ J\1§ Q_enefidarisvan invaliditeitsvergoedingenkan hij een toelating
laijgen van de geneeskundige raadsman van zijn verzekeringsorganisme om
een activiteit uit te oefenen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand
(Vred. Gosselies, 22 januari 1986, T. Agr. R., 1988, 203).
De verpachter, Herve Gautier, doet opzegging om het goed persoonlijk te
laten exploiteren door zijn echtgenote. In hetzelfde deurwaardersexploot
vindt men een betekening van de overdracht van de pacht door mevr.
Augustine Jadeau aan haar zoon Herve Gautier. De oude moeder draagt
een deel van haar rechten over aan de zoon. De opzegging betekend door
Herve Gautier wordt geldig verklaard. Men kan niet zeggen dat de appellante
fraude heeft gepleegd door de overdracht van schuldvordering te gebruiken
om opzegging te geven. Ret probleem werd aldus geregeld omdat in die
dagen de moeder geen opzegging kon geven voor persoonlijke exploitatie
door haar schoondochter. Tegenwoordig kan dat (Rb. Dinant, 24 maart 1988,
T. Agr. R., 1990, 200).
492. NIET-NALEVING VAN RET OPGEGEVEN OPZEGGINGSMOTIEF. - Bij aangetekend schrijven van 15 februari 1983 gafverweerder Boete, zowel inpersoonlijke naam als in zijn hoedanigheid van lasthebber en sterkmaker voor zijn
kinderen, opzegging aan de eisers voor 1 maart 1985 met als reden de
persoonlijke familiale exploitatie. Achteraf beweren de ex-pachters dat de
verweerders het motiefvan de opzegging niet naleven en niet persoonlijk de
goederen uitbaten. Zij vorderen de re"integratie met schadevergoeding. De
exploitatie blijkt alleen te gebeuren door vader Boete die beweert het gras te
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verkopen. De verkoop van gras, hetzij op het veld hetzij onder de vorm van
hooi zou zeker een economische landbouwexploitatie kunnen uitmaken
voorzover ze werkelijk en oprecht gebeurt, maar het lijkt er in casu op dat
verweerder Boete in werkelijkheid de exploitatie van alle gronden heeft
overgedragen aan andere landbouwers sinds eind 1985. Deze oogsten niet
alleen het gras of laten er vee grazen, maar zij zijn het die de gewone cultuur
en onderhoudswerken uitvoeren. Aldus hebben ze bijvoorbeeld de afrastering onderhouden door zelf picketten te leveren. De verweerders leggen wel
stukken voor waaruit zou blijken dat de werken uitgevoerd werden op kosten
van Boete, maar die dokumenten volstaan niet om aan te tonen dat hijzelf de
dagelijkse en onmiddeilijke directie van het bedrijfheeft waargenomen. De
beweerde exploitatie door Boete zou uitsluitend bestaan in werken die door
aannemers uitgevoerd zouden zijn. Dit beantwoordt niet aan het normale en
redelijk beheer van een landbouwbedrijf. De re'integratie van de eisers in de
gronden die zij voorheen gepacht hadden, wordt bevolen en een provisionele
schadevergoeding van 400.000 frank moet betaald worden aan de verweerders (Vred. Ecalle, 16 oktober 1987, T. Agr. R., 1988, 150).
Op 1 oktober 1980 werd voor de vrederechter een minnelijke schikking
ondertekend waarbij een opzegging om reden van geplande persoonlijke
exploitatie werd aanvaard. De verweerders hebben het pachtgoed ontruimd
en dit werd door eiser geexploiteerd. Laatstgenoemde werd in mei 1984 zeer
emstig ziek en hierdoor volledig werkonbekwaam. De vordering beoogt te
horen zeggen dat eiser ontheven is van de verplichting van exploitatie gedurende ten minste 9 jaar. Verder wordt gevraagd dat wegens de gewichtige
reden verweerders geen recht zouden hebben op terugkeer met schadevergoeding of schadevergoeding aileen. De verweerders stellen dat het een actio ad
futurum is waarbij er geen sprake is van een emstig bedreigd belang. Aan de
rechter zou aileen advies gevraagd worden over een toekomstige mogelijke
betwisting. De vrederechter volgt de stelling van de verweerders niet. Er is
duidelijk een reeds verkregen en dadelijk belang voor de eiser, voor wie
vaststaat dat de aantasting van zijn fysische integriteit ingevolge ziekte elke
vorm van verdere exploitatie van het pachtgoed onmogelijk maakt, om in aile
rust en zekerheid te kunnen beslissen welke verdere bestemming hij geeft aan
zijn eigendom, zonder het risico te moeten lopen later geconfronteerd te
worden met een vordering die door de uittredende pachter zou kunnen ingesteld worden bij toepassing van art. 13 van de Pachtwet. Ret verweer ten
gronde van verweerders komt hierop neer dat eiser fundamenteel te kwader
trouw is en dat zijn ziekte deel uitmaakt van het scenario van de eigenaar die
opgezegd heeft voor eigen gebruik maar nooit de intentie heeft gehad zelf te
exploiteren. Deze erg cynische benadering van het probleem is niet verantwoord en de kwade trouw geenszins bewezen. De vrederechter vindt dat het
feit dat hij een tweetal maanden na de aanvang van zijn ziekte aan andere
pachters voor andere percelen opzeg heeft gegeven voor eigen gebruik, niet als
een bewijs van kwade trouw kan worden beschouwd. Een beetje na'ief (Vred.
Heme, 8 juli 1987, T. Agr. R., 1987, 308)?
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493. OVERLIJDEN VAN DE AANGEGEVEN EXPLOITANT. -Conform art. 12,5°
van de Pachtwet kunnen de pachters de onge1digverklaring van de opzegging
vorderen, indien reeds in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat het
motief bestaande in de persoonlijke exploitatie om gewichtige redenen niet
kan worden waargemaakt. Ret overlijden op een dag die de ontruiming van
de gepachte goederen voorafgaat van de persoon in wiens voordeel de
opzegging werd gegeven, verhindert uiteraard het vervullen van het motief
van de gegeven opzegging. Ret voordeel dat aan de overleden begunstigde
werd verleend, gaat niet over op diens erfgenamen of rechtsverkrijgenden.
De opzegging van pacht betreffende de percelen land en weiden gelegen te
Tielt wordt ongeldig verklaard (Vred. Tielt, 27 maart 1991, T VB.R., 1992,
184). Ret overlijden in de loop van de opzeggingstermijn van de persoon die
in de opzegging aangeduid is als diegene die de eigen exploitatie op zich
neemt, heeft tot gevolg dat de opzegging zonder voorwerp wordt (Vred. Ath,
5 december 1988, T Agr. R., 1989, 193; T Vred., 1989, 154).
AFDELING
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DOOR DE PACHTER OPGERICHTE GEBOUWEN
EN IDTGEVOERDE WERKEN. VERGOEDINGEN BIJ HET EINDE
VANDEPACHT

494. VRIJHEID VAN BEBOUWING~ == J:)~J;>achter__heschikt in principe-over de
vrijheid irizake 6ebouwing van de gepachte gronden (art. 24, eerste lid,
Pachtwet), maar dit sluit op zichzelf niet het recht in voor de pachter om
onverschillig wat te planten op de gepachte gronden. De uitzonderingen die
aan de pachter toegestaan worden, dienen limitatief te worden gei:nterpreteerd. De pachters beschikken niet over een schriftelijke toestemming van de
verpachters. De aanplantingen zijn niet noodzakelijk voor de bewaring van
het pachtgoed en zij dienden ook niet als vervanging van dode of gevelde
bomen. Daar het in deze zaak om laagstammige fruitbomen gaat, moeten de
pachters voldoen aan een aantal welbepaalde voorwaarden, die gezamenlijk
dienen te worden vervuld. Reeds wat de eerste voorwaarde betreft, zijn de
pachters in gebreke vermits het met name niet gaat om een fruitaanplanting
van tenminste 50 a. Ret gaat bijgevolg om een niet toegelaten aanplanting,
zodat de verpachters de wegruiming ervan mogen vorderen (Rb. Leuven,
25 september 1991, R.W., 1991-92, 1068).
495. WERKEN NOODZAKELIJK VOOR DE BEWOONBAARHEID VAN DE HOEVE. -De
eisers zijn sinds 1965 pachters van een hofstede met gebouwen, waaronder
een woonhuis, dat eigendom is van de verweersters. Op 21 augustus 1984
legden de eisers een verzoekschrift voor oproeping van verweersters in
verzoening neer, teneinde hun akkoord te bekomen tot uitvoering van
werken aan het gepachte woonhuis, noodzakelijk voor de bewoonbaarheid
ervan, o.a. dichtingswerken tegen opstijgend vocht, uitbreiding van de
keuken en inrichting van een badkamer. De eis wordt gesteund op art. 25
en 26 Pachtwet. De verweersters betogen dat de voorgestelde werken niet
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beantwoorden aan een van de voorwaarden van art. 25 Pachtwet met name de
noodzakelijkheid van die werken. Bij de beeindiging van de pacht heeft de
pachter, die de kosten van die werken heeft gedragen, waarvoor hij de
schriftelijke toelating kreeg of de machtiging van de vrederechter, recht op
een vergoeding gelijk aan de waardevermeerdering die het goed daardoor
gekregen heeft. De vrederechter stelt een ambtenaar van het ministerie van
landbouw aan als expert. Hij beveelt ook een plaatsbezoek met een persoonlijke verschijning. De eisers worden gemachtigd tot uitvoering van de door
de expert beschreven werken en dit voor een totaal bepaald bedrag van
487.798 frank+ B.T.W., met dien verstande dat eisers bij de beeindiging van
de pacht slechts de kostprijs van de litigieuze werken in rekening zullen
mogen brengen die ze zelf uitvoerden of lie ten uitvoeren op basis van voor te
leggen rekeningen en facturen (Vred. Menen, 6 aprill988, T. Vred., 1989,
19). Een gelijkaardige zaak werd een drietal jaren eerder in dezelfde zin
beslecht. Wanneer de pachter aan het gepachte goed werken wenst uit te
voeren die noodzakelijk zijn voor de bewoonbaarheid, heeft de vrederechter
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 gerechtelijk deskundige. De pachters riepen de
verpachters op in verzoening om hun akkoord te bekomen tot uitvoering van
werken aan het gepachte woonhuis die noodzakelijk waren voor de bewoonbaarheid ervan, o.a. dichtingswerken tegen opstijgend vocht, uitbreiding van
de keuken, inrichten van een badkamer. De verpachters betogen dat de
voorgestelde werken niet beantwoorden aan een van de vereiste voorwaarden
van art. 25 Pachtwet, met name de noodzakelijkheid van die werken. De
vrederechter beveelt plaatsbezoek met een persoonlijke verschijning en stelt
dus de ambtenaar van het ministerie van landbouw aan als deskundige.
(Vred. Menen, 10 juli 1985, T. Vred., 1987, 265). Bis repetita placent?

496. VERGOEDING VOOR DE DOOR DE PACHTER GEBOUWDE STAL.- Aan een
pacht is een einde gekomen na opzegging door de verpachters. Betwist wordt
welke vergoeding verschuldigd is voor een door de pachter opgerichte stal
tot oprichting waarvan slechts een mede-eigenaar toestemming heeft gegeven. De wetgever heeft enkel gewild dat een vergoeding verschuldigd is,
indien het gebouw is opgericht ingevolge een akkoord tussen pachter en
verpachter en dit akkoord bij geschrift is vastgesteld. De toestemming moet
slaan op de oprichting van het gebouw en kan slechts worden gegeven door
alle mede-eigenaars. Nu dit niet het geval is en niet betwist wordt dat de stal
een nieuw werk uitmaakt, moet daarop art. 26.1 laatste lid Pachtwet toegepast worden. Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan
hetgeen de pachter tijdens de laatste drie jaren aan pacht betaald heeft
(Rb. Brugge, 7 november 1983, R. W., 1989-90, 336).
497. UITTREDINGSVERGOEDING. - Nadat de opzegging door de verpachter
geldig verklaard was, vordert de pachter een uittredingsvergoeding. Voor-
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eerst stelt de vrederechter vast dat de partijen gehouden zijn tot loyale
samenwerking, inzonderheid wat betreft de bewijslevering. Alhoewel de
verpachter sinds eind 1982 wist dat de pachters aanspraak maakten op een
gewone en bijzondere uittredingsvergoeding, heeft hij gewacht tot 21 mei
1986 om deze vergoedingen te betwisten. Dit is meer dan 2 jaar na het vonnis
van 19 december 1983, waarbij werd vastgesteld dat de pachters op de
inleidende zitting de geldigheid van de pachtopzegging niet verder betwistten en veroordeeld werden het pachtgoed te verlaten. Dergelijke houding is
niet fair. De gevolgen van de onvolledige bewijslevering door de pachters
dienen derhalve mede door de verpachter te worden gedragen. M.b.t. de
gewone uittredingsvergoeding blijkt uit de door de pachters bewezen omzet
die gerealiseerd werd op de kleine bedrijfsoppervlakte in het jaar voorafgaand aan de pachtbeeindiging en onmiddellijk nadien, dat zij de landbouwexploitatie naar behoren hebben gevoerd. Het client dan ook aangenomen te
worden dat zij de geexploiteerde gronden onderhielden en vetten. Daaruit
volgt dat bij de pachtbeeindiging meststoffen in de grond zijn achtergebleven, waarvoor zij recht hebben op vergoeding. Daarbovenop komt de vergoeding voor de aangebrachte afsluitingen, aanplantingen van bomen en
watervoorzieningen. Die wordt geraamd op een bedrag van 168.217 frank.
De vergoeding uit hoofde van verbeteringswerken wordt niet toegekend bij
gebrek aan bewijs. Als buitengewone uittredingsvergoeding wordt een vergoeding toegekend van 66j86frank,_plus een-bedrag-van -16.650-frankvoof
bedrijfsverlies aan dieren en voor bedrijfsverlies aan de hoeve-uitrusting. De
verliezen op bedrijfsgebouwen worden niet bewezen. Dan blijft er nog de
post winstderving voor de genotsderving door verlies van grond: hiervoor
wordt een vergoeding van 280.000 frank toegekend. Tenslotte zijn de
pachters gerechtigd op 168.000 frank voor gederfde inkomsten uit hoofde
van verlies van de varkenskweek. Voor de gewone uittredingsvergoeding en
de buitengewone uittredingsvergoeding wordt dus een totaal van 709.753
frank toegekend. Iedere partij draagt de gedingkosten die door haar zijn
uitgezet (Rb. Gent, 20 mei 1988, T. Agr. R., 1988, 194).
498. BEWIJS VAN MEERWAARDE.- De vrederechter van Gembloux heeft op
4 december 1979 de opzegging geldig verklaard die gegeven werd aan de
huidige appellanten door de huidige ge"intimeerden, eigenaars van 42,5 ha.
Als gevolg van deze v66r 30 september 1981 geldig verklaarde opzegging
moet het probleem van de vergoeding geregeld worden. De pachter moet wel
het bewijs leveren dat hij meststoffen heeft gestrooid. Een gerechtelijke
deskundige heeft een pedologische analyse van de gronden gemaakt. Ook
facturen voor de levering van meststoffen voor de jaren 1978, 1979, 1980 en
1981 worden voorgelegd. De expert becijfert het bedrag van de vergoeding
op 207.513 frank. De ge"intimeerde verpachters doen beroep op art. 43.4 van
de Pachtwet en willen deze vergoeding venninderd zien als gevolg van een
verlies van humus en van het feit dat de aanwezigheid van wilde bieten
schade heeft veroorzaakt. Er werd in het begin van de pacht echter geen
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plaatsbeschrijving opgemaakt, hetgeen de bepaling van de humus bij de
aanvang onmogelijk maakt. Wat de wilde bieten betreft heeft de expert de
pachters vrij gepleit van elke aansprakelijkheid uit dien hoofde omdat in 1981
(de datum van de uittreding) de landbouwers nog niet over de technische
middelen beschikten om deze bieten te vemietigen. De pachters krijgen ook
een vergoeding van 481.250 frank voor de afwateringswerken die zij uitgevoerd hebben in 1956 en 1972 (Rb. Namen, 4 februari 1991, T Agr. R.,
1992, 54).
Een pacht komt tot zijn einde bij het overlijden van de pachter. De vereffenaar van de nalatenschap van laatstgenoemde kan natuurlijk onmogelijk
vaststellen of meststoffen op de verpachte percelen gestrooid werden door de
overledene. De meerwaarde die een grond in goede staat van onderhoud
vertoont in verhouding tot een verwaarloosd perceel kan natuurlijk met alle
middelen van recht vastgesteld worden, hierin begrepen vermoedens en
verwijzingen naar de gebruiken van de streek. De vrederechter beslist bij
verwijzing naar het gebruik van zijn kanton dat de meerwaarde die aan de
betwiste gronden toegevoegd werd door de uitbating gedurende 33 jaren
door de overledene ex aequo et bono vastgesteld kan worden op twee jaren
pacht, hetzij een bedrag van 37.050 frank (Vred. Zellik, 8 maart 1988,
T. Vred., 1991, 75; bevestigd door Rb. Bergen, 9 maart 1990).
499. ONDERSCHEID ,NIEUWE GEBOUWEN EN WERKEN". ,VERBETERlNGEN". - fn
casu werd een zeugenstal zonder schriftelijke toestemming van alle medeeigenaars opgericht. Heeft de pachter zonder toestemming van de verpachter
of machtiging van de vrederechter gebouwd, dan zal het bedrag van de
vergoeding niet boger zijn dan wat de pachter tijdens de 3 laatste jaren in het
geheel aan pacht heeft betaald voor de gezamenlijke goederen die hij van
dezelfde verpachter in pacht had. De vergoeding is verschuldigd bij het
verstrijken van de pacht, niet bij de vervreemding van het pachtgoed. Voor
het berekenen van de uittredingsvergoeding moet een onderscheid gemaakt
worden tussen ,nieuwe gebouwen en werken" en ,verbeteringen". De
verbeteringen dienen aangerekend te worden tegen hun huidige meerwaarde,
maar met een maximum van de oorspronkelijke kostprijs. Er is geen meerwaarde wanneer ze op het tijdstip van de beeindiging van de pacht geen enkel
nut meer vertonen. Uit het deskundigenverslag blijkt dat alle werken die
werden uitgevoerd door de pachters dienstig zijn geweest voor de exploitatie
van het goed of noodzakelijk waren voor de bewoonbaarheid ervan. Zij
komen derhalve in aanmerking voor vergoeding. Uit de tekst en de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 november 1969 blijkt dat het woord
,werken", dat in de artt. 25 en 26 Pachtwet voorkomt, alle werken bedoelt,
ook de herstellingswerken die noodzakelijk zijn voor bewoonbaarheid van
het gepachte goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de
bestemming ervan. Daaruit volgt dat herstellingen ,werken" kunnen zijn in
de zin van genoemde wetsbepalingen. Als nieuwe gebouwen en werken
moeten in casu worden beschouwd: de zeugenstal, de erf- en wegverhar-
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dingen, de uitbreiding van de waterleiding en het aanbrengen van drinkbakken, de centrale verwarming, twee radiatoren die zorgen voor de verwarming
van de zeugenstal en twee gierputten. Bij het verstrijken van de pacht heeft
de pachter voor de door hem opgerichte gebouwen recht op welbepaalde
vergoedingen waarvoor hij tot zekerheid van zijn schuldvordering op de
verpachter-eigenaar een hypothecaire inschrijving kan nemen. Door de
Pachtwet wordt derhalve aangenomen dat de pachter die dergelijke gebouwen op het pachtgoed opgericht heeft, geen eigenaar is van die gebouwen, en
alleen tegenover de verpachter-eigenaar een welomschreven beschermd
recht op vergoedingen heeft bij het einde van de pacht, terwijl de verpachter-eigenaar die gebouwen vanaf hun oprichting in eigendom verworven
heeft, waarvoor hij bij het einde van de pacht aan de uittredende pachteroprichter een wettelijke vergoeding dient te betalen (Rb. Brugge, 4 december
1987, R. W., 1989-90, 338).
500. OPZEGGING DOOR DE PACHTER. BEPERKING VAN DE VERGOEDING. -De
vergoeding die aan de pachter betaald moet worden omdat hij werken en
gebouwen gerealiseerd zou hebben in overeenstemming met art. 25 van de
Pachtwet, wordt beperkt indien de pacht wordt beeindigd op initiatiefvan de
pachter. De vergoeding wordt beperkt tot de globale pachtprijs die door de
betrokken pachter tijdens de laatste 5 jaren werd betaald voor alle gronden
die a_an dezelfde eigenaar toebehoren en door hem gepadit werden. Billijk-heidsargumenten kunnen deze dwingende wetsbepaling niet opzijschuiven,
evenmin als de theorie van de vermogensverschuiving zonder oorzaak. De
verrijking van de verpachter is hier gerechtvaardigd door een wetsbepaling.
Mutatis mutandis kan men de situatie van de pachter die het initiatief nam om
opzegging te geven vergelijken met die van de vruchtgebruiker, die volgens
art. 599 B.W. geen recht heeft op vergoeding voor de verbeteringen die hij
aan de zaak heeft aangebracht, zelfs indien deze een meerwaarde zouden
meebrengen. De vrederechter had een deskundige aangeduid om de meerwaarde door de werken te ramen. De meerwaarde bleek 1.500.000 frank te
bedragen. De som van de vergoeding mag nochtans niet boger zijn dan het
bedrag van de pachtgelden voor de vijflaatste jaren, met name 177.419 frank
(Rb. Dinant, 26 april 1989, T. Agr. R., 1990, 52). De vrederechter van
Beauraign zag het anders.

De vordering strekt tot veroordeling van de verpachter om de pachter
1.375.000 frank te betalen als uittredingsvergoeding voor navetten, afscheidingen, verbeteringen en oprichting van gebouwen tijdens de pacht. De
verpachter houdt voor dat de betaling van 177.419 frank, met name het
bedrag van de pachtgelden van de 5 laatste jaren, voldoende is, vermits
volgens art. 16.1 lid 3 van de Wet van 4 november 1969 de pachtovereenkomst beeindigd werd op initiatief van de pachter. De verpachter heeft de
goederen in 1957 gekocht voor 625.000 frank. Hij zegt die goederen gekocht
te hebben om de eiser- de pachter- uit een moeilijke financiele situatie te
helpen. Deze beweert op zijn beurt dat hij en zijn broer veel meer hadden
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kunnen krijgen, maar dat zij omwille van hunjonge leeftijd en hun staat van
onverdeeldheid niet meer hebben gekregen. Ze zijn dan in 1957 pachters
geworden van die goederen. In 1972 hebben de broers de toelating verkregen
van de verpachter om een stal te bouwen. Sinds 1976 is de eiser totaal
werkonbekwaam, terwijl zijn broer, een van de pachters, schielijk overleden
is in 1980. In die omstandigheden betekende hij opzegging bij aangetekend
schrijven van 25 februari 1981. Bij aangetekend schrijven van 4 maart 1981
gaf verweerder zijn akkoord hierover. Later wordt de vraag gesteld naar de
vergoeding van de nieuw gebouwde stal. De eiser doet beroep op de billijkheid en op de verrijking zonder oorzaak. Ret gebouw dat opgericht werd, was
noodzakelijk en dienstig voor de exploitatie van het gehuurde goed. Op het
ogenblik van de bouw ervan, konden de eiser en zijn broer niet voorzien
welke ongelukken zich op hen zouden storten en hen zouden dwingen
opzegging te geven. De vrederechter vindt dat de eiser op grond van zijn
constructies en werken een vergoeding kan vorderen die overeenstemt met
de meerwaarde die aan het gehuurde goed gegeven werd (Vred. Beauraign,
13 augustus 1985, T. Agr. R., 1990, 59).
501. ,GEDWONGEN" OPZEGGING DOOR DE PACHTER. -De vrederechter verklaart de pachtovereenkomst ontbonden. Ben deskundige wordt aangesteld
om de uittredingsvergoeding te begroten. Die wordt geraamd op een bedrag
van 703.082 frank. Ret bedrag van de vergoedingen wordt echter betwist
omdat de pacht een einde nam door het feit van de pachters. Dit aanvaardt de
vrederechter niet. De pachters hebben hun uitbating niet vrijwillig ontmanteld: zij hebben integendeel die ontmanteling moeten ondergaan omwille van
opeenvolgende vervreemdingen door de oorspronkelijke verpachters, waardoor de pachters perceel na perceel het bezit van de pachtgronden kwijt
geraakten. De ontbinding van de pachtovereenkomst vindt zijn reden in
overmacht, met name de opeenvolgende verliezen van het bezit van alle
pachtgoederen. De verpachters laten ook gelden dat de oorspronkelijk bestaande stallen bestemd waren voor 50 dieren en dat deze veestapel beantwoordt aan de oppervlakte van 15 ha die het voorwerp uitmaakten van de
pacht. Met de bouw van een stal die de capaciteit van de stallen verdubbelde
hebben de pachters een overuitrusting gecreeerd die niet beantwoordt aan de
bestemming van de verpachte goederen. De expert heeft hier wel degelijk
aandacht aan besteed. V andaag de dag is een hoeve van 15 ha niet meer
rendabel in het kader van een extensieve uitbating. Ret is noodzakelijk om de
uitbating te intensifieren. In dat perspectief was het creeren door de pachter
van een ,stabulation fibre" conform met de bestemming van het gehuurde
goed. Toegegeven wordt dat een vergoeding niet nodig was voor de melkmachine die ter plaatse achtergelaten werd, omdat dit materiaal gemakkelijk
naar de nieuwe installatie van de pachters kon worden vervoerd. De vraag
stelde zich nu wie die vergoedingen moest betalen, onder meer de vergoeding voor de gebouwde stal. Vermits in de koopovereenkomst die de verpachter gesloten had de stal uitdrukkelijk uitgesloten was van de koop, is de
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enige die die vergoeding moet betalen aan de pachter de verkoper, zijnde de
verpachter (Vred. Hamoir, 27 mei 1982, T. Agr. R., 1990, 132).
502. MINNELIJKE ONTBINDING. AFSTAND VAN VERGOEDING.- Wanneer bij de
minnelijke ontbinding van een pachtovereenkomst de pachter geen aanspraak heeft gemaakt op een uittredingsvergoeding, kan daaruit niet afgeleid
worden dat de pachter daarvan stilzwijgend afstand heeft gedaan, noch dat
hij zijn recht zou verwerkt hebben in deze materie van dwingend recht. De
dagvaarding strekt ertoe de solidaire betaling te bekomen van een eindepachtvergoeding begroot op 2 miljoen voor een totale oppervlakte van
ongeveer 21 ha. Op 21 september 1902 werd voor notaris een pachtcontract
afgesloten tussen een eigenaar en een pachter. De huidige eiser is de achterkleinzoon van de pachter en de verweerders zijn de kleinkinderen van de
eigenaar. Op 18 februari 1985 werd door de partijen voor de vrederechter een
minnelijke akkoord afgesloten, waardoor de pacht ontbonden werd. Overeenkomstig art. 45, al. 5 Pachtwet kan afstand van vergoeding enkel gebeuren door een verklaring voor de vrederechter na ondervraging. Deze
termen houden in dat er hieromtrent een formele interpellatie van de vrederechter nodig is, die bij gelegenheid van het ingeroepen akkoord niet heeft
plaatsgehad(Vred. Bilzen, 6juni 1990,Limb. Rechtsl., 1990, 175). Wanneer
de contracterende partijen beslist hebben om in gemeenschappelijk akkoord
aan de lopende pacht een ~inde te stellen overeenkomstigart~ 14-van. ae
Paclitwet, mag de pachter in dezelfde akte aan het geheel of een gedeelte van
de eindehuurvergoeding verzaken. Daarop heeft de huidige verweerder de
eigendom van die gronden verworven (Vred. Louveigne, 19 april 1988,
T. Vred., 1989, 147).
AFDEL!NG
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ONDERVERPACHTING EN PACHTOVERDRACHT

§ 1. Algemene regels
In de Pachtwet geldt sinds de Wet van 7 juli 1951 het principieel verbod van
pachtoverdracht en onderpacht, en dit in afwijking van art. 1717 B.W.
503. OPENBARE AANBESTEDING? - De toelating die aan de pachter gegeven
wordt door een verpachter, al is deze een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke instelling, om de huur over te dragen en die niet leidt tot het
sluiten van een nieuwe pacht, is niet onderworpen aan de procedure van
gunning die voorzien is in art. 18 Pachtwet. Op die procedure moest in casu
geen beroep gedaan worden door de gemeenteraad en men kan haar geen
machtsoverschrijding verwijten. Art. 18 Pachtwet betreft uitsluitend de
hypothese van een nieuwe huur en heeft niets te maken met het onderhavig
geval dat betrekking heeft op de overdracht aan een derde die niet de
hoedanigheid heeft van bevoorrechte cessionaris voorzien in art. 34 Pachtwet. Deze overdracht is geregeld door de artt. 30 e.v. Pachtwet, zowel voor
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de pachten die toegestaan worden door een publiek bestuur of door een
pub1iekrechte1ijke rechtspersoon, als voor de pachten toegestaan door een
particu1ier (R.v.St., 28 oktober 1987, Adm.Publ., 1987, 135).
504. PACHTOVERDRACHT ZONDER TOESTEMMING. ONTBINDING PACHT. - In
strijd met de pachtovereenkomst en zonder voorafgaande toestemming van
de verpachter werd de pacht overgedragen. De appe1rechter oordeelt dat die
overdracht een emstige inbreuk uitmaakt op de contractue1e verp1ichtingen
van de pachter, die voldoende emstig en gewichtig is om de pachtontbinding
op grond van art. 1741 B.W. te kunnen uitspreken. Ret vonnis beslist dat
art. 29 Pachtwet niet toepasselijk is op de verboden pachtoverdracht, zodat
de verpachter geen schade hoefde te bewijzen. Ret Rofvan Cassatie stelt dat
het vonnis de Pachtwet schendt door de ontbinding van de overeenkomst uit
te spreken zonder nate gaan of de verpachter enige schade heeft gel eden. Uit
het gebruik van de uitdrukkingen ,en daardoor schade ontstaat voor de
verpachter" en ,naargelang van de omstandigheden" en uit de omstandigheid dat de gehoudenheid van de pachter tot schadeloosstelling aan de
ontbinding wordt verbonden, dient te worden afgeleid, eensdeels dat de
wetgever aan de feitenrechter heeft willen overlaten te apprecieren of de
niet-uitvoering van het contract voldoende emstig is om de ontbinding ervan
uit te spreken, en anderdeels, dat het emstig karakter van de niet-uitvoering
dient te worden beoordeeld met inachtneming van het a1 dan niet bestaan van
schade aan de zijde van de verpachter. Deze regeling doet geen afbreuk aan
het bepaalde in art. 1741 B.W. (Cass., 11 oktober 1991, R. W., 1991-92, 623,
noot; Arr. Cass., 1991-92, 141; Pas., 1992, I, 116). Anderhalfjaar later moet
het Rof nog eens aan die regel herinneren.

De pachter, die in strijd met art. 30 Pachtwet, zijn pacht geheel of ten dele
overdraagt aan anderen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van
de verpachter, of die in strijd met art. 34 Pachtwet, aan de echtgenoot van een
van zijn afstammelingen, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht
enke1 ten dele en niet geheel overdraagt, komt een bepaling van de Pachtwet
niet na en valt dus onder toepassing van art. 29 van dezelfde wet. Uit het
gebruik in art. 29 van de bewoordingen ,daardoor schade ontstaat voor de
verpachter" en ,naar gelang van de omstandigheden", alsmede uit de verplichting van de pachter tot vergoeding van die schade " in geval van ontbinding door (zijn) schuld", moet worden afgeleid dat het de bedoeling van de
wetgever is geweest dat de feitenrechter oordeelt of de niet-uitvoering van de
pachtovereenkomst ernstig genoeg is om ontbinding uit te spreken en dat,
anderzijds, het emstig karakter van de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld op grond van het al dan niet bestaan van schade aan de zijde van de
verpachter. Die regel wijkt niet afvan art. 1741 B.W. Door de ontbinding van
de pacht uit te spreken, zonder na te gaan of de verpachter schade heeft
geleden, heeft het vonnis art. 29 van de Pachtwet en art. 1741 B.W. geschonden(Cass., 15 apri11993,J.L.MB., 1993, 1015,nootRenier,P.;R.W., 199394, 339; Arr. Cass., 1993, 364; T. Not., 1994, 181, noot; Pas., 1993, I, 361).
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Bertels is pachter op een grond die eigendom is van de gemeente Bassenge,
in de schilderachtige streek van Canne dicht bij het fort van Eben-Emaal. De
gemeente vordert de ontbinding van de pacht op grond van art. 29 Pachtwet.
Maar de ontbinding die gevraagd wordt omdat de pachter onderverhuurt
zonder toelating van de verpachter, is een te emstige maatregel om uitgesproken te worden indien niet bewezen wordt dat de verpachter hierdoor
schade geleden heeft. Ook wordt beweerd dat de pachter het goed niet als een
goed huisvader onderhoudt. Maar als enig bewijsmiddel wordt een P.V. van
7 september 1990 voorgelegd dat door de gemeentelijke politie van Bassenge
is opgesteld en die de aanwezigheid vaststelt van ontelbare distelplanten. De
vordering wordt ongegrond verklaard (Vred. Fexhe-Slins, 9 maart 1992, J. T.,
1993, 111).
Een pachter, die slechts ten bijkomstige titel landbouwkundig uitbater is,
wordt geprepensioneerd in het kader van zijn hoofdactiviteit. Dit statuut
ontneemt hem zijn recht tot uitbating in de mate die toegelaten is door de
pensioenwetgeving, niet. De verpachter mag het hem niet ten kwade duiden
dat zijn echtgenote meewerkt aan de exploitatie, zelfs indien zou blijken dat
de pachter haar de pacht heeft moeten overdragen of haar het goed heeft
moeten onderverhuren. Bij gebrek aan schade is er geen reden tot ontbinding
(Rb. Hoei, 16 oktober 1985, Rev.Liege, 1988, 109).
Een pensioengerechtigde pachter _h~~ft__z;ijn hedrijf, dienm en gereedsclrap
overgedrag-en alsmeae- ae --pacllt van de gronden. Daamaast heeft hij de
gronden die hem toebehoren verhuurd, en voor zichzelf slechts een perceel
dat hij pachtte behouden met het doel zijn pensioen aan te vullen met het
fokken van enkele dieren. Dit perceel wordt echter feitelijk uitgebaat door
dezelfde derde die het bedrijf heeft overgenomen, onder het mom van een
ruil van diensten. Het is betekenisvol dat die derde het gras aan het maaien
was op de betwiste weide en er snel mee ophield toen een deurwaarder dit
kwam vaststellen. De zogenaamde pachter kan ook geen enkele rekening
of uitbatingscijfer voorleggen. Een geheel van nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens tonen aan dat de pacht van het betwiste perceel
van 1 ha eigenlijk overgedragen werd. De persoonlijke verschijning van de
partijen werd bevolen. De vrederechter is ervan overtuigd dat de gepensioneerde pachter maar doet alsofhij dat perceel nog uitbaat. De rechter spreekt
dan ook terecht de verbreking van de pacht uit wegens niet toegelaten
pachtoverdracht of onderpacht (Vred. Ciney, 14 maart 1990, T. Agr. R.,
1992, 62).
505. BEWIJS vAN DE TOESTEMMING. - De door de verpachter gegeven toestemming om een pacht over te dragen, kan niet alleen blijken uit een
geschrift, doch ook uit een gerechtelijke bekentenis, een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis, of uit de uitvoering van de overdracht door de
verpachter. De notaris had als lasthebber van de eigenaars toegestemd met de
pachtoverdracht (Cass., 22 april1988, Pas., 1988, I, 1002; Arr. Cass., 198788, 1057).
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De pachter kan het bewijs niet leveren van de voorafgaande toestemming van
de verpachter tot de pachtoverdracht. Ret bestaan van een pachtoverdracht
zou toelaten door de gemeenschappelijke wil van partijen het voordeel van
de pachtwetgeving ten voordele van de nieuwe huurder te behouden, al is
deze geen landbouwer. lets anders is het om met alle middelen van recht,
getuigen en vermoedens inbegrepen, het sluiten van een nieuwe pachtovereenkomst tussen partijen te bewijzen. Maar het beroep van de huurder dat
erin bestaat een manege uit te baten met een fokkerij van rijpaarden sluit dan
uit dat de Pachtwet van toepassing zou zijn (Vred. Waver, 11 januari 1990, T
Agr. R., 1991, 221).
De verpachtster, mevrouw Botteman, vraagt ontbinding van de pacht omdat
de pachters de hoeve zouden onderverhuurd hebben zonder haar voorafgaandelijk akkoord. Die toestemming moet volgens de rechtbank nochtans
niet geschreven zijn. Ze kan door andere middelen bewezen worden en met
name door de houding die de verpachter in de loop van de overeenkomst
aanneemt. Nu blijkt dat de vader van mevr. Botteman, de oorspronkelijke
verpachter, nooit een formeel akkoord vereist heeft om onder te verhuren.
Trouwens, tijdens de verzoening heeft de pachter uitgelegd dat de huurschade het feit was van vroegere onderhuurders en mevr. Botteman heeft het
bestaan van die onderverhuring nooit betwist op dat ogenblik. Wat betreft de
andere delen van het verpachte goed namelijk deze die dienen voor de
landbouw, en niet voor de bewoning, haalt de verpachtster een verklaring
aan van de pachter tegenover de verbalisanten afgelegd bij een strafonderzoek na een brand in het verpachte goed. Hij zei: ,Ik onderverhuur de
gebouwen en de gronden met landbouwbestemming en met name een
schuur". Volgens de verpachtster heeft men hier te maken met een bekentenis dat die goederen, die in elk geval een toestemming behoefden om
onderverhuurd te worden, onderverhuurd zijn zonder geschreven toestemming van de verpachtster. Zij verwijst ook naar de verklaringen van de
onderhuurders volgens welke zij naast het hoevegebouw eveneens de naburige stal onderhuurden, waarvoor eveneens een geschreven toelating vereist
was en volgens welke de naburige schuur en een ander deel van de hoeve
gebruikt werden door Atilio Torelli, de schoonvader van de pachter, voor
zijn landbouwbedrijf. De pachter legt uit dat de uitdrukking ,onderverhuren" die hij gebruikt heeft in het kader van het strafonderzoek gebruikt werd,
zowel om zijn betrekkingen met de verpachtster te duiden, als deze met de
onderhuurder en dat men er dus geen betekentenis mag in zien. Anderzijds
mag de verpachtster zich niet beroepen op juridische kwalificaties die door
derden, met name de onderhuurders, gegeven werden aan een situatie. De
pachter meent voldoende tegenbewijs geleverd te hebben van hetgeen de
verpachtster heeft willen bewijzen aan de hand van een procesverbaal van
een gerechtsdeurwaarder waarin niet werd bewezen dat de dieren die zich in
de stal bevonden hem niet toebehoorden, evenals op grond van verschillende
documenten, attesten van derden, facturen en verzekeringspolissen. Hij legt
uit dat zijn schoonvader Atilio Torrelli hem helpt in het kader van zijn
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exploitatie zonder dat men hier mag spreken van een onderverhuring. De
schoonvader werkt onder zijn Ieiding en zijn verantwoordelijkheid. De
rechtbank wordt overtuigd. De ontbinding van de pacht wordt niet uitgesproken (Rb. Bergen, 15 juni 1990, T. Agr. R., 1991, 197).

506. ONTBINDING.- Art. 1184 B.W. en 1741 B.W. zijn van toepassing op de
pachtovereenkomst. Art. 29 van de Pachtwet doet geen afbreuk aan art. 1184
B.W. De rechtbank oordeelt soeverein of de aan de andere partij verweten
tekortkoming emstig genoeg is om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen. Wanneer art. 30 van de Pachtwet bepaalt dat de pachter in principe het
gepachte goed niet geheel of ten dele in onderpacht mag geven behoudens de
toestemming van de verpachter, kan de niet-nakoming hiervan gesanctioneerd worden door een ontbinding van de hoofd-pachtovereenkomst, zoals
bepaald in art. 29 van de Pachtwet, d.i.: indien de niet-uitvoering van het
contract voldoende emstig is om de ontbinding ervan uit te spreken. Ret
huidig geschil kan geen andere oplossing krijgen naargelang de gemtimeerde
zich steunt op art. 29 van de Pachtwet of op art. 1741 B.W., die immers aan
mekaar geen afbreuk doen (Rb. Leuven, 21 november 1986, T.B.B.R., 1987,
81).
507. RUILPACHT IS GEENVERMOMDE ONDERPACHT.- De ei~eres}'~rwijLaan
de pachter een vermomde onderpacht. Het onaerzoek van de vrederechter
onderstreept duidelijk dat de pachter en zijn dochter zich houden aan de
uitbating van de weiden. Met een andere pachter is er een ruil van cultuur
gebeurd. De verweerder baat op ondubbelzinnige wijze gronden uit die hij
heeft gekregen in ruil voor diegene die hij heeft afgestaan. De ,convention
d'echange de culture" is de bekrachtiging van een feitelijke situatie, met
name de uitbating door de verweerder van een grond waarvan hij het pachtrecht overgedragen heeft aan de andere pachter. Ret gaat om een onbenoemde overeenkomst. Art. 30 Pachtwet bepaalt dat ruil met het oog op het
bewerken van de pachtgoederen niet als onderpacht beschouwd wordt. Een
dergelijke ruil heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de
pachters noch op die van de verpachters. Vandaar dat de vrederechter de
enge opvatting van de eiseres over de pachtovereenkomst niet deelt en dus de
ontbinding ten nadele van ve1weerder wordt geweigerd. Ret zou anders zijn
indien verweerder elke landbouwkundige activiteit zou gestopt hebben en
geen vee of materiaal meer zou bezitten. De verweerder heeft echter de
werkelijkheid van de ruil bewezen en men kan hem geen vermomde onderverhuring verwijten. De vrederechter geeft prioriteit aan een overeenkomst
die in zijn ogen de vrucht is van de solidariteit of van de wederzijdse hulp
tussen boeren op voorwaarde dat de pachtgelden regelmatig betaald worden
en dat de gronden die het voorwerp van de ruil uitmaken regelmatig uitgebaat worden door diegene die er de uitbaters van geworden zijn (Vred.
Hoey, 4 september 1987, T. Agr. R., 1987, 315).
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§ 2. Bevoorrechte pachtoverdracht
508. INLEIDING. - De bevoorrechte pachtoverdracht heeft aanleiding gegeven tot veel commentaren. Deze houdt namelijk in dat zonder toestemming van de verpachter een lopende pacht wordt vervangen door een nieuwe
pacht. Dit werd ingevoerd door de Wet van 4 november 1969. De wet somt
op limitatieve wijze 6 redenen op waarop de verpachter zich kan steunen om
verzet te doen. Eigenlijk moet er een 7de reden aan toegevoegd worden, met
name indien de verpachter opwerpt dat de kennisgeving niet op correcte
wijze gebeurde. De nonchalante pachter is vervallen van het voorrecht dat de
wet aan zijn overdracht hecht indien hij nalaat op scrupuleuze manier de
vormvereiste van art. 35 Pachtwet nate leven. Maar moet de verpachter van
die onregelmatigheid gewag maken binnen de 3 maanden vanaf de betekening van de overdracht? Waarom trouwens zou een verpachter zich moeten
verzetten tegen een overdracht waarvan hij weet dat ze geen gevolgen kan
sorteren (Rb. Bergen, 29 september 1989, JL.MB., 1990, 477, noot
Renier, P.)?
509. VERZET TEGEN PACHTVERNIEUWING NA PACHTOVERDRACHT.- Bij aangetekende brief van 25 september 1990 heeft de pachter aan de eigenaar
kennis gegeven van bet feit dat hij de pacht op datum van 1 juli 1990 heeft
overgedragen aan zijn enig kind. Die dochter is geboren op 27 augustus 1955
en was derhalve 35 jaar oud op het ogenblik van de overdracht. Zij is
verpleegster van beroep en werkt sinds 1 september 1986 in een halftijdse
betrekking in de St.-Niklaaskliniek in Kortrijk. Sinds 1 maart 1990 doet zij
enkel nog dienst gedurende 7 nachten (van 21 u. 00 tot 7 u. 00) per periode
van 4 kalenderweken. Zij is gehuwd met een bankbediende, en is moeder van
twee kinderen van respectievelijk 9 en 7 jaar oud. Haar vader is weduwnaar
en met pensioen sinds 1 juni 1990. De verpachter laat gelden dat de
kennisgeving niet tijdig is gebeurd doordat de ingenottreding reeds zou
dateren van 1 oktober 1989. Hij laat tevens gelden dat de dochter niet over
de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt en evenmin over de nodige materiele middelen om het verpachte goed persoonlijk te exploiteren. Het
bedrijf werd in zijn geheel overgedragen aan de dochter en het blijkt dat
de datum van 1 juli 1990 inderdaad de datum van ingenottreding was, dit is
de datum waarop de overnemer het pachtgoed begint uit te baten voor eigen
rekening. De kennisgeving bij aangetekende brief van 25 september 1990 is
dus tijdig gebeurd, hetzij minder dan drie maanden na de ingenottreding. Als
enig kind heeft de dochter reeds meegeholpen met haar ouders op het
landbouwbedrijf, waar zij van kindsaf is opgegroeid. Op grond daarvan moet
aangenomen worden dat zij inderdaad over de nodige opleiding, ervaring en
kennis van landbouwtechnieken beschikt. Overigens lijkt het de vrederechter
normaal dat de beroepsbekwaamheid toeneemt naarmate de ervaring vordert,
terwijl de ervaring van een uitbating voor eigen rekening slechts kan beginnen na de pachtoverdracht. De enkele omstandigheid dat zij het diploma
behaalde van verpleegster en dat beroep effectief uitoefent, maakt haar niet
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onbekwaam om een landbouwbedrijf uit te baten. Uit niets blijkt dat de
uitbating, die sinds 1 juli 1990 gedaan wordt voor haar rekening, niet met de
nodige beroepsbekwaamheid zou gedaan zijn. Men kan weilicht vermoeden
dat haar vader a1thans in een overgangsperiode nog behulpzaam is om de
uitbating te doen slagen, maar de wet verzet zich niet daartegen. De landbouwexploitatie lijkt ook verenigbaar met het deeltijds uitgeoefende beroep
van verpleegster. Nu zij als enig kind het landbouwmateriaal en de veestapel
van haar vader heeft overgenomen, terwijl zij ook de beschikking heeft over
de stallingen, loodsen en bergplaatsen van de in de onmiddellijke nabijheid
gelegen ouderlijke woning, moet er niet aan getwijfeld worden dat zij over de
nodige materiele middelen beschikt om het pachtgoed op normale wijze te
kunnen uitbaten. Ret verzet wordt derhalve als ongegrond afgewezen (Vred.
Kortrijk, 13 augustus 1991, T. Agr. R. 1991, 272).

510. VERZET TEGEN PACHTVERNIEUWING VOOR DOELEINDEN VAN ALGEMEEN
Art. 37 § 1, 6° Pachtwet vereist niet dat de publiekrechtelijke
BELANG. persoon, die als reden van verzet het voomemen vermeldt het goed binnen
een termijn van minder dan 5 jaar aan te wenden voor doeleinden van
algemeen belang, zelf de pachtovereenkomst heeft gesloten. De Nationale
Landmaatschappij heeft na aankoop van een verpacht goed het recht zich op
grond van die bepaling te verzetten tegen een pachtvernieuwing. Na,_ogderzoekvan de_rechtsleer-komtde vrederechter toCdebeviiidingdat het recht
van verzet van een openbaar bestuur of een publielaechtelijke rechtspersoon
tegen de pachtvemieuwing na bevoorrechte pachtoverdracht erkend wordt
zonder dat als voorwaarde gesteld wordt dat dit openbaar bestuur of deze
publiekrechtelijke rechtspersoon zelf het pachtgoed rechtstreeks aan de
pachter-overdrager verpacht moet hebben. Door Eecklo en door Stevens
en Traest wordt een bijkomende voorwaarde gesteld, door het recht om
verzet aan te tekenen op grond van art. 37, § 1, 6° Pachtwet te beperken
tot het openbaar bestuur en de publielaechtelijke rechtspersoon die het
pachtgoed rechtstreeks aan de overdragende pachter zou hebben verpacht,
en waarbij aile openbare besturen en publiekrechtelijke rechtspersonen die
verpachte goederen aankopen van het recht op verzet op grond van art. 37,
§ 1, 6° van de Pachtwet uitgesloten zouden zijn. Dit is de bedoeling van de
wetgever niet geweest (Vred. Tielt, 17 december 1987, R. W., 1987-88, 924).
De Nationale Landmaatschappij is in aile rechten en verplichtingen van de
vorige verpachters-verkopers getreden en blijft gehouden o.a. de lopende
pacht ten voordele van de appellanten te eerbiedigen. W anneer laatstgenoemden die hun pachtersrechten aan hun zoon overdragen uit dien hoofde
aanspraak maken op pachtvemieuwing voor die zoon, verzet de Nationale
Landmaatschappij zich tegen de pachtvemieuwing na bevoorrechte pachtoverdracht. De Nationale Landmaatschappij beweert voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Brugge dat zij de bedoeling heeft om de verpachte
gronden aan te wenden voor de bouw van 15 sociale woningen en dat zij
op het perceel daamaast reeds bezig is met de oprichting van 11 sociale
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woningen. De publielaechtelijke rechtspersoon verzet zich tegen de pachtvemieuwing na bevoorrechte pachtoverdracht om het goed binnen een
termijn van minder dan vijf jaar voor doeleinden van algemeen belang aan
te wenden. In art. 37 § 1, 6° Pachtwet is slechts sprake van algemeen belang
en niet van algemeen nut. Het is derhalve zonder belang of de goederen al
dan niet werden verlaegen op basis van een K.B. dat de onteigening ten
algemene nutte beveelt of toestaat. De termen ,doeleinden van algemeen
belang" werden precies aangewend om te verduidelijken dat de betrokken
goederen door de verpachtende instantie niet dienden verlaegen te zijn op
grond van een K.B. dat de onteigening ten algemene nutte heeft bevolen of
toegestaan. De verpachter die bedoeld is in art. 37 § 1, 2° slaat zowel op de
verpachter die rechtstreeks aan de pachter-overdrager het pachtgoed heeft
verpacht, als op de verpachter, die in de loop van de pachtovereenkomst het
pachtgoed heeft aangekocht (Rb. Brugge, 18 mei 1990, T. Agr. R., 1990, 219,
noot Heyrick, M.). Het geschil betrof eens te meer de vraag ofhet verzet van
een openbaar bestuur of publielaechtelijke rechtspersoon tegen pachtvernieuwing na bevoorrechte pachtoverdracht, om het goed binnen een termijn
van minder dan vijf jaar aan te wenden voor doeleinden van algemeen
belang, al dan niet beperkt is tot het bestuur of de rechtspersoon die het
pachtgoed rechtstreeks aan de pachter-overdrager heeft verpacht. De vraag is
of de wetgever een onderscheid beoogd heeft tussen de term ,verpachter"
van art. 37 § 1, 2° Pachtwet en de termen ,openbaar bestuur of pub1iekrechtelijke rechtspersoon die het betrokken goed heeft verpacht" van art. 37
§ 1, 6° Pachtwet. De enige auteur die hierin een onderscheid meent te
bespeuren en zich houdt aan de letterlijke interpretatie van de tekst is
R. Eecklo in Pacht en Voorkoop, 1970, 530, p. 337. In de tweede uitgave
van dit hoek die dateert van 1990 wordt het vonnis van het Vredegerecht van
Tielt belaitiseerd en wordt gesteld dat een duidelijke wettekst niet voor
interpretatie vatbaar is. Uit de parlementaire stukken blijkt echter duide1ijk
de bedoeling van de wetgever.
511. GEEN BEWONINGSVERPLICHTING VOOR DE HOEVE. - De essentie van een
pachtovereenkomst is de exploitatie van het landbouwbedrijf; de bewoning
van de gebouwen is bijzaak. Aldus is voldaan aan de Pachtwet, wanneer het
pachtgoed in zijn geheel (d.i. de exploitatie van aile landbouwgronden, de
stallingen en de gebouwen van de hoeve voor dieren en materiaal) door de
ovememer op een landbouwkundige wijze geexploiteerd wordt. Het feit dat
de ouders van de ovememer het woongedeelte van de hoeve verder blijven
bewonen, kan niet beschouwd worden als een gedeeltelijke overdracht van
pachtgoederen en heeft bier niet tot gevolg dat geen pachtvemieuwing is
ontstaan. Een effectieve bewoning van de hoeve door de ovememer is niet
vereist (Rb. Hasselt, 18 november 1991, T. Not., 1992, 181).
De aan verpachtster betekende pachtoverdracht vermeldt het geheel van de
pachtgoederen. Later wordt vastgesteld dat de overdragers op de hoeve
blijven wonen. Dit volstaat niet om te gewagen van gedeeltelijke pacht-
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overdracht. Het is niet vereist dat de overgenomen hoeve door de ovememer
wordt bewoond, indien hijzelf reeds over een door hem en zijn gezin
bewoonde hoeve beschikt. Het betrof natuurlijk een bevoorrechte pachtoverdracht. De vordering die emaar streeft het verzet tegen de pachtvemieuwing ingevolge pachtoverdracht geldig te verklaren, wordt ongegrond bevonden (Vred. St.Truiden, 22 februari 1990, T Agr. R., 1990, 155; T. Vred.,
1990, 143).
Luidens art. 36 Pachtwet is de eigenaar die tegen een bevoorrechte pachtoverdracht opkomt, ertoe gehouden verzet aan te tekenen binnen de drie
maanden na de kennisgeving van de overdracht. Onder verzet verstaat men
niet alleen een gerechtelijke dagvaarding, maar ook een oproeping in verzoening tot minnelijke schikk:ing, op voorwaarde dat een dagvaarding wordt
uitgebracht binnen een maand na de datum van het procesverbaal indien er
geen verzoening werd bereik:t. De kennisgeving moet binnen de drie maanden na de ingenottreding gebeuren (art. 35 Pachtwet). Met ingenottreding
wordt bedoeld de effectieve ingenottreding, zodat het voomemen als zodanig
niet volstaat. In de Pachtwet is nergens bepaald dat de kennisgeving de
datum van de ingenottreding moet vermelden. Opdat de pachtoverdracht ten
voordele van een bevoorrechte bloedverwant zou plaatshebben, is vereist dat
de goederen waarop de pachtoverdracht slaat, landbouwbedrijvigheid als
hoofdbestemming zouden hebben. De bewoning is derhalve bijlcomstig. D~
o111standigheid dat de overdragers-het-wo-onhuisblijven bewonen, is irrelevant. Aan de ovememer kan ongeschiktheid niet worden verweten, indien
deze andere gronden in pacht heeft genomen en bovendien grondstoffen
heeft aangekocht (Vred. St.-Truiden, 22 februari 1990, T Not., 1992, 185).
512. VORMVEREISTE KENNISGEVING. -Om een beroep te k:unnen doen op
pachtvernieuwing, dient aan de verpachter kennis te worden gegeven van de
bevoorrechte pachtoverdracht. Deze kennisgeving moet gebeuren bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij aangetekende brief aan de verpachter.
Elk ander bewijsmiddel is niet toelaatbaar. De verweerders leggen enkel
een attest voor van een notaris waarin deze verklaart dat de overdracht van
pacht met pachtvernieuwing aangetekend is verstuurd aan de verpachter, en
dit met name door de klerk. Nochtans lean enkel en aileen het door de post
geleverd bewijs van afgifte het verzenden van een aangetekende brief
bewijzen (Vred. St.-Kwintens-Lennik, 9 maart 1987, R.W., 1989-90, 933,
noot).

Aileen de pachter client aan de verpachter kennis te geven van een bevoorrechte pachtoverdracht van al de goederen die hij van deze laatste in pacht
heeft. Opdat de echtgenote van de pachter als mede-exploitant zou beschouwd worden, moet ze de pacht in onverdeeldheid met de pachter
verkregen hebben en moeten ze heiden effectief exploitant zijn. De vraag
of de overnemer beroepsbekwaamheid bezit, is een appreciatiekwestie van
de feitenrechter (Vred. Menen, 5 februari 1986, T Vred., 1987, 268). De
Pachtwet vereist geen geschrift tussen overdrager en overnemer. De over-
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nemer heeft sinds zijn geboorte en tot op heden als enig kind op de ouderlijke
hofstede gewoond, zijn vader geholpen en de boerenstiel geleerd. Het feit dat
hij daamaast een diploma in mechanica verwierf en als bijverdienste deeltijds werkt voor een transportbedrijf als chauffeur doet geen afbreuk aan het
voorgaande. De pachtoverdracht wordt geldig verklaard met pachtvemieuwing voor gevolg met ingang van 1 april1984.
De kennisgeving van de pachtoverdracht aan alle mede-eigenaars door de
schoondochter van de pachter, is niet regelmatig gebeurd, indien de aangetekende brief gericht aan een van de mede-eigenaars naar het verkeerde adres
is verstuurd. Ook van een gedeeltelijke pachtoverdracht kan geen sprake zijn.
Volle mede-eigenaars moeten akkoord zijn met de pachtoverdracht. Art. 31
van de Pachtwet is formeel: slechts het gehele pachtgoed mag worden
overgedragen (Vred. Torhout, 15 mei 1990, T. Not., 1990, 286).
513. W AT TELT IS DE DATUM VAN INGENOTTREDING. - De pachters hebben op
7 augustus 1987 aan de verpachter laten weten dat zij de totaliteit van hun
pachtrechten hadden overgedragen aan hun twee zonen. De verpachter tekent
verzet aan en stelt dat een van die zonen sinds lang de verpachte goederen
uitbaat samen met zijn ouders. Als bewijs hiervan toont hij aan dat sinds
enige tijd de pachtgelden betaald zijn vanop een rekening die gemeenschappelijk is aan de ouders en die zoon. Dit argument is niet voldoende in de ogen
van de vrederechter omdat die zoon opgegeven is bij de sociale zekerheid als
een werknemer van de ouders. Hij woont onder eenzelfde dak als de ouders
en het zou wel eens kunnen dat hij hun bankrekening deelt. De andere zoon is
een werknemer van de NMBS en heeft een loopbaanonderbreking van een
jaar gevraagd om op de hoeve te werken. Ook dit argument kan niet
weerhouden worden. De eiser pleit ook dat de overdracht gebeurd is meer
dan drie maanden geleden en dat de niet-geregistreerde akte van overdracht
hem niet tegenwerpelijk is. Art. 35 van de Pachtwet evenwel maakt een
onderscheid tussen de datum van de akte van overdracht en de datum van de
ingenottreding. Het is enkel binnen de drie maanden die volgen op de datum
van de ingenottreding dat de betekening van de overdracht moet geschieden.
Deze datum is een feit dat met alle middelen van recht, vermoedens inbegrepen, mag bewezen worden. Vermits de ene zoon zelfstandige werd op
1 juli 1989 en de andere zoon de spoorwegen verliet op 31 juli 1989 laten
deze twee feiten vermoeden dat de zonen de uitbating begonnen zijn op 1 juli
1989. De eiser bewijst niet dat de ouders zich nog gemoeid hebben met de
uitbating van de verpachte goederen. Het verzet van de verpachter is ongegrond (Vred. Hoei, 21 juli 1990, T. Agr. R., 1990, 240).

514. OVERDRACHT NA OPZEGGING. -De pachters betekenen aan de verpachters de overdracht van de hoeve en de landbouwpercelen aan hun zoon, die
landbouwer is. De verpachters verzetten zich tegen deze bevoorrechte pachtoverdracht op grond van art. 37 § 1, 1° en 2° Pachtwet. Zij hebben met name
opzegging gegeven voor persoonlijke exploitatie op 20 oktober 1987. De

967

aangetekende brief waarbij de pacbtoverdracbt betekend wordt, dateert van
26 juni 1989. Maar de opzegging van de verpacbters werd niet geldig
verklaard. De verpacbters kunnen dus op grond van art. 12, 8° van de
Pachtwet geen nieuwe opzegging geven v66r ver1oop van een termijn van
drie jaar die volgt op de betekening van de eerste opzegging. De overdracbt
van pacbt is geldig (Vred. Roei, 14 juni 1990, T. Agr. R., 1990, 238).
515. ENKEL DE VERPACHTER KAN ZICH VERZETTEN. - In een beslissing van de
Recbtbank van Eerste Aanleg van Hoei van 1985 beef!: de bevoorrecbte
pacbtoverdracbt, die door JozefPeeters betekend werd aan Henry Deteux de
Monjardin (de eiser) ten voordele van zijn zoon Firmin Peeters (de tweede
eiser) en van zijn docbter Virginie (de verweerster) een onregelmatig karakter omdat zij laattijdig betekend werd. Als gevolg biervan bezet de verweerster zonder recbt nocb titel bet onroerend goed en de weilanden. De eisers
vragen de uitzetting van de verweerster. De pacht die door JozefPeeters aan
zijn docbter Virginie overgedragen werd op onregelmatige wijze blijft tocb
bestaan en is tegenwerpe1i]k aan de eerste eiser wiens recbtstoestand niet
fundamenteel gewijzigd werd. Ret lijkt dat de verweerster co-titularis is van
de pacbt met de tweede eiser. Ret recht van verzet is uiteraard beperkt tot de
verpacbter (Vred. Roei, 9 juli 1987, T. Agr. R., 1987, 312).

516.

VERZRT-DOGR BE-VERKRIJGER-VERPACHTER. ___::-De verkrijger van een
goed dat verpacbt is, wordt gesubrogeerd in de recbten en verplicbtingen
van de verkoper en kan zicb dus binnen de voorziene termijnen verzetten
tegen de bevoorrecbte pacbtoverdracbt die betekend werd aan de verkoper.
De geldigbeid van bet verzet, dat gemotiveerd is door de bedoeling bet goed
binnen de vijf jaren te bememen voor persoonlijke exploitatie, wordt ondergescbikt gemaakt aan bet nazicht van bet oprecbt en emstig karakter van die
bedoeling en aan een controle van de materiele mogelijkheid om bet goed
binnen de vijf jaar te hememen. Ret verzet wordt geldig bevonden. De
overdracbt die door de pachter v66r de wet van 14 juni 1976, betekend werd
zonder tussenkomst van zijn echtgenote, is gel dig. De nieuwe pacbtovereenkomst treedt in werking op de verjaardag die volgt op de betekening van de
overdracht (Vred. Bergen, 23 juni 1988, J.L.MB., 1990,472, noot Renier,
P.). Art. 215 B.W. werd gewijzigd door de wet van 14 juni 1976. De wet die
van toepassing was op bet ogenblik van de betekening vereiste de tussenkomst van de ecbtgenote niet, vermits bet oude art. 1421 B.W. aan de
echtgenoot de bevoegdheid gaf om alleen de goederen van de gemeenscbap
te beberen alsmede de persoonlijke goederen van zijn vrouw.

517. LAATTIJDIGE BETEKENING VAN DE PACHTOVERDRACHT.- De betekening
van een bevoorrecbte pacbtoverdracht in toepassing van art. 35 van de wet
van 4 november 1969 is laattijdig en kan geen gevolgen hebben wanneer uit
voorgaande feiten, met name het feit dat de overdrager met pensioen ging en
de betaling van de pacbtgelden door zijn zoon gebeurde, voortvloeit dat de
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ingenottreding van laatstgenoemde p1aats moet gehad hebben meer dan drie
maanden v66r de betekening (Rb. Luik, 23 januari 1986, Rev.Liege, 1988,
109).
518. BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT DOOR EEN VAN DE MEDEPACHTERS. Een medepachter kan rechtsge1dig zijn onverdeeld recht overdragen aan zijn
afstarnrneling. W anneer een van beide pachters zijn activiteiten beeindigt,
neemt de onverdeeldheid tussen hen een einde, en wordt diegene die de
uitbating voortzet de enige pachter. In dit geval dient degene die zijn
activiteit beeindigd heeft, de bevoorrechte pachtoverdracht niet mee te
betekenen. Het verzet tegen de bevoorrechte overdracht in casu betreft de
goederen die behoorden aanjuffrouw Herbeck die overleed in 1979 en gaat
uit van haar erfgenamen. Sinds jaren waren de eerste verweerder Oscar en
zijn broer Pierre Jozefmedepachters ervan. Eind 1981 hield Pierre Jozef op
te boeren. Daardoor is Oscar de enige huurder geb1even. Pierre Jozef moest
dus niet deelnemen aan de betekening van de bevoorrechte pachtoverdracht
van 9 september 1983. De eisers beweren daarenboven dat de betekening van
de bevoorrechte pachtoverdracht laattijdig was omdat de ingenottreding van
Bertrand p1aats had vanaf 1 januari 1983, dit is meer dan 3 maanden v66r de
betekening van de overdracht. Laatstgenoemd punt mogen de eisers nog
bewijzen (Vred. Edingen, 19 juni 1985, T. Agr. R., 1989, 234).
519.

BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT VAN BEN GEDEELTE VAN DE GEPACHTE

De pachters zijn huurders van verscheidene percelen die aan
de eiseres behoren. De eiseres kan zich niet verzetten tegen de overdracht
omdat de ovememer een minderjarige zou zijn. Bij aangetekende brief van
21 november 1978 hebben de pachters aan de eiser betekend dat ze de pacht
van bepaalde perce1en aan hun zoon Guy overdroegen en dat deze die
goederen uitbaatte sinds 12 november 1978. Later op 16 oktober 1979
informeren deze1fde pachters de eiseres dat ze aan hun zoon een perceel
overdroegen dat deze vo1gens hen had overgenomen sinds 1 augustus 1979.
Deze overdracht kan niet als bevoorrecht beschouwd worden en kan ten
voordele van de ovememer geen pachtvernieuwing tot gevolg hebben. Guy is
voor dit perceel dus geen bevoorrechte overnemer maar slechts een gewone.
Hij heeft dus niet meer rechten dan zijn rechtsvoorgangers, de overdragers
(Vred. Edingen, 4 juni 1980, T. Agr. R., 1989, 229).
GOEDEREN. -

De vordering heeft tot doel het verzet tegen de pachtoverdracht geldig te
horen verklaren. Als redenen worden vermeld het feit dat de overdracht de
facto reeds vroeger zou zijn geschied, en de mogelijkheid die de eiseres heeft
om de overgedragen pachtgoederen zelfte exploiteren. De eiseres insinueert
dat de overdracht gebeurde onmiddellijk nadat zij kennis had gegeven van
haar voomemen om tot verkoop van haar goederen over te gaan. Tussen de
partijen werd voordien reeds een procedure gevoerd betreffende de geldigheid van een verzet tegen een pachtoverdracht. Dit verzet werd niet geldig
verklaard. Een gedeelte van de goederen werd verkocht en de koper verzette

969

zich in een afzonderlijk geding tegen de pachtoverdracht. De huidige procedure heeft betrekking op het restant van de verpachte goederen. Het
voorgenomen eigen gebruik als reden tot verzet tegen de pachtoverdracht
moet betrekking hebben op het gehele pachtgoed. Zoals de bevoorrechte
pachtoverdracht niet mogelijk is voor een gedeelte van het pachtgoed, kan
ook het verzet tegen de pachtvemieuwing om reden van de eigen exploitatie
van een deel van het pachtgoed niet worden aanvaard. Verpachter en pachter
dienen terzake op dezelfde wijze te worden behandeld (Vred. St.-Truiden,
14 mei 1985, T Agr. R., 1988, 129).
520. VERKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN RET GEPACHTE GOED.- Mevr. Jacquet
verhuurt landbouwgronden aan Nestor Soulier, die overlijdt op 17 april1982.
Zijn weduwe zet de uitbating van de hoeve voort en draagt de pacht over aan
de zoon. Een deel van de verpachte gronden wordt verkocht aan het echtpaar
De Bilde bij een authentieke akte van 19 augustus 1983. Mevr. Jacquetverzet
zich tegen de bevoorrechte overdracht. Ze krijgt gelijk van de vrederechter.
De overdracht van pacht moet alle verpachte gronden betreffen. Dan komt de
zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Vanaf 19 augustus 1983 is het
echtpaar De Bilde de verhuurder geworden van de verkochte gronden,
vermits de rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger op het
ogenblik dat de vervreemding vaste dagtekening krijgt. Op die datum waren
er, gelet op het voorgaande, twee pachto_vereenkomsten die op verschiilende
goedereh betrekking hadden en die aan verschillende eigenaars toebehoorden. De betekening van de pachtoverdracht sloeg op de totaliteit van de pacht
die verhuurster Jacquet verbond met de weduwe van Nestor Soulier, vermits
de verkochte goederen geen deel meer uitmaakten van de goederen die door
de weduwe gehuurd werden van mevr. Jacquet. Om de ovememer te laten
genieten van de voordelen van art. 35 Pachtwet heeft de overdrager niet de
verplichting om de overdracht te betekenen aan andere verpachters die
andere goederen verhuren. Dit zou een voorwaarde toevoegen aan de wettelijke tekst. Het beroep van de weduwe van de pachter is gegrond (Rb.
Namen, 24 november 1986, T Agr. R., 1991, 194).
AFDELING

8

VERVREEMDING VAN HET PACHTGOED EN RECHT VAN VOORKOOP

521. INTERESTEN OP DE KOOPPRIJS.- Ingevolge art. 51, derde lid, Pachtwet
moet de in de plaats van de koper gestelde pachter aan die koper alleen de
prijs terugbetalen die deze heeft betaald, alsmede kosten van de akte. Hij kan
niet worden veroordeeld om bovendien gerechtelijke interest te betalen op de
door de koper betaalde prijs. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Bergen
had beslist dat de pachter aan de uitgewonnen kopers de gerechtelijke rente
diende te betalen op de prijs die zij hadden betaald. Het vonnis wordt
vemietigd (Cass., 13 juni 1991, Bull., 1991, 891; R. W., 1991-92, 475; Arr.
Cass., 1990-91, 1014; R.J.I., 1991, 213).
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522. OVERDRACHT VOORKOOPRECHT. - Art. 48bis Pachtwet bepaalt dat
wanneer de pachter zijn voorkooprecht heeft overgedragen aan een derde,
hij gedurende 9 jaar zijn pachtrechten niet kan overdragen, tenzij aan zijn
echtgenote, zijn kinderen, zijn geadopteerde kinderen of deze van zijn echtgenote. In geval van niet-naleving van deze verplichting is de pachter 20%
verschuldigd van de verkoopprijs aan de eigenaar. Deze 20% wordt berekend
op de totale verkoopprijs van alle gronden waarop het voorkooprecht betrekking had en niet enkel op de verkoopprijs van het perceel waarvan de
pachtrechten door de pachter werden overgedragen (Cass., 17 januari 1991,
T. Not., 1992, 342, noot Van Beylen, K.; Rev. Not. B., 1991, 201, noot
Ranscelot, Y. en Gregoire, E.; R. W., 1990-91, 1350; Arr. Cass., 1990-91,
523; Pas., 1991, I, 461). Door de Wet van 7 november 1988 werd art. 48bis
Pachtwet gewijzigd. Het percentage van 20% op de verkoopprijs werd naar
50% opgetrokken. Tot de bevoorrechte familieleden behoren sinds de wetswijziging van 1988 ook de echtgenoten van de kinderen of van de geadopteerde kinderen. Het arrest van het Hof van Cassatie heeft het doel dat de
wetgever nastreefde, bevestigd: elke betwisting over het bedrag van de
schade verhinderen door de schadevergoeding op forfaitaire wijze vast te
stellen.
523. VOORKOOP. ROUWKOOP. - Een zoon-pachter oefent zijn recht van
voorkoop uit bij gelegenheid van een openbare verkoop na omoerend be slag
op de goederen van zijn ouders. Ze worden hem toegewezen voor 2 miljoen.
Hij blijft echter in gebreke om de koopprijs te betalen en de schuldeisers
verzoeken om de verkoop na rouwkoop van de goederen. De uiteindelijke
koper van de goederen verzoekt daama de uitzetting van de zoon die het
bestaan van zijn pachtrechten imoept. De Rechtbank van Eerste Aanleg van
Aarlen is echter van oordeel dat de zoon geen huurder meer is. Zijn uitzetting
wordt dan ook bevolen. De rechtbank stelt dat de pachter-rouwkoper zijn
hoedanigheid van huurder t.a.v. de definitieve koper niet herwint. De rouwkoop spaart inderdaad de procedure in ontbinding volgens het gemeemecht
die dan gevolgd zou worden door een nieuw beslag, uit. De rouwkoop heeft
als gevolg de toewijzing t.a.v. de adjudicataris te ontbinden, maar zij is geen
ontbinding in de eigenlijke zin van de verkoop want zij heeft niet als gevolg
het omoerend goed terug in handen van de voorgaande eigenaar te doen
terugkeren. In wezen substitueert ze een nieuwe adjudicataris aan de rouwkoper, die gehouden blijft om het verschil tussen de aangeboden prijs en de
prijs na rouwkoop bij te leggen. Zij is essentieel een sanctie tegen de
ingebreke blijvende adjudicataris (Rb. Aarlen, 11 april 1989, Ann. Dr. Lg.,
1990, 187, noot De Leval, G.; zie Rb. Leuven, 21 december 1988, R. W.,
1988-89, 131). Het Hofvan Cassatie houdt er een andere mening op na. De
pachter die na zijn recht van voorkoop te hebben uitgeoefend, eigenaar is
geworden van het pachtgoed, verliest bij herveiling zijn hoedanigheid van
pachter niet. Na herveiling op rouwkoop treedt de koper in de plaats van de
beslagene, en niet in die van de rouwkoper. De pachter-rouwkoper wordt
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vermoed nooit eigenaar te zijn geweest van het pachtgoed, en herverkrijgt
zijn hoedanigheid van pachter door de herveiling. De toewijzing na rouwkoop heeft als gevolg dat de eerste toewijzing wordt ontbonden. W anneer de
ingebreke gebleven koper de pachter is, bekomt deze pachter terug zijn
pachtrechten ten gevolge van de toewijzing na rouwkoop (Cass., 10 januari
1991, T. Not., 1992, 340, noot Van Beylen, K.; Bull. 1991, 426, noot; R. W.,
1990-91, 1244; T.B.B.R., 1992, 385, noot Beyer, E.; Arr. Cass., 1990-91,
484.). Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Aarlen wordt
vernietigd. Art. 1606 van het Ger.W. impliceert dat de verkoop na herveiling
de ontbinding van de eerste toewijzing teweegbrengt. Derhalve treedt de
pachtovereenkomst, waarvan de gevolgen door de uitoefening van het recht
van voorkoop van de pachter, gebrekkige koper, zijn geschorst, opnieuw in
werking ten gevolge van de nieuwe toewijzing. De Rechtbank van Aarlen
besliste dat de nieuwe koper, dankzij de toewijzing na herveiling als eigenaar
van de boerderij in de plaats van de pachter is gesteld en dat laatstgenoemde
niet langer door de pachtwet wordt beschermd.

524. KAVELS.- Wanneer het gepachte goed slechts een deel is van de te
koop gestelde eigendom, moet het bij openbare verkoop afzonderlijk worden
geveild. Dat voorschrift staat er niet aan in de weg dat het gepachte goed
verkocht wordt in kavels zonder samenvoeging (Cass., 5 mei 1989, R. W.,
1989-90, 192; An·. Cass., 1988~89, 103b, noot; Pas:-,-1989, -r,-ns:y. - --W anneer bet gepachte goed slechts een deel van de te koop geboden eigendom is, is krachtens art. 50 van de Pachtwet, het voorkooprecht slechts op dat
deel toepasselijk en is de eigenaar ertoe gehouden een afzonderlijk bod
daarvoor te doen. De eigenaar die zich benadeeld voelt door die regel kan
de vrederechter om machtiging verzoeken het goed te verkopen zonder recht
van voorkoop (art. 52, 8° Pachtwet). Zelfs indien de verkochte eigendom
bouwgrond is, wat in casu betwistbaar was, geldt het voorkooprecht van de
pachter op het verpachte deel onverkort. De huurder wiens voorkooprecht
miskend werd kan de door art. 51 Pachtwet geboden optie in de regel
uitoefenen tot de sluiting der debatten. In casu gold het de verkoop van
een grond dat aan een baan paalde en waarvan het achtergelegen deel
verpacht werd (Vred. Ninove, 6 november 1991, T. Vred., 1993, 297).

525. AFZONDERLIJK AANBOD AAN DE PACHTER. - W anneer de verpachter bet
voorkooprecht van de pachter miskent door een goed te koop aan te bieden
dat groter is dan het gepachte zonder voor laatstgenoemd goed een afzonderlijk aanbod te doen, mag de pachter, hetzij de indeplaatsstelling van de
koper, hetzij de bij art. 51, eerste lid Pachtwet bepaalde vergoeding vorderen,
maar geenszins zijn voorkooprecht aan derden overdragen (Cass., 6 september 1990, T. Agr. R., 1990, 293; R. W., 1990-91, 1207; J.T., 1991, 66; T. Not.,
1991, 219; Arr. Cass., 1990-91, 12; Pas., 1991, I, 11).
De kennisgeving die krachtens art. 48, 1 Pachtwet moet worden verricht door
de eigenaar die het goed uit de hand wil verkopen aan iemand anders dan de
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pachter, houder van het recht van voorkoop, geldt aileen als aanbod van
verkoop als de kenmerken - ondermeer de oppervlakte - van het in het
aanbod bedoelde goed- kunnen worden bepaald in de zin van art. 1129,
tweede lid B.W. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi had vastgesteld dat het aanbod betrekking had op 6 ha grond voor de prijs van
2.100.000 frank en dat het plan van de bedoelde percelen of delen van
percelen schematisch was en vatbaar voor wijziging, vermits rekening moest
worden gehouden met een latere opmeting. Toch oordeelde de rechtbank dat
de pachters door dat aanbod niet op een dwaalspoor zijn gebracht, aangezien
de voorwaarden waaronder de verkoop is gebeurd niet gunstiger waren dan
die welke hun waren aangeboden, vermits de overeengekomen prijs en de
totale oppervlakte onveranderd zijn gebleven en, wat de definitieve ligging
van het perceel betreft de zeer beperkte wijziging na opmeting kon worden
voorzien. Geen cassatie dus (Cass., 22 febmari 1990, R. W., 1990-91, 429,
noot; Arr. Cass., 1989-90, 817; Pas., 1990, I, 732; Res. Jur. Imm., 1990, 97).
Het aanbod moet minstens de hoofdbestanddelen van de voorgenomen verkoop bevatten. Nochtans is de verkoop aan een derde geldig wanneer de
pachter niet op een dwaalspoor kon worden gebracht.

526.

VORDERING UIT HOOFDE VAN MISKENNING VOORKOOPRECHT. VERJARINGS-

Het arrest van het Hofvan Cassatie van 9 december 1988 doet
uitspraak over de duur van de verjaringstermijn van de vordering tot naasting
en indeplaatsstelling of tot schadevergoeding van de pachter, in geval van
verkoop uit de hand met miskenning van zijn recht van voorkoop. Art. 51, 4e
lid van de Pachtwet bepaalt dat deze vorderingen verjaren door verloop van
drie maanden te rekenen van de kennisgeving van de verkoop uit de hand aan
de pachter, indien een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad, en anders
door verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte van verkoop.
De bedoelde kennisgeving is deze waarvan sprake in art. 48, 1, 5de lid van de
Pachtwet, dat bepaalt dat de instmmenterende ambtenaar die een akte van
verkoop uit de hand aan iemand anders dan de pachter heeft verleden, van de
prijs en de voorwaarden daarvan aan de pachter kennis moet geven binnen
een maand na de registratie. Het Hof van Cassatie heeft reeds herhaaldelijk
beslist dat art. 51, 4de lid Pachtwet noodzakelijkerwijze deze kennisgeving
bedoelt. Art. 57 van de Pachtwet bepaalt dat ze op straffe van niet-bestaan
moet betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Tot v66r het arrest van 9 december 1988 bestond het
volgend interpretatieprobleem. Stel dat de kennisgeving door de notaris
van de prijs en de voorwaarden aan de pachter geschiedt na het verstrijken
van de termijn van een maand na de registratie. De vraag is dan binnen welke
termijn de pachter zijn vordering tot naasting en indeplaatsstelling of tot
schadevergoeding moet instellen. Twee antwoorden zijn mogelijk. V olgens
de eerste mogelijke interpretatie zou hij over een termijn van twee jaren na
de overschrijving van de akte van verkoop beschikken. Art. 51, 4de lid
Pachtwet schrijft deze termijn immers voor indien dergelijke kennisgeving
TERMIJN.-
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niet heeft plaatsgehad. Met deze uitdrukking zou kunnen bedoeld zijn dat
enkel een kennisgeving binnen de maand na de registratie de termijn van drie
maand doet ingaan, terwijl een kennisgeving buiten de termijn van een
maand de drie maand niet doet lopen. Volgens de tweede mogelijke interpretatie zou de kennisgeving de termijn van drie maanden doen ingaan, zelfs
indien zij laattijdig geschiedt, op voorwaarde dat ze v66r het verstrijken van
twee jaren na de overschrijving van de akte van verkoop gebeurt. Het Hof
van Cassatie verkiest de tweede mogelijke interpretatie. Zijn beslissing is
gegrond op de overweging dat de termijn van een maand na de registratie,
bedoeld door art. 48, 1, 5de lid Pachtwet, niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven. Het blijft dus mogelijk om na het verstrijken van deze
termijn een geldige kennisgeving te verrichten. Het gevolg is wei dat de
termijn van drie maanden zoals bedoeld door art. 51, 4de lid Pachtwet pas
vanaf de laattijdige kennisgeving kan ingaan. Dit arrest verdient goedkeuring. Er lijkt geen motief te zijn om de pachter een langere termijn dan de
wettelijk voorziene drie maanden toe te kennen, enkel omwille van het
ogenblik waarop de kennisgeving geschiedt. De termijn van twee jaar vanaf
de overschrijving was kennelijk alleen bedoeld als uiterste grens, voor het
geval de notaris geen kennisgeving verricht. De Wet van 7 november 1988
laat de hier besproken wettelijke bepalingen ongewijzigd, zodat de uitspraak
van het Hofvan Cassatie blijft gelden (Cass., 9 december 1988, T. Not. 1989,
lB, -noot Raes,-S~;- 'Furnh.--Rechtsl.-;-1989, J3; R:-W:;-1988=89, 988;-Bull.Cass., 1989, 404; Arr. Cass., 1988-89, 446; Pas., 1989, I, 404).
527. MISKENNING VAN HET RECHT VAN VOORKOOP. VOORBEELDEN. - Een
aangetekend schrijven van de notaris waarin wordt medegedeeld dat de volle
eigenares van plan is haar onroerende goederen te verkopen en dat geen
melding maakt van een reeds bestaand verkoopcompromis, miskent het recht
van voorkoop zoals vervat in art. 48, lid 1 van de Pachtwet (Vred. Eeklo,
5 augustus 1993, T. G.R., 1993, 135). De vroegere Pachtwet van 4 november
1969 legde aan de eigenaar enkel de verplichting op aan de pachter kennis te
geven van de prijs en de voorwaarden waaraan hij bereid was het goed te
verkopen. De nieuwe wetsbepaling gaat veel verder en voorziet met name: de
kennisgeving door de notaris van de inhoud van de akte die onder opschortende voorwaarde is aangegaan, namelijk de voorwaarde van het niet opnemen van het voorkooprecht van de pachter.

Een weiland verpachten waarop de eigenaar een recht van voorkeur heeft
verleend (dit is volgens het Hof van Beroep van Gent te begrijpen als een
recht van voorkoop ), in omstandigheden dat een wettelijk recht van voorkoop van de pachter ontstaat, is een foutieve handeling. Het laat toe de
ontbinding van de koopovereenkomst te bekomen. De kopers van een handelszaak en van de daarbij horende magazijnen verkeerden in een overtuiging die aan quasi-zekerheid grensde dat zij ook de villa en alle errondliggende weilanden zouden kunnen aankopen. In de notariele akte van aankoop
van de magazijnen was trouwens een voorkeurrecht opgenomen. Het Hof
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aanvaardt dat de kopers niet zouden zijn overgegaan tot de aankoop van de
bedrijfsgebouwen, indien zij niet de bijzondere voorwaarde van het voorkeurrecht van de villa en andere omliggende gronden hadden bekomen en
indien zij niet de morele zekerheid hadden gehad daartoe ook de gelegenheid
te zullen krijgen. Het bewijs wordt voorgelegd dat het weiland slechts na de
koopovereenkomst in seizoenpacht werd gegeven (Gent, 26 april 1993, T
Agr. R., 1994, 35).
De vordering tot schadevergoeding wegens miskenning van het voorkooprecht, moet ingesteld worden binnen de drie maanden na de kennisgeving
van de verkoop. Evenwel moet de kennisgeving geldig zijn. Wanneer de
naakte eigendom van het pachtgoed en het vruchtgebruik afzonderlijk aan
derden verkocht wordt, volstaat het niet om in de kennisgeving aan de
pachter enkel de verkoopprijs, de koper van de naakte eigendom en de koper
van het vruchtgebruik te vermelden, zonder aanduiding van wat ieder van
hen heeft moeten betalen. Vermits enkel de naakte eigendom aan het voorkooprecht is onderworpen, laat de afwezigheid van de prijs betaald voor de
naakte eigendom aan de pachter niet toe na te gaan of er al dan niet een
gunstige prijs werd bekomen. In feite werd het vruchtgebruik verkocht voor
bijna 5 miljoen frank, terwijl de naakte eigendom verkocht werd voor
2.550.000 frank. De kennisgeving moet voldoende elementen bevatten om
de pachters toe te laten de nodige informatie in te winnen bij de notaris, en
zelfs op het hypotheekkantoor. De tegenpartij stelt volgens de vrederechter
terecht dat het geenszins de bedoeling van de wetgever kan geweest zijn om
de kennisgeving van prijs en voorwaarden zo vaag te laten, dat de pachter
nog de plicht zou hebben verdere stappen te ondernemen om zich concreet in
te lichten, om eenjuiste kennis te hebben van de voorwaarden, alsook van de
prijs van de verkoop en om na te gaan of een vordering tot indeplaatstelling
in plaats van schadevergoeding aangewezen zou voorkomen. De kennisgeving van het bedrag van 7.500.000 frank als verkoopprijs is onvoldoende
(Rb. Brugge, 19 januari 1990, T. Agr. R., 1990, 304; R. W., 1991-92, 153).
Het recht van voorkoop van de pachter wordt geschonden wanneer de
verpachte landbouwgronden aan een derde worden verkocht tegen andere
en meer gunstige voorwaarden dan de gene die aan de pachter ter kennis zijn
gebracht. Weliswaar moeten aan de pachters slechts de belangrijkste verkoopsvoorwaarden worden meegedeeld, maar de prijs en de te verkopen
goederen moeten wel bepaald zijn. In casu werden juist deze hoofdvoorwaarden gewijzigd (verkoop in blok tegen een vaste prijs i.p.v. verkoop per
m 2). Om toepassing te kunnen vragen van een van de sancties bepaald in
art. 51 van de Pachtwet, wegens miskenning van zijn recht van voorkoop,
hoeft de pachter niet te bewijzen dat hij het gepacht goed zou hebben
aangekocht en client hij evenmin aan te tonen dat hij schade heeft geleden.
Een notaris die, met het oog op de naleving van de formaliteiten vereist voor
de verkoop van een verpacht onroerend goed, optreedt als lasthebber van de
verkoper, en aan de pachter verkoopsvoorwaarden ter kennis brengt waarvan
hij weet dat ze verschillen van de gene die aan een derde, aspirant-koper, zijn
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meegedeeld, begaat een fout en is aansprakelijk voor de daardoor aan zijn
lastgever veroorzaakte schade (Rb. Antwerpen, 9 mei 1986, R. W., 1988-89,
1335, noot). De voorziening in cassatie tegen dit vonnis werd verworpen bij
arrest van 16 januari 1989. Art. 48.1, eerste lid van de Pachtwet werd
gewijzigd bij de Wet van 7 november 1988 en bepaalt thans: ,De eigenaar
mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen
nadat hij aan deze laatste de gelegenheid gegeven heeft 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." Voordien stond in de tweede zin van deze bepaling enkel dat
de eigenaar de pachter kennis moest geven ,van de prijs en de voorwaarden
waartegen hij bereid is het goed te verkopen".
528. BETEKENING VAN DE AKTE AAN DE PACHTER. - Wanneer de inhoud van
de onderhandse overeenkomst, die alle essentiele elementen van de verkoop
inhoudt, aan de pachter wordt betekend, beantwoordt deze betekening aan de
voorwaarde gesteld door de Pachtwet. De notaris kan niet aansprakelijk
gesteld worden als de lijst van de door de pachter uitgevoerde werken niet
is vermeld in de akte (bij toepassing van art. 26, laatste lid van deP11chtwet),
omdatde verpachter-geen-juiste informa:tie kon geven, midat de notaris hem
daaromtrent ondervraagd had. Om die reden is de volgende clausule in de
akte geldig , ... alle vergoedingen van elke aard ook die zouden gevorderd
worden door de pachter uit welke hoofde ook ... " (Rb. Hoei, 2 december
1992, T. Not., 1993, 411).
529. VOORTVERKOOP NA UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VOORKOOP.- De
pachter die een goed aankocht via zijn recht van voorkoop, maar het binnen
de vijf jaar na aankoop wederverkoopt, is aan de oorspronkelijke verkoper
een schadevergoeding verschuldigd, tenzij het goed werd wederverkocht aan
een koper die een effectief behoud van 9 jaar waarborgt, of tenzij de vrederechter op grond van emstige redenen machtiging hiertoe heeft gegeven. Die
machtiging door de rechter moet echter vooraf verkregen worden: a posteriori kan de procedure niet worden geregulariseerd. In casu zijn er geen
emstige redenen voorhanden en kan de verkoop niet worden gelijkgesteld
met een onteigening ten algemene nutte (Rb. Neufchateau, 13 mei 1992,
Not.Fisc.M., 1993, 38, noot De Bounge, A.). De voortverkopers hadden
aangevoerd dat de voortverkoop moest worden gelijkgesteld met een onteigening van openbaar nut omdat hij tot stand was gekomen op instigatie van
de gemeentelijke overheid en tot verwezenlijking van bedoelingen waarbij
het openbaar nut betrokken was. De oorspronkelijke verkoper dagvaardde
niet aileen na een verzoeningspoging de voortverkopers maar ook de notarissen, in tussenkomst en in vrijwaring. De reden hiervoor was de misleidende clausule in de akte omtrent de voorafgaande machtiging van de
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vrederechter, die evengoed ten nadele als ten voordele van de notarissen kan
worden uitgelegd. Beslissend is dat de notaris bijstand heeft verleend bij het
tot stand komen van de overeenkomst van voortverkoop.
In dit vonnis plaatst de vrederechter het recht van voorkoop in de sociaaleconomische context. De pachter vordert op grond van art. 54, lid 3 van de
Pachtwet machtiging van de vrederechter om het via het recht van voorkoop
het aangekochte goed over te dragen v66r het verstrijken van de periode van
5 jaar te rekenen vanaf de aankoop. De vrederechter bezint zich over het
begrip emstig motief. In elk geval wijst hij de behoefte aan liquide middelen
af als emstig motief. De enige bekommemis die trouwens zeer loffelijk is om
een reserve samen te stellen met het oog op toekomstige aankopen, zelfs
indien die nuttig zijn voor de uitbating, maken geen emstig motief uit die
toelaten om de voorkoper te ontheffen van zijn verbintenis om er gedurende
5 jaar eigenaar van te blijven (Vred. Verviers, 2 december 1991, T. Agr. R.,
1992, 66).
530. BEDROG DOOR DE PACHTER. - Een verkoop die gesloten wordt met een
pachter die zijn recht op voorkoop gebruikt, is vemietigbaar om reden van
bedrog of liever om reden van bedrieglijk stilzwijgen, wanneer die pachter
verborgen heeft gehouden dat het goed op het ogenblik van het aanbod
uitgebaat werd door een onderhuurder. Die ongerechtvaardigde toekenning
van het recht van voorkoop mag aangevochten worden door de verhuurder
wiens toestemming gebrekkig is, vermits de prijs niet het enige doorslaggevend element is van het aanbod van de voorkoop. De nietigverklaring van de
koop herstelt de pachtovereenkomst, waarvan de ontbinding kan uitgesproken worden ten nadele van de pachter wegens foutieve niet-uitvoering van
zijn verbintenissen (Rb. Luik, 16 mei 1989, J.L.MB., 1990, 228, noot Renier,
V.). Een kandidaat-koper die opzijgezet werd door de pachter die later het
goed vervreemd had, mag aan de pachter schadevergoeding vragen op grond
van art. 1382 B.W. volgens het cassatiearrest van 28 april1972 (Pas., 1972,
I, 797). Maar wat kan de verpachter doen in een dergelijk geval? De
Pachtwet zegt hier niets over en het gemeen recht is dus van toepassing.
Ret vonnis van de rechtbank van Luik volgt de stelling van Moreau-Margreve, van Delnoy en van d'Udekem-d'Acoz.
531. GEEN RECHT VAN VOORKOOP.- Indien de koper van een verpacht goed

de kleinzoon is van de eigenaar of van een van de mede-eigenaars, heeft de
pachter geen recht van voorkoop (art. 52, 2° Pachtwet). Aan de notaris die
niet van de streek afkomstig is, kan niet verweten worden tijdens de verkoop
niet onmiddellijk de familiebanden van de koper met een van de medeeigenaars gekend te hebben. Indien de notaris op het ogenblik dat de opbieding teneinde is, het voorkooprecht aanbiedt aan de pachter, die bevestigend
antwoordt, maar indien de notaris er daama door leden uit het publiek over
ingelicht wordt dat de koper de kleinzoon is van een van de mede-eigenaars,
wijst hij terecht het goed aan de meestbiedende toe. De pachter woont in de
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onmiddellijke omgeving van de koper en is een neefvan diens moeder zodat
hij alleszins wist dat hij geen recht van voorkoop had (Rb. Leuven, 21 december 1988, T. Not., 1989, 60; R.W, 1989-90, 131).
532. DE MEDE-EXPLOITANTE HEEFT GEEN RECHT VAN VOORKOOP.- Slechts de
titularis van het pachtrecht geniet van het recht van voorkoop. Kemvraag van
het geding bestaat erin te weten of de echtgenote Nelly, die onbetwistbaar de
mede-uitbaatster is met haar echtgenoot Bertrand, door het feit van deze
mede-uitbating gedurende vele jaren, als medepachtster mag beschouwd
worden. In 1967 gebeurde er een bevoorrechte pachtoverdracht van de vader
van Bertrand op zijn zoon, de huidige eiser. De vrederechter stelt vast dat de
man zonder twijfel titularis is van het pachtrecht. Ret feit van het huwelijk
volstaat niet om aan de echtgenote de hoedanigheid van medepachtster te
geven, en evenmin het feit dat de echtgenote zich bezighoudt met de uitbating van het landbouwbedrijf. Het cassatiearrest van 4 maart 1977 is op dit
punt duidelijk. Een cassatiearrest van 5 september 1985 heeft gesteld dat het
!outer bestaan van een huwelijksband niet volstaat om aan de echtgenote de
hoedanigheid van medepachtster te geven. De opzegging moet dus niet aan
haar betekend worden. De Wet van 14 juli 1976 is niet van toepassing op de
pachtovereenkomsten. Volgens het cassatiearrest van 18 juni 1981 behoort
het recht van voorkoop slechts aan de pachter toe en niet_~al! z_ijnechtge_llQte.
Bertrand is dusde eliige fitularis- vanliet recht
vomkoop. Toch had de
notaris aan Nelly een aanbod van koop gedaan. Dit aanbod is nietig. De
aanvaarding van het aanbod gebeurde door Bertrand, enige titularis van het
recht van voorkoop. Maar de uitoefening van dit recht moest gepaard gaan
met de toestemming van zijn echtgenote. Die toestemming was er niet.
Integendeel, de echtgenote beweerde op haar beurt aile prerogatieven van
het recht van voorkoop uit te oefenen en droeg deze over aan een ander
echtpaar. De aanvaarding van het aanbod gebeurde dus niet regelmatig. De
zaak wordt dan nog ingewikkelder omdat het echtpaar dat het goed kocht op
dezelfde dag van de aankoop zowel aanNelly als aanBertrand opzegging gaf
voor persoonlijke exploitatie. De vrederechter zegt voor recht dat de enige
pachter Bertrand is, maar voegt er wei aan toe dat deze uitspraak hem niet zal
beschermen tegen de gevolgen van de onregelmatige aanvaarding van het
koopaanbod en van zijn afwezigheid van tijdige reactie tegen de verkoop
tussen de eigenaars en het echtpaar aan wie het recht van voorkoop overgedragen werd (Vred. Hoei, 24 april 1987, T. Agr. R., 1987, 243).

van-

In de overtuiging dat zij de hoedanigheid bezitten om ovememer te worden
van het voorkooprecht van de pachter, stellen de eisers een vordering in. Ze
wensen gesubrogeerd te worden in de rechten van de kopers. De echtgenote
van de pachter heeft inderdaad op eigen houtje het recht van voorkoop
overgedragen aan een ander echtpaar. De eigenaar heeft met laatstgenoemden de lcoop gesloten. De vrederechter acht zich bevoegd omdat zijn bevoegdheid uitgebreid wordt tot de gedingen met betrekking tot de uitoefening van het recht van voorkoop. De pachter had voordien voor de vrede-
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rechter een vordering ingesteld om te horen zeggen voor recht dat hij de
enige was die de kwaliteit van pachter had, met uitsluiting van zijn echtgenote. De aanvaarding door de pachter van het recht van voorkoop, evenals
trouwens de overdracht van zijn recht, moeten gebeuren met toestemming
van de echtgenote die me de het landbouwbedrijf uitbaat. De vordering is niet
gegrond (Vred. Hoei, 16 december 1988, T. Agr. R., 1989, 197).
533. SCHENDING VAN HET VERBOD VAN OVERDRACHT VAN EXPLOITA TIE. - De
eigenaars van een percee1 landbouwgrond van ongeveer 87 a hadden het
verpacht aan een echtpaar. Vermits dit perceel paalt aan de eigendom van de
buren die hun roterij wensen uit te breiden, wordt een onderhandse verkoopakte gesloten tussen de eigenaars en die buren onder de gebruikelijke
opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het wettelijk recht
van voorkoop. Hiervan geeft de notaris kennis aan de pachters. Deze melden
de notaris dat zij overeenkomstig art. 40bis Pachtwet hun recht van voorkoop
hebben overgedragen aan de PVBA Gebroeders Lissabet die de verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De authentieke akte van verkoop wordt in 1980 dan
ook tussen de eigenaars en de PVBA gesloten. Ongeveer 7 jaar later wordt
door een gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat het percee1 niet meer door de
pachters uitgebaat wordt, maar effectief door de PVBA in het kader van haar
bestaand vlasbedrijf. De pachters kunnen niet op emstige wijze betwisten dat
zij het verbod van overdracht van exploitatie in de zin van art. 48bis van de
Pachtwet hebben miskend. Door een manoeuvre (de beweerde pachtoverdracht aan hun zoon Jozef die dan in 1985 afstand zou hebben gedaan van
zijn pachtersrechten) hebben ze bekomen wat de wetgever uitdrukkelijk
wilde vermijden. De kandidaat-koper die uitgeschakeld werd, vindt op grond
van de pachtwet geen soelaas. De vraag rijst naar de toepasselijkheid van
art. 1382 B.W. Het Hofvan Beroep van Gent beschouwt inderdaad dat de
schending van het verbod van overdracht van exploitatie een rechtsmisbruik
uitmaakt en derhalve een fout is in de zin van art. 1382 B.W. De fout zowel in
hoofde van de pachters als in hoofde van de ovememer staat vast. De
ovememer heeft zich schuldig gemaakt aan derdenmedeplichtigheid. Gelet
op het bestaan van de onderhandse verkoopakte kan er over het oorzakelijk
verband tussen die fout en de schade geen twijfel bestaan. De eerste rechter
heeft de vordering van de eisers (huidige appellanten) als ongegrond afgewezen bij gebrek aan bewijs van hun schade. De appelrechter ziet het anders.
De kandidaat-koper heeft een aanpalend vlasbedrijf, en het verlies van
meerwaarde (door de niet-toevoeging van litigieuze percelen) is het verlies
van een kans op winst, waarvoor vergoeding mag worden gevraagd. De
pachters waren gezien hun leeftijd van plan met pensioen te gaan en aldus
hebben de kandidaat-kopers (appellanten) een koopje gemist, want het goed
zou op relatiefkorte termijn van pacht zijn bevrijd en dienst hebben kunnen
doen als roterij. Het Hof schat de schade ex aequo et bono op 20% van de
prijs zijnde 189.560 frank. In zijn motivering spreekt het Hof over de figuur
van de verbintenis onder opschortende voorwaarde en verwijst naar het
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cassatiearrest van 5 juni 1981. De overeenkomst waarbij partijen zich voorwaardelijk verbinden, zoals in casu de onderhandse verkoopakte van 6 augustus 1980, doet onmiddellijk voor de partijen rechten en plichten ontstaan
(Gent, 13 september 1988, T. Agr. R., 1989, 123 en 174).
534. MISBRUIK VAN HET RECHT VAN VOORKOOP. -De oorspronkelijke vordering werd door de ge"intimeerden ingesteld in augustus 1985 en strekte tot het
bekomen van een vergoeding van 20% van de verkoopprijs die ze hadden
bekomen op de openbare verkoop van april 1984 m.b.t. hun perceel grond
met een oppervlakte van 33 a. Ze riepen in dat de tegenpartij, pachters van
het verkochte goed, hun recht van voorkoop hadden overgedragen aan de NV
Alchimo, een immobiW~nvennootschap, die het perceel na amper een jaar
verkaveld en te koop gesteld had als bouwgrond en bepaalde delen ervan
verkocht had. Enkele maanden na de uitoefening van hun recht van voorkoop
en overdracht aan de NV Alchimo hadden de pachters als reden van onmiddellijke pachtbeeindiging hun pensioengerechtigde leeftijd ingeroepen.
De eerste rechter besliste dat dit een wetsomzeiling was die strijdig was met
de goede trouw. Aldus zou immers het recht van voorkoop, dat gericht is op
de bedrijfszekerheid van de pachter in wezen misbruikt worden. Ook de
rechtbank oordeelt dat er voldoende bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens van wetsomzeiling voorhanden zijn (Rb. Gent, 6 februari
1987,T. Agr. R.,l98'7,2-14),- -535. SUBROGATIE OP VOORWAARDE DATER NOG BEN PACHTOVEREENKOMST IS.
- De toepassing van de bepaling van art. 55 Pachtwet dat bepaalt dat in
geval van vervreemding de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter treedt, vereist dat op het tijdstip van de vervreemding
nog een pachtovereenkomst bestond. Het geding betrof de uitbetaling van de
uittredingsvergoedingen aan de pachter. Het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Tongeren, dat de ,subrogatie" laat werken ongeacht of de
pachtovereenkomst v66r de vervreemding reeds ten einde was of niet,
schendt art. 55 Pachtwet (Cass., 30 juni 1989, R. W., 1989-90, 404; Arr.
Cass., 1988-89, 1316, noot; Pas., 1989, I, 1205, noot).

AFDELING

9

BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING

536. BEVOEGDHEID. -De burgerlijke vennootschap die geregeld wordt door
de artt. 1832 e.v. B.W. is een overeenkomst intuitu personae. Ben vennoot
kan zijn aandeel niet aan een derde overdragen zonder de eensgezinde
toestemming van de andere vennoten. De vennoot kan wei een derde laten
deelnemen in zijn aandeel, maar deze overeenkomst is een res inter alios
acta t.a.v. de vennootschap. De derde kan bij gevolg zich niet beroepen op
een arbitragebeding in het vennootschapscontract om het geschil dat hij heeft
als verpachter met de deelgenoten pachters aan een scheidsrechter te onder-
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werpen. Ret is derhalve de vrederechter die bevoegd is, want dit geschil
betreft niet de deelgenoten onderling. Indien een van de vennoten beslist zich
terug te trekken, gaat de huur verder ten voordele van de andere pachters
(art. 34bis Pachtwet). Een reconventionele vordering die daarentegen gegrond is op een overeenkomst van burgerlijke vennootschap is niet ontvankelijk voor de vrederechter, vermits zij niet voortvloeit uit de pachtovereenkomst die aan de basis ligt van de oorspronkelijke eis (Rb. Nijvel, 4 juni
1993, J.L.MB., 1993, 1155).
537. VERZOENINGSPOGING.- De pachters vragen op grond van art. 16.1lid 5
van de Pachtwet toelating om een stal te bouwen waarvan de kosten, met
inbegrip van de uitrusting geraamd wordt op 3.500.000 frank zonder B.T.W.
De pachters vragen ook dat de verpachter zou veroordeeld worden om de
grote herstellingswerken uit te voeren die te zijnen laste zijn gelet op uiterste
vetusteit van de gehuurde gebouwen en ze vorderen een schadevergoeding
van 500.000 frank. De vrederechter stelt dat hij in elk geval het advies nodig
heeft van de bevoegde ambtenaar van het ministerie van landbouw. Daarenboven moet het verzoekschrift, voorzien in art. 26 vijfde lid van de Pachtwet
en art. 594-20 van het Ger.W. vergezeld gaan van een beschrijving van de
gebouwen en van de werken die gepland zijn en van een raming van de
kosten. De pachters hadden niet de keuze tussen de vereenvoudigde procedure van art. 594-20 Ger.W. en een gewone procedure die ingeleid wordt
door een dagvaarding. De procedure op verzoekschrift is de enig mogelijke weg voor een dergelijk verzoek. De vordering is dus onontvankelijk.
Wat de ontvankelijkheid betreft van het verzoek om de verpachter tot de
huurherstellingen te veroordelen, moet opgemerkt worden dat ook hier de
onontvankelijkheid moet uitgesproken worden vermits er geen oproeping in
verzoening geweest is (Vred. Dinant, 13 november 1992, T. Agr. R., 1992,
274).

Voor de toelaatbaarheid van een rechtsvordering inzake pacht is het niet
noodzakelijk dat de partij die aan de rechter een verzoek heeft gedaan om de
toekomstige verweerder tot minnelijke schikking op te roepen, voor de
rechter verschijnt, nadat deze de partijen heeft laten oproepen. De rechter
stelt een proces-verbaal op van afwezigheid van een of van beide partijen,
van een eventuele minnelijke schikking of van een niet-akkoord. Een echtgenoot heeft geen schriftelijke volmacht nodig om de andere echtgenoot in
rechte te vertegenwoordigen. In het kader van het beheer van het gemeenschappelijk vermogen heeft iedere echtgenoot de mogelijkheid om de andere
echtgenoot in een gerechtelijke procedure te vertegenwoordigen (Vred. St.Kwintens-Lennik, 9 maart 1987, R. W., 1989-90, 933, noot).
538. AFSTAND VAN GEDING.- Een afstand van geding heeft alleen betrekking op het geding en niet op de opzegging die aan het geding is voorafgegaan. Op 24 december 1985 werd een opzegging gegeven aan de pachter. Die
is komen te vervallen door de tussengekomen afstand van geding. Maar dit
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betekent niet dat door de tussengekomen afstand van geding tevens de
opzegging van 24 december 1985 als onbestaande moet worden beschouwd.
Nude nieuwe opzegging van 18 december 1986 minder dan een jaar na de
eerste opzegging van 24 december 1985 gekomen is, komt de nieuwe
vordering tot geldigverklaring van de tweede opzegging de rechtbank kennelijk ontoelaatbaar voor (Vred. Oostrozebeke, 22 maart 1988, T Agr. R.,
1988, 224).
539. ONGEOORLOOFDE BEWIJSLEVERING. - Diegene die zich verzet tegen de
pachtoverdracht moet hetzelfde bewijs leveren als de verpachter bij opzegging voor eigen gebruik. De eiseres heeft gemeend zich bewijsmateriaal te
kunnen verschaffen door gerechtsdeurwaarders te laten vaststellen dat de
percelen braak liggen. De rechtbank oppert dat aileen werd vastgesteld en
vermeld wat aanlegster vastgesteld wenste te zien, onder verzwijging van
andere feiten. Inderdaad, er wordt geen melding gemaakt van het feit dat
eiseres zonder meer bezit nam van de percelen waarvoor zij opzeg betekende
en er een looppiste voor paarden aanlegde. Het feit dat de toegang tot de
percelen aan verweerders ontzegd werd door het opstellen van auto's en
andere hindernissen wordt evenmin vermeld. Hetzelfde moet gezegd worden
van de vaststelling en de ,ondervraging" waartoe de eiseres opdracht gaf aan
de gerechtsdeurwaarder. De daar gestelde vragen hebben niets gemeen met
vaststellingei}, ll11Laf nemen duidelijk de-taak OV€1" die -aan de rechtbank is
toebedeeld en waarover zij de appreciatiemacht heeft. Dergelijke procedes
zijn verwerpelijk in de ogen van de vrederechter. Het is in ieder geval niet de
taak van de gerechtsdeurwaarder zich taken toe te eigenen die aan de rechtbank zijn voorbehouden. Dergelijke stukken dienen dan ook uit de bundel te
worden geweerd (Vred. St.-Truiden, 10 oktober 1989, T Not., 1989, 397; T
Agr. R., 1989, 243).

AFDELING

10

ALGEMENE RECHTSPROBLEMATIEK

540. MISBRUIK VAN RECHT DOOR DE PACHTER? - De eerste rechter had
aangenomen dat de pachters misbruik maakten van hun recht van huurder
door hun weigering een zeer klein gedeelte af te staan van de grond die zij
bewerkten en die de verpachters hoog nodig hadden om hun onderneming uit
te breiden met een loods. De eerste rechter had voor recht gezegd dat de
pachtovereenkomst van het litigieuze perceel was beeindigd en dat de
verpachters aan de pachter een vergoeding van 35.100 frank dienden te
betalen. De appelrechter veroordeelt de verpachters om dat perceel vrij te
maken (met uitzondering van 400 m waarop ze een loods hebben gebouwd).
Het bestreden vonnis stelt vast dat uit de overeenkomst tussen partijen
waarbij aan de pachters een huur van 27 jaar wordt verleend, onbetwistbaar
bleek dat de pachters het recht hadden het litigieus perceel te bewerken en
voor de exploitatie gebruik te maken van de overgang die aan de eigenaars
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toebehoort, dat het gebruik dat de pachters van het perceel wilden maken het
gebruik was waarvoor het normaal was bestemd en dat zij een geoorloofd
belang hadden bij die handelswijze. De eerste rechter heeft trouwens niet uit
dat gebruik afgeleid dat er misbruik van recht was, maar uit de weigering van
de pachters het genot af te staan van een zeer klein gedeelte van de grond die
zij bewerken, in ruil voor een ruime vergoeding terwijl de ligging van dat
perceel voor de verpachters ongetwijfeld een veel groter voordeel hood dan
voor de pachters. Alleen op grond van die omstandigheid kan evenwel niet
worden gezegd dater misbruik van recht is vanwege de pachters, nude mate
van dat misbruik enkel aan hen te wijten moet zijn en niet aan omstandigheden die met hun gedrag niets te maken hebben. De verpachters maken in
werkelijkheid aanspraak op een beknotting van de rechten waarop de pachters krachtens de overeenkomst terecht aanspraak kunnen maken. Hoe groot
het belang van het litigieuze perceel voor hen ook moge zijn, de eigenaars
kunnen de pachters het recht dat ze wettig en normaal uitoefenen niet
ontnemen. Elke andere redenering zou tot de grootste rechtsonzekerheid
leiden nu privenoden tot het ontstaan van rechten zouden leiden. De rechtbank beslist dat de tussen partijen gesloten overeenkomst moet worden
nagekomen, zowel m.b.t. de uitoefening van het recht tot overgang als tot
de exploitatie van het litigieuze perceel. Het Hof van Cassatie ziet geen
enkele reden om hier te casseren. Het appelgerecht heeft bij de beoordeling
van de respectieve voordelen van de partijen gesteld dat de pachters hun
recht uit de overeenkomst hebben uitgeoefend om een redelijk voordeel te
verkrijgen en dat de wijze waarop zij dat recht hadden aangewend de grenzen
van het normaal gebruik ervan niet overschreed (Cass., 19 oktober 1989,
R. W., 1989-90, 1254; J.T., 1990, 101; Bull., 1990, 212; Pas., 1990, I, 212;
Arr. Cass., 1989-90, 238).
541. RECHTSVERWERKING.- De heer Benoit vordert voor de vrederechter
van Fosse-la-Ville de erkenning van zijn pachtrechten op een weide die
toebehoort aan juffrouw Meynen. Op 30 maart 1977 werd zijn vordering
ongegrond verklaard. Hij gaat in beroep op 7 april1978 en de zaak komt op
de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Namen. Tien jaar
later dagvaardt de erfgename van mej. Meynen de heer Benoit voor dezelfde
vrederechter om te horen zeggen voor recht dat hij zonder recht noch titel de
betwiste weide bezet. Op 27 mei 1987 beveelt de rechtbank een afstapping
ter plaatse en een persoonlijke verschijning van partijen en bij vonnis van
24 februari 1988 verzendt de vrederechter de zaak voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Namen omwille van de samenhang met de voorgaande
zaak. Die samenhang is niet wettelijk gerechtvaardigd en de rechtbank
verzendt de zaak terug voor de vrederechter. Voor de rest over de zaak
oordelend, bevestigt de rechtbank het vonnis van de eerste rechter die de
vordering van de oorspronkelijke eiser ongegrond verklaarde. Het is onverenigbaar met de uitoefening van de pachtrechten waarvan de heer Benoit
de erkenning vordert, dat hij gedurende meer dan 9 jaar geen enkele concrete
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bezettingsdaad ofuitbatingsdaad op de betwiste weiden gesteld heeft, dat hij
de rechtsmiddelen waarover hij beschikte voor de verdediging van zijn
belangen niet heeft gebruikt en aldus heeft verwaarloosd om in beroep te
gaan of tenminste om de beroepsprocedure die hij had ingesteld tot een goed
einde te brengen, en dat hij eenzijdig terug bezit genomen heeft van de
betwiste weiden door de bebouwing van die grond te hememen. Omwille van
die houding moeten de ingeroepen rechten als verwerkt beschouwd worden
(Rb. Namen, 22 juni 1989, J.T., 1990, 329). Terloops gezegd wordt in het
Frans de rechtsverwerking als volgt omschreven: ,les dits droits doivent etre
consideres comme obsoletes".
542. SAMENLOOP. - De verweerder is eigenaar van een grond met visvijver
en Canadabomen. Van dit perceel doet een deel dienst als weide en is van de
rest afgescheiden door een afsluitingsdraad. De eiser heeft op de door hem
gepachte weide een stal gebouwd, die vemietigd werd toen er eerst vijf en
vervolgens drie hoogstammige bomen, eigendom van de verweerder, bij
stormweer in februari 1984, op neerkwamen. De schade aan stal en afsluitingsdraad wordt door eiser vastgesteld op 160.500 frank. De pachter stelt
een vordering in tegen de verpachter op grond van art. 1384 eerste lid B.W.
Volgens de verpachter is het echter de pachter die de bewaarder is van alles
wat zich op die grond bevindt, inclusief de rij populieren waarmee de weide
omzoomd is. De rechtbank-vindt-het nietnodig-eenstandpunt in-tenemernn
de discussie nopens de vraag wie de bewaarder is van de populieren. Hoe dit
ook zij, in de relatie tussen contractspartijen kan de ene de andere slechts
contractueel aansprakelijk stellen tenzij de voorwaarden voor samenloop
zouden vervuld zijn. Men weet dat deze voorwaarden zijn: ten eerste een niet
louter contractuele fout: een foutief gedrag, dat niet alleen volgens de
overeenkomst tussen partijen onaanvaardbaar is, doch dat tevens ook ongeacht de overeenkomst als onrechtmatig moet worden beschouwd; ten tweede
de geleden schade mag niet !outer contractueel zijn. Volgens de rechtbank
zijn deze voorwaarden niet vervuld en kan de door eiser ingeroepen rechtsgrond niet worden aanvaard (Rb. Gent, 25 januari 1988, T. Agr. R., 1988,
125). In een obiter dictum wijst de rechtbank erop dat de pachter als
bewaarder van de populieren te beschouwen is.
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BEGRIP. ALGEMEENHEDEN

543. CONCEPTIE EN REALISATIE VAN EEN KOELINSTALLATIE. - Het contract dat
de conceptie en de realisatie van de koelinstallatie van een ijsbaan tot
voorwerp heeft is een aanneming en geen koop. Bij aanneming (met uitzondering van de aanneming van bouwwerken) kan de aannemer ook de
persoon zijn die het werk concipieert: in dat geval wordt zijn raadgevingsplicht t.a.v. de opdrachtgever bijzonder belangrijk (Bergen, 2 maart 1992,
J.L.MB., 1992, 1262).
544. PLAATSING GELEVERDE TOESTELLEN.- Wanneer het werk dat erin bestaat dat de geleverde toestellen en materialen geplaatst moeten worden en
dit werk essentieel is, moeten de regels van het contract van aanneming
toegepast worden. Als aannemer-specialist is de verweerder gehouden tot
een resultaatsverbintenis die voortvloeit uit de vermoede kennis van de
gebreken en uit de verplichting tot raadgeving op het gebied van zijn
specialiteit. De aannemer blijft na de oplevering voor de verborgen gebreken
aansprakelijk, maar de vordering moet binnen een korte termijn vanaf de
ontdekking van het gebrek ingesteld worden om de rechtszekerheid veilig te
stellen en toe te laten met voldoende nauwkeurigheid de oorsprong van het
gebrek en de toerekenbaarheid ervan aan de aannemer te bepalen, eerder dan
aan een gebrek aan onderhoud of een verkeerd gebruik van de zaak, die
toerekenbaar zouden zijn aan de opdrachtgever (Rb. Brussel, 18 april1989,
J.T., 1989, 733).
545. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN KRAAN MET BEGELEIDER. - Een
overeenkomst waarbij een vennootschap een laaan met een rotsverbrijzelaar
ter beschikking stelt van een ondememing die met afbraakwerken belast
wordt, en waarbij ook de arbeider die dit toestel bestuurt ter beschikking
gesteld wordt, is een huurovereenkomst. De kwalificatie van aannemingsovereenkomst kan hier niet weerhouden worden om volgende redenen: de
kraan wordt ter beschikking gesteld voor een onbepaalde tijd, de prijs wordt
bepaald in functie van de tijd en van de gebruikswijze, het uit te voeren werk
wordt aangeduid naargelang het vorderen van de werkzaamheden. De werken werden uitgevoerd op de oude mijn in Waterschei. De oude steenkoolsilo's die de arbeider aan het afbreken was, zijn plots ingestort op de
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voorkant van de machine. De laaan leed een schade die geraamd werd op
1.932.720 frank. De arbeider die de kraan bestuurde was een beroepsman die
gespecialiseerd was in afbraakwerken. Door het ongeval en de onbeschikbaarheid van de laaan kwam een einde aan het contract: de vennootschap
was niet verplicht het werk te beeindigen. Dit is onverenigbaar met onderaanneming. De aannemer in afbraakwerken is de aansteller geworden van de
conducteur van de kraan. Inzake huur staat op grond van art. 1732 B.W. de
huurder in voor de beschadigingen aan de gehuurde zaak gedurende de huur,
tenzij hij een vreemde oorzaak kan aantonen. Er moet een positief bewijs
geleverd worden van de vreemde oorzaak of minstens moet uit de geleverde
elementen voortvloeien dat de mogelijkheid zelf van elke fout volledig
uitgesloten wordt (Luik, 12 maart 1992, JL.MB., 1994, 126, noot; Rev.
Reg. Dr., 1993, 396). In het volgend geval hield het Rofvan Beroep van Luik
een andere kwalificatie aan.
Tijdens een operatie valt een kraan om wegens zijn slechte positionering en
een gebrekkige stabilisatie. Volgens de deskundige is het ongeval te wijten
aan de fout van de operator. Schade is er aan de kraan, aan een deel van het
bouwwerk, alsmede aan zaken van een derde. Bepaalde kranen lcunnen
slechts gemanoeuvreerd worden door gespecialiseerde operatoren die hiertoe
de noodzakelijke ervaring hebben. Deze moeten bij de werking van de laaan
b~t_l}Qgige g~z_ag_bjijven___b_~hoJJden Qp_ wie _Qok .QP 11~ w~_:rLtussenkomt.ln
geval van huur van dergelijke kraan, kan het genot ervan slechts een
accessorium uitmaken van een aannemingsovereenkomst waarin de menselijke arbeid als dominerend aangemerkt kan worden. Ret kan dus niet dat de
,huurder" van de kraan tijdelijk de aansteller zou geworden zijn van de
operator en dat hij als dusdanig op grond van art. 1384 derde lid B.W. zou
moeten instaan voor de door de operator veroorzaakte schade. Er is een
aanneming, en geen arbeidscontract, wanneer de onderaannemer door de
hoofdaannemer belast werd in alle onafhankelijkheid een werk uit te voeren
door het stellen van materiele handelingen. De omstandigheid dat de kosten
vastgelegd werden volgens een huurtarief is zonder gevolgen voor de bepaling van de natuur van de overeenkomst. De omstandigheid dat een vennootschap vroeger reeds kennis heeft gehad van de algemene voorwaarden van de
aanneming bewijst niet dat zij deze bij gelegenheid van een later contract
aanvaard heeft. Dit is het geval voor de bijzonder strenge exoneratieclausule
die in die algemene voorwaarden staat. Ze zal slechts toegepast lcunnen
worden voor zover de contractspartij er in toegestemd heeft, al was het op
stilzwijgende wijze. Ret feit dat een aangestelde die belast werd met bureelwerken op de werf maar geen enkel bijzonder mandaat had, de bons tekende
die materiele feiten vaststelden en die verwezen naar algemene voorwaarden
volstaat niet om de toestemming te bewijzen (Luik, 12 april1991, JL.MB.,
1991, 835, noot Beguin, T.).
546. TENTOONSTELLINGSCONTRACT. ~ Een tweeluik werd aan de Kredietbank toevertrouwd voor een tentoonstelling van 10 mei tot 6 juni 1982. Een
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van de twee doeken werd tijdens de tentoonstelling beschadigd. De juiste
omstandigheden waarin de beschadigingen werden toegebracht zijn niet
bekend. De schade werd mogelijkerwijze door een bezoeker veroorzaakt.
De overeenkomst waarbij een inrichter er zich toe verbindt, al dan niet tegen
betaling, werken die een kunstenaar daartoe te zijner beschikking stelt, aan
het publiek tentoon te stellen, is een overeenkomst van huur van diensten en
geen bruikleen. In dit laatste geval geeft de uitlener de zaak in gebruik aan de
lener met de bedoeling hem een dienst te bewijzen zonder zelf enig voordeel
te genieten, terwijl de tentoonstelling van kunstwerken daarentegen de
kunstenaar bekendheid en een mogelijkheid tot verkopen bezorgt. De inrichter van een tentoonstelling van kunstwerken is gehouden de tentoongestelde werken terug te geven en moet derhalve, overeenkomstig art. 1136
B.W., voor het behoud ervan zorgen. Luidens art. 1137 lid 1 B.W. brengt dit
de verplichting mee aan de kunstwerken alle zorgen van een goed huisvader
te besteden. De eigenaar toont niet aan dat de Kredietbank zich niet als een
goed huisvader zou hebben gedragen bij het zorgen voor het behoud van de
schilderijen. Zijn vordering tegen de Kredietbank wordt dan ook ongegrond
verklaard (Brussel, 22 juni 1989, Pas., 1990, II, 54). Natuurlijk had de bank
een verzekering genomen. De eigenaar van de schilderijen deed hierop een
beroep. Ret Hof stelt dat diegene die zich beroept op een in een verzekeringscontract opgenomen beding ten behoeve van een derde, zich niet kan
beroepen op de niet-tegenstelbaarheid van het arbitragebeding dat samengaat
met dit beding ten behoeve van een derde.
547. VASTGOEDMAKELAAR. - Wanneer de vastgoedmakelaar niet de opdracht gekregen heeft een rechtshandeling te stellen, maar slechts materiele
prestaties uit te voeren om een koper te vinden, is het contract dat hem met
zijn client verbindt te ontleden als een aanneming en niet als een lastgeving.
Bij gebreke aan een overeenkomst of aan gebruiken wordt het loon van de
agent vastgesteld op 1% van de verkoopprijs (Rb. Namen, 22 juni 1989,
J.L.MB., 1989, 1193).

Een koopovereenkomst werd gesloten door bemiddeling van de eiseres.
Deze kreeg geen opdracht tot het stellen van rechtshandelingen in naam en
voor rekening van verweerders, doch diende slechts kandidaat-kopers te
zoeken met het oog op de verkoop. De overeenkomst tussen eiseres en
verweerders is een contract van aanneming en geen lastgeving. De aan de
rechtbank toegekende bevoegdheid om de erelonen van de lasthebber te
matigen bestaat niet terzake verhuring van diensten. Er kan aan eiseres geen
grotere, noch kleinere commissie worden toegekend dan de conventioneel
bedongen 3% op de verkoopprijs (Rb. Hasselt, 2 februari 1988, TB.B.R.,
1989, 82).
De eigenaar van een appartement sluit met een vastgoedmakelaar een
contract, zonder exclusiviteit en van onbeperkte duur. De eigenaar kan afzien
van de verkoop, zelfs indien de agent een kandidaat-koper heeft gevonden.
De vastgoedmakelaar heeft dan geen recht op commissieloon, beslist de
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rechtbank. Alhoewel art. 1794 B.W. in principe van toepassing is op het
contract van een immobilienagent, is dit niet het geval indien het van
onbeperkte duur is. De overeenkomst wordt hier duidelijk gekwalificeerd
als een aanneming. In de hypothese van een overeenkomst van onbeperkte
duur kan elke partij er een einde aan stellen omdat niemand de verbintenis
heeft onbeperkt gebonden te blijven (Rb. Brussel, 20 november 1990, Res.
Jur. Imm., 1991, 147).
548. Elders wordt de overeenkomst met de vastgoedmakelaar gekwalificeerd als een contract met een gemengd karakter (lastgeving en aanneming
van werk), waarbij moet worden nagegaan wat de belangrijkste opdracht is.
De vastgoedmakelaar kreeg hier inderdaad ook toelating tot het stellen van
rechtshandelingen. Uit het geheel van de tekst van het zogenaamde ,mandaat
van alleenverkoop" moet worden besloten dat de eiseres hoofdzakelijk als
lasthebber optrad van de medecontractant en het mandaat tot het sluiten van
een koopovereenkomst het hoofdelement, en het overige slechts bijkomstig
was. Door toepassing van de absorptietheorie op de overeenkomst, zijn de
regels van de lastgeving van toepassing. Dit heeft als consequentie dat, in het
licht van het cassatiearrest van 6 maart 1980 het tot de bevoegdheid van de
rechtbank hoort het bedongen commissieloon van 5% te verminderen tot
een billijke vergoeding voor de bewezen diensten, indien wordt vastgesteld
dat- d.1fcommiss1eloon buiten verhouding -staaitotde bewezen diensten.Rekening houdend met de elementen die wijzen op een zeer beperkte inspanning van de vastgoedagent kan hem naar billijkheid slechts een vergoeding toegekend worden van 15.000 frank (Rb. Gent, 21 november 1990,
T.B.B.R., 1992, 84).
Een agentschap werd belast met de verkoop van een huis voor 3.900.000
frank, eiste daarvoor betaling van een commissie van 126.360 frank. Nadat
een kandidaat-koper was gevonden die de aankoopbelofte voor de prijs van
3.600.000 frank getekend had, stelde de eigenaar een einde aan de opdracht
van het agentschap omdat ,het hen wegens familiale omstandigheden onmogelijk was het goed te verkopen". Achteraf vernam het agentschap dat het
onroerend goed dat in mede-eigendom toebehoorde aan verweerder en aan
zijn zuster, het voorwerp uitgemaakt had van een schenking van de broer aan
de zus, voordat de koop gesloten werd. Het bedongen schadebeding wordt
door de rechtbank geldig bevonden. De overeenkomst waarbij een immobilienagentschap dat belast is met het opzoeken van gegadigde kopers, bevoegd is om aankoopsbeloften te laten opstellen tegen een bepaalde prijs,
voorschotten te ontvangen en kwijting ervan te geven, is een gemengd
contract van huur van diensten en van lastgeving. De clausule waarbij
bedongen wordt dat het gehele commissieloon verschuldigd is, zelfs in geval
de eigenaar van de verkoop afziet v66r het verstrijken van de contractueel
bepaalde exclusiviteitstermijn van het contract, is geoorloofd. Deze clausule
is niet speculatief en behoudt een vergoedend karakter (Rb. Brussel, 20 november 1990, Pas., 1991, III, 50).
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549. Een brouwerij is eigenares van een onroerend goed in Anderlecht en
wenst een huurder te vinden voor dit goed. Er wordt een aankondiging
geplaatst in de krant. Als gevolg van deze publicatie treedt de brouwerij in
contact met een vastgoedagent aan wie ze voor een beperkte duur de
exclusiviteit toestaat om een huurder te zoeken. Ret commissieloon bedraagt
15% van de huur van het eerste jaar. Maar een kandidaat-huurder die op de
eerste aankondiging afgaat, neemt contact op met de brouwerij en sluit
rechtstreeks met haar een huurovereenkomst. De overeenkomst met de
vastgoedagent wordt door de rechtbank gekwalificeerd als een makelaarsovereenkomst. De makelaar heeft geen recht op vergoeding indien de overeenkomst gesloten wordt zonder zijn tussenkomst. Maar de agent die opzij
gezet wordt, heeft wel recht op een vergoeding. Volgens de ene vindt deze
vergoeding haar grondslag in art. 1794 B.W. en volgens de andere steunt ze
op de gebruiken. De rechtstreekse negociatie van het contract door de
eigenaar brengt een onmiddellijke verbreking van de makelaarsovereenkomst met zich, met recht op vergoeding. W anneer het contract een algemene exclusiviteit inhoudt ten voordele van de makelaar moet zijn vergoeding bevatten wat hij zou kunnen gewonnen hebben in de zaak. Men moet
dus de kans ramen die hij had om het overeengekomen commissieloon te
innen. In casu verleent de rechtbank een vergoeding die bepaald wordt op
10% van de huur van het eerste jaar (Kh. Brussel, 5 juli 1990, Rev. Not.
Beige, 1991, 462).
550. Een makelaarsovereenkomst moet als een huur van diensten beschouwd worden, behalve wanneer de makelaar opdracht heeft gekregen
om bepaalde rechtshandelingen te stellen, in welk geval hij lasthebber is van
zijn client. De lastgever mag steeds de lastgeving herroepen. Hij is dan
gehouden de lasthebber de voorschotten en de kosten te vergoeden, alsmede
hem zijn loon te betalen indien dit beloofd was. De rechter kan het overeengekomen loon verminderen wanneer hij vaststelt dat dit buiten verhouding
staat met de geleverde diensten. De opdrachtgever is gerechtigd, overeenkomstig art. 1794 B. W., dat van toepassing is op onverschillig welk materieel of intellectueel werk voor zover het gaat over de aanneming van een
werk waarvoor door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke bepaling een
tijdsduur is bepaald, eenzijdig een einde te maken aan de huur van diensten,
mits de aannemer schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en
alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen. Overeenkomstig art. 1134
lid 3 B.W. moeten overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd worden en is
het een contractspartij verboden misbruik te maken van de rechten die zij uit
de overeenkomst put. Zo'n misbruik veronderstelt dat die partij wanneer ze
uitsluitend in haar eigen belang gebruik maakt van een recht dat zij aan de
overeenkomst ontleent, daaruit een voordeel haalt dat niet in verhouding
staat tot de correlatieve last van de andere partij. De vordering van de
vastgoedmakelaar die geen inspanningen deed, op onwaarheden m.b.t. bezoeken van kandidaat-kopers werd betrapt, en gewoon wachtte tot een koper
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zou opduiken om dan zonder inspanningen het makelaarsloon te kunnen
opstrijken wordt in een lang uitgesponnen en gemotiveerd arrest ongegrond
verklaard. De Rechtbank van Eerste Aanleg had een makelaarsloon van
146.250 frank toegekend (Antwerpen, 17 aprill989, Pas., 1989, II, 261).
551. PUBLICITEITSAGENTSCHAP.- De eiseres werd gedurende 17 jaar belast
met publiciteit voor de verweerder. In de loop van augustus 1981 werd zij
telefonisch verwittigd dat aan die samenwerking een einde werd gesteld. De
eiseres raamt de schade teweeg gebracht door deze beeindiging op 500.801
frank, d.i. het bedrag dat overeenstemt met het gemiddelde commissieloon
van de twee laatste jaren, beperkt tot een opzeggingstermijn van 6 maanden.
De eerste rechter weigert die vergoeding, omdat het bewijs niet geleverd
wordt van een aannemingscontract voor onbepaalde duur. Ret Rof van
Beroep aanvaardt evenmin dat er een exclusiviteit zou bestaan in hoofde
van het publiciteitsagentschap. De advertising audit service waarvan de
eiseres gegevens voorlegt, is in feite een onafhankelijk orgaan dat werkt in
de schaduw van de kamer van de publiciteitsagentschappen-raadgevers, een
beroepsvereniging die tot nader order niet het geheel van het beroep verenigt.
Ret publiciteitsagentschap baseert de gevorderde vergoeding op de artt.
1134-1135 en 1794 B.W., evenals op de gewoonte in de beroepsbranche.
Ret gebruik waarop het agentschap een beroep doet, vertoont evenwel ni~
het algemeen karakter vari een regd die door allen erkend wordt. tie-verwijzing naar de Franse rechtspraak en de Franse gewoonte kan in ons land niet
weerhouden worden. Ret typecontract van 1968 dat geredigeerd werd door
de V.Z.W. Belgische Vereniging van Publiciteitsagentschappen kan geen
grondslag vormen voor de vordering, omdat de handelsrelaties tussen partijen ontstonden in 1965, dus drie jaar v66r de opstelling van dit typecontract.
Verworpen wordt eveneens eenparere dat opgesteld werd op 27 juni 1986
door de Kamer van de Publiciteitsagenschappen-Raadgevers (Brussel, 24 februari 1989, J.T., 1989, 718).
552. TECHNISCHE CONTROLE VAN AUTO'S. -Ret aanbieden van een motorvoertuig aan de technische inspectie maakt de uitvoering uit van een wettelijke verbintenis. De betrekkingen tussen de eigenaar van de auto en de
vennootschap die de technische controle uitvoert zijn evenwel van contractuele aard. Ret gaat om een toetredingscontract waarop de regels van de
aannemingsovereenkomst van toepassing zijn. De vennootschap moet de
veiligheid van de operaties waarborgen. Ret onaangepast zijn van een
richtingsstaaf van de inspectiekuil is een tekortkoming en verplicht de
vennootschap tot vergoeding van de hierdoor veroorzaakte schade (Rb.
Nijvel, 22 januari 1987, Rev. Liege, 1988, 579).
553. DE OVEREENKOMST VAN EEN ,ETALAGIST". - De terbeschikkingstelling
van materiaal (etalagepoppen en versiering) client beschouwd te worden als
een accessorium van een aannemingscontract dat betrekking heeft op de
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binneninrichting van een winkel. De mannequins en het decor werden ter
plaatse gelaten. Een geschrift werd niet opgesteld. Het is geen huurovereenkomst. Er moet niet voor betaald worden. Het is niet mogelijk de verrijking
zonder oorzaak toe te passen wanneer het behoud van het materiaal ter
plaatse een oorzaak heeft, bijvoorbeeld bruiklening ofbewaargeving of zelfs
de hoop op een nieuwe overeenkomst in de vorm van de overhandiging van
een bestek. Op het bestek volgde echter geen contract. Het ter plaatse laten
van materieel is dus te situeren in de context van een overeenkomst die
gekwalificeerd kan worden als een vrijwillige bewaargeving of bruiklening
in afwachting van een andere overeenkomst die nooit gesloten werd (Vred.
Fexhe-Slins, 23 maart 1992, T. Vred., 1992, 242).
554.

HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BOUW. BIJDRAGE

De wetgever was bezorgd om de ontwikkeling van de technische vooruitgang en het wetenschappelijk onderzoek in elke tak van de
economie. Dit mondde uit in het wetsbesluit van 30 januari 1947 dat de
wetenschappelijke centra oprichtte. Deze werden opgericht op verzoek van
de beroepsgroeperingen en hebben rechtspersoonlijkheid. In de bouwsector
zijn de voomaamste centra het Onderzoekscentum voor de Wegenbouw en
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw. Het inkomen
van deze centra wordt gevormd door een bijdrage van alle ondememingen
van de sector in verhouding tot hun belangrijkheid. Zelfs een buitenlands
aannemer die in Belgie werken uitvoert, is verplicht die bijdrage te betalen.
De vrederechter van Herve stelt dat de schrijnwerker die keukens installeert er niet toe gehouden is de bijdrage voor het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum van de Bouw te betalen. De activiteit van een schrijnwerker die keukens concipieert, creeert, realiseert en zelf plaatst is een
activiteit van inwendige inrichting en niet een activiteit van oprichting van
het gebouw. Het doet er niet toe dat die keukeninstallatie onroerend wordt
door incorporatie (Vred. Herve, 1 oktober 1991, J.L.MB., 1992, 390, noot
Louveaux, B.).
AANNEMER. -

AFDELING

2

VESTIGING, ERKENNING EN REGISTRATIE VAN AANNEMERS

555.

AANNEMING VAN BOUWWERKEN. VESTIGINGSVOORWAARDEN AANNEMERS.

- Een gefailleerde aannemer was niet in het bezit van het door de wet van
15 december 1970 vereiste attest. De rechtbank oordeelt dat deze Wet van
openbare orde is en verklaart de overeenkomst van aanneming van bouwwerken die gesloten werd met die aannemer absoluut nietig op grond van
art. 6 B.W. Ook wordt het adagium nemo auditur ingeroepen (Kh. Namen,
16 januari 1990, J.T., 1990, 597). De toelating om zich te vestigen voor
activiteiten van metselwerken en betonwerken ontslaat de aannemer er niet
van de uitoefeningsvoorwaarden te vervullen voor het beroep van schrijnwerker en van installateur in centrale verwarming zoals ze voorzien zijn door
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de K.B.'s. Indien bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst de aannemer geen titularis is van een toelating tot het beroep, is de aannemingsovereenkomst nietig als strijdig met een wettelijke bepaling van openbare
orde. De reglementering van de werkzaamheden van een aannemer heeft
immers niet aileen de bescherming van de private belangen van de bouwheer
tot doe I, maar ook de bescherming van het algemeen belang dat vereist dat de
gebouwen waarborgen van stevigheid en van noodzakelijke hygiene vertonen zodat de eigenaars en het publiek beschermd worden tegen elk risico. De
nietigheid van de overeenkomst is aileen aan de aannemer toerekenbaar,
omdat men niet redelijkerwijze aan de bouwheer kan verwijten geen inlichtingen genomen te hebben m.b.t. de vraag of zijn aannemer de vereiste
wettelijke toelatingen heeft bekomen. De aannemer wordt veroordeeld om
de gestorte voorschotten terug te geven. Maar de bouwheer heeft het recht
niet om vergoed te worden voor het verlies of voor de winstderving die niet
in oorzakelijk verband staan met de nietigheid van de aannemingsovereenkomst. De schade die voortvloeit uit de niet-uitvoering van de aannemingsovereenkomst door de aannemer vertoont die noodzakelijke band niet (Luik,
16 juni 1992, J.L.MB., 1993, 1023, noot Louveaux, B.).
De aannemingscontracten i.v.m. metselwerk, dakbedekk:ing, schrijnwerkerij,
zijn gereglementeerd door een K.B. Bij gebrek: aan attesten m.b.t. de toelatingsyo_orwaarden _tot die beroepen moeten de- aannemingscontraeten op
grond van art. 6 B. W nietig verldaard worden. Die nietigheid leidt in beginsel
tot wederzijdse teruggave. Maar wanneer de schending van die wettelijke
bepalingen slechts aan de aannemers toerek:enbaar is, moet hen het recht op
teruggave geweigerd worden (Rb. Brussel, 12 maart 1991, J.L.MB., 1991,
1064).
556. De inschrijving in het handelsregister bewijst niet dat een aannemer de
officiele erkenning bezit voor de uitvoering van de werk:en die hij aanvaardt
uit te voeren. Indien een aannemer niet kan bewijzen dat hijzelf of zijn
onderaannemers dergelijke officiele erkenning bezitten, k:an de medecontractant de nietigheid van het aannemingscontract vorderen. Volgens de
Rechtbank van Brussel k:an men bij zo'n nietigheid k:iezen tussen de volgende oplossingen: ofwel aanvaarden dat de door de uitgevoerde werk:en
verrijkte bouwheer er de prijs voor betaalt in evenredigheid met de verrijk:ing; ofwel elke restitutie aan de aannemer weigeren als sanctie, rekening
houdend met het feit dat hij aansprakelijk is wegens niet-naleving van de wet
en hij de gevolgen moet dragen van de nietigheid die emit voortvloeit (Rb.
Brussel, 26 februari 1990, T. Vred., 1990, 146). De feiten waren de volgende:
de eigenaar van een onroerend goed vertrouwde aan een aannemer werken
toe om zijn woning te vergroten. Het voorziene voorschot werd door de
bouwheer slechts gedeeltelijk betaald en om die reden schorste de aannemer
de werken op. Wanneer een bouwheer de factuur betreffende het voorschot
niet betaalt, kan de aannemer zich inderdaad beroepen op de niet-nakomingsexceptie. De bouwheer vorderde de ontbinding van de aannemings-
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overeenkomt, de terugbetaling van het gestorte voorschot van 50.000 frank
en de betaling van een vergoeding van 50.000 frank. Hij steunde zich hierbij
op het stilleggen van de werken en op het feit dat aan de aannemer geen
toelating verleend werd voor de uitoefening van zijn beroep. De aannemer
stelde een tegenvordering in tot verbreking van de overeenkomst, tot betaling
van het saldo van de prijs van de werken en tot betaling van een schadevergoeding van 20.000 frank. De rechtbank stelt vast dat de werken correct
werden uitgevoerd en raamt de waarde ervan op 110.240 frank. De rechtbank
spreekt de ontbinding uit van het contract in het nadeel van de aannemer
omdat deze niet in orde is met de vestigingswet, veroordeelt hem tot teruggave van het gestorte voorschot en tot het betalen van een schadevergoeding
van 20.000 frank. Zij verbreekt ook het contract in het nadeel van de bouwheer wegens niet-betaling van het gehele voorschot. Zij veroordeelt de
bouwheer tot het betalen van de werken die geschat worden op 110.240
frank en tot een schadevergoeding van 20.000 frank. Na schuldvergelijking
veroordeelt de Rechtbank de bouwheer tot het betalen van 60.240 frank. De
Rechtbank van Koophandel stelt dat de gevolgen van de ontbinding en deze
van de nietigheid van een wederzijds contract dezelfde zijn. De Rechtbank
stelt vast er een reden is tot nietigverklaring, maar deze wordt niet weerhouden vermits de partijen slechts de ontbinding gevraagd hebben en dat in elk
geval de gevolgen van de ontbinding en deze van de nietigheid van een
wederzijds contract gelijk zijn. Hiermee kan men het niet eens zijn. De
nietigheid is hier een absolute nietigheid. De rechter moet die ambshalve
opwerpen. De ontbinding van het contract anderzijds mondt noodzakelijkerwijze uit tot wederzijdse restitutie. Maar in geval van een vordering in
nietigverklaring kan de rechter het adagium in pari causa turpitudinis cessat
repetitio inroepen (Kh. Bergen, 12 april1988, D.C.C.R., 1989-90, 150, noot
Louveaux, B.). Normaal wordt de inschrijving in het handelsregister voor
een bepaalde activiteit slechts verleend na verificatie van de toegangsvoorwaarden tot het beroep (zie art. 19 van de Gecoordineerde Wetten op het
Handelsregister). Terecht stelt de Rechtbank van Koophandel van Bergen
vast dat de aannemer de wettelijke voorwaarden tot het vervullen van zijn
activiteit niet vervult, vermits het contract betrekking had tot metselwerk en
betonwerken. Die werken zijn gereglementeerd door verschillende K.B. 's
waarvan de laatste in datum deze is van 18 april 1980. Er is echter geen
schending van de wet van 15 december 1970 wanneer de aannemer een
activiteit uitoefent die niet gereglementeerd is. W elnu, de activiteit van
algemene aannemer maakt als dusdanig het voorwerp niet uit van enig
K.B. Aldus Louveaux in zijn noot waarin hij de problematiek van de toe gang
tot het beroep van aannemer schetst.
557. DE REGISTRATIE VAN AANNEMERS. VERJARING.- Een dame wordt door
de Rijksdienst voor de Maatschappelijke Zekerheid voor de Arbeidsrechtbank gedaagd. Ze had werken laten uitvoeren door een niet-geregistreerd
aannemer en moet hierdoor uiteindelijk ongeveer 120.000 frank betalen. De
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verJanng van de vordering tot betaling van de verhoging verschuldigd
krachtens art. 30bis, § 3, lid 1, van de Wet van 27 juni 1969, door wie een
beroep doet op een niet-geregistreerd aannemer wordt niet gestuit door de
handelingen die de verjaring stuiten van de vordering tot betaling van de
door laatstgenoemde verschuldigde bijdragen (Arbh.Bergen, 25 november
1992, J.T., 1993, 329).
558. De commissie voor de registratie van aannemers heeft geen rechtsprekende bevoegdheid, maar slechts een administratieve beslissingsbevoegdheid: in die hoedanigheid moet zij de wettelijke grond van haar beslissing aanduiden en de verschillende door de wet vereiste feitelijke elementen.
De procedure voor de schrapping van de registratie, die na een administratieve fase een jurisdictionele fase kent, voldoet aan aile vereisten voor een
billijk en openbaar proces. De registratiecommissie die op regelmatige wijze
door het ministerie van financien is gevat, moet tekortkomingen onderzoeken die bij haar aangeklaagd werden en moet een beslissing nemen zonder te
wachten op de gevolgen die door de strafrechtbank aan het gedrag van de
aannemer gegeven worden. Het stmtproces schorst de te nemen administratieve beslissing niet op, vermits die beslissing genomen wordt op grond van
andere criteria dan deze die gelden voor het bestaan van het misdrijf. De
schrapping van de registratie van een aannemer wordtys>ldoend~g~moti
veercCdoorde vasfsteffing dafde aarinemer defiscaYe-verbintenissen die op
hem wegen geschonden heeft en met name dat hij op systematische wijze
gedurende verscheidene jaren niet bewijskrachtige facturen heeft gebruikt
om de belastingen die in Belgie verschuldigd zijn te ontlopen. In zijn noot
schetst de annotator hoe in beroep gegaan wordt tegen beslissingen van de
registratiecommissie voor aannemers (Luik, 25 juni 1992, J.L.MB., 1993,
1026, noot Louveaux, B.).
559. Een aannemer stelt een vordering in voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg en dagvaardt ,de Belgische Staat, Ministerie van Financien, Provinciale Commissie voor de Registratie van Henegouwen". De commissie vindt
dat de vordering onontvankelijk is, omdat krachtens art. 16, § 6 K.B. van
5 oktober 1978 de commissie in de persoon van haar voorzitter moest
gedagvaard worden. Dit verweer wordt door de rechtbank niet aanvaard.
Over de grond van de zaak. De eiseres, een vennootschap, oefent gedurende
reeds 20 jaar haar activiteiten uit. Oorspronkelijk betroffen deze de dakbedekking, maar opeenvolgend werden daar de metalieke constructies en de
algemene aanneming van metselwerk en beton aan toe gevoegd. In 1991 had
ze 59 arbeiders in dienst. De schrapping van haar registratie werd door de
commissie uitgesproken op 19 oktober 1991 en die beslissing werd, na de
eiseres en haar raadsman gehoord te hebben, bevestigd op 19 november
1991. Het is waar dat de vennootschap op een bepaald ogenblik niet in orde
was met de reglementering op de toegang tot het beroep voor een van haar
activiteiten, met name de aanneming in beton- en metselwerken. Maar zij
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beantwoordde aan die voorwaarden sinds 22 augustus 1991. Ret dossier
bewijst dat zij al haar verbintenissen ten aanzien van de B.T.W. en van de
maatschappelijke zekerheid vervuld had. De rechtbank oordeelt dat het voor
een aannemer geen zwaar misdrijf is om gedurende een beperkte periode de
formaliteiten niet vervuld te hebben ter verkrijging van een attest dat no dig is
om zich te vestigen, terwijl hij in feite aan de voorwaarden voor de toegang
tot het beroep voldeed (Rb. Charleroi, 6 maart 1992, JT., 1993, 231).
560. INSCHRJNING IN HET HANDELSREGISTER NIET NODIG VOOR DE REGISTRATIE.
- Ret beroep tegen een beslissing waarbij de registratie van een aannemer
geschrapt wordt, komt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg door een
betekening aan de commissie voor registratie die de beslissing genomen
heeft. Dit moet gebeuren binnen de tien dagen na de betekening van de
beslissing aan de aannemer. De rechtbank is bevoegd, ondanks de theoretische oprichting van een beroepscommissie. De reglementering m.b.t. de
registratie van de aannemers moet geinterpreteerd worden in functie van het
doel van deze wetgeving die erin bestaat de bedrieglijke praktijken van de
koppelbazen te bestrijden en de betaling van de sociale bijdragen te waarborgen. De eerbiediging van de wetgeving m. b. t. de toegang tot het beroep en
tot de paritaire commissies zijn geen voorwaarden voor het verlenen van de
registratie. Een V.Z.W. die gebruikelijk handelingen stelt die door de wet als
handelsdaden gekwalificeerd worden, al is het voor een sociaal en belangeloos doel en zonder winstoogmerk, moet en kan ook niet ingeschreven
worden in het handelsregister. De registratie kan aan een dergelijke
V.Z.W. verleend worden ondanks het feit dat ze niet is ingeschreven in het
handelsregister. De schrapping kan slechts uitgesproken worden op grond
van de motieven die op beperkende wijze opgesomd zijn in de artt. 6 en 7 van
het K.B. van 5 oktober 1978. Motieven die niet voorzien zijn door die
bepalingen kunnen de schrapping niet rechtvaardigen, zelfs indien zij voldoende zouden geweest zijn om de registratie te weigeren. De commissie
voor de registratie kan een motief niet ambtshalve imoepen en kan zijn
beslissing om te schrappen slechts gronden op de motieven die aangegeven
worden in het verzoekschrift tot schrapping. De beroepsorganisatie wendt
zijn bevoegdheid om een verzoekschrift tot schrapping in te stell(m af, indien
het doel van het verzoekschrift erin bestaat de wettelijke bepalingen m.b.t.
het beroep van aannemer te doen eerbiedigen (Rb. Luik, 6 februari 1992,
J.L.MB., 1993, 132, noot Louveaux, B.). De registratie van een V.Z.W.
Sante par la mutualite werd geweigerd met vijf stemmen tegen twee en een
onthouding, omdat de V.Z.W. niet ingeschreven was in het handelsregister.
De V.Z.W. bracht dan de zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen. De rechtbank stelt dat art. 2, 2° van het K.B. van 5 oktober 1978 dat
de inschrijving in het handelsregister als voorwaarde oplegt strijdig is met
het grondwetttelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en
dus niet toegepast kan worden op de oplossing van het voorliggend geding.
De vordering is gegrond (Rb. Namen, 5 april 1990, JT., 1990, 472).
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561. AANNEMER GEVESTIGD BUITEN DE EUROPESE UNIE. - Ben vennootschap
van Fins recht beantwoordt niet aan de vereisten van art. 2, § 1, lid 1, van het
K.B. van 5 oktober 1978 en de registratie ervan als bouwondememer kan
haar niet verleend worden. Door de registratie te weigeren aan vennootschappen die opgericht zijn in een rechtsstelsel dat niet behoort tot een van de
lidstaten van de E.E.G., zelfs al beschikt ze over een succursale in Belgie,
bevat de voormelde bepaling van het K.B. van 5 oktober 1978 geen arbitraire
discriminatie (Rb. Brussel, 19 december 1991, J.T., 1992, 498).
562. ONDERZOEKSPLICHT BOUWHEER NAAR DE REGISTRATIE VAN DE AANNEMER.
- De bouwheer heeft de dubbele verplichting om na te gaan, niet bij de
aannemer, maar bij de bevoegde administratie of op het ogenblik van de
overeenkomst de aannemer geregistreerd is, en v66r elke betaling, of de
aannemer niet geschrapt werd. Die essentiele verplichting ligt niet in de wet
vervat, maar vloeit er op zekere wijze uit voort. Zij weegt op de bouwheer en
zijn goede trouw kan hem daar niet van ontheffen. De registratie is nochtans
geen geldigheidsvereiste voor de aannemingsovereenkomst. Maar de informatieplicht kan een aannemer ertoe nopen te melden dat hij niet geregistreerd is of dat een schrapping uitgesproken werd. Het nalaten dit te doen
kan een culpa in contrahendo uitmaken, die geapprecieerd wordt in functie
van de ongelijkheid der partijen. De aannemer die_'@lse infQrmatie_v:erschaft
door bijvoorb-eeld op zijn briefpapl.er een fictieve registratie op te geven, kan
door de bouwheer op basis van culpa in contrahendo aangesproken worden.
De bouwheer vervulde de voorwaarden om een premie voor de herwaardering van ongezonde woningen in Wallonie te verkrijgen. De premie werd
hem echter geweigerd, omdat zijn aannemer niet geregistreerd was. In casu
moest de bouwheer, die beroepsmatig een expert-landmeter was, op de
hoogte zijn van de essentiele rechtsregels die de bouwsector beheersen, zoals
de wetgeving op de registratie van aannemers en de gevolgen ervan, met
name op het verlenen van premies. Maar is het niet al te streng om te stellen
dat een landmeter-expert op de hoogte moet zijn van de essentiele rechtsregels in de bouwsector, zoals de wetgeving op registratie van aannemers en
de gevolgen ervan op verlening van premie? Vermoed kan worden dat zelfs
steengoede magistraten die wetgeving niet kennen (Kh. Charleroi, 18 december 1991, J.L.MB., 1992, 14.071, noot Louveaux, B.). Laat ons, om tot het
volgend geval over te gaan, de registratie van aannemers niet verwarren met
hun erkenning.
563. ERKENNING VEREIST OP OGENBLIK CONTRACTSLUITING MET DE OVERHEID.
- Het wetsbesluit van 3 februari 1947 vergt de erkenning slechts op het
moment dat de aannemingsovereenkomst gesloten wordt. De omstandigheid
dat een aannemer de vereiste erkenning niet heeft of de afwijking waarvan
sprake in art. 8 van de besluitwet van 3 februari 1947 niet bekwam, heeft niet
tot gevolg deze aannemer te verhinderen een aanbod te doen, noch de
bouwheer te ontslaan van de plicht dit aanbod te onderzoeken. De Raad
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van State is niet bevoegd om een middel te onderzoeken dat gericht is niet
tegen de keuze van de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt, maar
tegen de overeenkomst van aanneming. De bouwheer kan als een grond voor
relatieve nietigheid het vormgebrek beschouwen dat erin bestaat dat de
inschrijver het formulier dat gevoegd is bij het bijzonder lastenboek niet
gebruikte, maar deze overschreef en er de tekst van vervolledigde (RvSt.,
nr. 26.184, 19 februari 1986, Arr. RvSt., 1986).
AFDELING 3
TOTSTANDKOMING EN BEWIJS

564. PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN. -In een goed gemotiveerd
vonnis van vrederechter Guy Benoit te Brussel vinden we een leuk geval
over een aannemingsovereenkomst van minder dan 3. 000 frank waarin zeer
duidelijk de beginselen uiteengezet worden i.v.m. de aansprakelijkheid voor
de verbreking van de onderhandelingen en de precontractuele aansprakelijkheid. Ret gaat om een negociatie bij de drukker door een toekomstige
schoonmama over de huwelijksaankondigingen en visitekaartjes. De schoonmama treedt op als mandataris van de verweerder. Ze overhandigt de drukker
een voorbeeld van het gewenste drukwerk. De drukker heeft echter onmiddellijk zijn eigen zin doorgevoerd en iets laten afdrukken waar de klant niet
van moet weten. Toch stuurt de drukker de factuur. De vrederechter kan hem
geen gelijk geven. De intentiebrief houdt geen juridische verbintenis in en
men heeft pas een daadwerkelijke overeenkomst, ontstaan uit het treffen van
aanbod en aanvaarding, wanneer het inzicht van de ondertekenaar erin
bestond zich juridisch te verbinden en wanneer het voorwerp van zijn
verbintenis volledig en nauwkeurig omschreven is, voor zover de omstandigheden minstens een stilzwijgende aanvaarding van de geadresseerde
bewijzen. Om aan te nemen dat de onderhandelaar bij de verbreking een
fout begaan heeft, moet het bewijs geleverd worden dat deze onderhandelaar
de gevorderde onderhandelingen zonder wettige reden verbroken heeft, op
een ruwe en eenzijdige marrier of dat hij willekeurig gehandeld heeft (Vred.
Brussel, 9 mei 1989, T. Vred., 1989, 278). Wie verder onderhandelt over de
koop en de plaatsing van een keuken, die hij ondertussen elders gesloten
heeft en zodoende de handelaar in nutteloze kostenjaagt, begaat een culpa in
contrahendo (Vred. Menen, 27 juni 1990, T. Vred., 1992, 7).
565. TOTSTANDKOMING. OPSCHORTENDE VOORWAARDE. - Op 23 juni 1975
beslist de gemeenteraad van de Stad Luik een gebouw op te trekken voor de
diensten van volksgezondheid. Ret college van burgemeester en schepenen
wij st bij besluit van 31 december 197 5, bekrachtigd door de gemeenteraad op
23 februari 1976, de aannemer Fran9ois Moreau N.V. voorlopig aan onder
voorbehoud van de (wettelijk vereiste) goedkeuring door de bestendige
deputatie. Op 28 november 1977 beslist de gemeenteraad van het ontwerp
af te zien. Uiteindelijk wordt het ontwerp, na bepaalde wijzigingen, toe-
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gewezen aan een andere aannemer. Die tweede aanbesteding wordt door de
bestendige deputatie goedgekeurd. Beide aanbestedingen zijn in niets van
elkaar verschillend. Ret bestreden arrest stelt de Stad Luik in het ongelijk
door een tweede aanbesteding te beginnen en af te zien van de eerste zonder
zich daarvoor op inhoudelijk juiste en wettelijk toelaatbare redenen te
kunnen beroepen. De stad Luik argumenteert in cassatie dat de gemeenteraad, bij onstentenis van goedkeuring van het besluit van 23 juni 1975 door
de toezichthoudende administratie, niet bevoegd was om met de aannemer
van de eerste aanbesteding een overeenkomst te sluiten. Ret Rof van
Cassatie benadrukt dat de goedkeuring door de bestendige deputatie geen
invloed heeft op het bestaan of de geldigheid van de handeling van de lagere
overheid, doch aileen op de uitvoerbaarheid ervan. De overeenkomst bestaat
en doet tussen partijen rechten en plichten ontstaan. De goedkeuring door de
toezichthoudende overheid heeft dezelfde gevolgen als een opschortende
voorwaarde. De handeling van de gemeenteraad is rechtsgeldig en volledig,
pendente conditione, zolang de voorwaarde niet is vervuld. Derhalve ontstaan er tussen partijen rechten en verplichtingen en is de schuldenaar van de
onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis tot vergoeding gehouden indien hij de vervulling ervan verhindert. Ret Hof van Beroep kon
dus beslissen dat de Stad Luik contractueel aansprakelijk is, daar de voorwaarde de uitvoering en niet de totstandkoming van de overeenkomst
opschort.
-Ret feit dat de aannemer in zijn appelconclusie de vordering uitsluitend op de
aquiliaanse aansprakelijkheid gegrond had, belet de rechter niet de rechtsregels uit het algemeen contractenrecht op de regelmatig aan zijn oordeel
onderworpen feiten toe te passen. Er moet wel op gelet worden dat het
recht van verdediging niet geschonden wordt. De rechter mag ook niet het
voorwerp en de oorzaak van de vordering wijzigen. Tenslotte moet de
rechter er attent op zijn geen geschil op te werpen waarvan het bestaan door
de conclusies van de partijen uitgesloten wordt (Cass., 18 juni 1993, Arr.
Cass., 1993, 202; Pas., 1993, I, 187; R. W, 1993-94, 124; T. Aann., 1994,96,
noot).
566. INTUITU PERSONAE KARAKTER PUBLICITEITSOVEREENKOMST. -Fiat Belgie en een publiciteitsagentschap hebben een publiciteitsovereenkomst gesloten voor een duur van 3 jaar, beginnend op 1 januari 1982 en eindigend op
31 december 1984. Bedongen werd dat een einde gesteld kon worden aan de
overeenkomst mits naleving van een termijn van 6 maanden. Ret agentschap
fusioneerde echter in 1983 met een ander agentschap. Ret Hof stelt dat de
overeenkomst intuitu personae gesloten was met het opgeslorpte agentschap.
Zij was hoofdzakelijk aangegaan in functie van de bijzondere hoedanigheden
van die naamloze vennootschap, die inderdaad een aantal medewerkers had
weten aan te trekken die een eigen stijl ontwildceld hadden. Ook al werd er
geen specifiek beding ingelast in de overeenkomst, toch staat het vast dat het
contract intuitu personae gesloten was en aldus niet voor overdracht vatbaar.
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Het is een overeenkomst van huur van diensten, gesloten voor bepaalde duur,
waarop in beginsel art. 1794 B.W. van toepassing is. Maar de fusie heeft voor
gevolg dat de publiciteitsovereenkomst in werkelijkheid niet meer kan uitgevoerd worden. De uitvoering werd onmogelijk. De algehele wijziging van
de ploeg, daar waar een zekere continui"teit in de creatieve prestaties van
wezenlijk belang is, staat er aan in de weg dat de overeenkomst zou worden
verdergezet. Aileen reeds om die reden had Fiat het recht de overeenkomst te
beeindigen. Zij heeft dit niet ontijdig gedaan daar zij reeds in november 1983
blijk had gegeven van een acuut misnoegen. Er bestaat geen enkele reden om
principieel de mogelijkheid uit te sluiten dat voor een rechtspersoon een
gesloten overeenkomst wezenlijk kan verbonden zijn aan de persoon van de
vennootschap. Of een bepaald contract de kwalificatie intuitu personae
verdient, is niet zo eenvoudig vast te stellen als op het eerste gezicht mag
lijken. Voor sommige contracten blijkt het intuitu personae karakter in
hoofde van een van de contractspartijen, of eventueel in hoofde van derden,
uit de aard van de overeenkomst zelf. Hieronder wordt het contract van
aanneming gerangschikt. Ook art. 1795 B.W. luidens welk een huur van
werk wordt ontbonden door de dood van de werkman, de architect of de
aannemer, is een aanduiding in die richting. Het staat buiten kijf dat een
publiciteitsovereenkomst een aannemingscontract is. Het arrest heeft naar
geldend recht terecht geoordeeld dat de eenzijdige beeindiging door de
autofabrikant van de overeenkomst intuitu personae niet onrechtmatig was
(Brussel, 5 oktober 1988, T.B.H., 1989, 883, noot Liefsoens, L.).

567. STRIJDIGE STANDAARDVOORWAARDEN.- Een vonnis van de Rechtbank
van Koophandel van Gent verwerpt de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van een op een aanbesteding inschrijvende aannemer (Atelier
Lebrun), zonder expliciet uitspraak te doen over de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden van de aanbesteder (Kuwait Petroleum). De aannemer heeft een akte met algemene voorwaarden van de aanbesteder ondertekend, terwijl het omgekeerde niet het geval is. Naar het oordeel van de
rechtbank heeft de aannemer de algemene voorwaarden van de aanbesteder
niet voldoende uitdrukkelijk uitgesloten, nu hij deze voorwaarden wel
degelijk heeft ondertekend, en de zijne slechts op de keerzijde van een
begeleidend schrijven (weliswaar met verwijzing op de voorzijde) heeft
aangebracht. Was de aanvaarding niet zonder voorbehoud, de ondertekening
was dit wei. Terecht heeft de rechtbank benadrukt dat de aanbesteder
duidelijk gevraagd heeft om een offerte voor een opdracht volgens een
geheel van voorwaarden. Om deze uit te schakelen had de aannemer dan
ook moeten weigeren het inschrijvingsbulletin te ondertekenen. De rechtbank stelt dat een aannemer, die een standaardcontract van een opdrachtgever, genaarnd ,inschrijvingsbulletin" invult en ondertekent, niet eenzijdig in
een begeleidend schrijven op de keerzijde zijn verkoopsvoorwaarden kan
opdringen, zeker wanneer duidelijk is dat de opdrachtgever enkel aan zijn
voorwaarden wenste te contracteren en een heellastenboek heeft opgesteld,
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volgens hetwelk de werken dienden te worden uitgevoerd (Kh. Gent, 24 april
1990, TB.H., 1991, 555, noot Storme, M.).
568. BEWIJS. ONDERTEKENING PRIJSOFFERTE DOOR DE BOUWHEER. - Een prijsofferte opgemaakt m.b.t. buitenschrijnwerk aan een nieuwbouw en ondertekend door de bouwheer aileen, maar niet door de aannemer, levert geen
bewijskrachtige onderhandse akte. De vordering van de aannemer wordt
ongegrond bevonden (Rb. Brugge, 17 december 1993, T V.B.R., 1994, 51).
In een andere zaak werd evenwel beslist dat een prijsofferte ondertekend
onder de vermelding ,opdrachtuitvoering van dit werk", en teruggezonden
naar de aannemer, een geldig bewijs van aannemingsovereenkomst uitmaakt.
De aanduiding van begindatum en duur van de werken zijn niet essentieel,
vermits deze gegevens later door de partijen bepaald kunnen worden of
vastgesteld volgens de gebruiken. De Rechtbank van Koophandel van Tumbout had precies bet tegenovergestelde beslist. Het betrof een offerte voor de
aanleg van een oprijlaan. Het werk werd nadien door een andere firma
uitgevoerd. Het Hof stelt, dat wanneer de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk is geworden door toedoen van een partij, de wederpartij zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling aanspraak kan maken op een schadevergoeding die hier bepaald wordt op 10% van de aannemingsprijs, met
name 47.863 frank (Antwerpen, 27 april199~, Turnh~ ]?~c:_htsl., 1992,_168).
569. BEWIJS VAN EEN MAKELAARSCONTRACT. - Wanneer een partij aan de
andere haar standpunt kenbaar maakt en daarbij stelt dat ze bet zogenaamde
contract betwist en bet slechts beschouwt als een koopaanbod en daarenboven
zegt dat bet akkoord van de Raad van Bestuur in elk geval vereist is, kan haar
stilzwijgen na ontvangst van een faxbericht niet beschouwd worden als een
omstandig stilzwijgen dat zou toelaten bet bestaan van een makelaarsovereenkomst te bewijzen. Het betrof een onroerend goed gelegen in de Koningsstraat
in Brussel en de brief van de would be kopers kwam van een Zwitsers
advocatenkantoor (Kh. Brussel, 31 oktober 1990, TB.H., 1991, 536).
570. BEWIJS METBRIEVEN.- Ook wanneer de burgerrechtelijke regels inzake
bewijs geeerbiedigd moeten worden, kan bet bewijs van bet contract geleverd worden onder bepaalde reserves door het voorleggen van brieven. De
brief die uitdrukkelijk aan een publiciteitsagentschap de opdracht geeft om
sponsoringcontracten te bekomen, levert het bewijs van een contract van
aanneming. Het gaat om een consensueel contract dat door de loutere wilsovereenstemming van partijen m.b.t. de essentiele en substantiele elementen
tot stand komt. Een voorafgaandelijk akkoord over de kostprijs is geen
essentieel element van de aanneming. In dat geval wordt de prijs te goeder
trouw en rekening houdend met de gebruiken vastgesteld.
571. GEBREK AAN EEN GESCHREVEN ARCHITECTENOVEREENKOMST. - De architect is een aannemer in de zin van art. 1710 B.W. die er zich toe verbindt
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tegen een overeengekomen prijs prestaties uit te voeren voor de bouwheer.
Het contract wordt vermoed ten bezwarende titel te zijn. De bouwheer die
beweert dat de architect in casu gratis zijn prestaties beloofde te leveren,
moet hiervan het bewijs leveren en dit vermoeden weerleggen. De afwezigheid van een geschreven contract heeft te dien opzichte geen gevolgen,
wanneer de werkelijkheid van het contract niet betwist wordt door de bouwheer. In dat geval moet de rechter de honoraria ex aequo et bono bepalen. Het
feit dat de bouwheer een terrein gekocht heeft onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van een lening en een bouwvergunning,
impliceert niet dat de architect heeft aanvaard zijn recht op loon aan dezelfde
voorwaarde te onderwerpen. Wel maakt de afwezigheid van een geschreven
contract en de communicatie van het barema van de deontologische norm nr.
2 in hoofde van de architect een deontologische fout uit die tot gevolg heeft
hem de toepassing van dit barema te ontnemen en meer in het bijzonder de
mogelijkheid om een verbrekingsvergoeding te vragen (Luik, 9 december
1988, J.L.MB., 1990, 443, noot P.H.).
572. INTERPRETATIEALGEMENEVOORWAARDEN.- Op 6 december 1978 geeft
de N.V. Koeckelberg, aannemer, aan de B.V. Houtindustrie Picus de opdracht om deuren te leveren. Die deuren moeten in een nieuwbouw geplaatst
worden. De bestelbon van de N.V. Koeckelberg bevat volgend beding:
,Termijn: ... voor die bestelling is een definitieve uitvoeringstermijn vastgesteld, behoudens erkenning door de Etablissementen Koeckelberg van
overmacht, die aanleiding geeft tot forfaitaire schadevergoeding waarvan
het bedrag onherroepelijk is bepaald op 20% van de waarde van de bestelling
zonder ingebrekestelling." De B.V. Houtindustrie Picus aanvaardt het beding, onder voorbehoud dat moet worden rekening gehouden met een termijn
van 10 weken vanaf de datum van de keuze van de kleuren. Op 16 maart
1979 geeft de aannemer opdracht te leveren. Die leveringsopdracht wordt
aangevuld door een planning van 30 maart die bepaalt dat de leveringen
termijnsgewijze moeten worden uitgevoerd tussen 17 april en 7 mei. In de
maand juni 1979 doen er zich veel moeilijkheden voor wegens bijkomende
en wijzigende bestellingen door de N.V. Koeckelberg. Eind 1979 en in de
loop van 1980 zijn er opnieuw vertragingen in de leveringen en vertonen de
geleverde deuren gebreken, waardoor herstellingen noodzakelijk zijn. De
laatste levering vindt plaats in september 1980. Het Hofvan Beroep kent de
N.V. Koeckelberg geen verwijlvergoeding toe omdat ,de manier waarop het
contract maandenlang daadwerkelijk is uitgevoerd, erop wijst dat de N.V.
Koeckelberg helemaal niet meende dat het litigieuze beding van toepassing
was en dat ondanks de ingebrekestelling van de B.V. Houtindustrie Picus
door de N.V. Koeckelberg, er geen sprake meer is geweest van het beding in
de bestelbon." Het Hof stelt tenslotte dat de N.V. Koeckelberg wel recht zou
hebben om desnoods schadevergoeding te eisen op grond van gemeenrechtelijke regels. Zij moet dan wel bewijzen dat zij schade geleden heeft. In
cassatie steunt de N.V. Koeckelberg op volgend middel: de aanvaarding van
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een rechtmatig beding (bestelbon) strekt de partijen tot wet waardoor de
beslissing van de feitenrechter art. 1134 B.W. schendt en het besluit dat ,de
N.V. Koeckelberg helemaal niet meende dat het litigieuze beding van
toepassing was" maakt een afstand van recht uit die eng gelnterpreteerd
moet worden. Ret Hof van Cassatie verwerpt de voorziening, omdat ,de
rechter de verbindende kracht van een overeenkomst niet miskent wanneer
hij daaraan het gevolg toekent die de overeenkomst, volgens zijn uitlegging,
wettig tussen partijen heeft. Die uitlegging kan worden gezocht in de manier
waarop partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd." De appelrechter stelt
vast dat de wijze waarop het contract maandenlang daadwerkelijk is uitgevoerd (namelijk tot er in juni 1979 moeilijkheden zijn gerezen wegens
bijkomende en wijzigende bestellingen), aantoont dat de N.V. Koeckelberg
niet oordeelde dat het litigieuze beding van toepassing was. Zonder te
oordelen dat de N.V. Koeckelberg had afgezien van de toepassing van het
litigieuze beding en zonder de bewijskracht ervan te miskennen, wordt bet
beding zo uitgelegd dat het niet van toepasing was op de leveringen die in
1979 waren verricht na een nieuwe planning. Tenslotte zegt de appelrechter
dat het noodzakelijk was geweest omtrent het beding, om nadien van toepassing te zijn, een akkoord te sluiten, wat niet is gebeurd (Cass. 10 november
1988, Arr. Cass., 1988-89, 287; JT, 1989, 275; Pas., 1989, I, 259).
5JJ, REKENEOUTBIJEENRELATIEF FORFAITAIRE PRIJS~ ~Bijeen aanneming~-=
overeenkomst met een relatief forfaitaire prijs, draagt de aannemer het risico
van zijn tikfouten, rekenfouten en verschrijvingen bij zijn prijszetting (Gent,
25 juni 1991, TG.R., 1991, 122).
574.

VEREISTE VAN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST VOLGENS HET REGLEMENT

-De architectenovereenkomst heeft een burger1ijk karakter en valt bijgevolg onder toepassing van de
regels van bet B.W., ook wat de bewijsvoering betreft. Op straffe van
onwettigheid mag bij K.B. van deze regels niet worden afgeweken, zodat
een beperkte draagkracht dient te worden toegekend aan art. 20 van het
reglement der beroepsplichten der architecten, bekrachtigd bij K.B. van
18 april 1985, waarin wordt bepaald dat voor iedere opdracht een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld. De niet-naleving van deze bepaling blijft zonder doorwerking op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de architect, maar laatstgenoemde stelt zich wel bloot aan tuchtmaatregelen (Rb. Dendermonde, 8 juni 1989, R. W., 1991-92, 25).
VAN DE BEROEPSPLICHTEN VAN DE ARCHITECTEN.

575. MORELE ONMOGELIJKHEID VOOR DE ARCHITECT BEN GESCHRIFT OP TE STELLEN. De architect die door zijn client-niet-handelaar met een bepaalde
opdracht belast wordt, moet het bewijs van het bestaan en van de inhoud van
bet architectencontract waarop hij zich beroept, aanbrengen volgens de
regels van bet B.W. Bij gebrek aan een begin van een geschreven bewijs,
kunnen geen vermoedens toegelaten worden. De architect kan zich niet
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beroepen op de morele onmogelijkheid om van zijn client een geschrift te
bekomen (Rb. Luik, 4 oktober 1991, JL.MB., 1992, 1278, noot Louveaux,
B.). De deontologische verplichting van de architect om een contract ter
ondertekening voor te stellen op het geschikte ogenblik bevestigt slechts de
vereisten van het B.W. inzake bewijs (Wery, J., ,Le statut de l'architecte: le
nouveau reglement de deontologie", in Statuts et responsabilites des Mificateurs, Fac.Univ. St.-Louis, 1989, 37). Zoals gezegd is, is het in het belang
van de twee partijen om een geschrift op te stellen, zelfs indien de architect
slechts voorafgaandelijke en zeer beperkte taken moet uitvoeren (Zie Delvaux en Dessard, ,Le contrat d'entreprise de construction", Rep. Not.,
nr. 114-119). De architect die met een jeugdvriendin een overeenkomst
sloot, bevond zich in de morele onmogelijkheid in de zin van art. 1348
B.W. om een geschrift op te stellen als bewijs van het bestaan van een
opdracht m.b.t. een onderzoek van de voorafgaandelijke noodzakelijke
voorwaarden voor de totstandkoming van een architectenovereenkomst.
Maar eenmaal die voorbereidende faze volbracht, herneemt het gemeenrechtelijke bewijsrecht zijn gelding. De architect begaat een deontologische fout
door na te laten een geschrift op te stellen wat de draagwijdte van zijn
opdracht en wat de overeengekomen prijs betreft. Bijgevolg kan hij geen
beroep doen op de toepassingen van het barema van de deontologische norm
nr. 2, zodat zijn honoraria ex aequo et bono moeten geraamd worden. De
architect verkrijgt een vergoeding van 34.800 frank daar waar hij 115.049
frank vorderde (Brussel, 16 november 1989, JL.MB., 1990, 451; Res. Jur.
Imm., 1990, 85. Het arrest steunt op Rigaux, P.; L 'architecte, le droit de la
profession, Larcier, 1975, 256).
BEGIN VAN BEWIJS VAN ARCHITECTENCONTRACT DOOR GESCHRIFT. -Men
weet dat ingenieurs en architecten, in tegenstelling tot de aannemer van
bouwwerken, recht hebben op betaling van de voorafgaandelijke studie die
ze op vraag van de client hebben gemaakt. In de praktijk gebeurt het zeer
dikwijls dat geen enkele overeenkomst ondertekend wordt, voordat het
dossier van de bouwaanvraag opgesteld wordt. Men zou veel moeilijkheden
en veel gedingen vermijden door de gewoonte aan te nemen een ,contract
van voorafgaandelijke raadpleging" op te stellen. De consumentenorganisaties en de Orde van de Architecten zouden hiertoe een iniatief kunnen
nemen. De brief waarin een particulier de architect bedankt voor een prijsraming en hem van zijn taak ontheft, eraan herinnerend dat hij enkel een
prijsraming en een schets had gevraagd, is een begin van bewijs door
geschrift voor het bestaan van de architectenovereenkomst. Het ereloon voor
een voorontwerp is verschuldigd, maar niet meer (Antwerpen, 16 maart
1988, D.C. CR., 1992-93, 160, noot Louveaux, B.).

576.

Voorbereidende studies van de architect komen in aanmerking voor vergoeding, zelfs indien zij niet gerealiseerd werden. Bij gebrek aan een geschreven
overeenkomst moet er echter een begin van schriftelijk bewijs zijn, uitgaande
van de bouwheer teneinde bij betwisting de honoraria te rechtvaardigen
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(Brussel, 8 juni 1989, T Aann., 1990, 420, noot Jottrand, J., Res. Jur. Imm.,
1989, 245).
Een architect is buurrnan en vriend van de bouwheer. Bij gebrek aan een
geschreven architectenovereenkomst kan het contract bewezen worden op
grond van art. 1347 B.W. door getuigenissen en verrnoedens, indien er een ·
begin van geschreven bewijs bestaat. Een schets die van de hand is van de
bouwheer en door hem van aantekeningen voorzien is, maakt zulk een begin
van geschreven bewijs uit (Vred. Namen, 15 september 1987, Rev. Reg. Dr.,
1988, 388).
Door een veevoederfabriek werd aan een architect de opdracht gegeven een
plan op te maken voor de bouw van een varkensstal. Een landbouwer, Mark,
heeft het plan getekend, doch beweert geen opdrachtgever te zijn. De
architect stelt dat de opdracht wel door Mark werd gegeven die trouwens
tekende als opdrachtgever. De zeugstal werd naderhand gebouwd op de
grond van Mark. De architect erkent dat er geen voorafgaande prijsafspraak
gemaakt werd. Ret door Mark getekende plan geldt als een begin van bewijs
door geschrift. Ret maakt het waarschijnlijk dat hij opdrachtgever is geweest.
Maar de architect moet de overeengekomen honoraria bewijzen met een
geschrift. Rierin faalt hij. Zijn vordering kan niet worden toegewezen, in
tegenstelling tot wat de vrederechter van Oost-Rozebeke beslist had (Rb.
Kortrijk, 16 oktober 1987, R. W., 198_7.:.~8_Ll5)_4). _
577. VOORONTWERPEN HEBBEN GEEN BEWIJSWAARDE. - Een architect vordert
betaling van een ere loon van 52.416 frank. Er wordt echter geen geschrift dat
van verweerders uitgaat, voorgelegd. W anneer een architect door een client
die geen handelaar is, belast wordt met een bepaalde opdracht, is het burgerrechtelijk bewijsrecht van toepassing. De architect die slechts twee voorontwerpen die aan zijn clienten gericht zijn, kan voorleggen, heeft geen geschreven bewijs van het architectencontract. Er is ook geen begin van
geschreven bewijs (Rb. Neufchateau, 16 december 1992, R.R.D., 1993, 135).
578. MONDELINGE ARCIDTECTENOVEREENKOMST. - Een architect vordert zijn
honorarium voor het opstellen van twee voorontwerpen van een familiale
woning. De rechter erkent, ondanks het ontbreken van enige schriftelijke
overeenkomst en bij ontstentenis van enig begin van schriftelijk bewijs, het
bestaan van een architectenovereenkomst en veroordeelt derhalve de opdrachtgever tot het betalen van het ere loon, nu enerzijds blijkt dat de bedoeling te bouwen in hoofde van de opdrachtgever vaststaat, gezien hij een
lening heeft aangevraagd, en anderzijds dat de opdrachtgever niet kan
bouwen zonder tussenkomst van een architect bij toepassing van de wet
van 20 februari 1939. De gevraagde lening werd echter geweigerd. Onze
goede vrederechter mijmert: ,,Attendu que le litige est classique; qu 'il
decoule: d'une part: de la hiite, de l'empressement et surtout de !'imprudence de l'architecte
entreprendre et avancer un travail sans s 'etre
menage prealablement la preuve de la mission lui confiee; d'autre part:

a
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de la deception des candidats batisseurs qui au fil de l 'avancement du
travaille accompli par l'architecte qu 'ils ne decouragent point, doivent se
resoudre abandonner leur projet, parfois entrevu avec Iegerete, et sont
reticents payer un travail qui ne leur sert plus rien". De vordering van de
architect wordt eigenaardig genoeg gegrond verklaard (Vred. Herve, 15 april
1986, T Aann., 1990, 415).

a
a

a

579. BEWIJSRJSICO.- Verweerders hebben van meet af aan betwist dat zij
ooit enige opdracht gegeven hebben aan eiser, een architect, en steilen dat het
de architect zelf was die aanbood om totaal vrijblijvend een ontwerp door
een van zijn stagiairs te laten maken op basis van de bestaande verbouwingsplannen. Derhalve moet de architect het bewijs leveren dat het om meer ging
dan aileen maar om vrijblijvende informatie of om meer dan een poging om
een volledige opdracht in de wacht te slepen. Noch het feit van het overhandigen door verweerders van de bestaande plannen, noch de aangebrachte
getuigenissen leveren het vereiste bewijs dater tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij de architect op kosten van verweerder
een aantal prestaties mocht leveren. Overigens moet de rechtbank vaststellen
dat de architect veel verder is gegaan dan het louter informatief stadium,
aangezien hij ook voorontwerpen en ontwerpen heeft opgesteld: het blijkt dat
hij 24 uren aan voorontwerpen besteedde en 50 uren aan ontwerpen. Ret is
niet uitgesloten dat er tussen partijen een communicatiestoomis ontstond,
maar het hoorde in de eerste plaats aan de architect de nodige voorzorgen te
nemen opdat er geen dubbelzinnigheid kon ontstaan of voortduren. Aldus
diende hij uitdrukkelijk, dit is schriftelijk, te bedingen dat hij in elk geval
voor de te leveren prestaties diende te worden vergoed. Zulks moest niet
onmiddellijk gebeuren maar kon toch minstens na het opmaken van de
voorontwerpen (Rb. Brugge, 20 mei 1987, R. W., 1989-90, 340).

HooFosruK 2

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
AFDELING

1

UITVOERING VAN HET WERK

§ 1. Algemeen
580.

TEKORTKOMING AAN DE REGELS VAN DE KUNST. SCHADE BEROKKEND DOOR

Een aannemer heeft er zich toe verbonden een door
een architect ontworpen gebouw op te richten. De opdrachtgevers moeten
worden beschouwd als totale leken op het gebied van de bouw, zodat zij
aileen kunnen vertrouwen op de bekwaamheid van hun aannemer die hen het
gebruik van vooraf behandeld hout had moeten aanraden, omdat gedrenkt
hout aile kans op bedreiging door boktor uitsluit. Door niet-gedrenkt hout te

INSECTEN IN RET ROUT. -
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gebruiken en er zijn clienten niet op te wijzen dat zij daardoor een risico
liepen, heeft de aannemer een emstige fout begaan, en risico's genomen
waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Ret al of niet bestaan van enige
wettelijke verplichting terzake is onbelangrijk, vermits de aannemer als
specialist in de betrokken bouwsector als een goed huisvader met voorzichtigheid had moeten optreden en nooit dergelijke risico's had mogen nemen.
Ret blijkt trouwens uit het algemeen bestek voor de uitvoering van privewerken, en dit reeds in de uitgave van 1970, dat alle timmerhout v66r de
verwerking behandeld moet worden met een schimmel- en insectendodend
product, volgens een voorgeschreven procMe en uitgevoerd in een erkend
drenkingsstation. Door zulks niet te doen heeft de aannemer de goede regels
van het vakmanschap niet gerespecteerd en dient hij dan ook verantwoordelijk gesteld te worden voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen (Kh. Antwerpen, 15 februari 1989, T Aann., 1990, 83).
581.

ORGANISATIE VAN HET TOEZICHT OP DE WERF. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJK-

De universitaire faculteit van Namen had twee aannemers belast met de bouw van de centrale bibliotheek. De ene met de
ruwbouw, met inbegrip van de algemene leiding van de andere aannemers,
en de andere met de uitwendige metaalbouw. Op een namiddag vlogen
verpakk:ingen in brand, waarschijnlijk door de nalatigheid vane~n arbeider
van een van de aannemingsbedrijven.-Maar ae-oorspronivan de brand blijft
onbepaald. Het geding werd dus gevoerd tussen twee aannemers. Het Hof
van Luik stelt dat de algemene bewakingsplicht van de werf (,gardiennage
general du chantier") die het bijzonder lastenboek op de pilootaannemer
legde, verstaan moet worden als de verbintenis om de werfpolitie te verzekeren. De pilootaannemer is aldus belast met de signalisatie en het onderhoud van de afsluitingen van de werf. Dit betekent niet dat op de pilootaannemer de verbintenis gelegd wordt van een bewaarder t.a.v. de goederen van
alle deelnemende aannemingsbedrijven. Dit betekent niet dat hij be last is met
de bewaking en de bewaring van die goederen die hij moet teruggeven op
eerste aanvraag (Luik, 13 maart 1990, JT., 1990, 595).
HEID VOOR ZAKEN. -

582. LAATTIJDIGE UITVOERING VAN BEN DIENSTPRESTATfE. - Eisers hadden op
10 januari 1981 bij een meubelhande1aar een salon (twee zetels en een
canape met drie plaatsen) in lichtbruin leder aangekocht voor de prijs van
61.000 frank Op 4 maart 1985 dienden twee zetels naar verweerster terug te
gaan voor herstelling. De vordering strekt ertoe vergoeding te bekomen
wegens abnormale vertraging (van 4 mamt 1985 tot 18 april 1986) bij de
herstelling van het salon. Bij sommige dienstverleningsovereenkomsten
wordt onder partijen een uitdrukkelijke termijn bedongen waarbinnen de
werken dienen uitgevoerd te worden. W ordt de overeengekomen termijn niet
geeerbiedigd, dan is de dienstverschaffer contractueel aansprakelijk. Bij vele
dienstverleningscontracten. en onder meer zoals ten deze bij herstelling aan
roerende goederen. wordt niet uitdrukkelijk overeengekomen binnen welke
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tennijn de diensten, in casu de herstelling dient te gebeuren. Er moet
aangenomen worden dat de dienstprestatie binnen een ,nonnale" tennijn
moet worden uitgevoerd. De dienstverschaffer moet immers aan de uitvoering van de beloofde prestatie niet enkel de zorg, maar ook de spoed besteden
van een nonnaal zorgvu1dig professioneel. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk
overeengekomen tennijn, is de vergoeding van de schade door de consument
ge1eden ingevo1ge 1aattijdige uitvoering afhanke1ijk van een ingebrekestelling (art. 1146 B.W.). Werd de dienstverschaffer niet in mora geste1d, dan
kan hij op grond van art. 1187 B.W. dat bepaalt dat tijdsbepaling altijd
vennoed wordt te zijn bedongen ten voorde1e van de schu1denaar, zich
beroepen op een sti1zwijgende verlenging van tennijn. Bij laattijdige uitvoering is de dienstverschaffer contractueel aansprakelijk. De meubelhandelaar
wordt inderdaad veroordeeld tot een som van 20.000 frank met verwijlinteresten sinds 22 maart 1986, de gerechtelijke interesten en de kosten (Kh.
Brusse1, 7 februari 1988, D.C. CR., 1989-90, 135, noot Merchiers, Y.).
583. GEBREKKIGE UITVOERING HERSTELOPLOSSINGEN. - Een door een stukadoor uitgevoerd bezetwerk valt af. De gerechtsdeskundige stelt, om het
bezetwerk te herstellen, twee technische op1ossingen voor. De ene, met
een gevoelig hogere kostprijs, zou bestaan in het p1aatsen van een nieuw
tegenp1afond met gipsp1aten op latwerk. Ret is echter niet aangewezen deze
oplossing aan te houden, vennits ze aan de bouwheer een duurder en beter
bezetwerk zou verschaffen dan er oorspronke1ijk was overeengekomen,
terwij1 de aannemer s1echts moet tussenkomen in het herste1 van het oorspronkelijk voorziene bezetwerk en de vergoeding van de schadelijke gevolgen van zijn gebrekkige uitvoering. Ret aanbod van de aannemer zelf om
tot de herste1werken over te gaan wordt verworpen, daar het vertrouwen
tussen partijen geschokt is en de uitvoering van de werken door dezelfde
aannemer waarschijnlijk nieuwe betwistingen zou veroorzaken (Antwerpen,
30 juni 1987, T. Aann., 1988, 306).

§ 2. Resultaats- of middelenverbintenis. Exoneratiebedingen
584. INSPANNINGS- OF RESULTAATSVERBINTENIS. -In het vorige Overzicht
(T.P.R., 1989, randnr. 373) werd gemeld dat het Rof van Cassatie voor de

kwalificatie van de verbintenissen van de aannemer van werk als inspannings- dan wel als resultaatsverbintenissen, geen a1gemene regel wenst te
formu1eren, maar dit in concreto laat afhangen van de wi1 der partijen (Cass.,
3 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1147, concl. Proc.-Gen. Krings; Pas., 1984,
I, 1081; R. W, 1984-85, 1987; T. Aann., 1985, 132, concl. Proc.-Gen.
Krings). Dit uitgangspunt werd door het Rofbevestigd. Een cassatiemiddel
tegen de beslissing van de feitenrechter dat een verbintenis tot het vemikke1en en vergulden van gedrukte schake1ingen, door de opdrachtgever als
half afgewerkte producteh bezorgd, een resultaatsverbintenis was, werd door
het Rof niet aangenomen op grond van de overweging dat ter zake van een
verbintenis houdende huur van diensten, de wil van de partijen bepalend is
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ter kwalificatie van die verbintenis als resultaats- of inspanningsverbintenis.
Uit de enkele omstandigheid dat verweerster de schakelingen als half afgewerkt product bezorgde, die de eiseres vervolgens moest , verwerken",
namelijk vernikkelen en vergulden, volgt volgens het Hof niet dat de verbintenis van eiseres, naar zij beweerde, geen resultaatsverbintenis kon zijn
(Cass., 18 mei 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1195; Pas., 1990, I, 1068).
Bij een andere gelegenheid onderstreepte het hoogste rechtscollege dat het
oordeel van de feitenrechter over de kwalificatie van de verbintenis van de
aannemer in cassatie onaantastbaar is. In een geschil met betrekking tot
doorbuigende dakplaten had het Hof van Beroep van Gent beslist dat de
aannemer ten aanzien van de bouwheer gehouden was tot een resultaatsverbintenis, ,(... ) bepaaldelijk tot de adequate plaatsing van de dakplaten wat
betreft hun draagvermogen". De aannemer voerde voor het Hofvan Cassatie
aan, dat wanneer de opdracht van de aannemer beperkt blijft tot de uitvoering
van een werk ontworpen door de opdrachtgever en/of de architect en dit
volgens nauwkeurige voorschriften o.m. betreffende de aard van de te
gebruiken materialen en de manier waarop zij moeten worden verwerkt, er
in hoofde van de aannemer slechts sprake kan zijn van een middelenverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis. Het middel werd niet-ontvankelijk verklaard. Verwijzend naar de vaststellingen en overwegingen van de
appe1rechter onderstreept het Hof van Cassatie dat diens feitelijke beoordeling in cassatie onaantastbaar is (Cass;-; 7februari -1992 ~ Arr. Tiiss:, T99l~9I,
529; Pas., 1992, I, 503).
585. GARAGIST. TERUGGAVEPLICHT. - De garagist aan wie een voertuig
toevertrouwd wordt in het kader van zijn beroepsactiviteit als hersteller,
heeft de verplichting de wagen terug te geven aan de opdrachtgever in een
staat die minstens even goed is als de staat waarin hij het voertuig ontving.
Het gaat om een resultaatsverbintenis. De garagist kan zich slechts vrijtekenen, conform de regels van het gemeen recht, door de overmacht te
bewijzen. De diefstal van het voertuig is op zich geen overmacht. In casu
werd de wagen enkele weken later teruggevonden in de haven van Antwerpen. De garagist herstelde de wagen en gaf hem terug aan de eigenaar. Deze
vraagt vergoeding voor de schade die hij leed ten gevolge van de diefstal. Het
ging niet om een bewaargeving, maar om een aannemingsovereenkomst. De
rechtbank stelt dat de garagist niet aantoont dat hij geen enkele nalatigheid
beging. Uit het politieonderzoek bleek dat er veel personen heen en weer
liepen in de garage, dat er aan de ingang geen controle was en dat de sleutels
mogelijkerwijze op het dashbord bleven steken. De verbalisanten stelden
vast dat het vrij gemakkelijk was om overdag met een voertuig onopgemerkt
uit de garage te komen (Kh. Brussel, 30 april 1991, J.T., 1991, 723).

In een ander geval stelde het Hof van Beroep van Luik dat diefstal van een
voertuig gepleegd door individuen die ingebroken hadden in de garage waar
dit voertuig zich bevond, overmacht uitmaakt, waardoor de carrosseriehersteller, houder van het voertuig, ontheven is van zijn aansprakelijkheid en dit
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zelfs als de sleutels op het voertuig werden gelaten. Ret Rof gaat ervan uit
dat de garagist een bewaamemer is. De dieven die zich door inbraak toe gang
verschaften tot de garage werden aangehouden en veroordeeld. De garage
was goed afgesloten (Luik, 5 maart 1991, De Verz., 1992, 103, noot). De
Rechtbank van Nijvel kwalificeert de overeenkomst die gesloten wordt
tussen een client en de garagist die het onderhoud van de wagen moet doen
als een aannemingsovereenkomst en niet, zelfs niet ten accessoire titel, als
bewaameming. Op de aannemer rust een resultaatsverbintenis tot teruggave
van het voertuig. Dit geldt niet alleen wanneer het voertuig werkelijk in
handen van de garagist werd gegeven, maar ook wanneer het gestald werd op
een overeengekomen wijze en in overeenstemming met een door de garagist
aanvaarde procedure. In casu stelde een aangestelde van de client de volgende dag, de verdwijning van het voertuig vast. De garagist wordt dus
veroordeeld (Rb. Nijvel, 12 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 442).
Een kostbare wagen bevond zich in de garage. De sleutels werden door de
garagist echter niet weggeborgen. 's Nachts werd het alarmsysteem van de
garage geneutraliseerd door de dieven en werd de wagen gestolen. Door een
voertuig voor onderhoud aan te nemen nam de garagist onder meer een
teruggaveverbintenis op zich, die, rekening houdend met de bedoeling der
partijen, als een resultaatsverbintenis moet worden ontleed. Rij moest de
nodige voorzorgen nemen om te beletten dat de sleutels en het voertuig
zouden gestolen worden. Rij bewees geen overmacht, vermits hij niet
bewees dat het alarmsysteem aangeschakeld en afdoende was (Brussel,
13 maart 1990, R.G.A.R., 1991, m. 11.348).
In casu ging een garage in een brand op. Dezelfde morgen had de eiser zijn
autobus in de garage achter gelaten om een herstelling uit te voeren. Er was
geen prijs afgesproken voor de herstelling van de bus, omdat het ging om
een vriendendienst. Ret Rof beschouwde de tegenprestatie voor de bestelde herstelling in de wederzijdse diensten die partijen elkaar leverden.
Ret bleek voor de deskundige onmogelijk om de oorzaak van de brand aan te
duiden. Maar het zou wel eens kunnen dat de accidentele brand veroorzaakt
werd door een kortsluiting die zich voordeed tijdens de herstellingswerken
van de bus, met name aan de batterij. De brand brak uit tijdens een kortstondige afwezigheid van het personeel. Ret Rof onderstreept dat het verslag
van de deskundige wel toelaat de hypothese van een vrijwillige brand uit
te sluiten, maar niet toelaat uit te sluiten dat die accidentele brand het
gevolg is van een nalatigheid of een onvoorzichtigheid van de garagist of
van een aangestelde. De overeenkomst krachtens welke een persoon zijn
auto toevertrouwt aan een onafhankelijke garagist voor een onderhoudsbeurt
of een herstelling tegen vergoeding is een aannemingsovereenkomst. De
teruggave van de wagen is een resultaatsverbintenis. In geval van beschadiging of van verdwijning van het voertuig, met name in geval van diefstal of
van brand, wordt de debiteur van de teruggave vermoed aansprakelijk te zijn
en kan deze zich slechts vrijtekenen door op positieve wijze het bestaan van
een vreemde oorzaak aan te tonen. Die oorzaak impliceert in hoofde van de
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debiteur de afwezigheid van elke fout (Luik, 17 november 1992, Rev. Reg.
Dr., 1993, 249).
586. GEBRUIK VAN EEN ANDER DAN HET VOORGESCHREVEN PRODUCT.- In de
kelders van een kasteel worden gesubsidieerde werken uitgevoerd om de
vochtigheid te bestrijden. Volgens de eigenaar en de deskundige die door het
subsidierend bestuur werd aangesteld, waren de droogmakingswerken volkomen ontoereikend. Ze waren van mening dat, doordat de aannemer een
ander product gebruikt had dan wat voorgeschreven was, zijn contractuele
verbintenis in een resultaatsverbintenis veranderd was. Maar de gerechtsdeskundige stelde vast dat het verwerkt product evenwaardig was aan het
voorgeschreven product en dat die wijziging trouwens goedgekeurd werd
door de gesubsidieerde overheid. De rechter besluit dat het gebruik van het
ander dan het oorspronkelijk voorziene product de aard van de verbintenis
niet verandert. De opdrachtgever moet dus de fout van de aannemer bewijzen
en slaagt bier niet in. In dit geding werd een ware veldslag geleverd tussen de
experten. De recbtbank boudt het fideel bij bet standpunt van de gerecbtsdeskundige (Kh. Gent, 28 september 1992, T Aann., 1993, 146).
587. PROFESSIONELE TATIJTREINIGER. - Wanneer een waardevol tapijt aan
een professioneel reiniger wordt toeyertrouwd-methet-oog-op-een- schoon"
niaakbeurt, dan is deze laatste er niet aileen toe verbonden om het tapijt
degelijk gereinigd terug te geven, maar ook zonder de minste beschadiging.
Het betreft een resultaatsverbintenis. De onderaannemer beeft het tapijt
slecbt gedroogd alvorens bet in te pakken in een plastiekverpakking die elke
ventilatie verbinderd heeft. De scbimmels zijn dus het gevolg van een
onvoldoende droging na de kuis. Bij gebreke aan enige contractuele band
tussen de eigenaar van het tapijt en de onderaannemer, beschikt de eerste niet
over een contractuele vordering tegen de onderaannemer (Brussel, 9 mei
1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.926).
588. INSTALLATEUR VAN ALARMSYSTEMEN. - 's Nacbts had een diefstal
met braak plaats in een grootwarenhuis zonder dat bet alarm afging. Nu
was het wel zo dat tijdens de periode voorafgaand aan de diefstal de alarminstallatie regelmatig defect was ingevolge bouwwerken die in het grootwarenhuis uitgevoerd werden. Zelfs in de hypothese dat de installatie
perfect op punt stond, zou dit trouwens de diefstal met braak niet hebben
kunnen voorkomen. De gegevens van bet strafrecbtelijk onderzoek wijzen
uit met welke grote deskundigheid, wellicht met voorkennis, de dieven
de alarminstallatie neutraliseerden. Het tussen een installateur van alarmsystemen en zijn client gesloten contract doet geen resultaatsverbintenis
ontstaan ten laste van de installateur. De aansprakelijkheid van de installateur komt slecbts in bet gedrang indien bewezen is dat hij een fout begaan
beeft tijdens de uitvoering van zijn werk (Antwerpen, 24 april 1990, De
Verz., 1990, 467).
···
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589. CAR-WASH.- Een Opel Record werd toevertrouwd aan een garagist om
gereinigd te worden en tussen twee wasbeurten schoot hij plots in brand. Het
voertuig dat slechts 70.000 km had afgelegd verkeerde in een perfecte staat
van onderhoud. Het zou kunnen dat tussen de twee wasbeurten een aangestelde een fout heeft begaan, bijvoorbeeld de radio heeft laten spelen of na de
eerste wasbeurt bet contact heeft opgelaten. In de noot onder dit arrest wordt
een overzicht van rechtspraak over de aansprakelijkheid van de car-washinstallaties gegeven. De garagehouder die een car-wash uitbaat, heeft een
drievoudige resultaatsverbintenis: hij moet een welomschreven opdracht
uitvoeren, bet voertuig reinigen en de zaak gedurende haar behandeling
bewaren en haar aan de eigenaar teruggeven. De garagehouder moet dus
het bewijs leveren van de vreemde oorzaak die hem vrijpleit, en niet slechts
het bewijs dat geen fout werd begaan. In geval van betwisting ligt de
voorafgaande bewijslast van de identiteit of de staat van bet voertuig op
bet ogenblik dat het afgegeven werd aan de car-wash-uitbater, bij de automobilist. Dit bewijs mag met alle middelen van recht worden bijgebracht en
met name door vermoedens, vermits bet niet gebruikelijk, noch denkbaar is
v66r de wasbeurt een volledige beschrijvende staat van het voertuig te maken
(Brussel, 23 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.903, noot Bogaert, R.; J.T.,
1990, 454).

De Rechtbank van Eerste Aanleg van Nijvel stelt daarentegen dat de carwash uitbater slechts aansprakelijk is bij bewijs van zijn fout. In het beoordeelde geval bleef de opdrachtgever aan bet stuur van zijn wagen en behield
aldus een zekere meesterschap over de wagen gedurende de wasoperaties
(Nijvel, 25 april1989, T.B.B.R., 1990, 483).
590. ONTWIKKELEN VAN EEN FILM. -De eiser heeft in mei 1987 aan verweerster een film toevertrouwd ter ontwikkeling. De film werd aan een
onderaannemer bezorgd waar hij zoek raakte. De verweerster roept een
exoneratieclausule in en beweert dat de onderaannemer aansprakelijk is voor
het verlies van de film. De vrederechter stelt terecht dat bet gaat om een
aannemingsovereenkomst en dat op de aannemer een resultaatsverbintenis
tot teruggave weegt. De exoneratieclausule werd nooit aanvaard door de
client vermits deze er slechts kennis kon van nemen na zijn film te hebben
afgegeven. De clausule stond op de achterkant van de bon die afgegeven
werd als bewijs van de inbewaameming. De aannemer wordt veroordeeld tot
een vergoeding van de morele schade van 25.000 frank (Vred. Brussel, 2 mei
1989, T. Vred., 1989, 214).
591.

AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN FILMLABORATORIUM VOOR HET VERKNOEIEN

Een geneesheer koopt bij een
Brussels fotografielaboratorium vijf Agfa-Gevaert Cinefilms. Tijdens een
reis naar Indonesie maakt hij met deze films onderwateropnamen. Na zijn
terugkeer biedt hij de films ter ontwikkeling aan bij hetzelfde laboratorium.
Omdat de prijs van bet ontwikkelen in de aankoopprijs van de films begrepen
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is, maakt het laboratorium ze over aan Agfa-Gevaert. Agfa-Gevaert stuurt
binnen de normale termijn de films onontwikkeld terug en meldt in een
bijgaande brief dat zij ,een behandelingsfout vertonen ingevolge een onvoorzienbare technische onregelmatigheid". Agfa-Gevaert Ievert tevens vijf
nieuwe films van hetzelfde type en wijst daarbij op een clausule waarin staat
dat het bedrijf bij beschadiging tijdens de ontwikkeling slechts gehouden is
tot vergoeding van de film, behalve bij bedrog of grove nalatigheid. Deze
clausule bevindt zich in de gebruiksaanwijzing die bij iedere verkochte film
ingesloten is. Onze geneesheer wenst echter integrale schadevergoeding te
bekomen en stelt een vordering in voor de Rechtbank van Koophandel van
Brussel. Wat de territoriale bevoegdheid van de rechtbank betreft oordeelt de
Rechtbank correct dat het aanbod tot ontwikkeling door de koper wordt
aanvaard op het ogenblik dat de koop van de film werd gesloten, omdat op
dat ogenblik de contractuele band tussen de koper en Agfa-Gevaert ontstaat.
Met andere woorden komt de verbintenis tot ontwikkelen van de films tot
stand op het moment van de aankoop in Brussel en niet, zoals verweerder
argumenteert, op het moment dat de films in zijn lokalen te Mortsel ter
effectieve ontwikkeling worden aangeboden. De rol van de eigenlijke verkoper van de films wordt door de rechtbank niet zeer duidelijk omschreven.
Eerder dan te spreken van een derde, die tussenkomt om de films ter
ontwikkeling naar Agfa-Gevaert te verzenden, lijkt het aangewezen die
. tus§_e_np~.S.QQn te_heschouwen als een zelfstandige uitvoeringsagent van
Agfa-Gevaert. Het beding is in feite een contractuele aansprakelijkheidsbeperking, die alleszins de kenmerken van een exoneratiebeding vertoont,
iets wat de rechtbank lijkt te betwijfelen. Uit het deskundigenverslag blijkt
dat de beschadiging van de vijffilms naar aile waarschijnlijkheid te wijten is
aan het aansteken van Iicht in de donkere kamer tijdens het ontwikkelen van
de films. De rechtbank bestempelt dit als een zware fout in hoofde van
gekwalificeerd personeel, dit is een fout die dermate buitensporig is, dat het
onbegrijpelijk is dat zij door een redelijk persoon met dezelfde kwalificaties
wordt begaan. Opmerkenswaardig is wei dat de door Agfa-Gevaert ingelaste
aansprakelijkheidsbeperking minder ver gaat dan de geldende cassatierechtspraak toelaat. Het bedrijfhad immers de desbetreffende clausule op geldige
wijze kunnen uitbreiden tot zware fouten. Met betrekking tot de door de eiser
samen met de contractuele vordering ingestelde buitencontractuele vordering vergenoegt de rechtbank zich met het letterlijk citeren van de ter zake
vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie: de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is enkel mogelijk indien de
aan de contractant verweten fout de schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis doch van een aan iedereen opgelegde verplichting, en indien de fout een andere dan een louter uit de gebrekkige
uitvoering van het contract ontstane schade heeft veroorzaakt. Deze voorwaarden zijn niet aanwezig. Nu de aansprakelijkheid van Agfa-Gevaert
vaststaat en de exoneratieclausule niet speelt, moet de werkelijk door de
eiser geleden schade vergoed worden. Hier echter laat het vonnis qua
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motivering wel wat te wensen over. Eiser vordert schadevergoeding ten
belope van 125.000 frank. Er wordt enkel geoordeeld dat het gevorderde
bedrag redelijk voorkomt. Eiser heeft echter niet bewezen dat de films onder
water in Indonesie werden opgenomen; hij bewijst wel dat hij in Indonesie
verbleef. Heeft eiser de litigieuze films opgenomen tijdens zijn vakantie, of
ging hij er speciaal voor naar Indonesie? Berekent hij in zijn raming de
kosten van een nieuwe reis? Heeft hij de geavanceerde apparatuur, die nodig
is voor het realiseren van onderzeese opnames moeten huren ofbeschikte hij
er zelf over? Was het filmmateriaal werkelijk onmisbaar voor de vermelde
conferenties of was het slechts een illustratie, die tijdens een vakantie
gemakkelijk kon bekomen worden? Houdt hij rekening met eventuele verminderde belangstelling voor de geplande conferenties en met een daamit
voorvloeiend verlies? (Kh. Bmssel, 11 oktober 1989, D.C.C.R., 1990-91,
426, noot De Wit, R.).
592. GROEP 4 SECURITAS. - Op een vennootschap die zorgt voor toezicht en
veiligheid rust geen resultaatsverbintenis om diefstallen te voorkomen. Als
beroepsmatig specialist van het toezicht op onroerende goederen weegt op
die vennootschap nochtans de verplichting haar eigen voorzorgsmaatregelen
nate leven die zij bij elk contract aan de clienten aanprijst. Ret feit dat een
veiligheidsagent nalaat de sluitingen van de luiken te verifieren en nalaat op
de voorgeschreven manier de rondes uit te voeren brengt de contractuele
aansprakelijkheid van de vennootschap met zich (Bmssel, 10 november
1988, J.T., 1989, 77).
593. PECHVERHELPINGSOVEREENKOMST. MIDDELENVERBINTENIS. - De eiser
vindt het een fout van de pechverhelper dat hij er niet op gewezen heeft
dat het vervangen onderdeel slechts een beperkte levensduur had. De rechtbank stelt dat de tussenkomst van een pechverhelpingsdienst er zich toe
beperkt een voertuig voorlopig temg rijvaardig te maken, maar slechts in die
mate dat de bestuurder zich opnieuw huiswaarts kan begeven of zijn voertuig
naar zijn garagehouder brengen kan, waar de wagen grondig kan worden
nagezien en eventueel hersteld (Rb. Leuven, 4 november 1987, T.B.B.R.,
1988, 493).
594. WASSALON.- De eiser liet bij verweerster zes overgordijnen reinigen
en moest vaststellen dat na de wasbeurt de grote overgordijnen 21 em verkort
waren en de kleine 11 em. V olgens de vrederechter kan de door verweerster
opgenomen verbintenis niet als een resultaatsverbintenis worden gekwalificeerd. Maar als specialist heeft ze een voorlichtingsplicht die erin bestaat
haar klanten te wijzen op de mogelijke nadelige gevolgen verbonden aan het
reinigen van bepaalde stoffen en/of textielproducten. De aansprakelijkheid
van verweerster staat derhalve vast. Dit vonnis werd bevestigd door de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen (Vred. Berchem, 1 september
1987, R.W., 1988-89, 756).
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595. KENNISGEVING EXONERATIEBEDING NA CONTRACTSLUITING.- De eiseres
vertrouwde een angora-trui toe aan de verweerster met het oog op de reiniging ervan. Naderhand bleek de trui gekrompen te zijn. De zaak werd
voorgelegd aan de vertrouwenscommissie voor verbruikers van textielreinigers. Het kwam niet tot een minnelijke regeling. De eiseres raadpleegde
tevens een textieldeskundige die tot het besluit kwam dat de krimp ontegensprekelijk veroorzaakt werd door de mechanische actie bij de reinigingsbehandeling in aanwezigheid van een te hoog vochtgehalte. De deskundige
sprak zich niet uit over de beroepsaansprakelijkheid, wat ook zijn taak niet is.
De vordering wordt gegrond verklaard. De overeenkomst m.b.t. het reinigen
van een kledingsstuk is een aannemingsovereenkomst: deze bevat een inspanningsverbintenis waarbij weliswaar terdege rekening moet gehouden
worden met de voorschriften vermeld op het ingenaaide etiket of met de
alom gekende aard van de samenstellende vezel, doch waarbij aileen een
optimaal resultaat dient nagestreefd te worden. Anderzijds is er de verplichting het kiedingsstuk terug te geven minstens in de staat waarin het werd
ontvangen: dit is een resultaatsverbintenis. De algemene voorwaarden, ook
al hingen ze ergens in de winkel uit, zijn niet tegenwerpelijk aan de eiseres.
Uit niets blijkt dat ze er kennis van kreeg of nam, laat staan er mee instemde
dat de verweerster zich onttrok aan elke aansprakelijkheid voor krimpen van
de toevertrouwde kledingstukken (Vred. Gent, 15 april1991, T. Vred., 1992,
139}
596. HERSTEL VAN EEN CENTRALE VERWARMING.- De verplichting van de
aannemer die opgeroepen wordt om een defect van een centrale verwarmingsinstallatie te herstellen, omvat het opsporen van de oorzaak van het
defect en het herstel ervan. Het is volgens de rechtbank een resultaatsverbintenis. Wanneer zich een tweede defect voordoet, dan is het verlies van
vertrouwen in de eerste hersteller voor de klant een geldige reden om hem
door een andere firma te vervangen, temeer nu blijkt dat na de eerste slechte
herstelling de hersteller naliet de volledige installatie behoorlijk na te zien.
Men kan zich afvragen waarom de rechtbank van een resultaatsverbintenis
spreekt vermits in casu een fout van de hersteller vastgesteld wordt. Anderzijds kan men aldmord gaan met de dringende vervanging van de aannemer,
maar werd hij wei ingebreke gesteld? (Kh. Verviers, 17 november 1986,
T. Aann., 1987, 210, noot Flamme, M-A).
597. VERHUIZING. - Een verhuizingsovereenkomst is een contract sui generis. De verhuizer is, zoals de vervoerder, tot een resultaatsverbintenis
gehouden. Zijn aansprakelijkheid voor schade bij het lossen en uitpakken,
wordt dan ook vermoed. Het bewijs van het verlies wordt geleverd door een
tegensprekelijke expertise, documenten m.b.t. de verscheidene schadeposten
en een verslag dat opgemaakt werd door de deskundige van de inboedelverzekeraars, die er uiteraard belang bij hadden het verlies te beperken. De
verhuizing ging hier gepaard met grensoverschrijdend vervoer over de weg.

1014

~-----::-----o--c--,-o--o-"- _
-------~---

--~=-J

I

Art. 1, § 4, c CMR bepaalt dat het verdrag niet van toepassing is op
verhuizingen. W el kan de verhuizing contractueel aan de CMR worden
onderworpen. Ten deze voert de opdrachtgever ten onrechte aan dat de
CMR van toepassing is, omdat de verhuizer een CMR-vrachtbrief heeft
opgemaakt: uit het dossier blijkt niet dat hij tot die vrachtbrief is toegetreden.
Er wordt geen bewijs geleverd dat er consensus was over de toepassing van
de algemene voorwaarden van vervoer van de Belgische Kamer der Verhuizingsondememers; een gewone verwijzing naar die algemene voorwaarden
in de offerte volstaat daartoe niet (Antwerpen, 16 oktober 1985, Rechtspr.Antw., 1987, 204).
De verbintenis van de verhuizer is een resultaatsverbintenis. Exoneratiebedingen of bedingen waarbij de aansprakelijkheid beperkt wordt, zijn geldig
voor zover de partij die het beding inroept, aantoont dat het door de medecontractant aanvaard werd en voor zover eveneens het beding niet tot gevolg
heeft de verbintenis van elke inhoud te ontdoen. In casu was door de
manipulatie van een fotocopieermachine het vocht op het parket weggevloeid. Een eenvoudige verwijzing naar de algemene voorwaarden van de
Belgische kamer van aannemers van verhuizingen maakt deze niet tegenwerpelijk aan de client. De rechter kent een vergoeding van 20.000 frank toe
(Vred. Luik, 20 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 1549). In dezelfde zin
beslist de Rechtbank van Koophandel van Brussel (Kh. Brussel, 24 september
1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11.387).
598. LOCALISATIE ONDERGRONDSE KABELS.- Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de aannemer die bij gelegenheid van grondwerken een kabel of
een ondergrondse kanalisatie doorbreekt waarvan hij onwetend was omdat hij
geen mededeling van de situatieplannen vroeg? De situatie is hier vrij duidelijk
zowel wat de elektrische kabels als de gasleidingen en de ondergrondse kabels
betreft. De Wet van 13 oktober 1930 voorziet sancties in geval van beschadiging van telefoonleidingen. Eiser was de Regie van Telegraaf en Te1efoon. De
gemeente St.-Lambrechts-Woluwe werd veroordeeld. De Royal Belge weigerde de gemeente te dekken omdat die een grove fout begaan had. De
schending van de wet van 13 oktober 1930 maakt steeds een fout dt~:i;Maar
maakt dit een grove fout uit in de zin van de Verzekeringswet? Dit is het geva1
wanneer de verzekerde bewust was of hoorde te zijn van het feit dat hij op
objectieve wijze het risico zwaarder maakte en dat deze fout hem persoonlijk
toerekenbaar was. Dit was in casu het geval, vermits volgens een constante
rechtspraak de fout die bestaat in het niet-aanvragen van de .plannen niet
toerekenbaar is aan de arbeider die materieel de kabel doorbroken heeft, maar
wel aan de bedrijfsleider die de werken liet starten voordat de plannen
toekwamen (of hiertoe het initiatief nam). De opdrachtgever was hier een
openbaar bestuur. Door de plannen niet op te vragen beging de aannemer een
fout die in oorzakelijk verband staat met de beschadiging van de ondergrondse
kabels en kanalisaties (Brussel,.26 februari 1988, Rev.Liege, 1988, 852, noot
Henry, P.).
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De verplichting tot voorafgaandelijke localisatie van een ondergrondse kabel
en de plicht tot voorzichtigheid bij uitvoering van de werken rusten op de
eerste plaats op de aannemer die de werken effectiefuitvoert. Niettemin is de
aannemer, die de uitvoering van de grondwerken toevertrouwt aan een
onderaannemer, medeaansprakelijk voor de aan de kabels teweeggebrachte
schade, indien hij zich ertoe heeft verbonden de onderaannemer plans te
bezorgen m.b.t. de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen. Hij had
er zich toe verbonden plannen van de ondergrondse elektriciteitsdistributienetten op te vragen en zijn onderaannemer hiervan op de hoogte te stellen.
Natuurlijk had de onderaannemer peilingen moeten uitvoeren om de ondergrondse kabel te localiseren. De hoofdaannemer is nochtans medeverantwoordelijk. Ret Hof van Beroep stelt dat de hoofdaannemer de voorzichtigheidsreflexen van de onderaannemer in de war heeft gestuurd door hem niet
degelijk in te lichten (Luik, 7 november 1991, Juvis 1993, 21, noot).
De aannemer die in het bezit is van het liggingsplan van twee hoogspanningskabels van verschillend type, begaat een fout wanneer hij na opsporen
en vinden van de afdekstukken van twee kabels, niet nagaat of de op het plan
vermelde kabels zich wel degelijk onder deze afdekstukken bevinden (Kh.
Turnhout, 15 januari 1992, Juvis 1993, 27).
Tijdens grondwerken rukt een kraanbestuurder een kabellos. De aannemer
wijst op de afwijking van 2 men 5,4 m tussen het plan en de realiteit. De
rechtbank oordeelt dar de aafulenier moest wden da:Cer op d1e plaats een
kabellag, aangezien er een kabine en verschillende huizen in de buurt van de
werken waren. Dus kan er van onoverwinnelijke dwaling geen sprake zijn.
De aannemer is niet voorzichtig genoeg geweest en moest de plaats van de
kabel door middel van peilingen bepalen, of nog eenvoudiger, contact
opnemen met de eigenaar van de kabel (Kh. Doomik, 20 maart 1990, Juvis,
1993, 22).
Terwijl hij dwarsliggers voor een spoorweg aan het plaatsen is, beschadigt
een aannemer een ondergrondse aansluiting op prive-grond. Hij erkent dat
hij geen plannen heeft aangevraagd alvorens met de werken te beginnen. De
rechtbank oordeelt dat de aannemer extra voorzichtig moest zijn, vermits hij
geen plannen had aangevraagd. De aannemer en niet de arbeiders moesten de
plannen aanvragen, aangezien de aannemer kon veronderstellen dat de
kabels ondergronds lagen (Kh. Doomik, 13 september 1990, Juvis, 1993,
25).
Een aannemer die de graafwerken begonnen is zonder de moeite te nemen de
ondergrondse kabel op een andere manier te lokaliseren dan door naar het
plan te kijken, kan niet op een onoverwinnelijke dwaling een beroep doen om
zijn aansprakelijkheid te ontgaan. Een zuiver intellectuele lokalisatie beantwoordt niet aan de vereiste van de wet, indien zij niet bevestigd wordt door
een peiling (Luik, 1 oktober 1991, JT., 1992, 100). Art. 260bis van het
Algemene Reglement op de Arbeidsbescherming en art. 192 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Inrichtingen, bekrachtigd door het K.B.
van 10 maart 1981, leggen aan de aannemer niet aileen op zich in te lichten
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over de eventuele aanwezigheid van de ondergrondse kabels op de plaats van
de werken die moeten ondernomen worden, maar ook om deze op nauwkeurige wijze te localiseren alvorens de werken beginnen. Art. 192 van het
K.B. van 10 maart 1981 is hier zeer duidelijk over.
De vroegere eigenaar die nalaat in de koopakte melding te maken van de
doorgang van een elektrische hoogspanningskabel, is voor de helft aansprakelijk voor de schade die door de hoofdaannemer veroorzaakt werd bij het
aanleggen van een vijver (Kh. Gent, 6 november 1991, Intern. Vervoerr.,
1992, 119).
Een B.V.B.A. heeft in opdracht van de R.T.T. een gleuf van 80 em in het
voetpad gegraven om telefoonkabels te plaatsen. Na een hevige regenval
heeft het water zich in de gleuf opgehoopt en is nadien met de modder in de
kelderverdieping van een appartementsgebouw van de eisers binnengelopen
langs de opening in de funderingen die destijds voorzien werden, maar niet
gebruikt werden voor de nutsvoorzieningen. Een opening die vanaf de straat
onzichtbaar is en derhalve niet voorzien is in het lastenboek van de R.T.T.
kan niet vermoed worden zodat noch de aannemer, noch de R.T.T. aansprakelijk zijn (Rb. Gent, 18 november 1991, Intern. Vervoerr., 1993, 101).
599. RESTITUTIEPLICHT VAN DE AANNEMER. - Een echtpaar sloot een aannemingsovereenkomst met een gepensioneerde die op het dak een roofing
moest leggen met behulp van een gaslasser. Door nalatigheid veroorzaakte
hij een brand die het omoerend goed volledig vernielde. V ermits in casu de
aannemer geen bewaarder werd van het te herstellen goed, rust op hem geen
teruggaveplicht. De aannemer aan wie de opdrachtgever een zaak waarvan
hij eigenaar is, toevertrouwt en hem het bewakingsrecht over deze zaak
overdraagt, moet bij onmogelijkheid van teruggave bewijzen dat het verlies
van die zaak gebeurde zonder zijn fout. De teruggaveplicht wordt dan
beschouwd als een resultaatsverbintenis. Maar elke aannemingsovereenkomst gaat niet noodzakelijkerwijze gepaard met een overdracht aan de
aannemer van de bewaking van de zaak waarop gewerkt moet worden. In
dit geval is de aannemer slechts aansprakelijk voor zijn bewezen fout. In
casu werd de vordering tegen de aannemer verworpen, omdat de feiten
waarop de vordering steunde overeenstemden met het misdrijf waarvan
sprake in art. 519 Strafwetboek. Die vordering is verjaard op grond van
art. 26 Wetboek van Strafvordering (Bergen, 4 november 1991, R.R.D.,
1992, 56).
600. WIJZIGING STATUUT AANNEMER. FOUT.- Het echtpaar Pinelli-Sparacio
vertrouwde aan Cirrincione de renovatie toe van een omoerend goed. Hiervoor kregen ze een renovatiepremie krachtens een beginselakkoord van het
Waalse Gewest. Later werd die premie geweigerd, omdat de aannemer die
wel degelijk geregistreerd was, intussen de rechtspersoonlijkheid van zijn
bedrijf had overgedragen door de oprichting van een B.V.B.A. die nog niet
geregistreerd was op het ogenblik dat de facturen opgesteld werden. De
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vordering strekt ertoe hiervoor vergoeding te bekomen van de aannemer. De
aannemer betwist niet dat hij wel degelijk op de hoogte was van het feit dat
een premie aangevraagd was. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik
vindt dat de aannemer erover moet waken dat de voorwaarden voor de
verlening van zo 'n premie gedurende de hele duur van de contractuele relatie
vervuld blijven en veroordeelt hem tot vergoeding van de geleden schade.
Opgemerkt moet worden dat de rechtbank een frequent voorkomende verwarring maakt tussen de erkenning van de aannemer en de registratie van de
aannemer. De erkenning is een voorwaarde om mee te doen bij overheidsopdrachten. De registratie is een teken dat de aannemer aan zijn sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen voldoet. V oor het verlenen van de
renovatiepremie vereist het W aalse Gewest inderdaad dat de aannemer
geregistreerd is. Terecht sanctioneert de rechtbank de aannemer die op
eenzijdige wijze een wijziging aanbrengt aan het contract waardoor aan de
opdrachtgever een nadeel beroldcend wordt. De geleden schade komt overeen met de premie of het deel van de premie dat de opdrachtgever moet
derven (Rb. Luik, 16 mei 1991, J.L.MB., 1992, 385, noot Louveaux, B.).

601. OVERMACHT. BRAND. -De B.V.B.A. La Grande Porte baat in Brussel
een restaurant uit en bestelt in 1987 aan aannemer Brettar een nieuwe
bevloering. Deze vertrouwt de werken van vervanging van de vinyl-toe
aan een onderaannemer. Het werk werd uitgevoerd door een werkman van
de onderaannemer en zijn broer. Die twee personen gebruikten een zeer
ontvlambaar product, genoemd Preroxsal. Ze hadden pas het product in een
tweede zaal op de grond uitgesmeerd rond een gasconvector toen de vloer in
brand schoot. Er had eerst een ontploffing plaats. In het kader van het
gerechtelijk onderzoek verklaarden heiden dat ze wisten dat het product zeer
ontvlambaar was, dat een van hen aan de verantwoordelijke van het restaurant vroeg of de verwarming gedoofd was en een bevestigend antwoord
kreeg en dat geen van de twee nakeek of de waakvlam van de convector
brandde of niet. De luitenant van de brandweer die ter plaatse kwam, meende
dat elk kwaad opzet afwezig was en dat het om een ongeval ging door een
gebrek aan voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontvlambaar
product. De verbalisanten stelden vast dat de oorzaak van de brand zich
bevond bij de gasconvector, maar verklaarden niet te kunnen uitmaken of de
brand veroorzaakt werd door de waakvlam van de convector die brandde of
door een van de werklieden die een sigaret zou gerookt hebben. In de rechten
van de verzekerde gesubrogeerd stellen de verzekeringsmaatschappijen een
vordering in tegen de aannemer en dit uitsluitend op grond van art. 1789
B.W. Dit artikel luidt: ,In geval de werkman alleen zijn arbeid of zijn
diensten verstrekt en de zaak tenietgaat, is hij slechts voor zijn schuld
aansprakelijk." De rechtbank is van oordeel dat noch het onroerend goed,
noch de inhoud ervan toevertrouwd werden aan de aannemer. Hij was er niet
de detentor van, en had geen teruggaveplicht. De rechtbank verklaart de
vordering ongegrond. Art. 1789 B.W. dat de grondslag vormt van de vorde-
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ring, is niet van toepassing. De rechtbank stelt dat men zich niet moet uitspreken over een eventuele fout van de aannemer en van zijn onderaannemer.
De oorzaak van de brand is onbekend. Over deze feitelijke vraag kan men
evenwel zijn twijfels hebben bij het lezen van het verslag van de verbalisanten, vermits alles er toch op wijst dat de werklieden ofwel niet nagekeken
hebben of de waakvlam gedoofd was, wat toch wel een elementaire maatregel is, ofwel rookten (Kh. Brussel, 7 december 1990, JT., 1991, 663).
602. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN. - Aannemers die zich verenigden in
een tijdelijke associatie werden belast met de uitvoering van werken voor de
indijking van de linkeroever van de Maas in Vise. De werken moesten in 40
maanden uitgevoerd worden. Verscheidene onvoorziene gebeurtenissen gaven aanleiding tot verscheidene verlengingen van de termijn en tot wijziging
van de werken in meer werken of minder werken. In juli 1980 had men te
maken met uitzonderlijke overstromingen. De aannemers doen beroep op
art. 16 van het lastenboek. De rechtbank aanvaardt dat de belangrijke
aanzwelling van de Maas een uitzonderlijke omstandigheid uitmaakte, die
redelijkerwijze niet kon voorzien worden. Die overstroming gebeurde 26
maanden na het begin van de werken. Op dat punt haalt de Staat, eiser, zijn
slag riiet thuis (Rb. Brussel, 1 maart 1988, Res. Jur. Imm., 1992, 230).
603. GELDIGHEID VAN EEN EXONERATIEBEDING. PRINCIPE. - In 1977 kreeg een
N.V. de opdracht om voor rekening van de N.M.B.S. een nieuw stationsgebouw met een ondergrondse doorgang voor reizigers en voertuigen op te
richten in De Pinte. Het werk omvatte tevens de afbraak van bestaande
gebouwen. Die afbraak werd in onderaanneming toevertrouwd aan een
P.V.B.A. Tijdens die afbraakwerken werden twee ondergrondse telefoonkabels van de N.M.B.S. beschadigd. De N.M.B.S. hield de kosten van herstelling van haar kabels af van het saldo van de door haar aan de N.V.
verschuldigde aannemingssom. De N.V. dagvaardde tot betaling van genoemd bedrag. De eis werd afgewezen als ongegrond. In het algemeen
lastenkohier van de overeenkomsten betreffende de aannemingen van werken en leveringen aan de N.M.B.S. stond een exoneratiebeding. De rechtbank oordeelt dat het beding krachtens hetwelk, behalve in geval van
opzettelijke fout van de organen van de opdrachtgever, de aannemer instaat
voor alle schadelijke gevolgen die zich naar aanleiding van de aanneming
mochten voordoen, niet strijdig is met de openbare orde en evenmin met
art. 1147 B.W. (Gent, 14 oktober 1987, R. W., 1990-91, 226).
604. TEGENSTELBAARHEID EXONERATIEBEDING. - Een self-service wassalon
hangt in haar inrichting een bord op met het volgende exoneratiebeding:
,Wij wijzen om het even welke aansprakelijkheid af in geval van diefstal,
verlies of schade, zowellichamelijke als stoffelijke, veroorzaakt door ongevallen, slecht werkende machines, verkeerde behandeling e.d. Eventuele
hulp of raad, gegeven door personeel of directie, kan slechts aanvaard
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worden onder de verantwoordelijkheid van de klant zelf." In 1981 gebeurt er
in het wassa1on een ongeva1 waardoor de k1ant G. verwond en tijde1ijk
arbeidsongeschikt geraakt. De appelrechter stelt de exp1oitant gedee1te1ijk
aansprake1ijk omdat het betwiste bord met het exoneratiebeding niet het
akkoord aantoont van de clientele met de inhoud ervan en voora1 omdat de
exp1oitant slechts van zijn aansprake1ijkheid voor het ter beschikking stellen
van gevaar1ijke machines of voor eigen fouten kan vrijgeste1d worden door
een uitdrukke1ijke en ondubbelzinnige overeenkomst hierover. Het Hof van
Cassatie verbreekt het bestreden arrest. De toetreding van een partij tot een
beding dat vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid inhoudt, kan behoudens andersluidende wetsbepaling, niet slechts uitdrukkelijk doch ook
stilzwijgend tot uiting komen en deze partij dientengevolge binden. Opdat
een exoneratiebeding tegenwerpelijk zou zijn aan de medecontractant is
inderdaad vereist dat deze laatste er onbetwistbaar mee heeft ingestemd.
Een uitdrukkelijke overeenkomst is echter niet vereist. De stilzwijgende
aanvaarding vergt een omstandig karakter. Dit hangt af van de concrete
omstandigheden van de zaak en van de appreciatie van de feitenrechter
(Cass., 20 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1237; D.C.C.R., 1989, 268, noot
Pauwels, C; JT, 1989, 112; Pas., 1989, I, 1149).
605. SAMENLOOP. - Het belasten van een persoon met het reinigen van een
voorwerp, in casu een tafellaken, maakt een contract van aanneming uit. Art.
1789 B.W. is van toepassing en bepaalt dat in geval de werkman alleen zijn
arbeid of zijn diensten verstrekt, wat hier het geval is, hij slechts voor zijn
schuld aansprakelijk is. De clienten bewijzen niet dat de wasserij enige fout
zou hebben begaan. De enkele beschadiging van het tafellaken vonnt op
zichzelf nog niet het bewijs van een fout in hoofde van de wasserij. De
rechtbank moet nog maar eens onderstrepen dat in dit geval geen beroep
mogelijk is op de quasi-delictuele aansprakelijkheid. Samenloop van de
contractuele met de quasi-delictuele aansprakelijkheid is enkel mogelijk
wanneer er twee voorwaarden zijn vervuld, die in casu niet aanwezig zijn,
met name dat de fout de miskenning uitmaakt van een algemene zorgvuldigheidsplicht (en niet enkel de schending is van een contractuele verplichting)
en het voorhanden zijn van een extra-contractuele schade (Rb. Mechelen,
5 december 1988, TB.B.R., 1989, 412).

Een aannemer van bouwwerken was belast met de afbraak van een deel van
een kasteel. Op foutieve wijze heeft hij een ander deel van het kasteel dat
niets te maken had met de aannemingsovereenkomst beschadigd. Deverzekeringsovereenkomst burgerlijke aansprakelijkheid ,uitbating" beperkt de
verzekering echter tot de aansprakelijkheid die opgelopen wordt op grond
van de artt. 1382-1386 B.W. Het Hofvan Brussel oordeelt dat de aangerichte
schade een andere is dan de gene die een foute uitvoering van het contract had
kunnen teweeg brengen en dat de begane fout niet bestaat in de niet-nakoming van de contractuele verbintenissen maar wel een tekortkoming uitmaakt aan de algemene voorzichtigheidsplicht die op ieder aannemer en zijn
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aangestelden rust. In casu moet de verzekeraar de schade vergoeden die
veroorzaakt werd door de afbraak van het gedeelte van het gebouw waarmee
de aannemer niet belast was (Brussel, 13 november 1987, R.G.A.R., 1989,
eigenaardig genoeg tweemaal gepubliceerd, met name nr. 11.477 en 11.478,
evenals nr. 11.524). Het slachtoffer, de kasteelheer, haalt uit art. 20, 9°
Hypotheekwet het recht om van de verzekeraar van de aannemer betaling
te eisen van zijn schuldvordering, binnen de perken uiteraard van de aansprakelijkheid van de verzekerde en van de verzekeringsovereenkomst. De
verzekerde was in staat van faillissement verklaard en de curator had de
schuldvordering van de kasteelheer in het passief van het faillissement
opgenomen. De beslissing van opname van de schuldvordering van het
slachtoffer in het passief van het faillissement berooft de verzekeraar evenwei niet van zijn recht om de aansprakelijkheid van zijn verzekerde te
betwisten. Eens te meer kan opgemerkt worden dat de Nederlandse tekst
van het hoedje in een schabouwelijke taal is opgesteld.
606.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAARKAPPER. GEBREK AAN VOORZORGSMAAT-

-De haarkapper die voor het aanbrengen van een ,watergolf'
een, veelvuldig gebezigd, product gebruikt zonder de nodige inlichtingen te
hebben ingewonnen bij zijn cliente, en die meer in het bijzonder heeft
nagelaten een beschermingsproduct (,structurant") te gebruiken, hetgeen
wordt aangeraden in gevallen van bijzondere gevoeligheid van het haar,
begaat een fout. Men moet nochtans nagaan of er geen andere oorzaken
zouden zijn die geheel of gedeeltelijk de ongebruikelijke gevolgen kunnen
uitleggen van een watergolf die zich normaal zonder al te grote verwikkelingen laat toepassen. De dame in kwestie kreeg eczema, verloor haar haar,
liep een depressie op en kon haar beroep van psychisch raadgeefster en
astrologe niet meer uitoefenen. De gebruikte producten werden geleverd
door l'Oreal. Ten provisionele titel wordt een som van 100.000 frank
toegekend (Brussel, 18 mei 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.686).
REGELEN.

607. AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN BOUWHEER. - Een aannemer
voerde dakwerken uit en plaatste met name dakgoten in polyester. Vrij
spoedig bleken deze go ten met emstige gebreken te zijn behept: zij begonnen
door te haugen, een onregelmatige lijn te vertonen en op verscheidene
plaatsen ontstonden lekken. De rechtbank stelt dat de aannemer die weet
dat geen degelijk werk kan worden afgeleverd, maar die van de bouwheer
toch de opdracht krijgt de werken uit te voeren, conform de voorschriften van
de architect, dit moet weigeren. Voert hij, niettegenstaande zijn voorbehoud,
het werk toch uit dan is hij voor 2/3 aansprakelijk. De bouwheer is voor 1/3
aansprakelijk. De architect moet de aannemer voor de helft van de door deze
aan de bouwheer verschuldigde bedragen vrijwaren (Kh. Tumhout, 22 oktober 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 167).
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§ 3. Deontologie en taak van de architect
A. Deontologie
608. UITOEFENING VAN HET ARCHITECTENBEROEP. ALGEMEEN. - Krachtens
artikel 4 van het Reglement van beroepsplichten der architecten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985), oefent de architect zijn
beroep uit, hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte van een
openbare dienst, hetzij als bezoldigde. Ongeacht zijn statuut moet de architect de nodige onafhankelijkheid hebben om zijn beroep uit te oefenen
overeenkomstig de opdracht, die van openbare orde is, en de regels van de
plichtenleer, om aldus de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de
daden die hij stelt.
Voor de architect-bezoldigde schrijft artikel 7 van het Reglement voor dat hij
moet beschikken over de mogelijkheid zijn verantwoordelijkheid op te
nemen in functie van de specificiteit van het beroep en dat hij er o.m. over
moet waken dat de betrekkingen tussen zijn werkgever en diens medecontractant niet strijdig zijn met de wetten en reglementen die de uitoefening van
het beroep van architect regelen.
Uit deze bepalingen volgt niet dat een architect-bezoldigde zijn architectenberoep alleen zou mogen uitoefenen voor een werkgever die voor zichzelf
bouwt en dit eventueel met het doel het goecl_ t~_ verkopen of hey gebruik
ervan aftesfaan-vooreen duurvarimeerdan negenjaar. De Nederlandstalige
Raad van Beroep van de Orde van Architecten, die in een tuchtprocedure
daarvan uit was gegaan, had aldus aan de wettelijke bepalingen inzake de
uitoefening van het architectenberoep een beperking toegevoegd, die de
vermelde bepalingen niet bevatten (Cass., 14 oktober 1994, Arr. Cass.,
1994, 836; R. W., 1994-95, 1080).
Om binnen het gemelde kader als werknemer het beroep van architect uit te
oefenen, is het uiteraard vereist regelmatig ingeschreven te zijn op een van de
tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs (zie art. 5 Wet 26 juni 1963
tot instelling van een Orde van Architecten. Zie ook de mogelijkheid tot
machtiging in art. 8). Die wetsbepaling raakt de openbare orde, zodat een
arbeidsovereenkomst die er in strijd mee is gesloten, volstrekt nietig is en
voor de werknemer ook geen recht op een opzeggingsvergoeding doet ontstaan (Cass., 9 december 1991, Arr. Cass., 1991-92, 322; JL.MB., 1992,
362; JT.T., 1992, 92, noot; Pas., 1992, I, 273; R. W., 1991-92, 1294, noot;
T.S.R., 1992, 115).
609. ONVERENIGBAARHEID. BEROEP AANNEMER-ARCIDTECT. -Art. 6 van de
Wet van 20 februari 1939 wordt geschonden wanneer de architect van de
bouwheer terzelfdertijd de gebruikelijke architect is van de aannemer. Dit
heeft de absolute nietigheid van de aannemingsovereenkomst en ook van de
architectuurovereenkomst tot gevolg. Deze absolute nietigheid is niet toerekenbaar aan de bouwheer, die een leek is ten aanzien van twee beroepsmensen. De nietigheid brengt met zich de toepassing van het beginsel van de
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wederzijdse teruggave. Om precies te bepalen wat teruggegeven moet worden, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Doomik in een vonnis, dat
bevestigd wordt door het besproken arrest, een deskundige aangeduid met als
opdracht de rekening op te maken tussen partijen volgens het volgend
schema: kost van de constructie op het ogenblik van de ondertekening van
de aannemingsovereenkomst, onder aftrek van de waarde van de niet beeindigde werken en van de geactualiseerde gebreken en onder aftrek van de
bedragen die gestort werden door de bouwheer. De architect wordt veroordeeld om aan de bouwheer de honoria terug te storten die hem bij gelegenheid van dit bouwwerk betaald werden door de aannemer. Ten aanzien van
de architect past het Hof blijkbaar de regel toe ,in pari causa turpitudinis
cessat repetitito". De aannemer had aangevoerd dat het contract dat hij met
de bouwheer gesloten had een promotieovereenkomst was. Dit verweer
wordt van tafel geveegd. Een promotieovereenk:omst is een overeenkomst
krachtens welke de promotor contractueel het initiatief neemt en de zorg op
zich neemt voor de oprichting van een gebouw, zich belast met de technische
en juridische organisatie en de toekomstige gebruiker van het te bouwen
onroerend goed door het aanbod van een globale dienst van constructie
ontlast van het aangaan van een rechtsbetrekking met een architect en met
de aannemers en alle lasten die inherent zijn aan de constructie op zich
neemt. Maar zelfs in de hypothese dat het om een promotor zou gaan, kan
een architect geen twee meesters dienen (Bergen, 25 juni 1991, JL.MB.,
1992, 758, noot Louveaux, B.). De deontologie van de architect legt deze nu
op om niet als architect voor die promotor op te treden, zolang de promotor
hem geen kopie heeft bezorgd van de overeenkomst waarin de bouwheer
uitgenodigd wordt om een andere architect te kiezen die totaal onafhankelijk
is van de promotor. De architect van de promotor mag daarenboven zijn
opdracht voor de promotor niet voortzetten, indien de verwerver van het
onroerend goed geen architect kiest die hem als raadsman zal bijstaan ter
behartiging van zijn eigen belangen. Die nieuwe regel die de Nationale Raad
van de Orde van Architecten heeft ingevoerd, trad in werking op 31 maart
1992.
610.

ONVERENIGBAARHEID TUSSEN DE BEROEPEN VAN ARCHITECT EN AANNEMER.

Een architect die enk:el belast werd
met het vervullen van de formaliteiten om de bouwvergunning te bekomen
en met de bijstand van de koper tijdens de oplevering van de werken, bleek
gekozen en betaald door de promotor-aannemer. Aldus beschikte de architect
niet over de onmisbare onafhankelijkheid om de onverenigbaarheid van het
beroep van architect met dat van aannemer, dat opgelegd wordt door een
wetsbepaling van openbare orde, te eerbiedigen. De aannemingsovereenkomst is absoluut nietig, evenals de architectenovereenkomst. Deze nietigheid brengt de nietigheid van de oplevering der werken met zich mee. Dit
heeft als gevolg dat de bouwers volledig aansprakelijk blijven zowel voor de
zichtbare als voor de verborgen gebreken. De nietigheid is uitsluitend
AFHANKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT.-
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toerekenbaar aan de constructeurs (zie over de noodzakelijke onafhankelijkheid van de architect Rigaux, P., Le droit de l'architecte, Larcier, 1993, nrs.
45-58). De leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak leidt tot
wederzijdse teruggave per equivalent, nadat een deskundige de rekeningen
tussen partijen zal hebben opgemaakt, rekening houdend onder meer met de
in actuele waarde geraamde gebreken, de genotsderving en de door de
promotor ten onrechte ontvangen winst (Rb. Nijvel, 9 november 1990,
T Aann., 1993, 283).
611. ONAFHANKELIJKHEID VAN ARCHITECT TEGENOVER PROMOTOR. -In het
licht van de vereiste onafhankelijkheid van de architect ten aanzien van de
uitvoerders van het werk (supra), hebben allerlei vormen van bindingen en/of
samenwerking tussen architecten en bouwpromotoren reeds frequent aanleiding gegeven tot betwistingen (zie o.m. vorig Overzicht,.TP.R., 1989, nr.
365, p. 1315-1317; algemeen hierover Rigaux, P., Le droit de l'architecte.
Evolution des 20 dernieres annees, Brussel, Larcier, 1993, nrs. 45 e.v., p. 49
e.v.). Niet alleen op jurisprudentieel vlak werd hierover tijdens de onderzochte periode andermaal gediscussieerd.
Op 31 januari 1992 keurde de Nationale Raad van de Orde van Architecten
twee voor deze problematiek relevante deontologische regels goed. De ene
b~treft_ de deelneming_yan_de_architect aan een zgn. vennootschap van
onroerende diensten, de andere betreft de aanvullende tussenkomst van
een raadgevend architect in geval van tegenstelling van belangen (zie over
deze twee deontologische regels nader Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 454 e.v.; Hannequart, Y., ,Deux regles deontologiques importantes concernant l'exercice de la profession d'architecte", J.T., 1992, 649656; Rigaux, P., o.c., 135-150). De deontologische regel betreffende de
aanvullende tussenkomst van een raadgevend architect in geval van tegenstelling van belangen, werd inmiddels echter vemietigd door de afdeling
administratie van de Raad van State wegens machtsoverschrijding door de
Orde (R.v.St., 18 januari 1995, nr. 51.200; JL.MB., 1995, 292; T Aann.,
1995, 133, noot Flamme, M.A.; hierover ook Moi:ses, F., ,L'architecte et la
promotion" (noot onder Cass., 1 december 1994), JL.MB., 1995, (1083),
1095-11 00).
Midden de deontologische ontwikkelingen valt een cassatiearrest van 1 december 1994 te signaleren, waarin de voorziening werd verworpen, ingesteld
door een architect tegen een beslissing van de (Franstalige) Raad van Beroep
van de Orde van Architecten waarbij hem een tuchtsanctie was opgelegd
omdat hij, in strijd met de beroepsreglementering, volledig afhankelijk bleek
te zijn van een projectontwikkelaar. Het was de projectontwikkelaar die met
zijn clienten onderhandelde over alle keuzemogelijkheden en de uit te voeren
werken. De architect trad pas in een later stadium op om van de door de
projectontwikkelaar en diens client overeengekomen keuze een uitvoeringsontwerp op te maken. Hij maakte geen voorontwerp of bestek op, zag
geenszins de rekeningen na en ging ook niet na of de werken zodanig
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gevorderd waren dat de client de vastgestelde bedragen aan de projectontwikkelaar moest betalen. De afhank:elijkheid van de architect bleek volgens
de Raad van Beroep des te grater te zijn, daar bijna alle clienten van de
architect eerst clienten waren van de projectontwikkelaar en pas achteraf de
zijne, nadat zij met de projectontwikkelaar een contract gesloten hadden. Ter
juridische aanvechting van deze beslissing wees de architect er voor het Hof
van Cassatie o.m. op dat geen enk:ele bepaling uit de Architectenwet van
20 februari 1939 verbiedt dat een architect handelt met een client die vooraf
met een projectontwikkelaar gecontracteerd heeft, alsook dat het Reglement
van beroepsplichten toelaat dat de architect met slechts een deel van de tot de
uitoefening van het beroep behorende opdracht wordt belast. De Raad van
Beroep was volgens de architect volstrekt ten omechte uitgegaan van een
vermoede willekeurige afhankelijkheid van hemzelf jegens de projectontwikk:elaar. Het mocht niet baten. Op basis van zijn vaststellingen en overwegingen had de Raad van Beroep zijn beslissing dat eiser zich schuldig had
gemaakt·aan tekortkomingen aan de regels inzake plichtenleer, volgens het
Hof van Cassatie naar recht verantwoord (Cass., 1 december 1994; Arr.
Cass., 1994, 1048; J.L.MB., 1995, 1077, noot Mo"ises, F.; J.T., 1995, 316;
R. W., 1994-95, 1377; aangaande dit arrest ook Vergauwe, J.-P. m.m.v.
Fiasse, M., ,L'arret de la Cour de cassation du 1er decembre 1994. Encore
et toujours la loi du 20/02/1939 et l'independance de 1'architecte", T. Aann.,
1995, 354-370).

612.

AFHANKELIJKHEID ARCHITECT VAN DE AANNEMER-PROMOTOR. NIETIGHEID

Een constructeur
verbindt er zich toe een voltooid huis, sleutel op de deur, te leveren volgens
de plannen die opgesteld werden door zijn architect en die als dusdanig
aanvaard werden door zijn client. Aldus neemt de constructeur een resultaatsverbintenis op zich, in het kader van een overeenkomst van omoerende
promotie en mqet hij een omoerend goed leveren dat vrij is van gebreken, al
zijn het slechts mineure gebreken. De promotor moet wettelijk een beroep
doen op een architect, vermits hij de opdrachtgever is voor het omoerend
goed dat hij sleutel op de deur moet leveren aan zijn medecontractanten. Een
promotieovereenkomst is uiteraard geoorloofd. Het contract dat nadien gesloten wordt tussen de architect van de promotor en de client van laatstgenoemde is zonder voorwerp in de mate waarin de voomaamste opdrachten
ervan reeds uitgevoerd werden voor rekening van de promotor. Dit contract
is nietig op grand van schending van artikel 6 van de Wet van 20 februari
1939. De architect mag niet de raadsman worden van de medecontractanten
van zijn eigen contractspartner. De nietigheid van het contract met de
architect wordt ambtshalve opgeworpen door het Hof. Als rechtsverkrijgers
van de promotor kunnen de clienten tegen de architect de contractuele
vordering van hun rechtsvoorganger instellen. Het Hof doet blijkbaar een
beroep op de theorie van de kwalitatieve rechten en veronderstelt dus dat de
promotor die zelf met behulp van de architect een goed heeft gebouwd dit
CONTRACT INGEROEPEN NA DE VOLTOOliNG VAN RET HUIS. -
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later verkocht heeft aan de eiser. Die kwalificatie van de overeenkomst
tussen de promotor en de verwerver van het onroerend goed als verkoop
zou ook kunnen uitleggen waarom die overeenkomst niet nietig verklaard
werd op grond van art. 6 van de Wet van 20 februari 1939 (Brussel,
26 oktober 1990, J.L.M.B., 1992, 364, noot P.H.).
613. BEWIJS DAT DE ARCHITECT GEKOZEN WERD DOOR DE AANNEMER.- Een
aannemer dagvaardt de bouwheer tot betaling van het nog verschu1digd
bedrag van de prijs. Laatstgenoemde hield 300.000 frank in, na de voorlopige
op1evering van zijn huis, omdat er vo1gens hem nog een aantal prob1emen
bestonden m.b.t. de dakbedekking. Hij houdt nu voor dat de aannemingsovereenkomst nietig is. De rechtbank zal effectiefhet architectencontract en
ook de aannemingsovereenkomst nietig verklaren. De chrono1ogische orde
waarin de verschillende contractuele documenten werden getekend, bewijst
dat de bouwheer eerst contact nam met de aannemer die een bestek en nadien
een protocol van overeenkomst opmaakte. Deze documenten maakten reeds
melding van de honoraria van de architect, terwijl de bouwheer met hem nog
geen contact had. De architect werd dus gekozen door de aannemer. Later
laat hij zich pas zien bij gelegenheid van de voorlopige oplevering. De
rechtbank bevindt dat hij tekortschoot in zijn wezenlijke plicht tot toezicht
op en controle van de uitvoering van de werken en dat hij tekortkwam aan de
onafhankelijkheidsplicht die is opgelegd door een wetsbepa:Iing
open~
bare orde (Rb. Neufchateau, 2 december 1992, T Aann., 1993, 279; R.R.D.,
1993, 132).

van

614. DEONTOLOGISCHE REGEL VAN 31 JANUARI 1992 BETREFFENDE DE TEGENSTELLmG vAN BELANGEN. - Men weet dat de Wet van 26 juni 1963 tot Instelling
van de Orde van Architecten ondermeer bepaalt dat de Nationale Raad van
de Orde tot opdracht heeft de voorschriften van de plichtenleer voor het
beroep van de architect vast te stellen. Op 31 januari 1992 werd door de
Nationale Raad zo'n norm aanvaard m.b.t. de complementaire tussenkomst
van een architect in geval van tegenstelling van belangen tussen met name
een promotor en een verkrijger (zie voor een commentaar: J.T., 1992,
649 e.v.). Een architect vocht die norm aan voor de Raad van State in kort
geding. De deontologische voorschriften voor het beroep van architect
krijgen slechts bindende kracht wanneer die verleend wordt door de
Koning bij een in ministerraad overlegd besluit op verzoek van de Nationale
Raad van de Orde. Op 16 juni 1992 bestond een dergelijk besluit nog niet en
kon de daarin vervatte deontologische regel dus niet ten uitvoer worden
gelegd (RvSt., nr. 39.730, 16 juni 1992, T Aann., 1993, 69, noot Decaluwe,
A).

Ret arrest nr. 37.308 van 25 juni 1991 van de Raad van State vemietigde het
K.B. van 3 oktober 1990 tot wijziging van de bijlage van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel van het beroep van architect
(B.S., 21 augustus 1991, 18.051).
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615. OPDRINGERIGE RECLAME. - Luidens art. 13 van het reglement van
beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. dd. 18 april 1985 mag de architect
op discrete wijze en in onafhankelijkheid zijn activiteit aan het publiek
bekendmaken. Daarbij moet hij volstrekt elke opdringerige reclame vermijden. In casu was publiciteit gevoerd in een publicatie die voor het buitenland
bedoeld was, met name het Press Book Belgian World Architecture onder de
bescherming van het Ministerie van Buitenlandse Handel. De rechtbank
beslist dat het reglement van beroepsplichten wel degelijk van toepassing
is op publicaties vanuit Belgie gevoerd en bestemd voor het buitenland of
omgekeerd. De architect die de vordering heeft ingesteld krijgt een symbolische frank toegekend (Rb. Brussel, 4 juni 1991, Res. Jur. Imm., 1993, 7.).
616.

LANDBOUWKUNDIG INGENIEUR DIE ZELF DE PLANNEN VAN ZIJN WONING WIL

Een landbouwkundig ingenieur vroeg aan het college van
burgemeester en schepenen van Geel om de gouverneur van de provincie
Antwerpen uit te nodigen hem de toelating te verlenen om zelf de plannen
van zijn woning op te stellen. Deze toelating wordt door de gouverneur
geweigerd. Dit besluit wordt nietig verklaard, omdat in het dossier geen
enkel element steekt waaruit blijkt dat de gouverneur op concrete wijze het
verzoek heeft onderzocht (RvSt., nr. 26.763, 26 juni 1986, R.A.C.E., 1986).
OPSTELLEN. -

B. Taken van de architect

617. BOUWBUDGET EN FINANCIELE MOGELUKHEDEN OPDRACHTGEVER. - Na
maandenlang te hebben gewerkt aan allerlei voorontwerpen en ontwerpen
bezorgde een architect aan de bouwheer een bestek waarin de kostprijs werd
geraamd op bijna 30 miljoen frank. Volgens de bouwheer was dat niet minder
dan drie maal de overeengekomen prijs en ging het om een volslagen nutteloos
werk aangezien hij de geraamde kostprijs onmogelijk zou kunnen dragen. De
architect werd als fout aangewreven, dat hij uit onachtzaamheid nagelaten had
reeds bij de aanvang van zijn opdracht navraag te doen naar de fmanciele
toestand van zijn client. Laatstgenoemde had van zijn kant echter ook verzuimd de architect schriftelijk en nauwkeurig op de hoogte te brengen van de
som die niet mocht worden overschreden. Ret Hof van Beroep van Luik nam
de fouten van beide partijen in aanmerking en besliste, wettig volgens het Hof
van Cassatie, dat de architect recht op honorarium had voor de tot de datum
van de verbreking van het contract geleverde prestaties en berekend op basis
van het toegezonden (zij het afgewezen) bestelc (Cass., 19 maart 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 701; Pas., 1992, I, 655; R. W., 1992-93, 752).
618. BUDGETBEWAKING EN VERGOEDING VOOR EENZIJDIGE OPZEGGING.- Ret
budget moet de eerste bezorgheid van de architect uitmaken. Hij moet van in
het begin de client hierover uitdrukkelijk ondervragen. De architect moet
achteraf eventueel bewijzen dat hij de client hieromtrent vragen gesteld
heeft. Voor de architect creeert het budget een verbintenis: hij is verantwoordelijk voor de coherentie tussen de voorontwerpen of het definitief
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antwerp en het budget. Die verbintenis van de architect inzake de budgetaire
eisen blijft gedurende de hele duur van de overeenkomst voortduren. In casu
weigert het Hof aan de architect elke vergoeding wegens verbreking van de
overeenkomst met de bedenking dat de verbreking door de bouwheer niet
foutief is en dat in elk geval het karakter van vrij beroep en het intuitu
personae aspect van zijn contract zich verzette tegen de betaling van dergelijke vergoeding. Deze laatste motivering is strijdig met de leer van het Hof
van Cassatie volgens welk art. 1794 B.W. toepasselijk is op de architect. Het
volstond vast te stellen dater geen overeenkomst bestond die aan de architect
een volledige opdracht verleende, vermits het Hof vaststelde dat er geen
akkoord was m.b.t. het budget. Aangezien niet betwist werd dat een opdracht
uitgevoerd werd, heeft de architect recht op zijn honoraria voor het gepresteerde werk, maar mocht hij wei geen aanspraak maken op meer, vermits er
geen contract bestond m.b.t. een meer uitgebreide opdracht (Luik, 6 mei
1992, J.L.MB., 1992, 1268, noot Louveaux, B.).
Ook de Burgerlijke Rechtbank van Brussel voegt zijn steentje bij de talrijke
beslissingen waarin reeds uitspraak gedaan werd m.b.t. de toepassing van
art. 1794 B.W. op het architectencontract. Bepaalde rechtscolleges menen dat
dit onverenigbaar is met het karakter van vrij beroep. Anderen hebben dit
argument verworpen en zo doet ook de Rechtbank van Brussel. In casu kent
de rechtbank wegens verbreking van de overeenkomsteen vergoeding toe van
25% van de honoraria wat overeenstemt met het deel van de opdracht dat niet
uitgevoerd kon worden. De rechtbanlc stelt dat de deontologische norm
nummer 2, vermits ze niet bekrachtigd werd door een K.B., niet automatisch
bindende lcracht heeft, zelfs niet voor de architecten. Ze zal slechts toegepast
worden voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst. Maar de
rechtbank gaat verder. Zij stelt deze verwijzing naar art. 4 van de deontologische norm (die de toepassing van art. 1794 B.W. modaliseert) gelijkmet een
stratbeding en toont zich bijgevolg zeer streng m.b.t. de tegenwerpelijkheid
ervan aan de medecontractant van de architect. Dit lijlct een verkeerde
analyse. Noch art. 1794 B. W., noch art. 4 van de deontologische norm hebben
het over een stratbeding als zij aan de bouwheer het recht toekennen om
eenzijdig het contract te verbreken tegen betaling van een vergoeding. Door
van dit recht gebruik te maken begaat de bouwheer geen enkele fout. Hij
beperkt er zich toe een mogelijkheid dat het contract hem geeft, in werking te
stellen. De deontologische norm nummer 2 voorziet een vergoeding die
overeenstemt met een winstderving die gelijk is aan 50% van het bedrag
der honoraria voor de prestaties die niet konden uitgevoerd worden. De
annotator stelt zich de vraag of de gestrengheid van de rechtbank m.b.t. de
tegenwerpelijkheid van de norm wei gerechtvaardigd is (Rb. Brussel, 28 juni
1991, Res. Jur. Imm., 1991, 191; J.L.MB., 1991, 1070, noot Henry, P.). De
bouwheer heeft een eenzijdig verbrekingsrecht t.o.v. de architect: art. 1794
B.W. is ook op het architectencontract toepasselijk. De schadevergoeding
bestaat uit de vergoeding voor reeds geleverde prestaties en de winstderving
(Gent, 16 november 1990, TG.R., 1991, 8). Ditbesliste de 9de Kamervanhet
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Hof van Beroep van Gent. Maar de 17de Kamer besliste er anders over. Art.
1794 B.W. is niet toepasselijk op de architectenovereenkomst, omdat de
zelfstandige architect een vrij beroep uitoefent en het nastreven van een
winstvergoeding strijdig is met het absoluut verbreekrecht van de client. De
opdrachtgever heeft een recht om bet architectencontract eenzijdig te verbreken. Om hiervoor een morele schadevergoeding te bekomen, moet de
architect een aquiliaanse fout van de opdrachtgever bewijzen. De architect
heeft dus geen recht op een schadevergoeding wegens gederfde winst, tenminste als de deontologische norm nummer 2 niet behoort tot de contractsverhoudingen tussen partijen (Gent, 6 maart 1990, T.G.R., 1990, 2).ln casu
was de appellant als architect aangesteld door het Stadsbestuur van Harelbeke
als ontwerper van de werken die tot doel hebben het uitvoeren van inrichtingswerken aan het Socio-Cultureel en Jeugdcentrum. Het Hof citeert de
Duitse rechtsgeleerde Karl Larenz. Vertrouwen mogelijk maken en gerechtvaardigd vertrouwen beschermen is een van de elementairste geboden die de
rechtsorde in acht moet nemen. De vraag is dan waarom het positieve recht
aan sommige beoefenaars van een vrij beroep, met name aan architecten, een
vergoeding voor winstderving zou toekennen bij eenzijdige opzegging van de
overeenkomst, en aan anderen (artsen, advocaten, accountants, enz.) niet. Het
door Savatier gegeven antwoord ,que seul l 'architecte peut etre considere
comme lie son client par un louage d'ouvrage" is naar het oordeel van het
Hof onjuist. Het nastreven van een winstvergoeding bij verbreking van de
overeenkomst. 50% van de gemiste erelonen is voor een modaal architect
toch wei een aanzienlijk bedrag en is voor een vrij beroep strijdig met het
absolute verbreekrecht van de client.

a

619. NAZICHT REKENINGEN. -Tot een volledige architectenopdracht behoort
tevens het nazicht van de rekeningen van de aannemer(s) (zie artikel 20 in
fine Reglement Beroepsplichten). Architecten die niet gemerkt hadden dat de
aannemer in zijn eindafrekening teveel in rekening had gebracht, nl. ook
niet-uitgevoerde werken, werden aansprakelijk gesteld voor de schade die de
bouwheer hierdoor geleden had en werden in solidum met de aannemer
veroordeeld tot (temg)betaling, met interesten, aan de bouwheer van hetgeen
deze aan de aannemer teveel betaald had. W el moest de aannemer de
architecten terzake volledig vrijwaren (Cass., 11 maart 1988, T. Aann.,
1990, 75, noot Thierry, Ph.).
620. VERPLICHTE MEDEWERKING ARCHITECT. - De wettelijke verplichting
onder architectuur te bouwen behelst de verplichte medewerking van een
architect voor het opmaken van de plans en voor de controle op de uitvoering
der werken waarvoor een bouwvergunning vereist is (art. 4, eerste lid, Wet
20 febmari 1939).

Deze regel impliceert niet dat de architect van meet af aan een volledige
opdracht client te krijgen; men kan ook stap voor stap te werk gaan. Zo
bepaalde een architectencontract: ,Deze opdracht omvat normaal het voor-
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ontwerp, het uitvoeringsontwerp, alsook de technische leiding van en het
toezicht op de uitvoering van de werken. De ondertekening van dit contract
geeft echter aileen aanleiding tot bestelling van het voorontwerp. De architect zal voor alle andere prestaties slechts optreden nadat hij hiertoe de
geschreven opdracht vanwege de opdrachtgever ontvangen heeft". Deze
formulering werd door het Hofvan Cassatie perfect geldig bevonden. Artikel
4, eerste lid, van de Architectenwet staat er niet aan in de weg dat de
opdrachtgever de architect (initieel) enkel belast met het maken van een
voorontwerp en dat de opdracht voor het uitvoeringsontwerp, de technische
leiding en het toezicht (later) aan hem of aan een andere architect worden
toevertrouwd na de goedkeuring van het voorontwerp (Cass., 26 juni 1992,
Arr. Cass., 1991-92, 1038; Pas., 1992, I, 963; R. W., 1992-93, 302).
Ook niet alle onderdelen van de opdracht moeten aan een en dezelfde
architect toevertrouwd worden (cfr. het zonet geciteerde arrest: , ... aan
hem of aan een andere architect..."). De architect die met het maken van
een uitvoeringsontwerp zou worden belast, mag die opdracht wel slechts
aanvaarden als hij de zekerheid heeft dat hij of een andere architect ( ook) zal
worden belast met het toezicht op de uitvoering van de werken (art. 21
Reglement op de beroepsplichten; Cass., 22 april 1994, Arr. Cass., 1994,
401, Pas., 1994, I, 397, R. W., 1994-95, 538; zie ook Cass., 1 december 1994,
Arr. Cass., 1994, 1048; J.L.MB., 1995, 1077, noot Moi"ses, F.; J.T., 1995,-----316; R. W., 1994-95, 1317}:------ -- 621. BOUWPREMlE. - Het behoort niet tot de taak van de architect te
onderzoeken of zijn opdrachtgevers in aanmerking komen voor een bouwpremie (Gent, 16 februari 1988, T. Aann., 1990, 96).
622. GEDEELTELIJKE OPDRACHT. - Een architect werd gevraagd om de plannen op te stellen voor een opslagplaats. Hij werd hiervoor betaald. Zijn
opdracht werd beperkt tot het opstellen van de plannen die nodig waren voor
het verkrijgen van de bouwvergunning. Achterafwordt de bouwheer voor de
Correctionele Rechtbank vervolgd, omdat hij die opslagplaats gebouwd
heeft zonder de bouwvergunning nageleefd te hebben. Hiervoor lean de
architect niet in vrijwaring geroepen worden. De aannemer daarentegen
wordt wel rechtmatig in vrijwaring geroepen (Rb. Doomik, 7 januari 1988, _
T. Agr. R., 1990, 196).
Door na te laten aan de architect de opdracht te geven het toezicht uit te
oefenen op de bouwwerken van een steunmuur, kan de bouwheer slechts
zichzelf op de borst slaan indien zijn aannemer nalatigheden begaat. Laatstgenoemde is eveneens zelf aansprakelijk, indien hij flagrante conceptiefouten die aan de architect toerekenbaar zijn niet opgemerkt heeft en blindelings
meegewerkt heeft aan de werken die niet in overeenstemming zijn met de
regels van de kunst. In casu wordt 90% van de aansprakelijkheid op de
schouders van de aannemer gelegd en 10% op die van de bouwheer (Luik,
4 juni 1991, J.L.MB., 1991, 1078).
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623. GEDEELTELIJKE OPDRACHT. DEONTOLOGISCHE FOUT.- Een jonge architect werd ambtshalve vervolgd door het bureau van de Provinciale Raad van
de Orde van Architecten. Dit kan. Er hoeft geen voorafgaandelijke klacht te
worden neergelegd. Art. 6.1 van het E.V.R.M. wordt geeerbiedigd, wanneer
geen lid van het bureau die de zaak onderzocht heeft, deelneemt aan de
beoordeling van de zaak. De architect miskent de alinea's 2 en 3 van art. 21
van het deontologisch reglement van 18 april1985, indienhij in akkoord met
de bouwheer slechts opdrachten uitvoert m.b.t. de ruwbouw, zelfs al duidt hij
deze beperking aan in zijn aanvraag van een visum. De architect vergeet dat
hij aan de Raad van de Orde moest meedelen dat hij outlast werd van de
opdracht van toezicht op de werken en dat hij ook de naam moest meedelen
van de collega die deze opdracht zou vervullen. Een tweede fout bestaat in
het vragen van honoraria die beneden de deontologische norm nr. 2 liggen.
Deze norm was althans op het ogenblik van de uitspraak niet verbindend,
maar maakt een aanbeveling uit van de Nationale Raad. Ze kan dienen als
referentie naar het beroepsgebruik waarvan de naleving vereist is voor de
waardigheid van de architecten (Tuchtr.Ber.Architecten, 11 oktober 1989,
JT., 1990, 402, noot).
624. GEDEELTELIJKE OPDRACHT. WATERlNFILTRATIES IN RET DAK.- De architect begaat een deontologische fout door zijn medewerking te verlenen
uitsluitend voor het tekenen der plannen en om de bouwvergunning te
bekomen, zonder zijn tussenkomst in de conceptie of in het toezicht van
de werken. Deze fout staat echter niet in oorzakelijk verband met de schade,
die te wijten is aan de keuze door de aannemer van het bouwmateriaal, met
name te lichte platen, waardoor waterinfiltraties in het dak veroorzaakt
worden. Daarvoor is de aannemer volledig aansprakelijk (Rb. Brugge, 18 juni
1987, T Aann., 1988, 213, noot). De vraag kan gesteld worden of de
aansprakelijkheid van de aannemer t.a.v. de bouwheer niet verminderd wordt
bij onvoldoende toezicht door de architect. Ook kan de vraag gesteld worden
of de aannemer de architect niet in vrijwaring mag oproepen, vermits deze
slechts een onvolledige opdracht heeft aanvaard (zie nr. 323, 329, 353-356
van ,Le droit des constructeurs" van M.A. en P.H. Flamme in het speciaal
nurmner van T Aann., 1984).
625. ONGEWONE BOUWCONSTRUCTIE. - De moeilijkheden draaiden rond de
overdreven vochtigheid van een pas opgericht gebouw De architect die kiest
voor een ongewone bouwconstructie is persoonlijk aansprakelijk in geval
van wanuitvoering. De aannemer mag niet slaafs het lastenboek volgen en is
verplicht de architect te verwittigen wanneer hij fouten vaststelt. De architect
begaat inderdaad een foutieve nalatigheid door een concept te verkiezen dat
vreemd is aan de gebruikelijke normen en die niet de minimale waarborgen
biedt in verhouding tot de regels van de kunst. De definitieve oplevering,
wilsuiting van de bouwheer, moet nietigverklaard worden wanneer de toestemming gebrekkig gemaakt werd door een verschoonbare dwaling. Zelfs
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na de instelling van een vordering op grond van wanprestatie behoudt de
schuldeiser het recht te opteren tussen een uitvoering in natura in een
ontbinding. De vergoeding van de schade moet integraal zijn. De vergoedingen moeten ge!ndexeerd worden op de dag van de uitspraak. De bouwheer moet de kosten van bepaalde werken niet dragen omdat zij oorspronkelijk niet voorzien waren, en slechts nodig werden omwille van de wanprestatie door aannemers en architect. De oplossing die het arrest weerhoudt door
de definitieve oplevering nietig te verklaren op grond van dwaling lijkt
gevaarlijk voor de rechtszekerheid. De vaststelling van de afwezigheid van
een geldige toestemming van de bouwheer is trouwens precies de grondslag
voor de theorie van de aansprakelijkheid van architecten en aannemers voor
verborgen gebreken. Ret lijkt verkieslijk het geval van de nietigheid te
weerhouden voor de hypotheses van bedrog. De afwezigheid van nietigheid
van de definitieve oplevering schaadt in de andere gevallen de bouwheer
trouwens niet, vermits enerzijds de gebreken vielen onder de tienjarige
aansprakelijkheid en anderzijds een mogelijkheid bleef bestaan om de architect aansprakelijk te stellen om reden van diens nalatigheid in zijn
verplichting tot bijstand bij gelegenheid van de oplevering (Luik, 22 februari
1988, J.L.MB., 1988, 1276, noot De Briey, R.; Res. Jur. Imm., 1989, 28).
626. FUNDERINGEN ONAANGEPASTAAN_l)E 1\1\RD VANDE GROND. -De opdracht
van dt:nttcliitecfveiplichthem zijn plannen op te stellen in functie van de
concrete voorwaarden waarbinnen het gebouw opgericht zal worden. Dit
impliceert dat hij de voorzorg neemt grondproeven te laten uitvoeren indien
hij de noodzakelijke gegevens niet op een andere wijze kan bekomen. In casu
heeft de architect het verslag van het studiebureau dat hij met de grondproeven had belast, verkeerd ge!nterpreteerd. De conceptie van het werk was
derhalve niet aangepast aan de aard van de grond. Deze fouten hebben de
economie van het oorspronkelijk bouwproject overhoop gegooid. De werken
moesten stilgelegd worden, de plannen en het bestek moesten gedeeltelijk
hermaakt worden, en het voorwerp van de aannemingsovereenkomst moest
gewijzigd worden omwille van de onaangepaste funderingen, terwijl de
budgettaire verwachtingen van de bouwheer volledig in de war gestuurd
werden. Dit rechtvaardigt de ontbinding van het architectencontract ten laste
van de architect. Deze ontbinding gebeurt ex tunc en verplicht de partijen o.a.
tot een wederzijdse teruggave van de ten uitvoering van het contract bekomen prestaties. Deze teruggaveplicht wordt nochtans vervangen door een
uitvoering per equivalent voor de prestaties die van die aard zijn dat ze niet
teruggegeven kunnen worden, zoals de plannen en andere prestaties van de
architect waarvan de bouwheer voordeel heeft gehaald, zelfs indien hij later
op hetzelfde terrein met een andere architect heeft gebouwd. De vordering
tot vrijwaring die door de bouwheer ingesteld wordt tegen de architect en die
gesteund is op zijn recht om vergoeding van zijn schade te vorderen, met
name zijn verplichting om de aannemer te vergoeden, voortvloeiend uit de
tekortkomingen van de architect, wordt afgewezen, omdat de eenzijdige
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verbreking van het aannemingscontract door de bouwheer zich niet opdrong
om de gevolgen van de tekortkomingen van de architect te beperken (Brussel, 13 december 1979, T. Aann., 1992, 347).
627. TUSSENKOMST VAN EEN INGENIEURSBUREAU. - Het louter feit dat de
bouwheer volgens overeenkomst rechtstreeks het ereloon vereffent met de
ingenieur die belast is met de betonconstructie, neemt niet weg dat alleen
de architect met de bouwheer onderhandelt. Derhalve moet alleen de architect afwijkingen van het plan rechtvaardigen t.a.v. de bouwheer en is
uitsluitend de architect aansprakelijk voor de niet door de bouwheer toegestane veranderingen. V ermits de bouwheer volgens overeenkomst rechtstreeks het ereloon vereffent met het studiebureau is de vordering van het
studiebureau tegen de bouwheer toelaatbaar (Gent, 19 februari 1987, T. G.R.,
1988, 14).
628. BEGIN VAN DE WERKEN VOOR DE VERLENING VAN DE BOUWVERGUNNING. Het bijstaan van de client bij het verkrijgen van de bouwvergunning maakt
ongetwijfeld deel uit van de opdracht van de architect. Deze bijstand is
vooral nuttig voor het verbeteren en het aanpassen van de voorontwerpen en
ontwerpen teneinde deze conform de administratieve bepalingen te maken.
De architect moet zich echter niet in de plaats stellen van zijn client en
evenmin zijn ,loopjongen" worden voor om het even welke stap die ondernomen moet worden voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Indien de
architect het risico op zich neemt de werken te laten aanvangen vooraleer er
een bouwvergunning werd verstrekt, begaat hij een fout waarvoor hij aansprakelijk kan gesteld worden. Als architect had hij deze werken moeten ·
doen stopzetten of minstens de opdrachtgever moeten aamaden de werken te
stoppen. Hij had hem op de hoogte moeten brengen van de risico's die hij
liep door het prematuur starten van de werken. Vermits in casu de opdrachtgever met kennis van zaken deelnam aan het risico dat de architect liep door
de werken te laten aanvangen alvorens de bouwvergunning verkregen werd,
vraagt hij ten omechte een provisie van 1 miljoen voor de winst die hij heeft
moeten derven en het materieel verlies dat hij geleden heeft door het niet
bouwen van het commercieel gebouw, in casu een restaurant. De vordering
werd ingesteld door de architect die het saldo van zijn ereloon opvorderde.
Deze vordering werd ongegrond verklaard (Rb. Namen, 5 januari 1989,
T. Aann., 1990, 93).
629. LEIDING EN TOEZICHT.- In beginsel is de architect alleen aansprakelijk
voor de gebrekkige conceptie van het werk, evenals voor schade die veroorzaakt wordt door de samenstelling van de bodem of van de funderingen.
Maar de architect moet in de uitoefening van zijn wettelijke opdracht ook
leiding en toezicht uitoefenen op de uitvoering van de werken. De aannemer
is aansprakelijk voor de gebrekkige uitvoering van de werken, indien deze
niet geschieden overeenkomstig de regels van de kunst en de opgemaakte
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plannen. Als de schade haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van
de architect (gebrek aan grondonderzoek, fout in het toezicht, conceptiefout)
en de aannemer (hetzij niet-naleving van de waarschuwingsplicht, hetzij
gebrekkige uitvoering), terwijl zonder de fout van de ene, de fout van de
andere niet zou hebben volstaan om de schade te veroorzaken zoals ze zich in
concreto heeft voorgedaan, moeten heiden in solidum veroordeeld worden
(Rb. Gent, 12 november 1991, Intern. Vervoerr., 1992, Ill).
Zelfs in het geval de tussenkomst van een architect wettelijk niet verplicht is
voor verbouwings- en aanpassingswerken van een gebouw, moet de architect, die zich hiertoe tegen betaling verbond, zijn opdracht om toezicht uit te
oefenen op de door de aannemer uitgevoerde werken, emstig en nauwgezet
uitvoeren. Wanneer blijkt dat de aannemer zo'n grove fouten heeft begaan
tegen de regels van de kunst dat hierdoor belangrijke gebreken zijn ontstaan,
is ook de architect, die emstig tekort is geschoten in zijn opdracht toezicht uit
te oefenen op de uitvoering van de werken, hetgeen heeft bijgedragen tot de
schade gel eden door de bouwheer, gehouden tot vergoeding (Brussel, 27 april
1989, Pas., 1989, II, 268).
De architect die belast is met een globale opdracht moet op de uitvoering van
de werken toezicht uitoefenen tot hun volledige beeindiging en moet op
actieve wijze deelnemen aan de operaties van de oplevering. Ret feit dat een
architect in het P .V. van oplevering niet laat acteren dater bepaalde gebreken
zijn die liij kende of hoorde te kennen, brengt zijn aansprakelijkheid in het
gedrang (Bergen, 30 oktober 1991, R.R.D., 1992, 52).
630. ESTHETISCHE FOUT. -De bouwheer bijgestaan door zijn architect hoort
· de vereiste administratieve toelatingen te bekomen. De geldigheid van een
aannemingscontract en van de verbintenissen die emit voortvloeien zijn
onatbanke1ijk van de misdrijven waartoe de uitvoering ervan kan leiden.
Ret feit dat de bouw van het onroerend goed in verband waarmee de
aansprakelijkheid van de architect opgelopen wordt, niet op regelmatige
wijze gedekt werd door een bouwvergunning, situatie die sindsdien geregulariseerd werd, kan de vordering van de bouwheer tegen die architect niet
onontvankelijk maken. De architect die belast wordt met de inrichting van
een campingterrein moet zijn project aanpassen aan het terrein, moet de
plaats bezoeken en moet de configuratie en de nivellering van de grond
opnemen. Aan de architect die belast is met de inplanting van een camping in
een prachtige natuur hoort het eveneens aan het natuurlijk milieu het maximum aan aantrekkingskracht te leveren: de aansprakelijkheid van de architect kan weerhouden worden wegens een flagrante fout in stijl en smaak. De
camping was gelegen in de buurt van de Roge Venen. De architect moet
erover waken dat het werk gerealiseerd wordt in de beste prijs/kwaliteitsverhoudingen voor zijn client. Ret feit dat de architect slechts offertes
ontvangen heeft van drie aannemers die afkomstig zijn uit dezelfde streek
als de zijne, die zich op meer dan 200 km van de bouwplaats bevindt, en dat
het P.V. van aanbesteding zich beperkt tot de enkele vermelding van de
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gunning van de aanneming, komt neer op een afwezigheid van werkelijke
competitie en van toezicht op de inschrijvingen. De door de bouwheer
geleden schade wordt geraamd op 5% van de aanbestedingsprijs, met name
de som die door een emstig toezicht bespaard kon worden. Van zodra de
fouten van architect en aannemer bijgedragen hebben om de schade in haar
totaliteit te veroorzaken, heeft het geen belang of de deskundige de aansprakelijkheden tussen hen ventileerde: de veroordeling in solidum is gegrond op de causaliteitsband, en dit beperkt het belang van de ventilatie tot
de regresvorderingen (Luik, 14 januari 1992, JL.MB., 1993, 544).
631. AANSPRAKELIJKHEID WEGENS NIET-VERLENING RENOVATIEPREMIE. - Een
renovatiepremie wordt volgens een besluit van de Waalse Gewestregering
van 27 oktober 1987 slechts verleend, indien de aanvraag gepaard gaat met
een bestek en indien de renovatiewerken niet ondemomen worden voordat
het bestek opgesteld werd. In casu heeft de architect die deze essentiele
voorwaarde voor de verlening van de premie over het hoofd heeft gezien zijn
persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang gebracht (Rb. Aarlen, 13 mei
1992, R.R.D., 1992, 427).

§ 4. Waarschuwings- en raadgevingsplicht
632. AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER VOOR CONCEPTIEFOUTEN.- Via de op
hem rustende raadgevings- en waarschuwingsplicht tegenover de bouwheer,
kan de aannemer in bepaalde gevallen mede-aansprakelijk gesteld worden
voor conceptiefouten vanwege de architect. Elementen waarvan men dit in
concreto laat afhangen zijn: de aard en de ernst van de conceptiefout, de
specialisatie van de aannemer, de betrokkenheid van de aannemer bij het
antwerp (zie hierover Baert, G., Privaatrechteli:fk bouwrecht, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 737-740; Flamme, Ph. en Flamme,
M.A., Le contrat d'entreprise. Quinze ans de jurisprudence (1975-1990),
Brussel, Larcier, 1991, nrs. 198-200, p. 157-160).
Deze uitgangspunten werden door het Hof van Beroep van Luik toegepast in
een geval waarin de bouwheer de aannemer (gedeeltelijk) aansprakelijk
gesteld wou zien voor zwakke funderingen, die te wijten waren aan technische misvattingen in het antwerp van de architect. Vol gens de bouwheer had
de aannemer blijk gegeven van volstrekte nalatigheid en onbekwaamheid
door niet de minste opmerking te maken over de klaarblijkelijke zwakheid
van de funderingen, die voor een vakman nochtans duidelijk moest zijn. De
deskundige had in zijn verslag opgemerkt dat de verweerder er als vakman
inderdaad goed had aan gedaan op de klaarblijkelijke zwakheid van de
funderingen te wijzen. De Luikse appelrechters zagen het echter anders:
volgens hen bleek uit het deskundigenverslag niet, en werd ook door de eiser
niet aangetoond, dat het aan de architect te wijten gebrek in het antwerp
dermate klaarblijkelijk of zelfs grof was dat het moest worden opgemerkt
door een normaal voorzichtig aannemer. Dit laatste begrip moet volgens het
Hof in concreto worden beoordeeld, rekening houdend met de hoedanigheid
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van die aannemer. Het bleek niet dat de aannemer, die door de deskundige
elders in zijn verslag werd beschreven als een vakman die op het gebied van
de uitvoering deskundig en gewetensvol is, in casu lichtzinnig geweest was.
Van een aannemer kan volgens het Hof van Beroep niet meer worden
gevergd, tenzij hij een specialist is of het ontwerp heeft opgesteld of daarbij
betrokken werd, wat in casu niet het geval was. De afgewezen bouwheer riep
voor het Hof van Cassatie een schending in, door de appelrechters, van het
beginsel van de beoordeling in abstracto van de contractuele fout, alsook een
miskenning van de bewijskracht van het deskundigenverslag. Het Hof van
Cassatie verwierp de voorziening. Uit de vermeldingen van het bestreden
arrest bleek dat de beschouwing van de deskundige dat de aannemer als
vakman op de zwakheid van de funderingen had moeten wijzen, door de
Luikse raadsheren was afgewezen niet op grond van een beoordeling in
concreto van de kwaliteiten van de verweerder inzake voorzichtigheid en
zorgvuldigheid, maar op grond van de overweging dat het gebrek in het
ontwerp kon ontgaan aan een aannemer die, zoals verweerder, geen specialist
is en het bouwontwerp niet heeft opgesteld (Cass., 25 april1991, Arr. Cass.,
1990-91, 873, noot; Pas., 1991, I, 765, noot).
633.

TEKORTKOMING AAN DE INFORMATIEPLICHT VAN DE AANNEMER. TIENJARIGE

AANSPRAKELIJHEID.- Oorspronkelijkhaddebouwheer metdeaannemer een

dakbedekking in asbest-cement-leien voorzien. Het plan dat door de architect
gerealiseerd werd, voorzag echter een dakbedekking met roofing shingles.
De te berekenen dakhelling verschilt echter in functie van het type van de
aangewende dakbedekking. De aannemer plaatst asbest-cement-leien op een
dak waarvan de helling berekend werd voor. een bedekking met roofing
shingles en dit zonder hiervan voorafgaandelijk de architect te verwittigen.
Laatstgenoemde had trouwens geen opdracht gelaegen om toezicht uit te
oefenen op de werken. Het gevolg was voorzienbaar: onvoldoende waterdichtheid van het dak. De bouwheer stelt dan een vordering in tegen de
architect en de aannemer, om terugbetaling te laijgen van de herstellingskosten van het dak, met een vergoeding voor genotsstoomis en morele
schade. De rechter besluit tot de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer op grond van de ernst van het gebrek dat de stevigheid van het gebouw
in het gedrang brengt. Hij verklaart dat de aannemer verbonden is in zijn
kwaliteit van stielman die de helling moet kennen die past bij een dakbedekking in asbest-cement-leien. De tienjarige aansprakelijkheid van de architect
werd niet weerhouden, omdat de bouwheer hem slechts de opdracht gegeven
had het plan te concipieren en hem nooit het toezicht op de werken had
toevertrouwd. Eigenaardig is wel dat de rechter geen verdeling van aansprakelijkheid tussen aannemer en bouwheer aanvaardde. Indien het waar is dat
de aannemer gehouden is tot een verplichting van voorlichting, raadgeving
en voorzorg, is het even waar dat de bouwheer wettelijk gehouden is een
beroep te doen op een architect voor toezicht op de belangrijke werken (Rb.
Dendermonde, 17 juni 1988, T. Aann., 1990, 54, noot).
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634. WAARSCHUWINGSPLICHT BIJ VERZUIM VAN DE BOUWHEER. -De dichtingswerken in de kuillift van een gebouw zijn gebrekkig uitgevoerd. Er is
waterinsijpeling. De oorzaak van de waterinsijpeling ligt hierin dat een deel
van de muur onvoldoende werd bezet, omdat hij moeilijk bereikbaar was
door de aanwezigheid van een katrol. Het contract voorzag dat de bouwheer,
v66r de aanvang van de werken, de leidingen moest verwijderen die de
uitvoering van het werk konden hinderen. Hieruit kan niet worden afgeleid
dat de aannemer mag nalaten dichtingswerken uit te voeren wanneer vaststaat dat op een bepaalde plaats de te bezetten oppervlakte niet bereikbaar is
wegens de aanwezigheid van leidingen. Die aannemer begaat een fout. Hij
moest de opdrachtgever in gebreke stellen om v66r de aanvang van de
werken de hindemissen te verwijderen. Mits toelating van de rechtbank
moest hij zelfs overgaan tot de verwijdering van die leidingen op kosten
van de opdrachtgever (Kh. Brussel, 29 juni 1990, T. Aann., 1992, 345).
635. RAADGEVINGSPLICHT. BUDGET. - Het behoort tot de raadgevingsverplichting van de architect zich te informeren over de financiele middelen van
zijn client. Het feit dat hij een project voor een bejaardentehuis geconcipieerd heeft dat zoveel kost dat de noodzakelijke lening uiteindelijk aan de
bouwheer geweigerd werd, is op zichzelf niet foutief, vooral indien het
beroep op een 1ening onvermijdelijk was en indien het financieel exploitatieplan een substantie1e winst liet voorzien, niettegenstaande deze kost (Luik,
9 december 1988, J.L.MB., 1990, 443, noot P.H.).
636. RAADGEVINGSPLICHT. KEUZE AANNEMER. - De architect heeft jegens de
opdrachtgever niet alleen een voorlichtingsplicht inzake aangelegenheden van
technische aard. Hij moet de opdrachtgever, die als niet-deskundige doorgaans
niet of onvoldoende bekend of vertrouwd is met de vele speciale wetten en
reglementen die de bouwbedrijvigheid beheersen, ook inlichten omtrent diens
daaruit voortvloeiende verplichtingen en omtrent de risico's die aan de miskenning ervan verbonden zijn. De architect moet de opdrachtgever eveneens
bijstaan bij de keuze van de aannemer en hem niet alleen informeren omtrent
de beroepsbekwaamheid van de aannemer betreffende de technische problemen die zich bij de uitvoering van het bouwwerk kunnen voordoen, maar ook
omtrent diens al dan niet beantwoorden aan verplichtingen van dwingend recht
die m.b.t. het oprichten van bouwwerken van kracht zijn en waarvan de nietnaleving de opdrachtgever nadeel kan berokkenen. In casu diende de architect
in ieder geval na te gaan of de aannemer al dan niet voldeed aan de verplichtingen terzake van de registratie van aannemers van bouwwerken. Gelet
op het niet-geregistreerd zijn van de betrokken aannemer, was de architect
gehouden de opdrachtgever te wijzen op de zware verplichtingen en drastische
gevolgen die het contracteren met zulke aannemer kon meebrengen. Hoe dan
ook, de architect betwistte niet dat hij vooraf reeds herhaalde malen als
architect opgetreden was voor bouwwerken die door de failliete aannemer
werden uitgevoerd. Beroepshalve wist hij dus ofhoorde hij het weten dat het
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om een niet-geregistreerde aannemer ging (Gent, 24 juni 1988, R. W., 1990-91,
262, noot). Ret Arbeidshof van Gent denkt hierover anders dan het Rof van
Beroep, zoals blijkt uit bet volgend arrest.
637. GEEN INFORMATIEPLICHTVANDEARCHITECTM.B.T. DEREGISTRATIE.- De
architect is de technische raadgever van de opdrachtgever en niet zijn
juridische raadsman, zodat hij principieel niet gehouden kan zijn de opdrachtgever in te lichten nopens de verplichtingen die voortvloeien uit de
sociale-zekerheidswetten, te dezen de verplichtingen die op de opdrachtgever rusten als hij een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer (Arbh.
Gent, 11 mei 1989,R.W., 1989-90,581).
638. GEBRUIK VAN NIEUWE MATERIALEN. - W anneer de architect aanraadt of
op suggestie van de bouwheer aanvaardt nieuwe material en te gebruiken, dan
hoort hij er de gebruiksmogelijkheden van te bestuderen door ze zo nodig te
beproeven en door eventueel aan de fabrikant bijzondere fabricagenormen
voor te schrijven en dit zeer in bet bijzonder indien dit materiaal bestemd is
om aan strenge weersvoorwaarden blootgesteld te worden. Ret betrof artistieke gevelstenen van een cafe. De aansprakelijkheid voor vervormingen
wordt gedeeltelijk opgelopen door de verkoper-fabrikant, die de bestemming
waartoe men de verkochte zaak zou g~brujken_kende, en voor een deel door
de architeCt -a£inzijn raadgevingsverplichting gefaald heeft. De aannemer
die bet materiaal verwerkt heeft volgens de voorschriften die hem gegeven
werden, heeft geen fout begaan (Luik, 16 mei 1988, JL.MB., 1990, 441.)
639. GEEN TEKORTKOMING AAN DE INFORMATIEVERPLICHTING INZAKE STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. HERHAALD EN ONVOORZIEN WEIGEREN VAN
Een eerste bouwontwerp, dat opgesteld werd in
DE BOUWVERGUNNING. -

overeenstemming met het toekomstig bijzonder plan van aanleg, wordt
geweigerd omdat het afwijkt van het op dat ogenblik geldende plan. Een
tweede ontwerp, ditmaal wei conform met het geldende plan opgesteld,
wordt ook geweigerd omdat het niet conform de toekomstige normen van
bet nieuwe bijzondere plan van aanleg is dat men nog aan het opstellen is. De
architect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de incoherente en
tegenstrijdige eisen van het bestuur. De opdrachtgever kan hem evenmin een
exceptie van niet-uitvoering tegenwerpen op grond van het feit dat het
contract een bepaling bevat volgens welke er geen enkel honorarium verschuldigd is voor planwijzigingen, hoe belangrijk die ook zijn, die door
Stedebouw geeist worden. Deze bepaling kan niet ingeroepen worden om het
betalen van honoraria voor het tweede ontwerp te weigeren, nu blijkt dat dit
helemaal geen herwerking is van ontwerp I. Ontwerp II is immers totaal
anders zowel wat inplanting, omvang als onderverdeling van gebouwen
betreft. De opdrachtgever verwijt ten onrechte de architecten het risico te
hebben genomen een plan op te stellen dat achterhaald zou zijn door de aan
gang zijnde herziening van het bijzonder plan van aanleg, vermits hijzelf
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samen met de architecten deelnam aan alle onderhandelingen met Stedebouw en de minister van Openbare W erken. Zelfs indien de opdrachtgever
voor het ontwerp II aan de architecten slechts de studie van een voorontwerp
gevraagd had zonder enige verbintenis te bouwen, sluit de eerste rechter ten
onrechte het toekennen van enig honorarium, dat gevraagd werd voor het
opstellen van het aanbestedingsdossier, uit. De rechter gaat ervan uit dat de
architecten moeten opdraaien voor de gevolgen van hun initiatief, namelijk
het volledig dossier samen te stellen, wat hen door niemand gevraagd zou
zijn. Ten onrechte dus, vooral nu blijkt dat het precies de diverse contacten
met de gemeente zijn geweest die de architecten in een escalatie hebben doen
terecht komen waarbij ze, ver hoven het stadium van de voorstudie uit,
terechtkwamen in het ontwerp-stadium waarbij dan in gemeen overleg
beslist werd het ontwerp verder te zetten omwille van de toezegging van
de gemeente (Brussel, 15 september 1988, T. Aann., 1990, 403, noot).
640.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VOOR HET OPSTELLEN VAN HET

De Raad
van State vemietigt de beslissing waarbij de laagste inschrijver geweerd werd
stellend dat de reeks onregelmatigheden en zogeheten ,voorbehouden" geformuleerd door het Schoolgebouwenfonds, dat hiertoe meende te moeten
overgaan op basis van het verslag van de architect-ontwerper, gewoon uit de
lucht gegrepen waren. De uitgewonnen aannemer vordert schadevergoeding
voor de rechtbank. Die vordering zal vanzelfsprekend met succes worden
bekroond. De Staat roept de architect-ontwerper in vrijwaring, vermits hij aan
de basis lag van de gewraakte beslissing van het bestuur. De rechtbank kan
aileen maar de fout van de architect vaststellen. Ze moet echter de vordering
van de Staat afWijzen wegens het ontbreken van enig causaal verband tussen
de fout begaan door de architect en de schade die de Staat leed. De Staat heeft
immers een discretionaire beoordelingsbevoegdheid, terwijl de architect
slechts een advies uitbrengt. De Staat bewijst ook niet dat de slechte raadgevingen van de architect inzake de onregelmatigheden van de offerte voor
hem beslissend waren om de opdracht toe te kennen. Het stond de Staat
trouwens vrij gewoon geen gevolg te geven aan de openbare aanbesteding.
De vordering tot vrijwaring tegen het studiebureau wordt eveneens afgewezen.
Deze vordering heeft immers een andere grond dan het inroepen van diens
tienjarige aansprakelijkheid. De enige verantwoordelijkheid die in het gedrang
kan komen, is zijn contractuele aansprakelijkheid die, tenzij andersluidend
beding, volgens het gemeen recht eindigt bij de voorlopige oplevering en bij
het betalen van de honorariastaten. In een noot verwondert de redactie zich
terecht over de mildheid waarmee de architect door de rechtbank behandeld
wordt. Zijn rol wordt herleid tot die van een simpele raadgever. Wat is dan nog
het nut van zijn tussenkomst, bij het opstellen van het lastenboek waarvan de
leemtes en de eigenaardige vereisten dubbelzinnigheid gecreeerd hebben, en
bij het vergelijken van de binnengekomen inschrijvingen (Rb. Bergen, 27 april
1988, T. Aann., 1990, 380)?

LASTENBOEK EN HET VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES. -
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641. TE HOGE KOSTEN VAN HERSTELLING. INFORMATIEPLICHT. - Een vennootschap vertrouwde aan Simca International Motors de herstelling van een
AEG-motor toe die diende voor de bediening van een automatische garagepoort. Simca kon van de constructeur de schema's en de elektrische kenmerken van het toestel niet bekomen en moest dus de motor helemaal uit
elkaar nemen, hetgeen een langdurig werk betekende. Uiteindelijk bedroeg
de factuur een prijs die ruim de prijs van een nieuw toestel overtrof. Eiseres
verwijt de aannemer haar niet gei"nformeerd te hebben dat de kosten van de
herstelling hoger zouden liggen dan de aankoopprijs van een nieuw toestel.
De rechter vermindert de prijs met de helft, zodat de herstelling nog voordelig Iijkt in vergelijking met de aankoop van een nieuw toestel. De houding
van de aannemer was inderdaad strijdig met de goede trouw (Vred. Luik,
25 maart 1988, Rev. Liege, 1988, 1052).
642. INFORMATIEPLICHT. SOCIAAL SECRETARIAAT.- Een sociaal secretariaat
is een bevoegd specialist waarop een bedrijf in voile vertrouwen beroep doet
om reden van de eigen incompetentie inzake sociale zekerheid. Op het
sociaal secretariaat weegt een informatieverplichting, tenminste m.b.t. de
grote lijnen en de essentiele punten m.b.t. de verschillende opties die het
bedrijf kan nemen bij de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen. Het
bedrijf moet kunnen opteren voor de minst kostelijke oplossing in zoverre
. ~e~e uiteraard vvettelijk is_ (Rb. Brussel, 12 maart 1990, 'F.H:B-:-R.,-1990;-<1-82):

§ 5. Veroordeling in solidum van aannemer en architect
643. VOORWAARDEN.- Om meerdere schadeveroorzakers in solidum tot
vergoeding te kunnen veroordelen, is vereist dat de schade waarover wordt
geklaagd haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene
personen en dat zonder de fout van een van hen de fouten van ieder van de
anderen niet volstaan zouden hebben om de schade te veroorzaken (Cass.,
2 oktober 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 1; zie algemeen over de verbintenis in
solidum: Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", TP.R., 1994, (171), nrs.
10-14, p. 193-200).
Gebruikte bakstenen bleken gebrekkig te zijn. Het Hof van Beroep van
Antwerpen oordeelde dat de aannemer het gebrek had kunnen kennen en
dat de twee architecten tekortgekomen waren aan hun middelenverbintenis
na te gaan of de bakstenen geen gebreken hadden. Toch oordeelde het Hof
dat er geen redenen voorhanden waren om een veroordeling in solidum uit te
spreken, omdat het aandeel van de aannemer en de architecten in het tot stand
komen van de schade bepaald kon worden (nl. de aannemer voor de helft en
de twee architecten samen ook voor de helft). Het Hof huldigde aldus de
soms opduikende opvatting dat voor een veroordeling in solidum bijkomend
vereist is dat de fouten van de aangesprokenen zodanig verstrengeld moeten
zijn dat het onmogelijk is de verhouding vast te stellen waarin elke fout tot
het geheel van de schade heeft bijgedragen. Bij de verbreking van het
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Antwerpse arrest over de gebrekkige bakstenen, stelt het Rof van Cassatie
nogmaals zeer uitdrukkelijk dat de omstandigheid dat eenieders aandeel in
de schade kan worden bepaald op grond van de zwaarwichtigheid van de
respectieve fouten geen beletsel is voor een veroordeling in solidum, als de
schade maar te wijten is aan de samenlopende fouten van de betrokkenen, en
zonder de fout van een van hen de fouten van ieder van de anderen niet
volstaan zouden hebben om de schade te veroorzaken (Cass., 2 oktober 1992,
Limb. Rechtsl., 1993, 1; overigens ook reeds Cass., 15 februari 1974, Arr.
Cass., 1974, 661, concl. Adv. Gen. Dumon).
De opdrachtgever heeft naast het recht op een conforme uitvoering van de
overeenkomst, recht op de volledige vergoeding van de schade die hij lijdt.
De schade moet door de rechter op het ogenblik van de uitspraak begroot
worden. De opdrachtgever heeft een schuldvordering strekkende tot betaling
van een geldsom. De bedoeling van het ,actualiseren" van een dergelijke
vordering bestaat erin de munterosie te compenseren. Verwijlinteresten zijn
conform art. 1153 B.W voor zover de schuld een geldsom is. Wanneer de
schade haar oorzaak vindt in de samenlopende fouten van verschillende personen en zonder de fout van een van hen de door de anderen begane fouten
op zich niet zouden volstaan hebben om de integrale schade te veroorzaken,
dan is ieder van deze personen, ook wanneer deze fouten werden begaan
tijdens de uitvoering van de contractuele verplichting, ten opzichte van het
slachtoffer gehouden de volledige schade te vergoeden. In casu kon de totale
schade slechts veroorzaakt worden door de respectievelijke fouten van de
architect en de aannemer. Ret is dus aangewezen een veroordeling in solidum
uit te spreken (Brussel, 13 november 1987, T. Aann., 1990, 65).
644. GEEN IN SOLIDUM-VEROORDELING. BEPALING RESPECTIEVE AANDELEN. In augustus 1972 werd een overeenkomst gesloten tussen een echtpaar en een
P.V.B.A. voor de oprichting van een woning en dit volgens plannen, beschrijvingen en opmetingen van een architect. Korte tijd na beeindiging van
de werkzaamheden doen zich waterinsijpelingen voor ten gevolge van de
slechte dakconstructie. Deze gebreken werden hersteld, doch dit bleek onvoldoende te zijn. In november 1978 worden architect en aannemer gedagvaard in kort geding. Er wordt een deskundige aangesteld. Een minnelijke
regeling wordt getroffen in die zin dat de aannemer de nodige herstellingen
zal uitvoeren onder toezicht van de architect. Deze herstellingen blijken
echter eveneens onvoldoende te zijn. De deskundige legt op 1 december
1980 een verslag neer en acht de aannemer en de architect voor de vastgestelde gebreken aansprakelijk. Nog v66r de neerlegging van dit verslag
heeft het echtpaar met medeweten van de deskundige de herstellingen laten
uitvoeren door andere aannemers. In februari 1981 dagvaardt de bouwheer
de aannemer en de architect tot betaling van 430.595 frank. In februari 1982
dagvaardt de aannemer de onderaannemer die gespecialiseerd is in asfaltbewerking in vrijwaring. Deze was bij de expertise vrijwillig tussengekomen.
Ret Rof van beroep van Gent stelt dat de opdracht van de architect niet
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beperkt is tot het opstellen van een voorontwerp en van een definitief plan,
van een lastenkohier en van een bouwaanvraag, wanneer de overeenkomst
hem een volledige opdracht toevertrouwt, met inbegrip dus van het toezicht
op de uitvoering van de werken. Rieraan doet het toekennen van een lager
ereloon geen afbreuk. Ret niet letten op de deugdelijke plaatsing van dakelementen, waarop volgens de deskundige de architect nauwlettend moest
toezien, is een tekortkoming aan toezicht, temeer daar de uitgevoerde dakbedekking in het lastenkohier niet beschreven werd. Deze tekortkoming is
geen reden om een veroordeling in solidum uit te spreken, al heeft de eerste
rechter geoordeeld dat de wederzijdse fouten tot het ontstaan van de volledige schade hebben bijgedragen, vermits het mogelijk is het aandeel van
elkeen in de verwezenlijking van de schade, met name 6/10 voor de aannemer en 4/10 voor de architect te bepalen. Ret gebruik van te lichte
materialen, de ontoereikende verluchting van het dak en het aanbrengen
van een dakbedekking op ondeugdelijk geplaatste dakelementen waarbij
geen voorbehoud werd geformuleerd, brengen de aansprakelijkheid van de
onderaannemer-specialist in het gedrang, die alsdan de hoofdaannemer ten
belope van 2/10 van de schade moet vrijwaren. Ret verslag van de in kort
geding aangestelde deskundige is tegenstelbaar aan die onderaannemer die
vrijwillig het onderzoek heeft gevolgd. De rechten van de verdediging zijn
niet geschonden vermits die partij de gelegenheid heeft gekregen om opmerkingen te formuleren en dit ten andere ook deea (Gent~ T7 mefT985,
T. Aann., 1987, 191, noot Volkaert, R.).
De solidariteit tussen de bouwpartners in een onbetwistbaar contractuele
aangelegenheid vloeit noch uit de wet voort, noch uit de overeenkomst, en
zelfs niet uit de aard van het te verwezenlijken werk. Om een veroordeling ,in
solidum" van de architect en de aannemer uit te spreken, is het nodig dat
gemeenschappelijke of afzonderlijke fouten op een ondeelbare wijze bijgedragen hebben om de volledige schade te veroorzaken, die niet voortvloeit uit
de loutere materiele samenvoeging van de fouten begaan door de bouwpartners, maar wel uit een interpenetratie van die fouten, die het onmogelijk maakt
het aandeel van elke fout in het ontstaan van de gevolgen te bepalen. Men moet
tot de conclusie komen dat telkens een schade aan een bouwheer is toegebracht
ten gevolge van gebreken in een deel van een bouwwerk waar de architect en
de aannemer hebben samengewerkt, het nodig is het respectievelijk aandeel
van de bouwpartners in de verwezenlijking van de schade te bepalen. Bij elk
van de gebreken, waarbij zowel de contractuele verantwoordelijkheid van de
architect als die van de aannemer wordt ingeroepen, is de rechtbank in casu
van mening de ernst van elk van de begane fouten te kunnen bepalen en is er
derhalve geen aanleiding tot een solidaire of een ,in solidum" veroordeling
van de verweerders. Ret is te betreuren dat de architect geen enkele opmerking
of aanbeveling formuleerde tijdens de uitvoering van de werken en dat een
deskundigenonderzoek nodig is geweest om het gebrek in het licht te stellen,
terwijl het perfect zichtbaar was. Zo de architect terecht laat opmerken dat hij
voortdurend botste op inertie en het stilzwijgen van de aannemer, dan is het
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toch zo dat hij in een dergelijke situatie met des te meer reden zijn tussenkomsten jegens de aannemer schriftelijk moest maken, wat hij niet deed (Rb.
Nijvel, 19 november 1985, T. Aann., 1987, 213, noot; zie Baert, G., ,De
tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer, elk zijn rol, elk
zijn deel'', T. Aann., 1987, 233).
645. ONDERLINGE VERHOUDING. REGRES. - Wat de onderlinge verhouding
tussen de in solidum aansprakelijken betreft, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze de zwaarwichtigheid van ieders respectieve fouten en op
grond daarvan ieders uiteindelijk te dragen aandeel in de schade. Voor
hetgeen hij meer dan zijn aandeel betaalt, heeft de in solidum veroordeelde
een regresrecht op de andere(n).

De rechter kan in beginsel niet beslissen dat in hun onderlinge verhouding
een (of enkele) van de in solidum veroordeelden geheel niet moet(en)
bijdragen en aldus de uiteindelijke draagplicht volledig op de andere(n) doen
rusten. Een tot nu toe gekende en aanvaarde uitzondering hierop was het
contractueel vrijwaringsbeding tussen de in solidum aansprakelijken onderling (zie Cass., 2 februari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 626; R. W., 1979-80, 52;
T.Aann., 1981,212,nootVerbeme,K.;Cass., 10mei 1984,Arr. Cass., 198384, 1177; J.T., 1984, 692; Pas., 1984, I, 1106; Res Jur. Imm., 1985, 203;
T. Aann., 1985, 125, noot Flamme, M.A.; zie ook Cass., 9 maart 1992, Arr.
Cass., 1991-92, 643; J.L.MB., 1992, 653; Pas., 1992, I, 607; R. W., 1994-95,
756, noot).
Tussen een in solidum veroordeelde architect en aannemer is echter nog in
een ander geval, zonder in casu op cassatie te stuiten, een volledig regres
toegekend. Ret betrof een geval waarin de aannemer een fout had begaan in
de eindafrekening (bewust of onbewust waren niet-uitgevoerde werken
aangerekend) waardoor de bouwheer teveel betaald had. Nadat de vergissing
aan het licht gekomen was, sprak de bouwheer zowel de aannemer als de
architecten in rechte aan tot terugbetaling van het onverschuldigde deel met
interest. Aan de architecten werd o.m. verweten onvoldoende controle uitgeoefend te hebben op de vorderingsstaten en de eindafrekening, waardoor
de vergissing onopgemerkt gebleven was. De aannemer en de architecten
werden inderdaad in solidum veroordeeld, doch in hun onderlinge verhouding zou de aannemer de architecten moeten vrijwaren voor alle bedragen
die deze zouden betaald hebben in uitvoering van de veroordeling jegens de
bouwheer. De feitenrechter achtte het ,( ... ) in onderhavig geval redelijk en
billijk (de aannemer) de volledige schuld uiteindelijk te laten dragen, omdat
de schuld overeenstemt met het door hem te veel ontvangen bedrag". De
voorziening in cassatie door de aannemer, waarin verwezen werd naar de
hiervoor geschetste principes inzake de onderlinge verhouding tussen in
solidum aansprakelijken en in het bijzonder de afwezigheid in casu van
een contractueel bedongen vrijwaringsplicht in zijnen hoofde, werd verworpen. De veroordeling tot volledige vrijwaring werd niet gecasseerd (Cass.,
11 maart 1988, T. Aann., 1990, 75, noot Thierry, Ph.).
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Omzichtigheid is geboden met betrekking tot de draagwijdte van dit cassatiearrest (zie de noot van Ph. Thierry, alsook Flamme, Ph. en Flamme, M.A.,
Le contrat d'entreprise. Quinze ans de jurisprudence (1975-1990), Brussel,
Larcier, 1991, nr. 230, p. 178-179). Op de princiepsvraag ging het hoogste
rechtscoilege niet in, de verwerping van de twee onderdelen van het cassatiemiddel gebeurde om cassatie-technische reden. Het ene onderdeel, waarin
een miskenning van het oorzakelijk verband werd aangevoerd, werd nietontvankelijk verklaard omdat de eiser enkel artikel97 G.W. (motiveringsplicht) als geschonden wetsbepaling aanwees, terwijl hij in werkelijkheid een
onwettigheid aanvoerde. Het andere onderdeel berustte volgens het Hof van
Cassatie op een verkeerde lezing van het bestreden arrest door de eiser en
miste derhalve feitelijke grondslag: de veroordeling tot voiledige vrijwaring
hield volgens de eiser een schending in van de regels inzake contractuele
aansprakelijkheid. Volgens het Hof van Cassatie had de feitenrechter zijn
beslissing echter niet daarop gesteund, maar op de in de artikelen 1235 B.W.
en 1376 B.W. vervatte rechtsregel dat hij die iets ontvangen heeft dat hem
niet verschuldigd was, tot teruggave ervan gehouden is.
646. WEDERZIJDSE PLICHT TOT TOEZICHT. - De opdracht die de architect
krijgt om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de werken, betekent
dat hij de verplichting heeft de aannemer te informeren en he111 aile tmttig~
richtlijnen te geven om-concreet en-opcorreckwijze de objectieven te
verwezenlijken die bepaald werden in de plannen en in de andere documenten van de aanneming. De architect moet op het gepaste ogenblik klare,
nauwkeurige en voiledige instructies geven. De conceptieopdracht van de
architect veronderstelt niet aileen de globale conceptie, maar ook de conceptie van de verschillende fracties van het werk. Het beginsel van ,het
wederzijdse toezicht op de fouten" verbiedt de aannemer zich te gedragen als
een slaafse uitvoerder en leidt ertoe hem minstens gedeeltelijk de aansprakelijkheid toe te rekenen voor de gebreken van de conceptie, indien het gebrek
volgend de staat van de techniek op het ogenblik van de bouw manifest is
(Rb. Neufchateau, 1 april 1992, R.R.D., 1992, 230).
647. DRAAGWIJDTE VERZEKERING BIJVEROORDELING IN SOLIDUM.- De bouwheer heeft op de sommen die verschuldigd zijn door de verzekeraar van de
burgerlijke aansprakelijkheid van zijn architect een voorrecht op grond van
art. 20, 9° van de Hypotheekwet. In het Iicht van de doelsteiling van deze
wettelijke bepaling moet men aan de term ,ongeval" niet de beperkte
betekenis geven van een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, maar deze
van ,elke schadeverwekkende gebeurtenis die de normale loop der zaken
overstijgt". Dit is het geval voor gebreken veroorzaakt aan een onroerend
goed. In het gemeenschappelijk werk dat leidt tot de oprichting van een
gebouw is elke tussenkomende partij in de sfeer van zijn bevoegdheid
aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van de fouten die hem toerekenbaar zijn. In het kader van zijn opdracht van toezicht moet de architect waken
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over de uitvoering van de werken volgens de plannen die hij opgesteld heeft,
moet hij aan de uitvoerders precieze richtlijnen geven en tussenkomen
telkens een delicate taak normalerwijze zijn aanwezigheid vergt. Onder
voorwendsel van tekortkoming aan zijn plicht om toezicht uit te oefenen,
kan de architect niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken ofuitvoeringsfouten die horen tot de routinematige techniek van aannemers en
uitvoerders. De architect en aannemer zijn in solidum gehouden voor het
herstel van de schade die voortvloeit uit de gebreken die te wijten zijn aan
samenlopende fouten van uitvoering en toezicht op de uitvoering van de
werken. Het criterium voor de bepaling van ieders bijdrage tot de gemeenschappelijke schuld is het relatief belang van de fouten. De verzekeraar van
de aansprakelijkheid is slechts tot de dekking gehouden binnen de perken
van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde, zelfs indien laatstgenoemde
ten aanzien van het slachtoffer, de bouwheer, in solidum gehouden is om de
totaliteit van de schade te vergoeden. Hij moet slechts dekken ten be lope van
de bedragen die zijn verzekerde alleen veroordeeld wordt te dragen of ten
belope van zijn deel in de veroordelingen die hij in solidum moet dragen met
de aansprakelijken (Brussel, 11 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 367, noot
Delvaux, A.). Voor verzekeringen in de bouwsector zie Hannequart, Y. en
De1vaux, A., ,Les assurances dans le domaine des activites de constructions", in Statuts et Responsabilites des Edificateurs, Fac. Univ. Saint Louis,
Brussel, 1990, 201 e.v. De verbintenis in solidum van aannemer en architect
heeft in de rechtsleer veel aandacht genoten. Het gevolg van het besproken
arrest van het Hof van Beroep van Brussel is dat de bouwheer aan de
gevolgen blootgesteld is van onvoldoende dekking.

648. MORTELSAMENSTELLING.- Aannemer en architect zijn in solidum aansprakelijk voor een goede mortelsamenstelling, met name voor de fijnheidsmodulus van het gebruikte zand. De aannemer omdat hij reeds bij het gebruik
had kunnen vaststellen dat het gebruikte zand te fijn was, de architect omdat
hij de martel nooit controleerde op zijn kwaliteit of nooit enige opmerking
maakte aan de aannemer en aldus tekortgeschoten is aan zijn wettelijke
toezichtsverplichting (Rb. Kortrijk, 9 januari 1990, T.G.R., 1990, 53).
649. DADING ARCHITECT MET DE BOUWHEER.- In geva1 van so1idaire aansprakelijkheid van de architect en de aannemer heeft de dading dietussen de
bouwheer en de architect gesloten werd onrechtstreeks ook voordeel voor de
aannemer, niettegenstaande art. 2051 B.W. De dading heeft hetzelfde effect
als een gedeeltelijke betaling, derwijze dat de schuldeiser de betaling van de
schuld niet meer kan vorderen dan onder aftrek van de betaling die verricht
werd door de medeschuldenaar met wie hij een dading sloot (Brussel, 4 juni
1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.462).
650. SCHENDING VAN DE BEPALINGEN VAN DE BOUWVERGUNNING. - Een landbouw1oods werd gebouwd in strijd met de aan de bouwheer verleende
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bouwvergunning. De aannemer heeft geen rekening gehouden met de stedebouwkundige vereisten. De loods moest met name gebouwd worden met
blokken gebakken aarde en met een zwart dak. Er werd integendeel gewerkt
met prefabpanelen. Er gebeurt een strafrechtelijk onderzoek. De rechtbank
stelt dat de architect niet aileen moest waken over de naleving van de
administratieve formaliteiten, maar ook van het dossier en de eerbiediging
van de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op
zijn opdracht. Het Hof veroordeelt tot de uitvoering van aanpassingswerken
onder verbeurte van een dwangsom ten laste van aannemer, architect en
bouwheer in solidum (Bergen, 14 april 1989, T. Agr. R., 1990, 189).
651. POROSITEIT VAN DE GEVELSTEEN. ONOVERWINNELIJKE ONWETENDHEID.De laatste tien jaren zijn de processen wegens het uit:frezen van de gevelparmentstenen overal in den laude legio. Dit heeft het W.T.C.B. ertoe
genoopt grondig onderzoek te doen omtrent de oorzaken van dit schadefenomeen. Het probleem bestaat hierin dat het voegwerk en het gevelmetselwerk na enige tijd, en vooral na een of meerdere vorstperiodes, begint los te
komen. Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel van Gent in 1991, werd voor het eerst een belangrijk en diepgaand
onderzoek naar de oorzaak van deze problemen verricht. Wanneer men
rekening houdt met het feit dat dergelijke schadegt:v<tllell._ pl_Qtseling _zijn
opgetreden en dit zowel niet gevelstenen als m"f£ een legmortel die algemeen
in zwang waren en hun deugdelijkheid reeds lang hadden bewezen, dient
men te aanvaarden dat zowel de aannemer als de architect geconfronteerd
werden met een onvoorzienbare omstandigheid. Men kan immers moeilijk
aan de beroepslieden van de bouwsector een verwijt maken over de onaangepastheid van geveldstenen en mortels, wanneer dit euvel plots als een
verrassend element opduikt en wanneer achteraf jaren grondig wetenschappelijk onderzoek nodig waren om enig licht op deze problematiek te werpen.
Men komt tot het besluit dat enkel het in de mortel te verwerken metselzand
wordt gereglementeerd in de normen, doch dat het gebruik van te fijn zand
geen invloed lijkt te hebben op de vorstvastheid van de mortel. Aan de
aannemer kon bijgevolg geen enkele fout verweten worden, die in causaal
verband stond met de vastgestelde schade. De rechtbank heeft dan ook de
verantwoordelijkheid van aannemer en architect niet weerhouden, doch heeft
aanvaard dat zij zich konden beroepen op een onoverwinnelijke onwetendheid (Kh. Gent, 9 oktober 1991, T.G.R., 1992,47, nootAbbeloos, W.; zie ook
Bergen, 8 oktober 1990, JT., 1991, 584). Aan de aannemer kan voor de
mortelsamenstelling aldus geen concrete fout worden verweten. Die mening
wordt door het Hof van Beroep van Gent niet gedeeld. Het Hof van Beroep
van Gent heeft aangenomen dat naar de laatste stand van de wetenschap
porositeit van 14% tot 17% van de baksteen, gemeten naar de N.B.N. 24-203
en uitgedrukt in massa%, de vorstgevoeligheid van de metselmortel niet kan
veroorzaken, wanneer de samenstelling van deze mortel van goede kwaliteit
is. Meestal is ongeschikte voegmortel de werkelijke oorzaak van het schade-
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verschijnsel, doordat te weinig cement in de mortelspecie werd verwerkt en
ongeschikt zand werd gebruikt. Dit zijn flagrante inbreuken op de regels van
goed vakmanschap. Ook indien het bestek omtrent de samenstelling van de
metse1mortel niets voorschrijft, client de aannemer de vereisten voor de
samenstelling van een goede en geschikte mortelspecie te kennen. Dit
behoort tot de basiskennis van de aannemerij. Ret Rof stelt dat indien de
bouwheer controle had doen houden door een architect op de uitvoering van
de werken, bedoeld gebrek van de mortel tijdig had kunnen vastgesteld
worden. De bouwheer client 10% van de bevonden schade zelf te dragen;
de aannemer 70% en de architect 20% (Gent, 30 maart 1992, T.G.R., 1992,
42, noot Baert, G.).
AFDEL!NG 2

VRIJWARING VOOR GEBREKEN

§ 1. De opleveringen
652. ONGERECHTVAARDIGD WEIGEREN VAN DE OPLEVERING.- De aannemer
die be last werd met de centrale verwarmings- en klimatisatie-installatie in de
zetel van de Nationa1e Landmaatschappij wordt vanaffebruari 1977 geconfronteerd met herhaalde weigeringen over te gaan tot voorlopige oplevering.
Dit ondanks verschillende door hem uitgevoerde afstellingen en nazichten en
ondanks het feit dat de installaties sinds begin 1976 in gebruik genomen
waren. Na de verwerping van de argumenten die hij formuleerde op de door
de Nationale Landmaatschappij geuite kritieken, en bedreigd met ambtshalve maatregelen, bekomt de aannemer op 21 november 1978 in kort geding
de aanstelling van een deskundige. Diens vaststellingen, waaruit b1eek dat de
installatie ondanks kleine tekortkomingen in 1977 conform was, ontstemden
dermate de Nationale Landmaatschappij dat deze op 30 april 1980 (amper
een maand na de neerlegging van het deskundigenverslag) overging tot
tegenmaatregelen. De Rechtbank van Brussel stelt dat de kritiek die de
Nationale Landmaatschappij aan de deskundige richtte ongegrond was en
meer bepaald dat de A.T.K.-normen inzake het conformiteitsattest van de
elektrische installaties, minstens even goed zijn als deze van A.I.B., de
eenzijdig gekozen technisch adviseur van de bouwheer. Zelfs indien men
ervan uitgaat dat de ingebruikneming van de installatie geen voorlopige
oplevering betekent, moet men toch stellen dat de Nationale Landmaatschappij hierdoor minstens erkende dat de werken af waren. Zij is dus aansprakelijk voor de gevolgen van deze ingebruikneming en voor het gebrek aan
onderhoud van de installatie. Zij was immers in het bezit van de technische
documentatie die hiertoe door de aannemer was opgesteld. Ret feit dat er nog
verschillende werken moesten worden uitgevoerd om aan de kleine tekortkomingen van de aannemer te verhelpen (tekortkomingen waarvoor de
Nationale Landmaatschappij gedeeltelijk ook aansprakelijk is gezien haar
gebrekkig onderhoud) is geen hinderpaal voor het toekennen van de voorlopige oplevering onder voorbehoud. De voorlopige oplevering, zonder dat
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deze enig aanvaardingseffect had, zou immers aan partijen de gelegenheid
gegeven hebben een akkoord te bereiken over de aard en de noodzaak van de
nog uit te voeren werken. De omvang en de complexiteit van de installatie
waarover het geschil gaat is trouwens erg belangrijk, het was dus van belang
dat de klachten van de opdrachtgever tegensprekelijk werden vastgesteld en
dat eventueel een planning voor de nog uit te voeren werken werd opgesteld.
Men kan trouwens niet genoeg de nadruk leggen op het feit dat de voorlopige
oplevering in feite een uitvoeringsmodaliteit is van de verplichting het werk
te aanvaarden, precies met de bedoeling de opmerkingen van de opdrachtgever vast te leggen zodra de werken af zijn en de werken op proefte stellen ten
einde de verborgen gebreken te ontdekken. Ret beginsel van de uitvoering te
goeder trouw van de contracten verplicht de partijen tot loyale samenwerking. In het kader van het gemeenschappelijk belang dat heiden bij een
overeenkomst hebben, is elke medecontractant verplicht aan de andere partij
alle hulp te verschaffen om de goede uitvoering van diens contractuele
verplichtingen te bewerkstelligen. Na grondig onderzoek van het dossier
moet men vaststellen dat de Nationale Landmaatschappij herhaaldelijk is
tekortgeschoten aan de verplichting die vervat ligt in art. 1134, 5de lid B.W.
De voorlopige oplevering moet toegekend worden met terugwerkende kracht
tot 17 februari 1977 en de definitieve oplevering op 14 april 1980, met
name de datum van het inleidend exploot dat als ingebrekestelling geldt.
Indien van het bedrag van de borgtocht waarvan de aannemer de vrijgave
vraagt-een bedragvan-587:00-0 franl( dient te worden afgetrokken, bedrag dat
volgens de deskundigen overeenstemt met het herstel van tekortkomingen
die te wijten zijn aan de aannemer, dan moet de tegenvordering daarentegen
ongegrond verklaard worden omwille van het feit dat de Nationale Landmaatschappij niet het recht had ambshalve maatregelen te treffen, zonder de
rechten van de verdediging van de aannemer te eerbiedigen, vermits zij het
hem onmogelijk heeft gemaakt om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen en zij nooit het bewijs heeft geleverd van de volledige werken die
voor rekening werden uitgevoerd, vermits de overeenkomst die zij met een
derde afsloot, inzake het herstel van de zogenaamde tekortkomingen van de
aannemer geen enkele verwijzing bevat naar het bijzonder bestek van de
oorspronkelijke opdracht (Rb. Brussel, 9 maart 1983, T Aann., 1990, 249,
noot S.).
653. INTERPRETA TIE ,GOEDGEKEURD VOOR OPLEVERING". - Een ondertekende
factuur, waarvan de handtekening voorafgegaan wordt door de vermelding
,goedgekeurd voor oplevering", geldt als bewijs van een voorlopige, maar
niet van een definitieve oplevering. Weer eens moet vastgesteld worden dat
niet voldoende aandacht besteed wordt door de redactie van het tijdschrift
aan een correcte vertaling in het Nederlands zelfs van het hoedje, wat
natuurlijk voor haastige lezers bijzonder gevaarlijk kan zijn. In dit geval
bijvoorbeeld luidt het Nederlandse hoedje: ,De voorlopige oplevering betekent dat de opdrachtgever elk voorbehoud maakt betreffende de rechten die
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hij zou mogen uitoefenen", terwij1 in de Franse en correcte tekst staat: ,La
reception provisoire reserve tous 1es droits du maitre de 1' ouvrage". De
voorlopige op1evering betekent dat de opdrachtgever zich alle rechten voorbehoudt om eventue1e vorderingen op grond van gebreken in te stellen. Men
kan zich ook afvragen wat het nut is van een pub1icatie in 1990 van een
vonnis van een vrederechter van 1981 m.b.t. de betekenis van de voorlopige
op1evering (Vred. Schaarbeek, 1 apri11981, T. Vred., 1990, 139).
654. DRAAGWIJDTE VAN DE VOORLOPIGE OPLEVERING. - De architect, lasthebber (sic) van de opdrachtgever, kan ge1dig bij een voorlopige oplevering
goedkeuring geven aan de aannemer met alle gevolgen m.b.t. de aansprakelijkheid van 1aatstgenoemde. Ret is evident dat derge1ijke voorlopige oplevering de architect niet ontslaat van zijn eigen aansprake1ijkheid. De
voorlopige oplevering stelt niet alleen vast dat de werken beeindigd zijn,
maar zij geeft ook nog de gebruikelijk daaraan verbonden gevolgen, met
name: de overdracht van het risico inzake het onder zijn hoede hebben van
het bouwwerk, het recht van de aannemer op betaling van het saldo en het
stoppen van de eventuele verwijlinteresten, het aanvangspunt van de tweejarige waarborgtermijn waarvan sprake in het bijzonder bestek, de vrijwaring
voor de zichtbare gebreken, het aanvangspunt voor het lopen van interesten
voor laattijdige uitvoering, het aanvangspunt van de tienjarige aansprake1ijkheidstermijn van art. 1792 B.W. Dit alles vloeit voort zowel uit de
gebruiken als uit de essentie zelf van de dubbele oplevering. In elk geval
kunnen de partijen zowel op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, a1s tijdens de uitvoering ervan, beslissen dat de waarborgtermijn
begint te lopen vanaf het ogenb1ik van de voorlopige oplevering. Rerstelwerken geven aanleiding tot het doen lopen van een nieuwe tienjarige
termijn, die aanvangt op het ogenblik van de voorlopige oplevering van deze
herstelwerken (Scheidsr.Uitspr., 7 augustus 1980, T. Aann., 1988, 295).
655. VEILIGHEID WERF. ONGEVAL NA DE OPLEVERING. - Een zelfstandige
aannemer die belast was met het plaatsen van de ramen in een pas opgerichte
woning, trapte op een polyurethaan plaat van ongeveer 2 em dikte die een
ke1deropening bedekte. Rij viel in de kelder en liep verwondingen op. Deze
plaat werd door arbeiders van de installateur van de centrale verwarming
boven die opening geplaatst om de installatie te beschermen tegen stof.
Alhoewel het ongeval p1aatsvond na de op1evering en de aanvaarding van
het bouwwerk, blijft de aannemer van de ruwbouw krachtens art. 465
A.R.A.B. aansprakelijk voor het beveiligen van een kelderopening. De
architect is aansprakelijk voor het lijdzaam gedogen van een bekend gevaar,
dat in casu bestaat uit een onoordeelkundig afgedekte ke1deropening. Ook de
installateur van de centrale verwarming is aansprakelijk. Ret zijn zijn aangestelden die de kelderopening hebben bedekt met een plaat uit een materiaal
dat niet hestand is tegen het dragen van het gewicht van een persoon. Zonder
de fout van die werknemers was de schade niet mogelijk geweest, zoals dit
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thans concreet het geval was (Antwerpen, 8 maart 1989, R. W., 1991-92,
920).
656. STILZWIJGENDE VOORLOPIGE OPLEVERING. -De aannemer kan zich niet
beroepen op een stilzwijgende voorlopige oplevering die, bij gebreke aan een
geschreven document tussen partijen, zou voortvloeien uit de betaling door
de bouwheer, wanneer laatstgenoemde kort nadien de kort gedingrechter om
de aanwijzing van een deskundige heeft verzocht. In afwezigheid van elke
voorlopige oplevering zijn zelfs de zichtbare gebreken niet gedekt (Bergen,
10 februari 1989, J.L.MB., 1990, 447).
657. OPLEVERING VAN GEMEENTEWERKEN. -De beslissing om in opdracht
van een gemeente de uitgevoerde werken al dan niet voorlopig te aanvaarden
is een wezenlijk element van de leiding van de werken. Onverminderd het
recht zich te laten bijstaan, behoort die beslissing, krachtens de Gemeentewet
(thans art. 123, 5°), tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen (Cass., 29 november 1991, Arr. Cass., 1991-92, 288; Pas., 1992,
I, 245). Het bestreden arrest had, ten onrechte volgens het Hofvan Cassatie,
overwogen dat de voorlopige oplevering van gemeentewerken een niet zo
belangrijke juridische handeling is dat het schepencollege geen delegatie zou
mogen verlenen om tot voorlopige oplevering over te gaan en dat door een
dergelijke delegatie het · schepe11college__de l{)i_ding yan _d_e gemeentewerken
nieC1iit haricfen

iee:ft. -- --

§ 2. De tienjarige aansprakelijkheid
658. GEBREK DAT DE STEVIGHEID VAN HET GEBOUW IN GEVAAR BRENGT. -Ten
onrechte stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Verviers dat indien de
artt. 1792 en 2270 B.W. die de tienjarige aansprakelijkheid van de constructeurs vastleggen oorspronkelijk slechts de gebreken bedoelden die de stabiliteit en de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen, men vandaag moet
vaststellen dat de ontwikkeling van de technieken en van de vereisten inzake
woningen andere criteria opleggen die het comfort van de bewoners op het
oog hebben. Deze stelling kan niet bijgetreden worden. Gelukkig is het niet
op deze grondslag dat de vordering van de eisers gegrond verklaard werd,
maar wel op basis van de jurisprudentiele regel dat een bouwheer op grond
van ,lichte" verborgen gebreken binnen een korte termijn vanaf de ontdekking van het gebrek een vordering mag instellen. Het betrof in casu scheuren
in de vloertegels van een keukenvloer, die blijkbaar veroorzaakt werden door
bewegingen in de vloer onder de tegels die gelegd werd zonder de tussenplaatsing van een kleine armatuur. Deze scheuren vallen niet onder het
toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid (Rb. Verviers, 28 juni
1991, JL.M.B., 1991, 1097, noot Henry, P.).
Er kan niet aanvaard worden dat een capaciteitsprobleem van expansievaten
(in de centrale verwarming van een appartementsgebouw) onder toepassing
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van de tienjarige waarborg zou vallen (Brussel, 26 september 1990,
R.G.A.R., 1993, nr. 12.156).
659. FUNCTIONELE OPVATTING. -De gemeente Geel liet een gemeentelijk
slachthuis bouwen. Het lastenboek dat diende voor de aanbesteding
van september 1975 bepaalde dat de muurbekledingen moesten uitgevoerd
worden in een bepaald materiaal. Deze tegels moeten muurvast zijn bij een
binnentemperatuur van -15 °C. In 1982 sprongen de tegels. Dit was te wijten
aan het feit dat de tegels, die met ijs bedekt waren, onder druk werden
afgespoten met water van meer dan 60 °C, waardoor een plotselinge vries- en
ontdooiingscyclus ontstond. Het onderzoek bewees echter dat de gebruikte
tegels niet vorstbestendig waren. Een verkeerd type tegels werd gebruikt
en bijgevolg was het gebruik volgens de bestemming niet gegarandeerd.
In tegenstelling tot de heersende cassatierechtspraak dat bepaalt dat voor
de toepassing van art. 1792 B.W. het gebrek de stevigheid van het gebouw
moet aantasten, past de rechtbank hier art. 1792 B.W. toe. Het is nochtans
duidelijk dat het hier niet gaat om een gebrek dat de stevigheid van het
gebouw in het gedrang brengt. Hoe dit ook zij, de architect ontloopt de dans.
Het hoort niet tot de normale taak van de architect alle te verwerken
materialen aan een laboratoriumtest te onderwerpen. De architect mag ervan
uitgaan dat er materiaal gebruikt wordt dat aan de voorgeschreven normen
voldoet. Zijn verantwoordelijkheid kan echter wel in het gedrang komen
indien zou blijken dat, bij de uitoefening van het toezicht waartoe hij
beroepshalve verplicht is, de door de aannemer verwerkte tegels niet
beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. Dit was hier precies
het geval. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt niet weerhouden,
nu blijkt dat hij leverde in overeenstemming met het verzoek van de
aannemer en hij helemaal geen kennis had van de bepalingen van het
lastenboek welke hem dan ook niet tegenstelbaar zijn. De aannemer wordt
wel aansprakelijk gesteld. Hij heeft tegels besteld die niet voldeden aan de
vereisten van het bijzondere lastenboek. De aankoopprijs lag trouwens aan
de lage kant (Rb. Turnhout, 22 december 1986, T. Aann., 1991, 395, noot
Flamme, P.).
660. ZICHTBARE GEBREKEN. - Een vordering tegen een architect op grond
van art. 1792 B.W. en van zichtbare gebreken is pas ontvankelijk wanneer de
goedkeuring van de werken plaatsvond in de wetenschap dat die gebreken
bestonden. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke goedkeuring worden de zichtbare gebreken pas gedekt door verloop van een termijn die zo lang is dat een
gebrek aan reactie van de bouwheer slechts kan uitgelegd worden als zijnde
een aanvaarding van die gebreken. In casu betrof het scheuren in de muur
van een sportzaal, waarvan sommigen in de loop der jaren ontstonden en
waarvan andere waarschijnlijk erger en erger werden en pas echt zichtbaar
werden bij gelegenheid van een instorting (Brussel, 25 juni 1992, J.L.M.B.,
1992, 1272).
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661. VERTREKPUNT VAN DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID. - De architect
die slechts met de gedeeltelijke opdracht belast werd de plannen op te stellen,
loopt wegens een conceptiefout de tienjarige aansprakelijkheid op. Het vertrekpunt van die aansprakelijkheid situeert zich op het ogenblik van de
goedkeuring van de plannen, dit is te zeggen op het ogenblik van de betaling
van de honoraria, stelt de rechtbank. Om de nietigverklaring van de goedkeuring te bekomen moet de eiser bewijzen dat de architect op het ogenblik
van het tekenen van de plannen de gebreken van de grond kende en dat hij
met opzet dit feit verborgen heeft gehouden. Quod non. De eis die ingesteld
wordt op 8 april 1987 is verjaard, vermits meer dan tien jaar verlopen zijn
sinds de goedkeuring die gegeven werd op zijn laatst op 24 februari 1977. De
rechtbank volgt hier de stelling van A. Delvaux (Kh. Charleroi, 29 september
1992, R.R.D., 1993, 22).
662. EEN VERVALTERMIJN.- De bij artikelen 1792 en 2270 B.W. bepaalde
tienjarige termijn van aansprakelijkheid van de aannemer en de architect is
een vervaltermijn, die niet kan worden geschorst of gestuit (Cass., 17 februari
1989,Arr. Cass., 1988-89,691;Pas., 1989,I,621;R.W., 1988-89, 1267,noot
Baert, G.).
Eerder werd al gesignaleerd dat het volgens een meerderheidsopvatting niet
volstaat om binnen de tienjarige termijn in kort geding de aanstelling van een
deskundige te vragen. Enkd een vordering ten gronde kan gelden aTs tijdige ·
instelling van de aansprakelijkheidsvordering (zie vorig Overzicht, T.P.R.,
1989, randnr. 398).
Het Hof van Cassatie heeft zich in het reeds gemelde arrest van 17 februari
1989 nu ook ondubbelzinnig in die zin uitgesproken: het instellen van een
vordering in kort geding tot verkrijging van een deskundigenonderzoek, zelfs
onder vermelding van de tienjarige aansprakelijkheid, staat niet gelijk met
het instellen van de vordering tot het verkrijgen van een beslissing betreffende die aansprakelijkheid en strekkende tot veroordeling tot schadevergoeding of tot herstel in natura (Cass., 17 februari 1989, Arr. Cass., 1988-89,
691; Pas., 1989, I, 621; R.W., 1988-89, 1267, noot Baert, G.).
In een summier gemotiveerd vonnis stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg
van Nijvel dat een dagvaarding in kort geding de tienjarige termijn schorst.
Daarmee kan men het, samen met Baert, niet eens zijn. De tienjarige termijn
is een vervaltermijn die noch geschorst, noch onderbroken kan worden.
De rechtspraak van het Hof van Cassatie is terzake duidelijk. Binnen de
tienjarige termijn moet de vordering ten gronde ingesteld worden. In zijn
uitgebreide noot probeert de annotator de stelling van de rechtbank van
Nijvel goed te praten (Rb. Nijvel, 5 september 1991, J.T., 1993, 25, noot
Boigelot, E.).
Terecht stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Namen dat de termijn van
art. 1792 B.W. een vervaltermijn is die noch voor schorsing, noch voor
onderbreking vatbaar is. De termijn kan niet onderbroken worden door een
vordering in kort geding m.b.t. de aanstelling van een deskundige. Het betrof
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gebreken in het dakwerk die te wijten waren zowel aan conceptie- als aan
uitvoeringsfouten. Ten onrechte stelt de rechtbank daarenboven dat de
definitieve goedkeuring die door de bouwheer zonder voorbehoud getekend
werd zowel de zichtbare als de verborgen gebreken dekt, behalve de gebreken die de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen (Rb.
Namen, 24 januari 1991, T. Aann., 1991, 374, noot).
De tienjarige waarborgtermijn waarvan sprake in de artt. 1792 en 2270 B.W.
is een vervaltermijn, die niet vatbaar is voor schorsing door een vordering in
kort geding. Dit is echter niet het geval wanneer de dagvaarding beschouwd
moet worden als inleiding tot een vordering op grond van de aansprakelijkheid van de aannemer, zelfs indien het voorwerp van de vordering niet
onmiddellijk een vergoeding beoogt. Ret betrof in casu een door een
stukadoor uitgevoerd bezetwerk dat afviel (Antwerpen, 30 juni 1987,
T. Aann., 1988, 306).
663. NIEUWE TIENJARIGE TERMIJN VOOR GROTE HERSTELLINGSWERKEN. - Een
woning was in 1962 gebouwd. Achtjaar later (1970) moest het dak wegens
zware gebreken, te wijten aan een conceptiefout van de architect, volledig
vervangen worden. De herstelling gebeurde door een andere aannemer (een
schoonzoon van de eerste aannemer), onder het toezicht van de oorspronkelijke architect. Zeven jaar na de herstellingen (1977) bleek het vernieuwde
dak aan precies dezelfde gebreken te lijden. De bouwheren spraken in 1979
zowel de oorspronkelijke aannemer, de aannemer van de herstellingswerken
als de architect tot schadevergoeding aan. De Rechtbank van Eerste Aanleg
verklaarde de vordering onontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke aannemer
die aan de vernieuwing niet had meegewerkt, ongegrond t.a.v. de aannemer
van de herstellingen en tenslotte gegrond t.a.v. de architect, gelet op diens
conceptiefout. Op het hoger beroep van de architect besliste het Rof van
Beroep van Brussel dat de in 1979 ingestelde vordering tegen de architect
niet ontvankelijk was, wegens verstrijken van de tienjarige termijn. De in
1970 uitgevoerde herstellingen konden volgens de appelrechters niet beschouwd worden als nieuwe werken die aanleiding konden geven tot een
nieuwe tienjarige aansprakelijkheidstermijn. De herstellingen zouden slechts
de uitvoering geweest zijn van verplichtingen voortvloeiende uit de oorspronkelijke aanneming in 1962, waarvoor de tienjarige termijn reeds lang
verstreken was. Ret Rof van Beroep verwees bovendien naar de contractuele
aard van de tienjarige aansprakelijkheid, die haar grond heeft in de architectenopdracht en de overeenkomst van aanneming van werk, hetgeen terzake
niet het geval was, vermits het kennelijk om herstellingswerken ging die niet
als een nieuwe aanneming beschouwd zouden kunnen worden. Ret beroepsarrest werd door het Rof van Cassatie verbroken: de termijn van tien jaar,
aldus het Rofvan Cassatie, waarbinnen de architect aansprakelijk is voor een
gebrek in de bouw, dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te
brengen, begint te lopen, niet alleen na de oplevering van de oorspronkelijke
aanneming, maar evenzeer en om dezelfde redenen na de oplevering van
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herstellingswerken die als grote werken moeten worden aangemerkt (Cass.,
9 december 1988,Arr. Cass., 1988-89,440, concl. Adv. Gen. du Jardin; Pas.,
1989, I, 401; R. W., 1988-89, 1229, concl. Adv. Gen. du Jardin en noot Baert,
G.; T. Aann., 1989, 213, concl. Adv. Gen. du Jardin en noot Sonck, S.).
In zijn gelijk1uidende conclusie voor het cassatiearrest van 9 december 1988
verwerpt Advocaat-Generaal du Jardin de opvatting dater voor herstellingen
van gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen, geen nieuwe
aansprakelijkheidstermijn in aanmerking zou kunnen worden genomen en
dat met het verstrijken van de oorspronkelijke tienjarige termijn de garantieplicht definitief ophoudt, ook al zou later blijken dat de herstellingen (andermaal) slecht uitgevoerd zijn. De juridische grondslag voor het ingaan van een
nieuwe aansprakelijkheidstermijn voor herstellingswerken die op zich als
,grate werken" beschouwd kunnen worden, ligt in de rechtstreekse onderwerping van die herstellingswerken aan de artikelen 1792 en 2270 B.W. De
nieuwe termijn moet niet, zoals soms voorgehouden, gezien worden als een
verlenging van de oorspronkelijke tienjarige termijn door schorsing of stuiting - iets wat niet verenigbaar is met het concept van vervaltermijn. Ret
gaat om een zelfstandige tienjarige aansprakelijkheidstermijn, vanaf de
oplevering van herstellingswerken die als grote werken aangemerkt moeten
worden, en ze geldt bijgevolg ook enkel voor deze herstellingen. De nieuwe
termijn strekt zich, zoals onderstreept door Advocaat-Generaal du Ja:t"diJ!,
niet uit tot alsnog opduikende gebrekeh-aan-ariaeregedeelten
de-houw,
die door de herstellingen niet geraakt werden.
Niet iedereen is het met die zienswijze eens. Zo vindt G. Baert de zgn.
,repetitieve" tienjarige garantie volkomen in strijd met de artikelen 1792 en
2270 B.W. Zij zou de tussen partijen aangegane verbintenis miskennen.
Nimmer, aldus deze auteur, doet de nakoming van een naar de tijd beperkte
garantieverplichting een nieuwe termijn lopen, al was die nakoming gebrekkig (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 820; zie ook de kritische
bedenkingen van deze auteur in zijn annotatie onder het arrest van 9 december 1988, ,Ret platte-dakarrest. Van de aflopende naar de doorlopende
. tienjarige garantie", R. W., 1988-89, 1232-1234).
Ret Rof van Cassatie en Advocaat-Generaal du Jardin hebben het o.i.
nochtans bij het rechte eind: de herstelwerken gebeuren in de schaduw van
het oorspronkelijke aannemingscontract, waarvan ze een nieuwe en betere
uitvoering moeten zijn. Ze doen vanaf de goedkeuring ervan voor de uitgevoerde (herstel)werken een nieuwe garantietermijn ontstaan die rechtstreeks onderworpen is aan artikel 2270 B.W. (Rerbots, J., ,De verjaringsen vervaltermijnen in de Wet Breyne", in Actuele problemen uit het notariele recht. Opstellen aangeboden aan Prof A. De Boungne, Antwerpen,
Kluwer rechtswetenschappen, 1985, (73), 87). Keerzijde van de medaille,
toegegeven, zou echter kunnen zijn dat aannemers die wegens emstig
gebrekkige uitvoering aangesproken worden, uitvoering bij equivalent (vergoeding) gaan verkiezen hoven eigen herstelling in natura (Flamme, Ph. en
Flamme, M.A., Le contrat d'entreprise. Quinze ans de jurisprudence (1975-

van
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1990), 1991, nr. 168, p. 136; Sonck, S., ,Herstellingswerken en tienjarige

aansprakelijkheid van aannemers en architecten" (noot onder Cass. 9 december 1988), T. Aann., 1989, (223), 226).
664. De eisers die zich een woning hebben laten bouwen, beklagen er zich
over dat de vochtigheid het hele huis heeft aangetast en beroepen zich op de
tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer. De expert stelt
inderdaad een belangrijke vochtigheidsgraad vast binnen het huis. Hij
schrijft deze toe aan de zeer slechte kwaliteit van de gebruikte bakstenen,
met name de scheldesteen. Volgens het Hof is de stevigheid van het gebouw
nochtans niet in gevaar. Hoe dit ook zij, in 1970 waren de gebreken van de
scheldesteen nog onbekend en de baksteen had volgens de deskundige een
goede naam. Pas in september 1982 publiceerde het Wetenschappelijk
Centrum voor de Bouw een eerste document dat de gebrekkige karakteristieken van dit type bakstenen beschreef. De scheldesteen vertoont het kenmerk zeer vlug het water en zelfs een deel van het cement in de mortel op te
slorpen. Het Hofvan Beroep van Bergen stelt duidelijk dat men om art. 1792
B.W. in te roepen een gebrek, dat de stevigheid van het gebouw in gedrang
brengt, moet aantonen en dat dit begrip zich niet uitstrekt tot de emstige
gebreken die het gebouw niet meer toelaten zijn bestemming te vervullen.
Dit lijkt de houding vanhetHofvan Cassatie te zijn (Cass., 8 juni 1979, Pas.,
1979, I, 1152; Cass., 18 november 1983, Pas., 1984, I, 303; Cass., 11 april
1986, J.T., 1987, 85). Wegens hun onoverwinnelijke onwetendheid worden
noch de architect voor de keuze van het gebrekkige materiaal, noch de
aannemer voor het gebruik ervan aansprakelijk gesteld. Ret Hof van Bergen
herinnert er nochtans aan dat de aansprakelijkheid van de constructeurs voor
verborgen gebreken na de definitieve oplevering blijft bestaan. Daaraan is
geen twijfel meer sinds de opeenvolgende cassatiearresten in die zin (Cass.,
13 maart 1975, Pas., 1975, I, 708; 18 november 1983, J.T., 1984, 549; Cass.,
25 oktober 1985, J.T., 1986, 438). Het Hofvan Bergen vindt echter dat de
vordering te laat werd ingesteld en ongegrond is. Het Hof steunt hierbij op
het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten dat er
zich tegen verzet dat de bouwheer een houding aanneemt die onverenigbaar
is met zijn recht. De bouwheer zou m.a.w. zijn recht verwerkt hebben
(Bergen, 8 oktober 1990, J.T., 1991, 584, noot Rigaux, P.; R.G.A.R., 1993,
nr. 12.171).
·
665. BEDROG. AANSPRAKELUKHEID VOOR 30 JAAR. - De tienjarige termijn
waarbinnen architect en aannemer aansprakelijk blijven t.a.v. de bouwheer
wordt verlengd tot dertig jaar in geval van bedrog van de constructeurs.
Het stilzwijgen kan bedrog uitmaken, wanneer diegene die er zich schuldig
aan maakt om reden van zijn beroep de verplichting had zijn contractspartner
informatie te geven. Geoordeeld wordt dat de aannemer zijn clienten
had moeten informeren. In casu is dat niet het geval voor de architect. De
fout die een architect zou begaan door geen toezicht uit te oefenen, zou op
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zichzelf geen bedrog uitmaken (Bergen, 6 febmari 1990, Rev. Not. Beige,
1990, 554).
666. RECHTSTREEKSE VORDERING DOOR LATERE VERKRIJGERS.- Als kwalitatiefrecht of als accessorium van het goed, gaat de vordering van de bouwheer
op grond van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, bij
verkoop van het goed in beginsel van rechtswege over op de verkrijger(s ). De
actuele eigenaar kan de aansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en/of
architect zelf (rechtstreeks) instellen (zie hierover Dirix, E., ,De aansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en de verkoop van het gebouw in de loop van het geding" (noot onder Cass. 15 september 1989),
T.B.H., 1990, 389 e.v.; Herbots, J., ,L'affinage du principe de la transmission automatique des droits du maitre de l'ouvrage a l'acquereur de l'immeuble" (noot onder Cass., 15 september 1989), R.C.JB., 1992, 512 e.v.;
Verhoeven, A., ,De juridische grondslag van kwalitatieve rechten en plichten",Jura Falc., 1988-89, 143 e.v.; Dambre, M., ,De vorderingvande koper
van een gebouw tegen de aannemer of architect: rechtstreekse vordering of
uitoefening van een kwalitatief recht?" (noot onder Bmssel, 15 februari
1988), TB.B.R., 1990, 307 e.v.).

W anneer de eigenaar van een nieuwe woning deze binnen de tien jaar
verkoopt, gaat de vordering op Qasi§_yau art.1792 B.W.-op de k:opers over;
die zich rechtstfeeks-toCde aannemer kunnen wenden. De kopers van de
woning kunnen zich terzelfdertijd ook keren tegen de leverancier van de
gebrekkige stenen op grond van art. 1641 B.W. De vrijwaringsplicht is een
accessorium van de verkochte zaak en wordt door de verkoper mede overgedragen aan de koper. De rechtbank ziet hier wel over het hoofd dat de
leverancier de stenen niet verkocht heeft aan de verkoper van de woning,
maar wei aan de aannemer die die stenen verwerkt heeft in de bouw. Er is dus
geen opeenvolging van koopovereenkomsten, maar een koop gevolgd door
een aannemingsovereenkomst gevolgd door een koopovereenkomst. De
theorie van de kwa1itatieve rechten is hier niet van toepassing (Rb. Turnhout,
13 januari 1990, Turnh. Rechtsl., 1993, 15).
667. VERKOOP TIJDENS HET GEDING. - Quid indien een gebouw verkocht
wordt tijdens een geding over de tienjarige aansprakelijkheid tussen de
bouwheer-verkoper en de aannemer en/of de architect? De bouwheren van
een woning, opgericht in de loop van 1976, stelden bij explootvan 10 febmari
1982 een vordering op grond van de tienjarige aansprakelijkheid in tegen de
aannemer en de architect, wegens zware waterinsijpelingen. Ingevolge een
vonnis van de beslagrechter d.d. 14 mei 1982 werd de woning op 19 november 1982 openbaar verkocht. Tijdens het lopende geding dus. Tot afwijzing
van de eis riep de architect daarop in dat het vorderingsrecht van de bouwheren op grond van de tienjarige aansprakelijkheid door de verkoop van
rechtswege overgegaan was op de kopers en dus uit het vermogen van de
bouwheren-verkopers was verdwenen, zodat die de vereiste hoedanigheid en
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belang verloren hadden om de ingestelde vordering nog verder uit te oefenen.
Het Antwerpse Hof van Beroep verklaarde evenwel dat de bouwherenverkopers op het tijdstip van de dagvaarding de vereiste hoedanigheid en
het vereiste belang bezaten om de vordering in kwestie in te stellen en dat zij
die hoedanigheid en dat belang niet verloren hadden door de nadien tussengekomen verkoop, nu uit niets bleek dat het vorderingsrecht samen met de
woning aan de nieuwe eigenaars was overgedragen. In een opgemerkt arrest
van 15 september 1989 werd de cassatievoorziening van de architect verworpen en trad het Hof van Cassatie de zienswijze van de appelrechters bij:
de vordering tot aansprakelijkheid die de eigenaar-opdrachtgever tegen de
architect we gens een gebrek in de bouw in de zin van artikel1792 B. W. heeft
ingesteld is, aldus het arrest, een persoonlijke rechtsvordering die, in geval
van verkoop van het gebouw in de loop van het geding, niet van rechtswege
overgaat op de verkrijger, maar alsdan in het vermogen van de verkoper
blijft, tenzij in de verkoopsvoorwaarden of bij een afzonderlijke akte is
bedongen dat die vordering aan de koper wordt overgedragen (Cass., 15 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 70, noot; Pas., 1990, I, 65, noot; R.C.J.B.,
1992, 509, noot Herbots, J.; R. W., 1989-90, 776; T.B.H., 1990, 387, noot
Dirix, E.).
Zet het hoogste rechtscollege hiermee het principe van de automatische
overgang van de vordering ex artt. 1792 en 2270 B.W. op de koper(s) van
het gebouw op de helling?

668. SAMENLOOP MET BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. - Een
bouwondememing richtte voor de G.B. inLier een centrum op. De definitieve oplevering had plaats op 13 december 1972. Op 15 juni 1980 deed zich
een gedeeltelijke instorting van het dak voor waarbij een aantal personen
gekwetst werden en waardoor zware materiele schade werd aangericht. Op
23 juni volgde een dagvaarding in kort geding teneinde een deskundige te
horen aanstellen. De eigenaar was zo onvoorzichtig daarbij geen melding te
maken van zijn bedoeling schadevergoeding te eisen. De dagvaarding ten
gronde geschiedde pas na verloop van 10 jaar sinds de definitieve oplevering.
De bouwondememing baseerde zich op art. 1792 en 2270 B.W. teneinde de
verjaring van de hoofdvordering op te werpen. De rechtbank stelt terecht dat
de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een vervaltermijn is die noch gestuit,
noch geschorst kan worden door een dagvaarding in kort geding, noch door
een beschikking in kort geding, noch door de aanstelling van een gerechtsdeskundige. De tienjarige termijn slaat niet alleen op de termijn waarbinnen
de gebreken aan het licht dienen te komen, maar ook op de termijn waarbinnen ten gronde moet worden gedagvaard. Het uitvoeren van herstelwer~
ken tijdens de tienjarige termijn kan niet beschouwd worden als een nieuwe
aanneming, en evenmin het vertrekpunt worden van een nieuwe termijn van
tien jaar. In de meeste gevallen moet men trouwens vaststellen dat de
herstelwerken exclusief uitgevoerd worden als teken van goede trouw en
om commerciele redenen, zonder dat men daarbij enige schuld erkent. Er zou
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sprake kunnen zijn van een nieuwe termijn van tien jaar, indien naar aanleiding van bedoelde herstellingen nieuwe werken werden uitgevoerd. Tevergeefs probeert de bouwheer dan de aansprakelijkheid van de aannemer op
grond van art. 1382 B.W. in te roepen. Ret eventueel grof karakter van de
gepleegde nalatigheid brengt geen wijziging aan de aard van de opgelopen
aansprakelijkheid die contractueel is. Hoewel het cassatiearrest van 7 december 1973 in uitzonderlijke omstandigheden een samenloop van aansprakelijkheden toelaat, moet vastgesteld worden dat deze voorwaarden in casu niet
vervuld zijn (Rb. Antwerpen, 21 september 1988, T Aann., 1990, 48).
669. HYPOTHETISCHE SCHADE. - Een faillietverklaarde aannemer is gehouden tot een tienjarige aansprakelijkheid jegens eiseres. Maar zolang er zich
geen emstige schade openbaart, en tot op heden wordt niet betwist dat zo'n
geval zich niet heeft voorgedaan, kan eiseres geen schadevergoeding vorderen wegens contractuele wanprestatie. De vordering van eiseres moet
beschouwd worden als strekkende tot de vergoeding van een !outer hypothetische schade. Compensatie is bijgevolg niet toegelaten met sommen die
door de opdrachtgeefster verschuldigd zijn (Antwerpen, 5 mei 1987, Limb.
Rechtsl., 1987, 142).
670.

GEBREKKIG DESKUNDIGENONDERZOEK. GEEN AANSPRAKELIJKHEID AA:NNE:

-De eiseres liet in 1972-73 op een haar toebehorende grond zes
woningen bouwen, die bestemd waren voor de verkoop aan particulieren. De
verweerster leverde en p1aatste de trappen van deze woningen. Na verloop
vanjaren kwamen gebreken aan het licht, met name scheuren, vervormingen
en torsies in de trappen. De scheuren in de trappen werden door de deskundige toegeschreven aan het gebmik van vochtig hout, overmatige verwarming of plaatselijke vochtigheid. De Rechtbank van Koophandel van Bmssel
stelt in hoofde van de aannemer echter geen enkele aansprakelijkheid vast,
omdat zij de juistheid van het standpunt van deskundige niet kan controleren.
Wanneer eenzelfde deskundige in zijn eindverslag een ander standpunt
inneemt dan in zijn tussenverslag, en de elementen ter staving van dit andere
standpunt het geenszins mogelijk maken de in het tussenverslag aangewezen
oorzaak van de schade uit te sluiten en dit zelfs na verhoor van de deskundige
door de rechter, blijft de twijfel over de oorzaak van de schade bestaan.
W anneer de deskundige nalaat te onderzoeken welke invloed de omgevingsfactoren kunnen hebben na plaatsing van de trappen, en tevens nalaat de
toestand te controleren van trappen die in andere woningen geplaatst zijn
door de aannemer-schrijnwerker, en tenslotte geen enkele technische analyse
laat verrichten, volstaat het niet zich op zijn persoonlijke overtuiging te
beroepen om het advies te motiveren dat aan de rechtbank moet gegeven
worden. De rechtbank blijft in het onzekere over de oorzaak van het gebrek.
Dat is gemakkelijk gezegd, maar de bouwheer blijft intussen in de kou staan.
En krijgt die leuke deskundige zijn honorarium (Kh. Bmssel, 12 september
1990, T Aann., 1993, 87)?
MER.
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671. AFWEZIGHEID CONTROLE VAN DE ARCHITECT. - Indien een dak niet
volgens de regels van de kunst werd geplaatst en tijdens een hevig onweer
wegwaait, komt de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in het
gedrang. Vermits het dak geplaatst werd zonder de controle van een architect
aan wie zo 'n gebrekkige uitvoering niet zou zijn ontgaan, is de bouwheer die
verplicht was om voor dergelijke werken een beroep te doen op een architect
voor de helft aansprakelijk. De kostprijs van de voorlopige dekkingswerken
maken deel uit van de te vergoeden schade (Antwerpen, 1 april 1989,
T. Aann., 1990, 368).
672. FOUT VAN DE LEVERANCIER EXONEREERT DE ARCHITECT NIET.- Bij de
bouw van een onroerend goed exonereert de fout van de leverancier van
balken de architect niet voor diens eigen fout. Als vakman moet de architect
bij de aanvaarding van de bewuste balken hun vochtigheidsgraad nagaan en
alvorens de balken te laten plaatsen moet hij de aandacht van zowel de
leverancier als van de bouwheer vestigen op de specifieke eigenschappen die
van zulke materialen worden geeist. Indien later de balken scheuren gaan
vertonen betreft het hier een gebrek dat de stevigheid van de vloer en van de
muren in het gedrang brengt (Brussel, 4 januari 1991, R.G.A.R., 1993, nr.
12.097).

§ 3. De ,lichtere" verborgen gebreken
De ,lichtere" verborgen gebreken zijn die gebreken die ,de stevigheid van
het gebouw niet in het gedrang brengen". Dat is natuurlijk gemakkelijker
gezegd dan gedaan, d.i. vlugger geformuleerd als definitie dan praktisch
ingevuld.

673. BEGINSEL.- Het staat reeds geruime tijd buiten kijf dat de aannemer en
de architect ook buiten artikel1792 B.W. aansprakelijk zijn voor verborgen
gebreken in het door hen uitgevoerde, resp. geconcipieerde werk (zie o.m.
Cass., 13 maart 1975, Arr. Cass., 1975, 783, Pas., 1975, I, 708; T. Aann.,
1977, 310, noot Bricmont, G. en Philips, J.M.; Cass., 25 oktober 1985, Arr.
Cass., 1985-86, 270; J.T., 1986, 438; Pas., 1986, I, 226; R. W., 1988-89,670,
noot Van schoubroeck, C.; T. Aann., 1986, 204, noot Embrechts, J.; Cass.,
18 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1250; Pas., 1987, I, 1125; R. W., 1988-89,
1124, noot).
Het Hof van Cassatie bevestigde dit nog eens in een arrest van 15 september
1994: de goedkeuring van het werk door de opdrachtgever ontheft de
architect niet van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, zelfs als
die de stevigheid van het gebouw of een van de essentiele elementen ervan
niet hebben aangetast (Cass., 15 september 1994, Arr. Cass., 1994, 748; J.T.,
1995, 68; R.Cass. 1995, 29, noot Baert, G.). De aanvaarding van de werken
door de bouwheer ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor
de verborgen gebreken, zelfs wanneer deze geenszins de stevigheid van het
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gebouw of een essentieel element ervan aantasten. Het arrest van het Hofvan
Beroep van Bergen verwijst naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie
terzake. De werken betroffen de aanleg van een parkingterrein (Bergen,
3 januari 1990, Pas., 1990, II, 136, noot).
674. DUUR EN VORDERINGSTERMIJN.- Minder duidelijk, bij gebrek aan een
wettelijk voorschrift, is de precieze duur van deze aansprakelijkheid en de
termijn waarbinnen de opdrachtgever na het ontdekken van het gebrek zijn
vordering tegen de aannemer en/of de architect dient in te stellen (zie
hierover o.m. bij Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, Antwerpen, Kluwer
rechtswetenschappen, 1994, 767-771; De Coster, S., ,De aansprakelijkheid
na oplevering voor (Iichte) verborgen gebreken. Grondslag en toepassingsvoorwaarden", T Aann., 1989, (333), 351-362; Delvaux, A. en Beguin, Th.,
in ,Droit de Ia construction", Actualites du droit, 1992, 315-316; Flamme,
Ph. en Flamme, M.A., Le contrat d'entreprise. Quinze ans de jurisprudence
(1975-1990), Brussel, Larcier, 1991, 65-67; Foriers, P.A., ,La responsabilite
de !'entrepreneur apres reception. Retlexions a propos de !'arret de la
Cour de Cassation du 25 octobre 1985", T Aann., 1988, (261), 266-268;
Jassogne, C., ,La garantie decoulant des contrats d'entreprise: plus de 25
ans d'Msitations en doctrine et jurisprudence", Ann. Dr. Liege, 1988,
(251), 265-268; Nackaerts, W., ,Invloed van de aansprakelijkheid voor
Iichte verborgen gebreken op de tiehjafige aansprakelijkheid", R. W.,
1992-93, (169), 169-171; Rigaux, P., Le droit de l'architecte. Evolution
des 20 dernieres annees, Brussel, Larcier, 1993, 427-433; Van Schoubroeck, C., ,De aansprakelijkheid van de aannemer van bouwwerken en
de architect voor Iichte verborgen gebreken" (noot onder Cass., 25 oktober
1985), R. W., 1988-89, (670), 673-675). Ben belangrijk deel van de rechtspraak en de rechtsleer verdedigden dat de vordering tegen aannemer
en/of architect wegens Iichte verborgen gebreken, naar analogie van de
regeling inzake koopvemietigende gebreken (art. 1648 B.W.) moet worden
ingesteld binnen een korte termijn (zie de verwijzingen bij de geciteerde
auteurs).

In twee arresten uit de onderzochte periode heeft het Hof van Cassatie
hieromtrent zijn standpunt kenbaar gemaakt en een algemene regel geformuleerd, die voor de aannemingswereld helaas weinig praktische rechtszekerheid oplevert.
In een arrest van 8 april1988 (Arr. Cass., 1987-88, 1000; Pas., 1988, I, 921;
T Aann., 1989, 301) ging het om een vordering wegens problemen met
gevelstenen, ingesteld in 1977, hoewel de bouwheer de gebreken sedert 1973
kende en er toen tegen geprotesteerd had (de data van de opleveringen
blijken niet uit het cassatiearrest). Het Hof van Beroep van Gent stelde
enerzijds in het algemeen dat de toepassing van artikel 1648 B.W. inzake
koop (korte termijn) niet mag worden uitgebreid tot aannemingsovereenkomsten. Anderzijds oordeelde het Hof dat de vordering in casu niet laattijdig was ingesteld: bij een brief van juli 1973 had de bouwheer bij de
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aannemer geprotesteerd, dit is van zodra hij de gebreken kon vaststellen. Uit
latere briefwisseling bleek dat hij steeds in zijn protest had volhard. Zijn
talmen met de dagvaarding tot juli 1977 was enkel te wijten aan het feit dat
de aannemer steeds beloofd had om contact op te nemen met de leverancier
van de stenen, waardoor de bouwheer te goeder trouw kon veronderstellen
dat een minnelijke schikking bereikt zou worden. In die omstandigheden kon
de formele dagvaarding in 1977 volgens het Hof van Beroep niet als laattijdig aangezien worden. Het Hof van Cassatie verklaarde het door de aannemer ingeroepen cassatiemiddel (schending van een reeks wetsbepalingen
waaronder artikel 1648 B.W.) niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang, met
toevoeging van de principiele opmerking ,( ... ) dat inzake aannemingsovereenkomsten de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze vaststelt of
de rechtsvordering wegens verborgen gebreken tijdig werd ingesteld". Over
deal dan niet toepasselijkheid van artikel1648 B.W. spreekt het Hof zich in
het arrest van 8 april 1988 niet formeel uit; het bestreden arrest had, zoals
aangegeven, geoordeeld van niet.
In een arrest van 15 september 1994 (Arr. Cass., 1994, 748; J.T., 1995, 68;
R.Cass. 1995, 29, noot Baert, G.) neemt het Hof van Cassatie expliciet
stelling. Ret betrof een geval waarin de bouwheren, volgens de vaststellingen
van de feitenrechter, in de loop van 1983 beseften dat scheuren en schade in
hun pand voortvloeiden uit gebreken en wanprestaties. De gebreken waren
niet van aard om de stabiliteit van het gebouw aan te tasten, zodat er geen
grond bestond voor toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid. Op welk
ogenblik de voorlopige oplevering plaatsgevonden had, blijkt andermaal niet
uit het cassatiearrest: een definitieve oplevering was er form eel niet geweest
en de goedkeuring door de bouwheren werd afgeleid uit de integrale betaling,
zonder voorbehoud, van het honorarium van de architect en de aannemingsprijs. Het Hof van Beroep van Brussel verklaarde de tegen architect en
aannemer ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond, op grond van de
volgende vaststellingen en overwegingen: de opdrachtgevers van het werk
hebben pas in de loop van 1983 beseft dat de scheuren en de schade voortvloeiden uit gebreken en wanprestaties; in datzelfde jaar en sporadisch in
1984 hebben ze steeds getracht een minnelijke oplossing te vinden, waartegen noch de architect, noch de aannemer uitdrukkelijk gekant waren;
in januari 1985 raadpleegde de aannemer nog het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), niettegenstaande het
feit dat de technische raadgever van zijn verzekeraar het dossier wilde
afsluiten; het stilzwijgen nadien van de opdrachtgevers, tot de maand december 1985 toen zij aan hun medecontractanten opnieuw vroegen om het pand
te komen bezichtigen en zich vervolgens tot de Orde van Architecten
wendden, kon niet worden uitgelegd alsof zij de gebreken, die volgens hen
steeds talrijker werden, hadden aanvaard. V olgens de Brusselse raadsheren
vereisen de bepalingen van het Burgerlijk W etboek betreffende de aannemingsovereenkomst niet dat de vordering op grond van (Iichte) verborgen
gebreken binnen een korte tijd wordt ingesteld. Die vordering zou aileen
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maar onontvankelijk kunnen worden verklaard indien de opdrachtgever van
het werk de gebrekkige toestand in feite had aanvaard. Een dergelijke
aanvaarding kan, in geval van stilzitten van de opdrachtgever, slechts worden
afgeleid uit het verloop van een zodanig lange tijd sedert de ontdekking van
de gebreken, zonder reactie van de opdrachtgever, dat dit niet anders kan
worden uitgelegd dan als een aanvaarding van de gebrekkige toestand. Dit
was volgens het Hof van Beroep in casu kennelijk niet het geval. Naast een
vergeefse aanvechting van het principe zelf van de aansprakelijkheid van
aannemers en architecten voor lichte verborgen gebreken na de goedkeuring,
voerde de architect voor het Hofvan Cassatie in bijkomende orde aan, dat de
vordering wegens die gebreken, naar analogie van de regeling inzake koop
(art. 1648 B.W.), wel degelijk moet worden ingesteld binnen een korte
termijn, waarvan de aanvang en de duur dan wel op onaantastbare wijze
door de feitenrechter wordt vastgesteld. Het Hof van Cassatie verwierp ook
dit onderdeel van de voorziening. In het arrest van 15 september 1994
verklaart het Hof in principiele bewoordingen dat artikel 1648 B.W., dat
inzake koop bepaalt dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende
gebreleen binnen een korte tijd moet worden ingesteld, niet toepasselijle is op
de aannemingsovereenkomst. Het Hof herneemt zijn formulering uit 1988
(supra), dat inzalee aannemingsovereenkomsten de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze oordeelt of de vordering op grond van (lichte)
verborgen gebreleen dooF-de-bouwheer~opdra-chtgever tijdig is ingesteld. In
casu leon het Hof van Beroep volgens het hoogste rechtscollege uit de
weergegeven vaststellingen en overwegingen wettig afleiden dat de opdrachtgevers hun vordering niet te laat hadden ingesteld.
In een summier gemotiveerd vonnis stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg
van Nijvel dat de verjaringstermijn om een vordering in aansprakelijkheid
voor ,lichte" verborgen gebreleen bij aanneming van bouwwerken in te
stellen dertig jaar bedraagt. Men lean het met deze stelling niet eens zijn
(Rb. Nijvel, 5 september 1991, JT., 1993, 25, noot Boigelot, E.).
De waarborgtermijn voor ,lichte" verborgen gebreken, mag niet langer zijn
dan tien jaar. De vordering op grond van lichte verborgen gebreken moet
binnen een korte termijn ingesteld worden (Brussel, 26 september 1990,
R.G.A.R., 1993, nr. 12.156).
De Rechtbanle van Eerste Aanleg van Brussel plaatst terecht de aanbouw van
een tennisterrein binnen de categorie van werken die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid. Terloops wordt gezegd dat het hiervoor niet nodig
is dat er een bouwvergunning zou zijn. Controversieel is de kwalificatie van
het gebrek waarvoor art. 1792 B.W. ingeroepen kan worden: het gebrek dat
de zaak ongeschikt maakt voor het gebruile waartoe men ze bestemd heeft.
Voor de ,lichte" verborgen gebreken moet de vordering binnen een korte
termijn ingesteld worden. Het gebrek verscheen in april1985, maar er werd
pas in januari 1987 gedagvaard. Dit is helaas te laat (Rb. Brussel, 27 juni
1988, R.R.D., 1989, 315, noot Jadoul, P.).
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675. ANALOGIE MET ART. 1648 B.W.?- De aansprakelijkheid van de aannemer
voor verborgen gebreken vindt zijn grondslag in het feit dat de goedkeuring
zich niet kan uitstrekken tot een werk dat met een gebrek behept is dat de
opdrachtgever niet kende en ook niet hoorde te kennen. Bij een aanneming
moet men niet verwijzen naar de korte termijn van art. 1648 B.W.: hoogstens
kan men op grond van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de
overeenkomsten van de opdrachtgever eisen, dat hij na de ontdekking van het
gebrek geen houding aanneemt die onverenigbaar is met zijn voomemen om
een vordering in te stellen tegen de aannemer. Ret gebrek is een abnormaal
kenmerk dat intrinsiek kan zijn of functioned Er is een functioned gebrek
wanneer het werk dat gerealiseerd werd, niet beantwoordt aan het gebruik dat
de opdrachtgever op het oog had, alhoewel het goed vrij is van elk intrinsiek
gebrek; uiteraard moet het gebruik dat niet normaal is in het contractuele
veld ge"integreerd zijn. Een overcapaciteit van de koelingsinrichting van een
ijsbaan die door het abnormale elektriciteitsverbruik de winsgevende uitbating van de ijsbaan danig bemoeilijkt, maakt een functioned gebrek uit.
Indien de overcapaciteit binnen redelijke perken blijft, is dat niet het geval
(Bergen, 2 maart 1992, J.L.MB., 1992, 1262, noot Louveaux, B.). Door haar
arrest van 25 oktober 1985 heeft het Hof van Cassatie aanvaard dat de
opdrachtgever het recht had om de aansprakelijkheid van de aannemer voor
verborgen gebreken in te roepen, zelfs indien deze de stevigheid van het
gebouw of een essentieel element ervan niet aantasten. Maar dit veronderstelt dat de bouwheer het bewijs levert van de fout van de aannemer, zoals dit
ook het geval is voor de tienjarige aansprakdijkheid. In tegenstelling echter
met de tienjarige aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken niet van openbare orde en kan ze het voorwerp uitmaken
van een contractuele regeling. Met betrekking tot de termijn waarin gereageerd moet worden door de opdrachtgever blijven er, zoals hoger gezegd,
vragen bestaan. De vordering moet ingesteld worden binnen een korte
termijn vanaf de ontdekking van het gebrek. De feitenrechter apprecieert
op soevereine wijze of de vordering tijdig werd ingesteld (Cass., 8 april
1988). Er is nu eensgezindheid om te stellen dat de vereiste van een korte
termijn zijn grondslag niet vindt in art. 1648 B.W., dat eigen is aan de
koop. Maar men verschilt van mening wat betreft de ware grondslag van
die termijn. Voor de ene gaat het om rechtsverwerking, voor de andere is
het een vereiste van rechtszekerheid, en voor nog anderen betreft het de
uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, zoals in het besproken
arrest gesteld wordt. Er werd nochtans geoordeeld dat de bouwheer niet
verplicht is de vordering in te stellen binnen de korte termijn die volgt op de
ontdekking van het gebrek (Rb. Brussel, 23 mei 1982, aangehaald door
P. Rigaux, JT., 1991, 586). Er werd ook geoordeeld dat het de opdrachtgever niet ten kwade geduid mocht worden de vordering slechts te
hebben ingesteld na ontvangst van het verslag van de in kort geding
aangestelde deskundige: de vordering kon niet eerder ingesteld worden,
tenzij men het zoeken naar een minnelijke oplossing in het gedrang zou
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gebracht hebben (Luik, 4 juni 1992, J.L.M.B., 1992, 905). Indien de
vordering ingesteld wordt binnen een korte termijn na de ontdekking van
het Iichte verborgen gebrek, mag dit dan nog na verloop van de tienjarige
aansprakelijkheidstermijn? Een antwoord in bevestigende zin zou de
paradox opleveren dat de opdrachtgever om het verloop van de tienjarige
termijn niet voor de voeten geworpen te krijgen er belang bij heeft de
ernst van het gebrek te minimaliseren. Zie hierover Delvaux A. en
Beguin, Th., , La reception de l'ouvrage et les consequences juridiques
en matiere immobliere", Droit de la construction, Actualites du droit,
1992/1, 436 e.v.
Een bouwheer beklaagt zich over zeer belangrijke waterinsijpelingen. De
buitenschrijnwerkerij werd in 1983 uitgevoerd. In februari 1990 werd door
een gerechtsdeurwaarder een P.V. opgesteld. Ondertussen werden pogingen
gedaan om aan de toestand te verhelpen. De rechtbank stelt dat de tienjarige
aansprakelijkheid hier niet kan ingeroepen worden omdat de stevigheid van
het gebouw niet in het gedrang komt. Maar rechtbank stelt ook dat de korte
termijn van art. 1648 B.W. niet van toepassing is en verwijst naar het
cassatiearrest van 8 april 1988. In dat geval werd een arrest van het Hof
van Beroep van Gent bevestigd dat de bouwheer toegelaten had in rechte op
te treden vier jaar na de ontdekking van het gebrek, voor zover uit zijn gedrag
niet afgeleid kon worden dat hij hieraan v~gallk:t ll;:tQ. De vordeting van_de
bouwlieel." wordtiiog tlfdig-bevonden. Het kopje spreekt van de dertigjarige
garantie, maar hiervan vindt men geen spoor in het vonnis (Rb. Marche-enFamenne, 28 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 527).
Tussen partijen werd, door het ondertekend terugzenden van een bestelnota
door de opdrachtgever in november 1989, overeengekomen dat een aannemer een vloeroppervlakte van 52 m 2 zou bekleden met een laag tweecomponenten-epoxy-coating. In december 1989 werd de factuur betreffende
deze werken aan de opdrachtgever gezonden, gevolgd door ingebrekestellingen in maart en april 1990. De aannemer gaat tot dagvaarding over op
31 juli 1990. Enige tijd na uitvoering van de werken blijkt de aangebrachte
verflaag evenwel te verdwijnen. Vermits het uitgevoerde werk niet de
bev1oering zelf betreft, waarvan het tenietgaan volgens de rechtbank grote
hinder zou veroorzaken en die de soliditeit van het gebouw zou aantasten,
maar wel de bekleding van een reeds bestaande vloer, kan de tienjarige
aansprakelijkheid niet worden aanvaard. Dit belet de gedaagde echter niet
het bestaan van een verborgen gebrek betreffende minder fundamentele
onderdelen van het gebouw in te roepen, op voorwaarde dat dit gebeurt
binnen een korte termijn na het aan het licht komen ervan, naar analogie met
art. 1648 B.W. Vermelden we dat in de algemene aannemingsvoorwaarden
op de uitgevoerde werken een waarborg van 2 jaar vanaf de beeindiging van
de werken gegeven werd. Doch de opdrachtgever die in gebreke is gebleven
tijdig de uitgevoerde werken te betalen, zou van iedere waarborg vervallen
zijn. De vrederechter meent dat de exceptio non adimpleti contractus niet
mag worden ingeroepen in omstandigheden, waarin dit strijdig is met de
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goede trouw. De waarborgverplichting van de aannemer blijft dus bestaan,
ondanks het feit dat de opdrachtgever niet betaalde (Vred. Antwerpen,
11 februari 1991, D.C. CR., 1991-92, 1039, noot Demuynck, I.).

676. CONTRACTUELEREGELINGEN.- Anders dan de tienjarige aansprakelijkheid voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw in het gedrang
brengen, raakt de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken de
openbare orde niet. Bet staat de partijen derhalve in beginsel vrij om
contractueel de aannemer en/of de architect geheel of gedeeltelijk van deze
aansprakelijkheid te ontslaan (zie hierover uitgebreid, met bijzondere aandacht voor de beperkingen aan deze exoneratiemogelijkheid: Nackaerts, W.,
,Exoneratieclausules voor lichte verborgen gebreken bij aannemingscontracten", R. W., 1992-93, 1417-1425).
Contractuele afspraken omtrent de duur van de aansprakelijkheid en de
vorderingstermijn voor de opdrachtgever zijn als zodanig eveneens geldig
en binden de partijen. Bet praktische nut hiervan moge inmiddels duidelijk
zijn: bij ontstentenis van conventionele regeling zijn de betrokkenen overgeleverd aan de onaantastbare beoordelingsvrijheid van de feitenrechter
omtrent de tijdigheid van de vordering wegens lichte verborgen gebreken.

677. ,LICHTE" VERBORGEN GEBREKEN. AKOESTISCHE ISOLATIE. -De kopers
van een appartement waren gerechtigd op een luxueuze realisatie van het
gebouw en op een akoestische isolatie die, zo niet uitzonderlijk, toch wel
uitstekend moest zijn. De door de promotor gevoerde publiciteit was ten deze
zeer duidelijk. De gevraagde prijs was er ook naar. De ten tijde van de bouw
toepasbare Belgische normen vertegenwoordigden niet noodzakelijk het
referentiecriterium m.b.t. het aan de kopers beloofde resultaat. Inderdaad
bepaalt een norm in de bouw in functie van de vordering van de wetenschappelijke kennis op een bepaald moment de minimum eisen, naar dewelke de vakman zich moet schikken op straffe van miskenning van de regels
van het vak. Bet hoort de gerechtsdeskundige toe te zeggen, gelet op de door
de rechter gedefinieerde criteria, welk eisniveau in concreto beantwoord
moest worden opdat in het gebouw het beloofde resultaat zou bereikt zijn. De
afWezigheid van enig voorbehoud betreffende de akoestische problemen in
het P.V. van voorlopige oplevering (problemen die pas aan de dag kwamen
bij de ingebruikname en wei in de mate dat de andere appartementen ook in
gebruik werden genomen) laat de promotor niet toe te beweren dat de
voorlopige oplevering dit gebrek dekt. Eigenlijk moest in dit geval geen
vordering in vrijwaring voor verborgen gebreken ingesteld worden, maar een
vordering op grond van niet-conforme levering. De publiciteit had een
bepaald akoestisch resultaat gegarandeerd en dit resultaat was niet verwerkelijkt. Een probleem van korte termijn was niet aanwezig, vermits de
voorlopige oplevering de promotor-verkoper zelfs niet toelaat te stellen dat
de zichtbare gebreken gedekt zijn; dus evenmin de conformiteit (Brussel,
14 januari 1993, T. Aann., 1993, 136).
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678. DRAAGWIJDTE DEFINITIEVE OPLEVERING.- De eisers hebben in 1985 in
de hall en in de living van hun woning een nieuwe tegelvloer laten leggen. In
de loop van 1987 verschijnen er scheu~en in de vloer, die door de deskundige-architect als volgt beschreven worden: fijne scheuren die men
voelen kan door de hand over de tegels te laten gaan. In februari 1988 wordt
de aannemer in gebreke gesteld en in juni van dat jaar wordt er gedagvaard.
De vrederechter stelt uiteindelijk in de ratio decidendi waarop het beschikkend gedeelte van zijn vonnis steunt, dat het hier gaat om ,lichte" verborgen
gebreken (des vices veniels) die gedekt zijn door de definitieve oplevering.
Dat is natuurlijk verkeerd. In de motivering staan er heel wat obiter dicta, die
ook helemaal naast de kwestie zijn. Ret toppunt is dat het hoedje dat de
weergave van het vonnis voorafgaat precies die obiter dicta in het licht stelt,
wat de lezer van het vaktijdschrift toch wel helemaal de verkeerde richting
opstuurt. Aldus zou de overheersende rechtspraak en rechtsleer de toepassing
van art. 1792 B.W. uitgebreid hebben tot de emstige en objectieve gebreken
die het comfort van de bewoner in gevaar zouden brengen. Aldus zou een
analogische toepassing van de artt. 1641 e.v. B.W. op het contract van
aanneming ten laste van de aannemer een dertigjarige aansprakelijkheid
leggen. Lieve help! (Vred. Herve, 17 oktober 1989, JL.MB., 1990, 463).
679. EXONERATIEBEDING. - De N.V. Ernest Ireland Properties heeft als
promotor een onroerend goed laten bouwen op de hoek van de Beliardstraat
in Brussel. Ze heeft de N.V. Egta met de algemene aanneming belast.
Laatstgenoemde heeft in onderaanneming aan de P.V.B.A. Lefever het
leveren en het plaatsen van het glaswerk toevertrouwd. Ret glas werd
gefabriceerd door de N.V. Glaverbel. De promotor heeft zijn rechten op
het onroerend goed overgedragen aan de eisers. De voorlopige oplevering
had plaats op 27 februari 1975 en de definitieve oplevering op 17 oktober
1975. In mei 1981 liet de syndicus aan de onderaannemer weten dat 11
dubbele ramen met condensatiedamp aangeslagen waren. Op 10 mei 1984
dagvaardden de eisers de promotor en de algemene aannemer. Laatstgenoemde roept de onderaannemer en Glaverbel in vrijwaring. De eisers doen
tegen de aannemer een beroep op de tienjarige aansprakelijkheid en op de
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Ret gebouw is samengesteld uit
een geraamte in beton dat vervolledigd wordt door een dubbele be glazing die
de functie vervult van uitwendige muren. Tien procent van de 312 beglazingen zijn behept met een gebrek. Zowel de eerste rechter als het Hof van
Beroep stellen dat op dit gebrek art. 1792 B.W. niet van toepassing is. Dit is
juist. Maar het Hof stelt ook dat na de definitieve oplevering de aannemer
voor de andere verborgen gebreken niet meer kan aangesproken worden. Dit
is niet in overeenstemming met de huidige cassatierechtspraak. Terecht
wordt de zijdelingse vordering van de eisers tegen Glaverbel afgewezen,
vermits ze geen schuldeisers zijn, noch van de aannemer noch van de
onderaannemer. Ook een rechtstreekse vordering tegen Glaverbel wordt
afgewezen. In de noot onder het arrest vememen we dat in het contract
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met de hoofdaannemer gestipuleerd werd dat de termijn van de tienjarige
aansprakelijkheid begint te lopen bij de voorlopige oplevering, terwijl de
,lichte" verborgen gebreken gedej(t worden door de definitieve oplevering.
Dit is natuurlijk een goed motief om de vordering van de eisers ongegrond te
verklaren. Dergelijk beding is inderdaad geldig. In de motivering van het
arrest wordt echter in geen talen gesproken over dit beding (Brussel, 9 mei
1986, T Aann., 1988, 242, noot Flamme, M.-A.).
680. LOUTERE UITVOERINGSFOUT. - Een echtpaar kocht in februari 1979 een
appartement en verhuurde het zodra de bouwwerken af waren in augustus
1981. Het appartement bevindt zich hoven datgene dat verworven werd door
het Gemeentelaediet om een bankagentschap te vestigen. De oorspronkelijke
stabiliteitsstudie voorzag dat ondersteuningsbalken en gewapend beton de
verschillende niveaus zouden scheiden. Het Gemeentekrediet vroeg de weglating van de balk die voorzien was aan het plafond van zijn agentschap en
het ingenieursbureau stelde een nieuwe stabiliteitsberekening op waaruit
voortvloeide dat die balk wel kon weggenomen worden, maar dat dan een
dikkere laag gewapend beton moest worden gegoten om de afWezigheid van
die ondersteuningsbalk te compenseren. Dit heeft de aannemer niet gedaan.
In juli 1983 werd het echtpaar door hun huurder gei:nformeerd dater in de
muren van de living en van de badkamer scheuren verschenen en dat het
behang in de living gescheurd en de tegeltjes in de badkamer gekloven
waren. Het staat vast dat dit gebrek zijn oorsprong vindt hetzij in een fout
die begaan werd door het ingenieursbureau dat de stabiliteit berekende, hetzij
in een fout bij de uitvoering van de werken door de aannemer, hetzij in een
samenloop van conceptiefout en uitvoeringsfout. Jegens het echtpaar moet
de aannemer instaan voor mogelijke fouten van het studiebureau. Het is
duidelijk dat het fenomeen te wijten is aan het weglaten van de steunbalk in
het plafond van de lokalen van het Gemeentekrediet. Maar het is niet
aangetoond dat de beslissing om die balk weg te nemen foutief was. De
rechtbank aanvaardt dus dat er een uitvoeringsfout is en geen conceptiefout
bij de berekening van de stabiliteit. Het verweer van de aannemer dat.zijn
aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken gedekt is door de oplevering
wordt niet aanvaard. De aannemer wordt veroordeeld om aan het echtpaar
een vergoeding van 470.862 frank te betalen (Brusse1, 8 februari 1990, Res.
Jur. Imm., 1990, 179).
681. GEBREK AAN DE WATERLEIDING.- Art. 1792 B.W. vereist het bestaan
van een emstig gebrek dat de stevigheid van het gebouw in het gedrang
brengt. Dit is in casu niet het geval, vermits een gebrek aan de waterleiding
niet kan beschouwd worden als voldoende emstig om de stevigheid van het
gebouw in het gedrang te brengen. Anderzijds maakt art. 2270 B.W. de
aansprakelijkheid van de aannemer afhankelijk van het feit dat het gebrek
grote bouwwerken aantast, m.a.w. de ruwbouw, wat in casu evenmin het
geval is. De gebreken aan de voltooiingswerken of aan de accessoire in-
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stallaties zijn noch essentieel, noch onontbeerlijk voor de stevigheid van het
gebouw, en dit onafgezien van het feit dat deze installaties onroerend zijn
geworden door bestemming (Rb. Antwerpen,_24 mei 1989, T Aann., 1990,
60). In dezelfde zaak oordeelde de rechtbank ten onrechte dat aan de
aansprakelijkheid van de aannemer een einde gekomen was door de definitieve oplevering. Het dispositiefvan het vonnis, waarbij de koper die van de
bouwheer gekocht had en die een vordering instelde tegen de aannemer
wandelen werd gestuurd, is toch correct omdat die koper zijn recht verwerkt
heeft door zonder enige voorafgaandelijke en tegensprekelijke expertise op
eigen initiatief en buiten weten van de aannemer een derde met herstellingswerken te belasten. Daarbij komt nog dat uit het dossier kan worden afgeleid
dat de koelinstallatie reeds meer dan 6 jaar voor problemen zorgde, zonder
dat men ooit de moeite nam de aannemer te verwittigen. Iedere klacht ter
zake die daama nog werd ingediend, moet beschouwd worden als laattijdig.
AFDELING3

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

682. AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER. -De aannemer Staat op grond van de
algemene regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid (artt. 13821384B.W.) in voor foutiefveroorzaakteschade aan derden~-Terzake gadeti
de gewone bewijsregels, ook wat de fout van de aannemer betreft. Uit de
vaststelling van het oorzakelijk verband tussen de uitvoering van aannemingswerken en het ontstaan van schade bij een naburige derde, zo moest het
Hof van Cassatie in herinnering brengen, volgt nog niet dat er een fout is
begaan in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. (Cass., 14 december 1990,
Arr. Cass., 1990-91, 419; JT., 1991, 743; Pas., 1990, I, 370; Verkeersrecht,
1991, 112). De Rechtbank van Turnhout had een aannemer veroordeeld tot
schadevergoeding wegens barsten in de muur van de afrit van een garage en
in de voorgevel van een naburig woonhuis, op grond van de overwegingen
dat de deskundige het oorzakelijk verband tussen de uitgevoerde werken en
de schade had aanvaard, dat uit deze schade zelf de fout van de aannemer
volgde, dat de aannemer er zich dan ook niet op kon beroepen de werken
volgens de regels der kunst te hebben uitgevoerd nu de deskundige het
oorzakelijk verband tussen ·de werken en de schade had weerhouden, en
dat zodoende het afdoende vermoeden bestond van de fout in hoofde van de
aannemer op grond waarvan deze aansprakelijk was. Men begrijpt perfect
dat de rechtbank oog heeft voor de soms emstige praktische moeilijkheden
voor derde-schadelijders om een welomschreven fout van de aannemer aan
te tonen, zelfs al zou een oorzakelijk verband tussen ,de uitvoering der
werken" en de schade vaststaan. Dat een motivering als de geciteerde voor
het hoogste rechtscollege zou sneuvelen, was evenwel voorspelbaar.
683. EIGEN ZORGVULDIGHEIDSPLICHT OPDRACHTGEVER. - Ook op de opdrachtgever zelf rust een zorgvuldigheidsplicht om schade aan derden te
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vermijden en die eigen zorgvuldigheidsplicht houdt niet op doordat de
opdrachtgever de vervulling ervan contractueel aan de aannemer heeft opgedragen (Cass., 14 januari 1994, Arr. Cass., 1994; 43, Pas., 1994, I, 40). Bij
werken aan een telefoonkabel voor rekening van de RTT had de aannemer
een nabijgelegen teledistributiekabel beschadigd. De eigenaar van de beschadigde kabel sprak zowel de aannemer als de RTT, opdrachtgever van de
werken, tot vergoeding aan. Aan de RTT verweet hij de onzorgvuldigheid
hem niet voorafgaandelijk van de uitvoering van de werken verwittigd te
hebben. Ter afwijzing van de vordering tegen de RTT verwees het Antwerpse Hofvan Beroep naar de omstandigheid dat de RTT aan de aannemer
had opgedragen de liggingsplannen van de andere leidingen op te vragen, dat
de aannemer contractueel verantwoordelijk was gesteld voor alle schade die
het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van de werken, en dat het
toepasselijke ministerieel besluit van 10 augustus 1977 (art. 30, § 2) bepaalt
dat de aannemer al de maatregelen moet nemen om de bescherming, de
instandhouding en de integriteit van bestaande constructies te verzekeren.
Door op die gronden de RTT vrijuit te laten gaan, schond het Hof van Beroep
de artikelen 1165, 1382 en 1383 B.W. (Cass., 14 januari 1994, geciteerd).
Om een vordering wegens abnormale burenhinder ten gevolge van werken
(volledig) afte wijzen omdat de eiser door zijn eigen daad tot de schade heeft
bijgedragen, moet worden vastgesteld dat de schade, zoals zij zich concreet
heeft voorgedaan, ook zonder die hinder ontstaan zou zijn (Cass., 18 januari
1990, Arr. Cass., 1989-90, 658; Pas., 1990, I, 591; Res Jur. Imm., 1990, 267;
R. W., 1991-92, 993). De eiser in deze zaak was een handelshuurder die van
de overheid compensatie vroeg omdat hij door de uitvoering van openbare
werken verplicht was geweest de opruiming van zijn voorraad veel langer
dan normaal te laten duren, zelfs tot na het verstrijken van de huurovereenkomst. Het Hof van Beroep van Brussel erkende dat de openbare werken
voor de eiser een bron van abnormale burenhinder waren geweest, doch wees
de schadevergoedingseis af omdat de handelaar de ingeroepen schade aan
zichze1f te danken had, nl. door te laat met de opruiming te beginnen. De
handelaar voerde hiertegen bij het Hof van Cassatie met succes aan dat uit de
enkele omstandigheid dat hij door zijn eigen daad tot het ontstaan van zijn
schade heeft bijgedragen nog niet mocht worden besloten tot het (volledig)
ontbreken van oorzakelijk verband tussen de hinder en de schade. Dit kon
welleiden tot een gedeelde aansprakelijkheid, maar om de schade-eis volledig afte wijzen wegens ontbreken van oorzakelijk verband had moeten zijn
vastgesteld dat de schade, zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan, ook
zou zijn ontstaan zonder de abnormale burenhinder; wat het bestreden arrest
niet had gedaan.

684. VRIJWARINGSBEDING. - Indien uit de aannemingsvoorwaarden blijkt
dat de aannemer, in zijn betrekkingen met de administratie, instaat voor de
gevolgen van de niet-aanduiding van de werken en het niet afdekken van een
kuil, zonder zich te kunnen beroepen op de verplichting tot toezicht die de
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administratie ten aanzien van derden heeft, wordt de verbindende kracht van
die overeenkomst geschonden door de rechter die de verplichting van de
aannemer om de administratie tegen de uitgesproken veroordelingen te
vrijwaren, beperkt op grond dat de administratie zelf ook een fout heeft
begaan door gebrek aan toezicht (Cass., 3 maart 1994, Arr. Cass., 1994, 225;
Pas., 1994, I, 227; Verkeersrecht, 1994, 233).
685. STRAFBEPALING. -Artikel27, tweede lid, van de Wet van 10maart 1925
op de elektriciteitsvoorziening stelt strafbaar zij die, bij gebrek aan voorzorg,
zonder opzet machines of inrichtingen voor de voortbrengst, de omzetting, de
bezorging en de benuttiging van elektrische energie vemielen ofbeschadigen
of die het vervoer daarvan op de wettelijk toegelaten lijnen en netten verhinderen of stremmen. De beschadiging van een kabel van een teledistributienet valt niet onder deze strafbepaling (Cass., 27 oktober 1989, Arr. Cass.,
1989-90, 287; J.T., 1990, 132; Pas., 1990, I, 253; R.W., 1989-90, 619).
686. AANNEMER EN BURENHINDER. - Eiser dagvaardde de aannemer en de
bouwheren in betaling van een schadevergoeding ingevolge schade aan zijn
woning aangebracht tijdens de uitvoering van werken aan de aanpalende woning. De rechtbank wijst de vordering jegens de aannemer af bij gebrek aan
bewijs van een fout in zijnen hoofde. De bouwheren worden veroordeeld tot
betaling van_ de geleden-schade op grond van art. 544 B.W. (Rb. -Tuffihout,
12 april1983, Turnh. Rechtsl., 1988, 60), bevestigd in beroep op 26 maart 1986.
687. HINDER DOOR OPENBARE WERKEN. - Algemeen inzake hinder door
openbare werken vallen voor de behandelde periode enkele interessante
uitspraken te noteren (zie Kokelenberg, J., Van Sinay, Th. en Vuye, H.,
,Overzicht van rechtspraak (1989-1994) Zakenrecht", TP.R., 1995, (503),
nrs. 54-55, p. 573-577; Dalcq, R.O. en Schamps, G., ,Examen de jurisprudence (1987-1993) La responsabilite deiictuelle et quasi-delictuelle",
R.C.J.B., 1995, (525), nr. 31, p. 575-577).
Een cassatiearrest van 28 januari 1991 verklaart dat het beginsel van de
gelijkheid voor de openbare lasten, dat o.m. is neergelegd in artikel11 van de
Grondwet (thans art. 16 van de Gecoordineerde Grondwet), inhoudt dat de
overheid niet zonder vergoeding lasten lean opleggen die groter zijn dan
degene die een particulier in het gemeenschappelijk belang moet dragen
(Cass., 28 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 572, noot J.F.L.; J.L.MB.,
1991, 1027; Pas., 1991, I, 509; R.C.J.B., 1992, 177, noot Hansenne, J; R. W.,
1990-91, 1407). Wegens schending van artikel 11 (thans art. 16) G.W.
verbreekt het Hof een arrest van het Hof van Beroep van Brussel (17 februari
1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.621) waarin het recht van de eisers beperkt was
geworden tot vergoeding van bijzondere schade, nl. lasten die de andere
omwonenden van de werken niet ondergaan hadden.
Meerdere aspecten worden in duidelijk perspectief gezet in een arrest van
23 mei 1991, met de zeer lezenswaardige conclusie van Advocaat-Generaal
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mevr. Liekendael. V ooreerst dat het beginse1 van de compensatieverplichting voor hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt,
ook op de overheid rust W at de forme1e gronds1ag ervan betreft, komt de
Advocaat-Generaal, na onderzoek van het verband tussen de twee bepalingen, tot de conclusie dat de benadeelde zijn compensatievordering tegen de
overheid formeel zowel kan steunen op artikel 544 B.W. (aileen) als op
art. 11 (tbans 16) G.W. In beide gevallen zal de rechter, bij de beoordeling
van de omvang van de hinder en bet onderzoek of deze de normale ongemakken van nabuurscbap al dan niet overschrijdt, nochtans rekening moeten
houden met de lasten die een particulier persoon in bet algemeen belang
moet dulden. De in casu aangevochten veroordeling van de overheid door bet
Hof van Beroep van Brussel werd verbroken we gens scbending van artikel
544 B.W., omdat het geweigerd had na te gaan of de hinder de lasten
overschreed die de particulier in het algemeen be1ang moet dragen en
integendeel had geoordeeld dat het niet terzake deed dat de werken nuttig
waren voor de gemeenschap (Cass., 23 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91, 943;
J.L.MB., 1991, 1029, noot Henry, P.; J.T., 1992, 267; Pas., 1991, I, 827,
concl. Adv. Gen. Liekendae1; R.C.J.B., 1992, 179, noot Hansenne, J.; Rev.
Not. B., 1991, 604; R. W., 1991-92, 463).
688. INSTORTING AANPALENDE WONING.- De eigenaar van een percee1 grond
liet een p~omotor toe erop te bouwen voor eigen rekening en deed hierbij
afstand van zijn recht van natrekking. De bouwpromotor stelde een aannemer aan voor uitgravingswerken. Door de onvakkundige uitvoering van
deze werken deed zicb een instorting voor in een aanpalende woning. Door
de schadelijders werden de eigenaar, de bouwpromotor, de aannemer, de
architect en de verzekeraar bouwplaatsrisico gedagvaard. Zowe1 tegen de
eigenaar die zijn eigendomsrecht op de grond had bewaard als tegen de
bouwpromotor, die op die grond een recht van opstal verworven had, kan een
vordering worden ingesteld op grond van art. 544 B.W. De naburige eigenaar
moet steeds instaan voor herstel van de verstoring van het evenwicht tussen
de buren door werken op zijn eigendom uitgevoerd, buiten elke fout om. De
aannemer daarentegen is op grond van art. 1382 B.W. aansprake1ijk voor
onvakkundig en foutiefwerk. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst
met de architect moet vermoed worden dat hij een volledige opdracht had,
met inbegrip van het toezicht. De afurezigheid van de architect op de bouwplaats bij de aanvang van kritieke uitvoeringsfases is fout. De verzekeraar
van de burgerlijke aansprakelijkheid moet de schadelijders vergoeden, en
niet de verzekerde, zodat de door de verzekeraar uitgevoerde betalingen niet
in het vermogen van de gefailleerde promotor en aannemer komen (Antwerpen, 26 juni 1985, T. Aann., 1991, 360).
689. DE GASDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ IS GERECHTIGD DE THEORIE VAN DE
BURENHINDERIN TE ROEPEN.- Een hoteleigenaar had met het oog op uitbrei-

ding van zijn hotel het aanpalend gebouw doen s1open. Het verdwijnen van
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dit gebouw bracht de stabiliteit van het volgend huis in de rij dermate in
gevaar dat de politie de bewoners het huis liet ontruimen en de gasdistributiemaatschappij bij hoogdringendheid vroeg de gastoevoer naar dit huis af te
sluiten. De factuur voor deze werken en een daaropvolgende herstelling aan
vervormde leidingen werd eerst aan de ongelukkige ex-bewoner en daarna
aan de hoteleigenaar aangeboden. Geen van heiden wou betalen. Daarop
dagvaardde de distibutiemaatschappij ze allebei, weze het op verschillende
grondslag. Ten aanzien van de bewoner van het huis dat ontruimd werd, werd
de eis volledig afgewezen. De hoteleigenaar-bouwheer werd wegens burenhinder, enkel gebaseerd op art. 544 B.W. aangesproken. De rechtbank zegt
duidelijk dat er geen fout aanwezig was, maar meent dat terecht een beroep
gedaan werd op de theorie van de burenhinder, hier duidelijk begrepen als
evenwichtsleer. De afbraakwerken werden als emstige verstoring van het
bestaande evenwicht beschouwd, omdat zij een vrees voor instortingsrisico
hadden doen ontstaan ten gevolge waarvan de politie onder andere de
afsnijding van de gastoevoer had gevorderd. Dat de bewoner van het aanpalende huis verstoring van het evenwicht kan inroepen werd eigenlijk niet
eens in vraag gesteld. Enige jaren na de feiten, en nog v66r het aanhangig
maken van de zaak bij de rechtbank, had de bouwheer met deze buur tot
regeling van de schade een dading afgesloten. Het vonnis wordt echt interessant waar het ook de gasdistributiemaatschappij als een buur die zich op
overlast kan beroepen b~s~hoJ!wLTerecht merkt de rechtbank op dat deze
maatschappij. iti een dUbbel opzicht als gebuur beschouwd moet worden. De
meest originele, maar volkomen terechte, argumentatie is dat de maatschappij ook in zekere mate bezetter was van het aangrenzende gebouw, gelet op
haar wettelijke en contractuele verplichting te zorgen voor de bedeling van
het gas en de goede werking van de installatie erop aangesloten in het
gebouw van de abonnee. Die stellingname kadert volledig in de rechtspraak
door het Hof van Cassatie ontwikkeld i.v.m. het begrip nabuurschap (Rb.
Brussel, 17 september 1990, T.B.B.R., 1992, 367, noot Kokelenberg, J.).
Dat een distributiemaatschappij als bezetter van een deel van de openbare weg als gehinderde buur kan beschouwd worden, werd reeds eerder
aangenomen.
690. AFBRAAK DOOR MIDDEL VAN SPRINGSTOFFEN. - Het naleven van de
voorwaarden bepaald in de administratieve vergunning waarbij de aannemer
toelating kreeg met springstoffen te werken, ontsloeg hem helemaal niet van
de algemene zorgvuldigheidsplicht. De aannemer had bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten nemen rekening houdend met het risico dat eigen is aan
de gebruikte methode en met het feit dat er in de onmiddellijke nabijheid ook
andere fabrieken waren. Het gaat hier niet om uitzonderlijke voorzorgsmaatregelen die zich opdringen op het ogenblik van de feiten en waarvan men
alleen maar na het experiment de noodzakelijkheid kon inschatten. De opdrachtgever heeft de aannemer geen uitvoeringsmethode opgelegd en hij was
evenmin be last met het onderzoeken van de voorzorgsmaatregelen die dienden
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te worden getroffen wegens het gebruik van springstoffen. Zelfs indien
ingenieurs deelnamen aan sommige testen met springstof wordt hierdoor niet
bewezen, noch aangetoond, dat zij actiefhebben deelgenomen aan de technische voorbereiding van de aangeklaagde dynamitering, zodat aan de opdrachtgever geenszins een foutieve inmenging in de conceptie of in de uitvoering van
de afbraakwerken kan worden verweten. Maar de opdrachtgever die zijn erf
wijzigt en daar trouwens gerechtigd toe is, in casu door de bestaande gebouwen te laten afbreken door een tussenpersoon, moet als objectiefaansprakelijk
beschouwd worden voor de burenhinder. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat
de hinder voor de buunnan een voortdurend karakter heeft: de vaststelling
volstaat dat de hinder bovenmatig was, zoals blijkt uit de omvang van de
schade die vastgesteld werd door de deskundige. Hoewel de nalatigheid van de
aannemer vaststaat en in feite het verzekerde risico heeft vergroot, kan uit de
concrete elementen van de zaak niet vastgesteld worden dat de aannemer zich
rekenschap gaf of had moeten geven van deze verzwaring. Zelfs indien de
ladingen slecht geplaatst of slecht berekend werden, wordt niet bewezen dat de
aannemer op dit punt bijzonder slordig is geweest. Er zijn hier althans geen
duidelijke technische inlichtingen over. Door aan de schadelijder het genot toe
te kennen van de grond die paalde aan diegene waarop de afbraak werd
gepland, op het ogenblik dat deze aan de gang waren, heeft de opdrachtgever
ongetwijfeld de uitvoeringsvoorwaarden van de aannerningsovereenkomst die
hij met de aannemer gesloten had moeilijker en gevaarlijker gemaakt. Ret
scheppen van een gevaarlijker situatie kan hier evenwel niet als een fout
beschouwd worden. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te vrijwaren
voor alle veroordelingen die in zijn hoofde ten voordele van de buurman
zouden worden uitgesproken. De opdrachtgever op grond van art. 544 B.W. en
de gespecialiseerde aannemer op grond van art. 1382 B.W. worden in solidum
veroordeeld. Om reden van de fout die de aannemer beging is de vordering van
de opdrachtgever, in het kader van de verbintenissen tussen de medeschuldenaren in solidum, gerechtvaardigd (Brussel, 27 september 1985, T. Aann.,
1988, 355).

691. VERLIES VAN LICHT EN ZON. -De eisers zijn eigenaar van twee onroerende goederen die gelegen zijn in een smal straatje dat loopt langs het
huis van verweerster. Deze heeft bij gelegenheid van aanpassingswerken van
haar goed de achterste muur die op het straatje recht tegenover de huizen van
de eisers uitgeeft, de muur laten verhogen. De eisers klagen over een verlies
van licht en zon. De rechtbank stelt dat het eenvoudige feit dat de betwiste
werken werden toegelaten door de gemeente die een bouwvergunning (die
door de constructeurs geeerbiedigd werd) heeft afgeleverd, niet impliceert
dat er geen burenhinder zou kunnen veroorzaakt worden door de uitvoering
van deze werken (Rb. Brussel, 30 juni 1989, T.B.B.R., 1990, 360).
692. VERLIES VAN UITZICHT. - Twee eigenaars van panden gelegen in de
Anselmostraat in Antwerpen eisen op grond van de theorie van de buren-
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hinder vergoeding van de bouwheren van een gebouw dat langs de achterzijde aan hun panden paalt. Twee ramen in de achtergevel werden dichtgemetseld. De rechtbank stelt dat de ingeroepen dertigjarige verkrijgende
verjaring van een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht op een aanpalend erf
geen erfdienstbaarheid non aedificandi met zich brengt, maar dat het feit er
tegenaan te bouwen en een einde aan de erfdienstbaarheid te maken wel een
verplichting meebrengt tot vergoeding op grond van art. 544 B.W. Een fout
van de aannemer sluit de veroordeling van de bouwheer op basis van art. 544
B.W. niet uit (Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T. Aann., 1991, 271).

693. SAMENGAAN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER (ART. 1382
B.W.) EN BURENHINDER (ART. 544 B.W.). ONDERLINGE VERDELING: 50150. 142.796 frank wordt gevorderd ten titel van vergoeding van schade ontstaan
ingevolge een veenbrand in mei 1976, die zou te wijten zijn aan het dalen van
het grondwaterpeil, na uitvoering van ophogings- en profileringswerken in
opdracht van de gemeente. De aannemer die met die werken belast werd, is
krachtens het lastenkohier gehouden aile voorzorgen te nemen om de naburige eigendommen te vrijwaren. Dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Vandaar
zijn aansprakelijkheid op basis van art. 1382 B.W. De uitgevoerde werken
hadden een belangrijke daling van het grondwaterpeil tot gevolg. Hierdoor
droogde de aanwezige turflaag uit, zodat de brand, zodr~ hij in deze laag
woekerde, zich kon uitbreiden, en zulks :ZOiiuerafdoende mogelijkheid om te
blussen. De aannemer diende zich redelijkerwijze bewust te zijn van het
brandgevaar, evenals van de mogelijkheid dat een brand zich op ongestoorde
en oncontroleerbare wijze kon uitbreiden en verspreiden. De deskundige stelt
dat het onheil had kunnen vermeden worden, hetzij door de werken stop te
zetten en het aangrenzend veen nat te houden, hetzij door het aanbrengen van
damplanken om ondergrondse overslag van de brand te vermijden. De aannemer houdt voor dat dit supplementaire kosten zou veroorzaakt hebben. Dit
wordt echter niet als een argument aanvaard dat een gespecialiseerde aannemer van grootschalige grondwerken kon ontslaan van zijn plicht dergelijke
omvangrijke werken, die ingrijpende wijzigingen tot gevolg hadden onder
andere van relief en grondwaterpei1, zorgvuldig en volgens de regels van de
kunst uit te voeren. Voor de brand is de gemeente gehouden tot vergoeding
op basis van art. 544 B.W. (burenhinder). De gemeente en de aannemer
worden veroordee1d in solidum. Onderling zijn de gemeente en de aannemer
ieder voor de helft gehouden (Antwerpen, 4 januari 1989, Limb. Rechtsl.,
1989, 88).

694. DE DRAAIENDE KRAAN. - Een aannemer van bouwwerken installeert
een kraan en houdt geen rekening met het feit dat de draaibewegingen haar af
en toe het naburige appartementsgebouw doen overvleugelen. De eigenaars
van het onroerend goed die die oneerbiedige rotaties niet nemen, dagvaarden
de aannemer. De Rechtbank van Koophandel van Charleroi verbiedt onder
verbeurte van een dwangsom deze giratoire bewegingen. Het Hof van
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Beroep van Bergen bevestigt de eerste uitspraak. De beslissing wordt gesteund op twee punten. Enerzijds op art. 552 B.W. dat bepaalt dat de eigendom van de grond de eigendom impliceert van alles wat er zich hoven en
alles wat er zich onder bevindt, zodat de eigenaar van een onroerend goed
eigenaar is van het luchtruim hoven zijn goed. Hij kan zich dus tegen elke
schending ervan verzetten, zelfs indien er geen schade ontstaan is. Anderzijds wordt de theorie van de burenhinder ingeroepen. Het Hof stelt vast dat
de aanwezigheid van de kraan hoven het onroerend goed een gevaar schept
dat dermate erustig is dat het de normale burenhinder overstijgt. Kritiek op
deze uitspraak vindt men in een leuke en Romeinsrechtelijke noot getiteld
, Usque ad caelum! ". In die noot leren we dat er in het Rome ins recht
helemaal geen argumenten te halen zijn voor de regel ,cuius est solum, eius
est usque ad caelum", evenmin als voor het adagium ,de minimis non curat
praetor" (Bergen, 3 mei 1988, Rev. Not. B., 1988, 480; Ann. Dr. Liege, 1988,
402, noot Vigneron, R.).

695. ABNORMALE BURENHINDER IN HOOFDE VAN ,VERWIJDERDE" BUREN. -De
theorie van de burenhinder kan niet alleen ingeroepen worden door buren
wiens eigendommen aan elkaar palen, maar ook door buren wiens eigendommen verder van mekaar gelegen zijn. De buur-bouwheer stelt dat hij de
werken heeft uitgevoerd volgens de bouwtoelating, afgeleverd onder de verantwoordelijkheid van de stad Gent, zodat deze laatste dient in te staan voor de
fouten en de nalatigheid bij het afleveren van de bouwvergunning. Een fout
van de stad wordt echter niet bewezen. Op de stedelijke overheid rust de plicht
tot toepassing en naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en
stedebouw maar rusten niet de privaatrechtelijke plichten die wegen op de
eigenaar van het perceel waarvoor de bouwtoelating wordt afgeleverd. De
natuurlijke afloop van het water langsheen de grond van de bouwheer werd
onmogelijk omwille van de bouw van de ondergrondse parking die vergelijkbaar is met een ondoordringbare kuip die gesitueerd is op een plaats waar de
beek vroeger een zekere drainering verzekerde. Na de oprichting van het
kantoorgebouw kwam er een emstige ommekeer in de waterhuishouding
met als gevolg een aanhoudende extra wateroverlast in tuin en kelder van
het naburige woonhuis (Rb. Gent, 8 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 577).
696. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER VOOR BURENHINDER. - lngevolge verstevigingswerken op last van de Belgische Staat door de N.V. Gent
Dragging uitgevoerd aan het Kanaal Gent-Brugge, waarlangs de eigendom
van de eiser is gelegen, is schade ontstaan, veroorzaakt door trillingen tijdens
de heiwerkzaamheden. Het beding dat de aansprakelijkheid van de aannemer
uitbreidt tot het verhaal van buren wegens abnormale burenhinder moet eng
gei"nterpreteerd worden en dergelijke uitbreiding van aansprakelijkheid moet
blijken uit een uitdrukkelijke tekst die dit ondubbelzinnig stipuleert. Uit het
deskundigenverslag blijkt dat de N.V. Gent Dragging zich bewust was van
het gevaar van eventuele schade. Zij heeft de damplanken in de grond getrild
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met een vibro-blok en zag afvan een meer renderende uitvoeringswijze (valblok) omdat deze het risico voor schade zou vergroten. Ook hieruit vloeit
voort dat het de bedoeling was van partijen schade die het gevolg was van
uitvoering zonder fout in de overeenkomst ten laste te leggen van de aannemer. De aannemer wordt veroordeeld om de bouwheer te vrijwaren. De in
het art. 38 van het bestek in algemene bewoordingen geformuleerde vrijwaring volstaat volgens het Hof. Hoe dan ook werd dit uitdrukkelijk door de
aannemer onderschreven. In een noot wordt gesteld dat deze uitspraak
indruist tegen een gevestigde rechtspraak, volgens welke een in algemene
termen gestelde clausule die de aannemer aansprakelijk stelt voor de schade
die het gevolg is van de uitvoering van de werken, zich niet op impliciete
wijze uitstrekt tot de niet foutieve burenhinder (Gent, 27 april1987, T. Aann.,
1988, 367).
697. ZANDSTRALINGSWERKEN. - Een bank liet werken uitvoeren aan de
gevel van een onroerend goed op de Grote Markt van Hoei. Dit werk werd
opgedragen aan een firma European Surface Cleaning, die niet in het geding
is. Deze liet het werk uitvoeren door verweerster. De uitbater van een
kledingszaak, die buur is van de bank, beweerde als gevolg van de zandstralingswerken schade te hebben ondergaan. De bank wordt op grand van de
theorie van de burenhinder aansprakelijk gesteld. Maar de aannemer he~ft_
een fout begaandie-in oorzakelijkverbandmet de aimgerichte schade staat,
door noch de bouwheer, noch de buren te waarschuwen voor de mogelijke
schadelijke gevolgen. De aannemer wordt op grand van art. 1382 B.W.
veroordeeld om de bank te vrijwaren. In beroep wordt echter geen fout
weerhouden in hoofde van de aannemer. De verplichting tot het waarschuwen van de buren rust op de eigenaar-opdrachtgever en geenszins op de
aannemer (Luik, 8 oktober 1986, T. Aann., 1992, 275).
698.

ABNORMALE BURENHINDER: VEROORDELING IN SOLIDUM VAN DE AANNEMER

Een
buurman van het O.C.M.W. van Waver kloeg over gebreken in zijn onroerend goed sinds het O.C.M.W. met de werken voor een bouw met drie
verdiepingen was begonnen. Bij afbraakwerken ontslaat de loutere architectuuropdracht de architect niet van zijn raadgevingsverplichting, los van zijn
toezichtsplicht: het is dus niet relevant te stellen dat de beslissing bet gebouw
af te breken uiteindelijk door de opdrachtgever, in casu een O.C.M.W.,
genomen werd. Voor een architect, die te maken krijgt met de afbraak van
een vrij oud gebouw, is het niet abnormaal te voorzien dat de geplande
werken de stevigheid van het belendend pand in het gedrang kan brengen en
aangepaste maatregelen voor te schrijven om schade te vermijden, en tenslotte toezicht uit te oefenen. Het feit dat grondstudie en peilingen contractueel ten laste van de aannemer werden gelegd, mag de architect niet verhinderen te eisen dat deze volgens de regels van het vak worden uitgevoerd
en hem worden voorgelegd. Een architect is niet verplicht de berekeningen
EN DE ARCHITECT WEGENS ONVOLDOENDE VOORZORGSMAATREGELEN. -
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van de ingenieur na te zien en moet evenmin de rol van meestergast op zich
nemen. Indien echter blijkt dat zijn passieve houding ten opzichte van de
ontwerp- en uitvoeringsfouten mede oorzaak is geweest van de schade, zal de
aansprakelijkheid van zowel de architect als van de aannemer en de ingenieur op wie deze laatste een beroep deed, in het gedrang komen. De aannemer
die op grond van zijn contractuele verbintenis moest instaan voor de grandstudies en een betoningenieur belastte met de specifieke funderingsproblematiek, mag niet blindelings, op gevaar af zijn verantwoordelijkheid in het
gedrang te brengen, zijn onderaannemer grondwerken laten uitvoeren, zonder zich in het minst te bekommeren om de schade die de afbraakwerken
kunnen veroorzaken. Uiteindelijk blijkt dat de schade aan het belendend
pand uitsluitend te wijten is aan de respectievelijke fouten van aannemer en
architect. Beiden worden in solidum veroordeeld, ter vrijwaring van de
opdrachtgever en van de ingenieur op wie een beroep werd gedaan (Brussel,
19 april1991, T Aann., 1991, 351).

HooFDSTUK

3

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER:
BETALING VAN DE PRIJS
699. PRIJSBEPALING BIJ AANNEMING.- De eiseres was belast met de behandeling van de boekhoudkundige en fiscale problemen van verweerster. Er
wordt niet betwist dat tot juli 1985 de toevertrouwde taken emstig werden
volbracht. Tussen partijen werd voorafgaandelijk echter niets overeengekomen omtrent toepasselijke tarieven of een eventueel forfait binnen het kader
van een abonnement. Tot einde juli 1985 was eiseres boekhoudkundig
consulent van een N.V. en zulks sinds de oprichting van deze vennootschap.
In juli 1985 werd de relatie beeindigd op initiatief van de N.V. Laatstgenoemde betwist een honorariumnota. Principieel geldt dat bij gebrek aan
voorafbedongen prijs de gebruiker van de gepresteerde dienst het aan de
dienstverlener overlaat om de prijs van de gepresteerde dienst te bepalen. De
rechtbank zegt geenszins de bevoegdheid te bezitten om op basis van eigen
appreciatie en op klacht van de klant te beslissen welk bedrag als aanvaardbaar kan beschouwd worden. W el zou zij marginaal kunnen toetsen en
eventueel een deskundigenonderzoek bevelen, indien de klant met vergelijkende gegevens over dezelfde diensten een begin van bewijs zou aanbrengen
dat haar stelling grond zou verschaffen. De rechtbank verklaart de vordering
gegrond. In de mate dat de beneficaris van de diensten de mening zou
toegedaan zijn dat hem een buitensporige vergoeding wordt aangerekend,
zoals in casu het geval is, komt het hem derhalve toe daarvan het bewijs te
leveren (Kh. Brussel, 16 september 1987, TB.H., 1988, 245).
700. VASTE PRIJS. AFZONDERLIJKE LOTEN. -De feiten in het geding waren de
volgende: de aannemingsovereenkomst en het bestek bevatten voor een
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forfaitaire prijs van 1.259.280 frank bepaalde werken die in de posten 1-8.3
van het lastenboek beschreven stonden. De aannemer vorderde beta1ing
van dakwerken die hij eveneens uitgevoerd had. Die werken waren voorzien
op de plannen die aan de aannemer overhandigd waren. Het Hof beslist
dat het volstaat dat de dakwerken verschijnen in een van de twee documenten, met name de plannen opdat ze zouden uitgevoerd worden zonder
supplement, zelfs indien deze werken niet hemomen waren in het andere
document, met name het bestek. Wanneer in het kader van een aanneming
tegen vaste prijs het lastenboek bepaalt dat plans en bestek elkaar vervolledigen, is het voldoende dat een werk op een van beide documten voorkomt
om aanleiding te geven tot uitvoering zonder prijsverhoging. Zu1ks geldt
ook voor aile bijkomende werken en leveringen die noodzakelijk zijn of
normaal bij de beschreven werken horen voor een goede uitvoering en
verzorgde afwerking. De annotator stelt dat het Hof de overeenkornst tussen
partijen totaal verkeerd heeft gei:nterpreteerd. In het lastenboek wordt bedongen dat plannen en bestek mekaar aanvullen. Dit betekent echter niet dat
er een hierarchie bestaat tussen deze twee documenten ten voordele van de
plannen. De regel volgens welke de plannen in geval van strijdigheid met
andere documenten aileen moeten in aanrnerking genomen worden, is niet
absoluut. Dit kan zo zijn rn.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden van het werk.
Hetzelfde geldt echter niet voor wat betreft de natuur en de hoeveelheid
van de aangegane verbintenissen. In casu lijkt het de annotator dat twijfel
niettoegelaten wa~cVerscliilleiiae indicien openbaarden inderdaad het bestaan van een aannerning met gescheiden loten. De motivering die gebaseerd
is op de overhandiging van de plannen die een volledig afgewerkt huis
voorstellen is irrelevant. De forfaitaire prijs die de aannemer opgegeven
had was 1.259.280 frank. Men kan objectiefniet voorhouden dat zulke lage
prijs alle werken omvat die nodig zijn voor de oprichting van een volledig
afgewerkt huis (Antwerpen, 9 januari 1991, T Aann., 1992, 182, noot Van
Lierde, B.).
701. WERKEN TEGEN EENHEIDSPRIJS.- Een prijsofferte m.b.t. de afbraak van

een gebouw houdt de afbraak van v1oeren in, maar uit de plannen blijkt dat
op de plaats waar de gebouwen stonden de uitbreiding van een weg moet
komen. Hieruit blijkt de noodzaak tot verwijdering van de vloeren. Wanneer
een onvoorzien werk moet worden uitgevoerd, en de aannemer op 2 december 1987 bekend maakt tegen welke prijs hij dit werk zal uitvoeren, dient een
protest als laattijdig beschouwd wanneer de opdrachtgever wacht tot 18 december 1987 om zonder precisering te stellen dat de prijs overdreven is, en
slechts op 5 februari 1988, na de uitvoering, meedeelt welke prijs hij wel
aanvaardt. Wanneer de opdrachtgever de aannemer in gebreke stelde wegens
het niet-uitspreiden van opgestapelde grond en de aannemer hierop niet
reageerde, is de opdrachtgever gerechtigd de kostprijs van het uitspreiden
in rnindering te brengen op de aannemingssom (Kh. Gent, 19 juni 1990,
T Aann., 1991, 377).
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702.

SUPPLEMENTAIRE WERKEN ZONDER TOELATING VAN DE BOUWHEER UITGE-

Een aannemer vordert ongeveer 120.000 frank voor supplementaire werken. Het oorspronkelijk bestek bedroeg ongeveer 29.000 frank voor
herstelwerken aan een dak. De Rechtbank van Verviers stelt dat het strijdig is
met het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd als een vakman een particulier meesleept tot een uitgave die 5 maal
hoger ligt dan het bedrag vermeld in het oorspronkelijk bestek, zonder op
voorhand de aandacht van de klant te vestigen op de omvang van de kosten
van de gevraagde wijzigingen. Het is volgens de rechtbank immers best
mogelijk dat een leek terzake geen precies beeld hierover heeft. Wel stelt de
rechtbank een deskundige architect aan metals opdracht de aan de meerwerken te wijten meerwaarde van het goed vast te stellen. De rechtbank zegt
dat het de beginselen van de verrijking zonder oorzaak zal toepassen. Eigenaardig is dat nergens in het vonnis melding wordt gemaakt van art. 1793
B.W. dat voor het gestelde probleem toch een duidelijke oplossing biedt (Rb.
Verviers, 4 november 1991, T Aann., 1993, 265).
VOERD. -

703.

SUPPLEMENTAIRE WERKEN UITGEVOERD MET TOELATING VAN DE BOUW-

-De zaak betrof renovatiewerken aan een luxe-kledingzaak in hartje
Brussel. Oorspronkelijk was de prijs vastgelegd op ongeveer 4 miljoen,
terwijl in de loop van de werken supplementaire werken besteld werden
voor een bedrag van meer dan 1.400.000 frank. Het akkoord van de opdrachtgever werd gegeven op een brief waarin de meerprijs meegedeeld
werd en dat voor akkoord ondertekend werd. Het oorspronkelijk ontwerp van
de architect werd gewijzigd zoals vereist door het organisme van technische
controle, met name SECO. Die wijziging was niet het gevolg van enige
tekortkoming van de aannemer, en gaf recht op het prijssupplement dat
gevorderd wordt door de aannemer, ondanks de forfaitaire aard van de
overeenkomst. Dit is volgens de Rechtbank van Brussel zeker het geval nu
blijkt dat de aannemer in zijn offerte voorbehoud had gemaakt m.b.t. de
gevolgen van de eisen van SECO en dat de meerwerken die door SECO
geeist werden het voorwerp uitmaakten van een uitdrukkelijk akkoord van de
klant (Rb. Brussel, 11 februari 1983, T. Aann., 1990, 374).

HEER.

704. KORTINGEN OP LEVERINGEN VAN BOUWMATERIALEN. - In beginsel komt
de door de leverancier toegestane korting aan de vakman ten goede die de
materialen plaatst en wordt ze slechts toegestaan aan de koper indien hij
het plaatsingswerk zelf uitvoert. De aannemer is derhalve gerechtigd om,
overeenkomstig deze praktijk in de bouwsector en het door de k1ant aanvaarde beding, de volle prijs aan te rekenen voor de materia1en die hij zelf
heeft moeten plaatsen (Brussel, 14 januari 1992, T. Aann., 1993, 306).
705.

RONORARIUMVOOR RET OPSTELLEN VAN DE PLANNEN EN RET BEKOMEN VAN

Een vastgoedmakelaar weigerde een architect
honoraria te betalen voor het opstellen van de plannen en het bekomen
EEN BOUWVERGUNNING. -
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van een bouwvergunning voor twee villa's in Chaumont Gistoux, omdat er
hieromtrent geen opdracht was gegeven. Er was geen geschreven contract en
dit kon uitgelegd worden door de langdurige professionele betrekkingen
tussen de partijen. De voorhanden zijnde stukken bewijzen op zichzelf op
een voldoende wijze het akkoord van de vastgoedmakelaar omtrent de
opdracht die gegeven werd aan de architect. De wachttijd die de architect
in acht nam om zijn honorarium op te eisen mag niet gei"nterpreteerd worden
als een bekentenis dat er geen contractuele schuld zou zijn in hoofde van de
vastgoedmakelaar. Om een honorarium van 436.995 frank toe te kennen
berekend op de waarde van de volledige voorgenomen werken geraamd op
10 miljoen, beroept de rechtbank zich op de deontologische norm nr. 2 van
de Orde van Architecten van 1977 artt. 23 en 27 (Brussel, 15 september
1992, Res. Jur. Imm., 1993, 99; J.L.MB., 1993, 1301).
706.

OMVANG MONDELINGE ARCHITECTENOVEREENKOMST. BEWIJSLAST ARCHI-

Wanneer er betwisting ontstaat omtrent de draagwijdte van een
architectenopdracht waarvoor geen schriftelijke overeenkomst bestaat, rust
de bewijslast hieromtrent op de architect. In beginsel worden voor de begroting van de verschuldigde erelonen enkel de prestaties in aanmerking genomen die gesteund zijn op een niet betwiste opdracht of op een bewezen
akkoord. Ret ereloon op deze prestaties wordt berekend volgens het gebruikelijk tarief, zoals bepaald in dedeontologischenorm nr. z; rekerring houden<i met de volfedige afwerkingsprijs, ook al zou de afwerking naderhand
door de opdrachtgevers zelf worden uitgevoerd (Gent, 16 februari 1988,
T. Aann., 1990, 96).
TECT. -

707. HONORARIA VAN DE ARCHITECT. WERKEN UITGEVOERD DOOR DE BOUWHEER
ZELF.- Volgens de mondelinge overeenkomst van partijen was het hono-

rarium bepaald op 12% van het bedrag van de werken. Wanneer het bedrag
van de kosten die een werk met zich brengt, dank zij de werken die uitgevoerd worden door de bouwheer zelf en zijn familieleden, niet overeenstemt met de werkelijke waarde van het werk, moet laatstgenoemde waarde
in beschouwing genomen worden om het honorarium van de architect te
bepalen en niet de werkelijke kosten van de werken. W anneer het bedrag van
de voorziene uitgaven niet overeenstemt met de werkelijke waarde van het
werk, moet de laatstgenoemde waarde als basis dienen voor de vaststelling
van het honorarium (Luik, 20 maart 1989, J.T., 1989, 565).
708. HONORARIUM VOOR VOORAFGAANDELIJKE STUDIES. - Een architect
wordt door de gemeente belast met de studie van een voorontwerp van een
sportcomplex. Hij eist nadien van de gemeente de betaling van de studiekosten als herstel van de, contractuele of extra-contractuele, fout van de
gemeente die gedurende 5 jaar niet het minste gevolg gaf aan het door hem
ingediende voorontwerp. De gemeente voert aan dat er geen overeenkomst
is. Het Hof beaamt dat de gemeente steeds in het stadium van onderhan-
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delingen en eventualiteiten is gebleven, en dat de architect het risico heeft
genomen, om zonder enige financiele tegenprestatie, een volledige voorstudie te maken, met de hoop dat dit in hoofde van de gemeenteraad zou
leiden tot een princiepsbeslissing om hem de volledige opdracht van het
geplande complex toe te vertrouwen. Hieruit volgt volgens het Hof dat de
architect helemaal geen aanspraak kan maken op erelonen, noch op vergoeding voor gemaakte kosten. Behalve bij andersluidende overeenkomst kan de
architect geen aanspraak maken op een honorarium, indien hij een voorafgaandelijk werk uitvoert, met name het opstellen van voorontwerpen, in de
uiteraard aleatoire hoop om een belangrijke zaak toevertrouwd te krijgen
(Luik, 15 maart 1985, J.T., 1989, 565; R.R.D., 1989, 305; T. Aann., 1990,
371, noot Collon, 0.). Ret Hof stelt dat het een courante praktijk is, zowe1 in
publiekrechtelijke als in private aannemingen die op belangrijke installaties
betrekking hebben, om verschillende architecten te raadplegen om een
voorafgaandelijk voorontwerp op te stellen. Een dergelijke vraag zou geen
enkele contractuele band scheppen tussen partijen. De beslissing om het
gerealiseerde ontwerp niet uit te voeren kan in geen geval een contractuele of
een quasi-delictuele fout uitmaken. In casu was de architect zo onvoorzichtig
geweest een beding te aanvaarden dat elk honorarium uitsloot ,si ces
propositions n'etaient pas acceptees". Men kan de mening toegedaan zijn
dat de houding van de gemeente die gedurende vele jaren het stilzwijgen
bewaarde, het rechtmatig vertrouwen van de architect bedrogen heeft, vermits deze heeft kunnen geloven dat zolang zijn voorstellen niet uitdrukkelijk
verworpen werden, ze uiteindelijk zouden aanvaard worden. De houding van
de gemeente lijkt een quasi-delictuele fout uit te maken, volgens de annotator.
709. ERELONEN EN ONKOSTEN WEGENS SCHETSEN EN VOORONTWERPEN. - Zelfs
voor schetsen en voorontwerpen mag de architect kosten en erelonen aanrekenen indien de bouwheer niet bewijzen kan dat overeengekomen werd dat
de architect kosteloos zou werken. Honoraria die betrekking hebben op het
voorafgaandelijk werk worden berekend per vacatie en niet op basis van een
percentage van de vermoedelijke kostprijs van de bouw (Vred. Halle, 16 november 1988, T. Vred., 1992, 194).
710.

VERMINDERING VAN DE HONORARIA WEGENS W ANPRESTATIE VAN DE ARCHI-

De rechter kan het bedrag van het honoraria van de architect
verminderen, wanneer door een gerechtelijke deskundige vastgesteld werd
dat hij niet op correcte wijze zijn opdracht van leiding, controle en toezicht
op de werfheeft vervuld. Dit is zeker zo wanneer dit schuldig nalaten een van
de elementen van de schade van de bouwheer uitmaakt (Bergen, 10 februari
1989, J.L.MB., 1990, 447).

TECT. -

711. VERGOEDING BIJKOMENDE PRESTATIES. - Bij de beoordeling van het
forfaitair karakter van een overeenkomst moeten de scheidsrechters zoeken
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naar de bedoeling van partijen. In voorliggend geval blijkt, onder meer uit
het feit dat een aantal prestaties niet in het forfait waren begrepen en dat een
bijkomende vergoeding wel mogelijk was voor wijziging van de plannen, dat
de partijen aan het forfait slechts een beperkt en relatief karakter wensten te
geven. Wel hadden ze de bedoeling om het ereloon te berekenen op basis van
aanbestedingsprijzen en niet te laten bei:nvloeden door prijs-, salaris-, of
indexverhogingen. De architectenprestaties die buiten het oorspronkelijk
bestek vallen, moeten worden vergoed volgens de standaarden waarover
partijen vermoedelijk destijds zouden zijn akkoord gegaan en dit m.b.t. de
totale werkelijke uitgave voor het bouwwerk (Scheidsr. Uitspr., 5 augustus
1987, T. Aann., 1988, 303).
712. HONORARIA. WERKEN UITGEVOERD DOOR DE BOUWHEER. - Een architect
was belast met de leiding van de werken betreffende een uitbreiding van een
opslagplaats, maar de opdracht was evenwel beperkt tot de ruwbouw en het
dak. Volgens de mondelinge overeenkomst van de partijen waren de honoraria bepaald op 12% van de kosten van de werken (zie Delvaux, ,Traite
juridique des biitisseurs", 551). Wanneer dankzij de werken die door de
bouwheer zelf en door familieleden uitgevoerd worden, het bedrag van de
uitgaven voor de werken niet overeenstemt met de werkelijke waarde van het
werk, is het laatstgenoemde waarde die in beschouwing moet genomen
worden om de honm:aria van de architect te bepalen en·niet-de werkelijke
kost van de werken. Terecht werd de totale en werkelijke waarde geraamd
van de in het uitvoeringsplan en in het bijzonder lastenboek voorziene
werken die door de architect gerealiseerd werden. Aldus heeft hij binnen
de perken van de opdracht die hij heeft uitgevoerd recht op 63.799 frank
B.T.W. inbegrepen (Luik, 20 maart 1989, JT., 1989, 565).

713. HONORARIA VOOR VOORSTUDIES. - Een architect vorderde van de stad
Luik de som van 832.648 frank voor een voorontwerp voor de bouw van een
sportcomplex. Hij viste evenwel naast het net. Behalve bij andersluidende
afspraak heeft de architect geen recht op honoraria, indien hij een voorbereidend werk uitvoert door voorontwerpen op te stellen in de uiteraard
aleatoire hoop om een belangrijke zaak in de wacht te slepen (Luik, 15 maart
1989, JT., 1989, 565).
714.

FOUT VAN DE ARCIDTECT. GEEN INVLOED OP DE BETALING VAN HET ERE-

De schade die veroorzaakt wordt door gebreken die op rekening
van de architect kunnen gebracht worden, moet door hem vergoed worden,
zonder echter aanleiding te geven tot een vermindering van het overeengekomen ereloon. Eens te meer is de Nederlandse vertaling van het hoedje
verkeerd. V erder maakt het Hof van Brussel een onderscheid tussen de
schade door een gebrekkige isolatie, waarvan de vergoeding in solidum op
de architect en de aannemer gelegd wordt, de schade aan de open haard die
aileen maar aan een conceptiefout te wijten is en op de rekening van de
LOON. -
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architect komt, en de schade aan het dak, de dakpannen en het metselwerk
die alleen voor rekening van de aannemer komt (Brussel, 25 juni 1986, Res.
Jur. Imm., 1988, nr. 6149).
715. LOON. - Zelfs indien de prestaties van de architect beperkt bleven tot
een voorontwerp dat niet uitmondde in een architectenovereenkomst, moet
de arbeid vergoed worden; de honoraria zullen berekend worden rekening
houdend met de reeds geleverde prestaties (Vred. Namen, 15 september
1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 388).
716. MINWAARDE OP DE KOSTEN. - Een aannemer vorderde betaling van
ongeveer 114.000 frank voor de aanleg van een toegangsweg tot de garage
van de verweerder. De opdrachtgever wierp op dat er eerst nog bepaalde
herstellingswerken moesten worden uitgevoerd. De mogelijkheid om de
vereiste herstelwerken uit te voeren binnen de perken van een redelijk herstel
d.w.z. zonder dat die hem kosten zouden veroorzaken die buiten verhouding
zouden zijn, was volgens de aannemer problematisch. Een herstel in natura
vorderen in zo 'n hypothese zou een rechtsmisbruik uitmaken. De expert stelt
dan ook voor om van de kosten van het werk eerder een minwaarde af te
trekken. Er wordt 20% voorgesteld. Gezien de toch minder emstige aard van
de vastgestelde gebreken vindt de rechter dit redelijk (Rb. Brussel, 26 juni
1989, Res. Jur. Imm., 1991, 115).
717. B.T.W. OP DE HERSTELLINGSWERKEN. - Ook in geval van contractuele
wanprestatie moet de vergoeding die aan de schadelijdende partij toekomt
deze in staat stellen de schadelijke gevolgen van de tekortkomingen van de
andere partij integraal op te vangen, hetgeen niet mogelijk is zonder het
bedrag van de B.T.W. op de herstellingskosten (Vred. Zele, 28 juni 1989,
T Vred., 1990, 370).
718. IMPREVISIE? VERDELING ONKOSTEN TUSSEN DE DIVERSE BOUWHEREN. Wanneer een gemeente met andere gemeenten een overeenkomst sluit waarbij de investerings1asten voor de bouw van een gemeenschappelijk zwembad
verdeeld worden in functie van het inwonersaantal van iedere gemeente op
een bepaald ogenblik, maakt de latere verhoging van het inwonersaantal van
een van die gemeenten ingevolge haar fusie met een andere gemeente die
geen partij is in het contract, overmacht noch imprevisie uit die tot een
andere verde ling van de investeringslasten kan leiden. W anneer de aanpassing van een overeenkomst aan (niet onvoorzienbare) nieuwe gegevens niet
in het contract werd opgenomen, begaat een contractspartij die dergelijke
aanpassing weigert, geen rechtsmisbruik (Antwerpen, 6 mei 1987, TB.B.R.,
1990,299, noot Philippe, D.). De feiten waren als volgt: een aantal gemeenten waarvan de gemeente B. beslist in 1969 om een zwemdok op te richten.
Het zwemdok zal openstaan voor de scholen en de inwoners van alle
betrokken gemeenten. Deze zullen bijdragen tot de werkingsonkosten in
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verhouding tot het aantal inwoners. Bij K.B. van 17 september 1975 wordt de
gemeente B gefusioneerd met K; de nieuwe gemeente behoudt de naam B.
Als gevolg van deze fusie aanvaardt de gemeente B deel te nemen in de
werkingsonkosten van het zwemdok ten belope van het aantal inwoners van
de twee gefusioneerde gemeenten, maar niet in de investeringskosten. Deze
moesten inderdaad vastgesteld worden in functie van het aantal inwoners op
31 december 1975. Maar op die datum had de fusie nog geen gevolgen
gesorteerd, vermits de datum van inwerkingtreding 26 januari 1976 was. De
rechtbank eerst en vervolgens het Hof, verwerpen de vordering van de andere
gemeenten die afgesproken waren om het zwemdok te bouwen in 1969, om
de gemeente B te dwingen deel te nemen aan de investeringskosten ten
belope van het aantal inwoners van de twee gemeenten (B en K) verenigd.
Het Hof onderstreept met name dat op 31 december 1975 het Fusiedecreet
nog niet bekrachtigd was en dat K bijgevolg nog geen deel uitmaakte van de
gemeente B. De investeringskosten maakte een onkost uit die behoorde tot
het verleden, zodat de gemeente K vreemd bleef aan het contract betreffende
de oprichting van het zwemdok en van de daarbij horende investeringen. De
eiseressen stelden dat de wetgeving m.b.t. de fusie van de gemeenten een
onvoorzienbare omstandigheid uitrnaakte die het evenwicht verbrak in het
contract in de mate dat de financiele bijdragen van de contracterende
gemeenten buiten verhouding werden. Het Hof liet opmerken dat onvoorzienbare en abnormale omstapdigheden een partij-slechts van zijn verbinte~
nissen bevrijden in de hypothese van overmacht. Het feit dat de uitvoering
van het contract zwaarder werd kan niet volstaan om de debiteur te bevrijden.
De annotator breekt een lans om, zoals gebeurt in vreemde rechtstelsels in
bepaalde uitzonderlijke hypotheses, de mogelijkheid te aanvaarden om het
contract aan te passen in geval van ernstig onevenwicht van de contractuele
verbintenissen. De annotator betreurt de verwerping door het Hof van elke
wijziging van het contract, maar in de mate dat in casu de toepassingsvoorwaarden van een imprevisietheorie niet aanwezig waren kan hij zich
neerleggen bij het beschikkend gedeelte van de uitspraak.
719. VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE WERKEN DOOR BEN FOUT VAN DE
OPDRACHTGEVENDE OVERHEID. SCHADEVERGOEDING AANNEMER. Ben aannemer vordert schadevergoeding van het O.C.M.W. voor de opgelopen
vertraging bij de uitvoering van de elektrische inrichting van het nieuw
opgerichte bejaardentehuis in Sint-Truiden. Het wordt niet betwist dat de
werken met vijftien maanden vertraging beeindigd werden en dat de aannemer werd belet de werken binnen de voorziene termijn uit te voeren. De
volledige vertragingsperiode komt voor schadevergoeding in aanmerking.
Deze vertraging heeft de aannemer inderdaad in zijn planning gestoord. De
bedrijfs- en toezichtskosten, het industrieverlies en de vertraging waarmee de
genoten winst alsmede de borgsom werden uitgekeerd worden niet verminderd in de mate dat zich binnen deze verlenging de verlofperiode of slechte
weersomstandigheden voordeden. Door de verlenging van de aanneming
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moest de borgsom vijftien maanden Ianger dan voorzien ingehouden worden.
De aannemer heeft recht op een integrale vergoeding van zijn schade
(Antwerpen, 1 oktober 1990, T Aann., 1991, 313, noot).
720.

EENZIIDIGE WIJZIGING DOOR DE BOUWHEER VAN DE AANNEMINGSOVEREEN-

Het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan
de hoeveelheden kan niet gelijk gesteld worden met het wijzigen van de
uitvoeringsvoorwaarden ten gevolge van een wijziging van de studie, waardoor de te verwerken materialen verminderd worden. Het wijzigen van de
studie is toerekenbaar aan de opdrachtgever, die dan ook de gevolgen moet
drag en van de meerprijs die daaruit voortspruit. Wanneer een leverancier die
over een feitelijk monopolie beschikt, beslist een bepaald product, dat
voorgeschreven is door het bestek, niet meer te fabriceren, kan dit in hoofde
van de aannemer beschouwd worden als overmacht. Laatstgenoemde kan
dan ook eisen dat de opdrachtgever opdraait voor de meerprijs die de
leverancier vraagt. Indien de opdrachtgever beslist een forfaitaire post te
verminderen, rechtvaardigt dit op zich een prijsvermindering. Dergelijke
vermindering brengt geenszins bij toepassing van art. 1794 B.W. een recht
op vergoeding met zicb wegens verhoopte en acbteraf niet gerealiseerde
winst, zodra blijkt dat de aannemer veel meer werken heeft gekregen waarvan de omvang veel groter was dan de aangeklaagde vermindering (Scheidsr.
Uitspr., 9 april1981, T Aann., 1988, 299).
KOMST. MEERPRIJS.-

721. WERKEN UITGEVOERD ZONDER ARCHITECT. - Bij verbouwingswerken
aan een bestaand gebouw deed een aannemer een beroep op een studiebureau
voor bet opstellen van de betonplannen. Acbteraf vormde er zich een scheur
en de deskundige stelde vast dat het gebrek te wijten was aan een zware
conceptiefout, met name de ontoereikendheid van de plannen. Deze conceptiefout kon de gedeeltelijke instorting van het gebouw veroorzaken. De
rechtbank hield de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer aan, doch
niet voor het geheel. Hem komt van de schadevergoeding ten laste omwille
van bet feit dat de opdrachtgever geen beroep had gedaan op een architect.
Maar het studiebureau wordt tot vrijwaring van de aannemer veroordeeld
(Rb. Antwerpen, 9 apri11987, T. Aann., 1988, 328).

Wanneer de pleisterwerken rechtstreeks door de bouwheer aan een plafonneerder worden toevertrouwd, moet de hoofdaannemer buiten de zaak worden gesteld. Uit het deskundigenverslag blijkt dat de oorzaak van het
loskomen van het pleisterwerk het rechtstreeks gevolg is van het aanbrengen
van dat pleisterwerk op glad beton zonder voorbereidende werken. De aannemer-plafonneerder brengt zijn aansprakelijkheid in het gedrang door dergelijke pleisterwerken te willen uitvoeren zonder enige voorbereiding. Daartegenover staat dan ook weer dat de opdrachtgever eveneens aansprakelijk is
ten belope van 25% van de schade en dit omwille van het feit dat hij geen
beroep heeft gedaan op een architect die zich zeer zeker zou verzet hebben
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tegen het aanbrengen van p1eisterwerken op een g1adde onderlaag (Rb.
Antwerpen, 25 januari 1987, T. Aann., 1988, 215, noot).
De Wet van 20 februari 1939 (art. 4) verplicht de bouwheer een beroep te
doen op een architect telkens een bouwvergunning noodzakelijk is. Hierop
staat echter geen strafsanctie, zodat kleine gemeenten soms een bouwvergunning verlenen zonder nagekeken te hebben of een architect toezicht houden
zal op de toegelaten werken. De afwezigheid van een architect vermindert de
aansprakelijkheid van de aannemer slechts in de mate dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de fout die hij beging en het verzuim van de bouwheer
en het schadegeval. Dit oorzakelijk verband bestaat niet indien de door de
aannemer uit te voeren werken behoren tot de elementaire peritia artis. In
casu ging het echter om bijzonder delicate interventies. Daarom wordt de
aannemer voor 50% aansprakelijk gesteld. Indien de bouwheer daarenboven
een tweede onvoorzichtigheid begaat en een beroep doet op een heel eenvoudige aannemer zonder noemenswaardige opleiding, dan kan hij laatstgenoemde niet aansprakelijk stellen voor conceptiefouten die vermeden
hadden kunnen worden indien men beroep had gedaan op een architect.
Onze eenvoudige aannemer heeft de richtlijnen van de bouwheer nauwgezet
gevolgd. De bouwheer moet 75% van de schade dragen en 25% wordt ten
laste gelegd van de kleine aannemer die de verp1ichting had de aandacht van
de bouwheer te trekken op het wettelijk voorschrift (Rb. Brussel, 30 juni
1986, T.B.B.R., 1988, 142).

HOOFDSTUK4

BEEINDIGING VAN DE AANNEMING

722. WANPRESTATIEVANBEIDEPARTIJEN. -De omstandigheid dat de partijen
bij een aannemingsovereenkomst hun wederzijdse verbintenissen niet zijn
nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op en evenmin hun
gehoudenheid, naar evenredigheid van hun aandeel in die aansprakelijkheid,
tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen. De rechter die een aannemingsovereenkomst met toepassing van artikell184 B.W. wegens wanprestatie van beide partijen ontbonden verklaart, moet de schade waarop iedere
partij recht heeft wegens het niet-nakomen door de andere van haar verbiiltenissen, bepalen in evenredigheid met de ernst van de respectieve
tekortkomingen (zie Cass., 19 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 701; Pas.,
1992, I, 655; R. W., 1992-93, 752; Cass., 5 maart 1993,Arr. Cass., 1993, 259;
Pas., 1993, I, 250; R. W., 1995-96, 60, noot; zie hierover in het algemeen
Devos, D., ,La resolution d'un contrat aux torts reciproques des parties et
l'indemnisation des prejudices respectifs", T.B.H., 1987, 405-412). Het
geciteerde cassatiearrest van 19 maart 1992 betrof een geval waarin de
architect nagelaten had te informeren naar de financiele draagkracht van
de opdrachtgever, die echter zelf ook verzuimd had om de architect nauw-
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keurig op de hoogte te brengen van de som die niet mocht worden overschreden. In het arrest van 5 maart 1993 ging het om niet-afwerking van
appartementen in het kader van twee onlosmakelijk met elkaar verbonden
contracten tussen dezelfde partijen. Het bestreden arrest werd door het Hof
van Cassatie verbroken omdat het de ontbinding lastens beide partijen uitgesproken had, doch zonder enig nader onderzoek of verantwoording zonder
meer aan beide partijen elk recht op schadevergoeding had ontzegd.
723. SCHADEBEDING. - Een aannemingsovereenkomst werd in december
1984 gesloten m.b.t. het inrichten van een keuken voor een forfaitaire prijs
van 290.000 frank. In geval van annulering van het contract was voorzien dat
een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd zou zijn. Bij een bezoek
van een vertegenwoordiger van de aannemer verklaarde de opdrachtgever
eind 1985 het contract te willen verbreken. Per brief werd van hem de
betaling van de conventionele vergoeding geeist. Op vordering van de aannemer wordt een vergoeding van 74.359 frank toegekend. Een ingebrekestelling van de opdrachtgever werd niet nodig geacht, omdat hij zelf mondeling een einde had gemaakt aan de overeenkomst (Brussel, 12 december
1991, J.T., 1992, 203).
724. SCHADEBEDING IN EEN STANDAARDCONTRACT. - Een bestelbon van een
aannemer beperkt er zich toe de uit te voeren werken te beschrijven en dit
volgens een type-contract met als voorwerp het verkrijgen van een premie.
Aileen op de rugzijde van die bon staat een schadebeding dat een sanctie
voorziet voor vertraging bij de betaling van de facturen. Die is niet tegenwerpelijk aan de client (Brussel, 8 februari 1991, J.T., 1991, 602). In hetzelfde arrest wordt geoordeeld dat wanneer een aannemingsovereenkomst
gesloten wordt onder de opschortende voorwaarde van het verlenen van een
premie en dat de aannemer zich voorstelt als deskundige in de werken die
noodzakelijk zijn om zo'n premie te bekomen, moet hij zich persoonlijk op
het ministerie informeren om zijn client te kunnen raadgeven. In casu werd
niet de volledige premie bekomen, omdat niet aan de voorwaarden voldaan
werd. De aannemer moet zich tevreden stellen met het stuk van de premie dat
bekomen werd.
725.

MISLUKTE AUTOMATISERING DOOR DE EIGEN SCHULD VAN DE OPDRACHTGE-

-De verweerster verbond zich tot het leveren van een aantal prestaties
m.b.t. de informatisering van het bedrijfvan eiseres. De vordering strekt tot
ontbinding van die overeenkomst en een vergoeding van 2 miljoen frank.
Voorgehouden wordt dat verweerster misbruik heeft gemaakt van de onervarenheid van de eiseres en meer bepaald een systeem heeft voorgesteld
dat veel te duur uitkwam in verhouding tot de financiele mogelijkheden van
eiseres. Laatstgenoemde beweert een extra bediende te hebben moeten
aanwerven om de informatica te bedienen; ze verkeerde in de mening dat
verweerster de aanwerving van extra personeel zou hebben uitgesloten. De
VER.
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rechtbank stelt dat indien er fouten gebeurd zijn dit enkel te wijten is aan de
verkeerde gegevens verstrekt door de eiseres zelf. Haar vordering wordt
ongegrond bevonden (Rb. Turnhout, 20 februari 1991, Computerr., 1992,
124).
726. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING. -Onder de gemeenrechtelijke voorwaarden kunnen de partijen bij een aannemingscontract op een wanprestatie
van de wederpartij reageren met de opschorting van de uitvoering van de
eigen verbintenissen (zie over de exceptio non adimpleti contractus in het
algemeen: Herbots, J., ,De exceptie van niet-nakoming", T.P.R., 1991, 379400; Herbots, J., ,L'exception d'inexecution et la mesure a garder dans le
contrat de bail" (noot onder Cass. 6 maart 1986), R.C.J.B., 1990, 563-594;
Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nrs. 262-271,
p. 565-575; Storme, M.E., ,De exceptio non adimpleti contractus als uitlegvraag", R. W., 1989-90, 313-324).

De rechter verantwoordt niet wettelijk de afwijzing van de door een partij
opgeworpen exceptie van niet-uitvoering, wanneer hij in zijn redengeving
niet uitsluit dat de andere partij contractueel of quasi-delictueel aansprakelijk
is voor bepaalde tijdens de uitvoering van haar verbintenissen begane fouten
of tekortkomingen en de ernst daarvan niet in_aanmerking nc::emt (Cass.,
26-mei-1989;-Arr.-eass:;-1988=89~ I IJI; Pas., 1989, I, 1020). In casu had de
NMBS als opdrachtgever van grondwerken o.m. de exceptie van niet-uitvoering (inhouding van een nog te betalen deel van de prijs) ingeroepen tegenover de aannemer die tijdens de uitvoering van de werken een ondergrondse
kabel had beschadigd, waarvoor hij krachtens een beding in de aannemingsovereenkomst tot schadevergoeding aan de NMBS gehouden was. Ret Hof
van Beroep van Brussel had de exceptie evenwel afgewezen op grond dat
niet betwist werd dat het contract integraal uitgevoerd was en er geen
wanprestatie vanwege de aannemer ter discussie zou gestaan hebben, doch
slechts zijn eventuele verantwoordelijkheid voor bepaalde tijdens de uitvoering van zijn verbintenissen begane fouten of tekortkomingen. Ret Hof van
Cassatie vond die redengeving voor afwijzing van de exceptio non adimpleti
contractus niet wettig. Het bestreden arrest had, terloops gezegd, doch hierop
werd in het cassatiearrest niet ingegaan, ook een beroep op schuldvergelijking afgewezen.
727. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS VOOR DE AANNEMER. -De algemene voorwaarden bepaalden dat de aannemer zich bij achterstallige betaling het recht voorbehield om de uitvoering van de herstellingen te staken.
De rechtbank oordeelt dat, gelet op het geringe bedrag dat nog openstond, de
aannemer op een onredelijke manier de niet-nakomingsexceptie inriep, temeer daar hij slechts een geringe prestatie moest leveren om een voor
verweerster zeer duidelijk probleem op te lossen. De aangevoerde nietnakoming moet de opschorting van de eigen prestatie kunnen rechtvaardi-
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gen. Dit is niet het geval wanneer nog slechts een geringe prestatie moest
worden geleverd en de excipiens zelf in verzuim is (Kh. Brugge, 7 december
1989, R. W., 1990-91, 96).
728. Er doen zich ernstige waterinsijpelingen voor in het dak van een
gebouw te Brucargo-Zaventem. De firma die het gebouw heeft laten oprichten ging failliet en de curator verkocht het goed. De koper doet een
beroep op de tienjarige aansprakelijkheid van de constructeurs. Het hof stelt
dat de exceptio non adimpleti contractus van rechtswege van toepassing is op
alle contracten. W ordt het bouwwerk niet betaald, dan kan de aannemer ook
zijn verplichting tot herstelling op grond van zijn tienjarige aansprakelijkheid schorsen (Brussel, 1 februari 1989, Res. Jur. Imm., 1990, 123).
729. Na een eerste reparatie vertrouwt een gepensioneerd echtpaar de herstelling van de motor van een stroomagregaat opnieuw toe aan dezelfde
vakman. Twee voorafbetalingen ten belope van 25.000 frank worden door
hen verricht, maar koppig weigert het echtpaar het saldo te betalen van de
factuur van een leverancier op wie de vakman beroep had gedaan. De
vakman die de herstellingen heeft uitgevoerd, weigert de motor opnieuw
in elkaar te zetten zonder de voorafgaandelijke betaling van die factuur. Een
deskundige wordt aangeduid. Hij stelt vast dat de uiteengehaalde motor die
gedurende twee jaar zonder bescherming in een vochtig lokaal is gebleven,
volledig teloor is gegaan en niet meer te herstellen is. Beide partijen worden
door het Hof voor de helft aansprakelijk gesteld. Dit is een Salomonsoordeel. In eerste aanleg had de Rechtbank van Charleroi geoordeeld dat
de verantwoordelijkheid voor gedragen moest worden door het gepensioneerd echtpaar, omdat de exceptie van niet-nakoming in hoofde van de
vakman gedeeltelijk verantwoord was door het gebrek aan betaling (Bergen,
23 september 1986, T. Aann., 1993, 62, noot Collon, 0.).

730. NIET-BETALING FACTUUR. RETENTIERECHT GARAGIST.- De garagist die
een voertuig in zijn bezit heeft, dat hem toevertrouwd werd voor herstellingen door een persoon die later failliet verklaard werd, is gerechtigd een
retentierecht uit te oefenen totdat de curator een beslissing neemt. Zodra
laatstgenoemde voorstelt het voertuig te hernemen om het te verkopen en
aanvaardt dat de garagist bij voorkeur op de prijs die verkregen zal worden,
betaald zal worden, is de retentie niet meer gerechtvaardigd en kunnen de
daarop volgende kosten van bewaarneming niet meer ten laste van de massa
gelegd worden. Daarentegen zijn de kosten van bewaameming tussen het
vonnis dat het faillissement uitspreekt en de datum waarop de curator stelling
neemt, een schuld van de massa (Kh. Charleroi, 27 maart 1991, J.L.MB.,
1993, 174).
De eiser kocht injanuari 1990 van een garagist een Mercedes voor 375.000
frank. De wagen is van 1986. De koper kreeg eenjaar waarborg op motor,
achteras en versnellingsbak. In december 1990 ontstond een defect aan de
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wagen. De garagist kwam de wagen wegslepen en herstelde hem met tweedehandsstukken. Toen de eiser zich in de garage aanmeldde om zijn wagen af
te halen, vroeg de garagist eerst betaling van de factuur. De eiser weigerde
dit, omdat de herstelling nog in de waarborgperiode plaatsvond. De vrederechter veroordeelt de garagist om de wagen af te geven onder verbeurte van
een dwangsom van 2.500 frank per dag. Om aanleiding te kunnen geven tot
het uitoefenen van het retentierecht moet de schuldvordering van de retentor
zeker en opeisbaar zijn. Dit is hier niet het geval, vermits de garagist zelfbij
tegeneis de aanstelling van een deskundige vraagt om te bewijzen dat de
schade veroorzaakt werd door een abnormale belasting van de achterbrug.
Het is mogelijk dat een deskundigenonderzoek zal uitwijzen dat de verweerder gelijk heeft. Om het retentierecht te kunnen uitoefenen is ook goede
trouw van de retentor vereist. In dit geval had de garagist de klant in kennis
moeten stellen alvorens dat de achteras gebroken was als gevolg van abnormale belasting tot herstelling over te gaan. Op dat ogenblik had de client
kunnen instemmen met het verval van de herstellingswaarborg of hadden de
partijen of een van hen een deskundigenonderzoek kunnen uitlokken (Vred.
St.-Niklaas, 14 januari 1991, R. W., 1991-92, 1436).
De vordering strekt ertoe een garagist, onder verbeurte van een dagelijkse
dwangsom van 5.000 frank een Jaguar terug te geven tegen betaling van een
som van 297.500 frank. De garagist had de prijs voor herstellingswerken
geschat-op een 200.000 frank eh <ie duur van de werken op een maand. Twee
maanden later waren de werken nog niet beeindigd en liet de garagist weten
dat de prijs van de reeds uitgevoerde werken 414.000 frank zonder B.T.W.
bedroeg. De rechtbank geeft de opdrachtgever gelijk. De garagist die zonder
hierover voorafgaandelijk met de eigenaar van de wagen contact te nemen
herstellingswerken laat uitvoeren voor een prijs die veel hoger is dan de
raming en die buiten verhouding staat tot de waarde van het voertuig, kan na
wei gering van de eigenaar om de factuur te betalen geen aanspraak maken op
de uitoefening van het retentierecht (Kort ged. Kh. Brussel,1 juni 1989, JT.,
1990, 29).

731. UITVOERING TE GOEDER TROUW.- De aannemingsovereenkomst dient
zoals alle overeenkomsten door beide partijen te goeder trouw uitgevoerd te
worden (art. 1134, al. 3 B.W.); er mag ook geen misbruik gemaakt worden
van contractuele rechten. Zie in het algemeen over de contractuele goede
trouw, het verbod van rechtsmisbruik en de omstreden figuur van de rechtsverwerking, met talrijke verwijzingen: Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F.
en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nrs. 186 e.v., p. 459 e.v.; Dirix, E. en Van
Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W.,
1992-93, (1209), 1223-1226).
732. UITVOERING VAN DE WERKEN DOOR BEN DERDE OP KOSTEN VAN DE AANNEMER. - In geva1 van wanprestatie van de aannemer kan de bouwheer op
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eigen risico de werken door een derde laten uitvoeren en zich achteraf tot de
rechtbank wenden met een vordering tot schadevergoeding, zonder eerst de
ontbinding van de overeenkomst te moeten vorderen. Het laten uitvoeren van
de overeenkomst door een derde op kosten van de aannemer is een erkende
vorm van uitvoering in natura. In principe is een machtiging door de rechtbank vereist doch bij hoogdringendheid niet. Op straffe van rechtsverwerking moet de bouwheer wel de controle door de ingebreke blijvende aannemer en a posteriori door de rechtbank mogelijk maken. W anneer de
schuldeiser gemachtigd is om zelf de verbintenis te laten uitvoeren op kosten
van de schuldenaar, sluit zulks de toekenning van een bijkomende schadevergoeding niet uit (Kh. Hasselt, 21 mei 1990, Limb. Rechtsl., 1990, 159).
In geval van ernstige tekortkoming van de aannemer, en wanneer de omstandigheden een snelle oplossing vergen die niet toelaten te wachten op de
afloop van een proces, kan de schuldeiser op eigen risico een voorafgaandelijk beroep op het gerecht achterwege laten en zich tot een derde richten om
de beeindiging van de uitvoering van de werken te verwezenlijken (Luik,
24 juni 1991, JT., 1991, 698).
733.

AANSPRAKELIJKHEID VAN BEN TUININRICHTINGSBEDRIJF. HERSTEL DOOR

Een beroepsman inzake conceptie en inrichting van tuinen
moet zich ambtshalve bezorgd maken over de staat van de grond en van het
terrein dat moet ingericht worden. Hij moet automatisch nagaan of de
voorgestelde of de door de opdrachtgever voorgestelde of gevraagde beplantingen aangepast zijn en in voorkomend geval voorbehoud maken m.b.t. het
te verwachten resultaat. In casu heeft hij dat volgens de Rechtbank van
Koophandel niet gedaan. Terecht heeft de opdrachtgever een beroep gedaan
op een ander bedrijf om de situatie te herstellen, eerder dan beroep te doen op
de eerste aannemer (Kh. Brussel, 29 juli 1989, JT., 1989, 623).
BEN DERDE. -

734. VORDERING TOT ONTBINDING. AANBOD VAN DE SCHULDENAAR OM UIT TE
VOEREN. -De ADEPS, de Franstalige BLOSO, had aan twee architecten en

twee studiebureaus opdracht gegeven om in Doornik een sportcentrum op te
richten. Een studiebureau opteert voor de ontbinding van de overeenkomst
ten laste van de bouwheer. Hierdoor verzaakt ze zowel aan het laten vaststellen van het feit dat de bouwheer de overeenkomst eenzijdig verbrak op
grond van art. 1794 B.W. als aan het vorderen van de uitvoering in natura van
de overeenkomst. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk ontbindend beding moet
de rechter afwegen of de ernst van de tekortkoming een dergelijke sanctie
rechtvaardigt. De niet-betaling door de bouwheer, gedurende 5 jaar, van
sommen die hij erkent schuldig te zijn, alsmede zijn abnormale inertie m.b.t.
de voortzetting van de werken maken een zware fout uit. Maar een ernstig
aanbod van de bouwheer om het contact met de architecten te hernemen om
de geplande bouw voort te zetten kan rechtvaardigen dat hem een respijttermijn om uit te voeren verleend wordt (Rb. Doornik, 22 oktober 1986,
Rev.Liege, 1987, 1113).
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735. ONTBINDING VAN DE ARCHITECTENOVEREENKOMST WEGENS INMENGING
DOOR DE BOUWHEER. - Ben architectenovereenkomst kan door de architect

vroegtijdig ontbonden worden, met name wanneer de bouwheer zich mengt
in de uitvoering van de werken: dit is het geval wanneer hij oplossingen
opdringt die technisch strijdig zijn met de regels van de bouw en de
stabi1iteit, wanneer hij rechtstreeks bevelen geeft aan de aannemer, het
contract sluit met diezelfde aannemer zonder voorafgaandelijk de architect
te verwittigen, enz. Wanneer de partijen de toepassing van de deonto1ogische
norm nummer 2 hebben uitgesloten, moet de schadevergoeding waarop de
architect recht heeft, vastgesteld worden ex aequo et bono. In casu stelt het
Hof de honoraria vast op 10/14 van het totale bedrag. Het 1ijkt erop dat in dit
geva1 de architect eenzijdig de overeenkomst ontbonden heeft zonder voorafgaandelijk beroep op de rechtbank. A posteriori komt de rechtbank tussen
om de vergoeding vast te stellen (Luik, 19 april 1991, J.L.MB., 1991
(verkort), 1077).
736. ART. 1794 B.W. ART. 1184 B.W. - Wanneer een opdrachtgever de uitvoering van een architectenovereenkomst - met name een volledige opdracht - opzegt omwille van het feit dat hij afziet van zijn bouwp1annen,
maakt hij gebruik van het hem door art. 1794 B.W. toegekende recht om
eenzijdig de overeenkomst te verbreken. Ten onrechte dan ook_prgl:Jeert_hij
nadien te stellen-dat de overeenkomst wegens fouten door de architect
begaan, verbroken werd en meer bepaa1d dat 1aatstgenoemde zich een
volledige opdracht had 1aten toevertrouwen, terwij1 hij aileen geraadpleegd
werd i.v.m. een studie nopens de bouwkundige mogelijkheid van het onroerend goed en een kostenevaluatie. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt zonder gewag te maken van enige fout in hoofde van zijn
medecontractant, kan hij nadien niet de ontbinding van de overeenkomst
vorderen ten laste van de architect op basis van art. 1184 B.W. Uit een
verwijzing in de overeenkomst naar het K.B. van 5 ju1i 1967 en de deonto1ogische norm nummer 2 kan niet worden afgeleid dat de opdrachtgever
ingestemd heeft met hun toepassing. De rechter is dan ook niet gebonden
door die norm. Het recht eenzijdig de overeenkomst te verbreken, mag niet
onrechtstreeks beknot worden door de vergoeding voor winstderving dermate hoog te bepalen dat zij ervaren wordt als een sanctie op de eenzijdige
verbreking. In dergelijke omstandigheden moet zowel de vergoeding als de
honorering van de werkelijk geleverde prestaties ex aequo et bono bepaald
worden (Rb. Tongeren, 20 oktober 1980, T Aann., 1990, 363).
737. GEBREKKIGE TOESTEMMING VAN DE BOUWHEER. - De vordering tot
vergoeding wegens eenzijdige verbreking ingeleid door een architect die
van zijn client in dubbelzinnige omstandigheden de handtekening van een
contract en van plannen bekwam en die zonder enig nut een bouwvergunning
aanvroeg, moet verworpen worden. Dergelijke omstandigheden hebben de
toestemming van de client waardeloos gemaakt in de mate dat de architect
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aan zijn daden de draagwijdte toekent van toetreding tot een volledige
opdracht, die echter in de geest van de bouwheer nooit bestaan heeft. De
architect vroeg hier een bedrag van ongeveer 550.000 frank als honoraria en
vergoeding voor verbreking. Hij krijgt slechts 64.000 frank voor achterstallige honoraria (Brussel, 23 juni 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11.641).
738. HEEFT DE ARCHITECT RECHT OP EEN VERBREKINGSVERGOEDING? - Zekere
rechtsleer en rechtspraak betwijfelen of ontkennen het recht op een verbrekingsvergoeding waarop de zelfstandige architecten bij toepassing van
art. 1794 B.W. aanspraak maken, daar de architecten een vrij beroep uitoefenen. Het vrij beroep van zelfstandige architect zou heel bijzonder de
vrijheid van de client beschermen om de gegeven architectenopdracht te
verbreken, in geval het vertrouwen verloren is gegaan. Hiermee is Baert het
niet eens. Wat is immers in werkelijkheid dit verloren vertrouwen? In
werkelijkheid betekent het onwil aan de zijde van de opdrachtgever om
controle over de uitvoering van de werken te laten houden, politieke ingrepen
wanneer de opdrachtgever van politieke kleur verandert, en allerlei bei'nvloedingen, die niets te maken hebben met de vertrouwensrelatie die nodig is
om de gegeven opdracht tot een goed einde te brengen. Een architectenopdracht voor een bouwproject is een vermogensrechtelijk contract, een soort
aanneming van werk. Art. 1794 B.W. is op aannemingen van werk van
intellectuele aard van toepassing. Ook op het architectencontract voor bouwprojecten of andere projecten. In de zaak waarover het Hof van Beroep van
Gent diende te beslissen, was er geen schriftelijke honorariumovereenkomst
en hadden de opdrachtgevers, na de ontwerpfaze en de bouwvergunning geen
beroep meer gedaan op de wettelijk vereiste en overeengekomen medewerking van hun architect. Het Hof onderwierp de begroting van het honorarium
over de volledige opdracht en over het reeds uitgevoerde gedeelte ervan, aan
het advies van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten. Geen
advies werd gevraagd over het inkomensverlies van de architect over het
afgezegde gedeelte van de gegeven volledige opdracht. De opdrachtgevers
werden veroordeeld om aan de afgezegde architect te betalen: het gebruikelijke honorarium voor de geleverde prestaties, plus 70% van het gebruikelijk
honorarium over het afgezegde gedeelte, plus de B.T.W. over beide bedragen. Dat het Hof van Beroep de schadeloosstelling die aan de architect
toekomt voor het afgezegde gedeelte van zijn opdracht bepaald heeft op
70% van desbetreffend gebruikelijk honorarium, wekt verwondering. Onduidelijk blijft waarom het Hof in dit geval niet eenvoudigweg art. 4 van de
deontologische norm nummer 2 heeft toegepast. Op de inkomensvergoeding
is geen B.T.W. verschuldigd, daar dit bedrag op niet-verrichte prestaties
betrekking heeft. Aansluitend bij de rechtsleer en de rechtspraak oordeelt het
Hof dat de tussentijds afgezegde architect geen recht heeft op het volle
honorarium of het gedeelte van de opdracht dat hij niet meer heeft moeten
uitvoeren, in casu het toezicht over de uitvoering van de werken enz., omdat
hij minder inspanningen heeft moeten doen en zijn aansprakelijkheid is
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verminderd. Toch dienden de bouwheren 70% van het gebruikelijke honorarium over het afgezegde gedeelte van de volledige opdracht te betalen. Het
Hof gaat er blijkbaar van uit dat de schadeloosstelling over het afgezegde
gedeelte een aftreksom is: het volle honorarium over dit gedeelte min het
bedrag voor de niet-geleverde arbeid en de niet te dragen aansprakelijkheid.
Baert merkt op dat de schadeloosstelling uit art. 1794 B.W. geen aftreksom
maar een optelsom is, voor de berekening waarvan niet gelet moet worden op
de vrijgekomen tijd of de weggevallen aansprakelijkheid. De schadeloosstelling uit art. 1794 B.W. is een optelsom: alle uitgaven en alle arbeid wat
het uitgevoerde gedeelte betreft, en alles wat de aannemer had kunnen
winnen over het afgezegde gedeelte (Gent, 23 september 1987, T Aann.,
1991, 149, noot Baert).
De Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren maakt eveneens het onderscheid in de vrije beroepen. Ten overstaan van andere specifieke vrije
beroepen (advocaat, geneesheer) moet de absolute vrijheid van de client
tot eenzijdige verbreking - zonder enige vorm van schadevergoeding gewaarborgd blijven; de relaties architect-bouwheer zijn van een andere
aard. Anderzijds mag het recht de architectenovereenkomst te verbreken
niet onrechtstreeks beknot worden door de vergoeding van de gederfde winst
dermate hoog te bepalen dat ze zou ervaren worden als een sanctie op de
eenzijdige verbreking. In acht genomen de waarde van de niet-uitgevoe_n:l~
werlcen,namelijk 1.900.000 frank, doch ook hef feit daTae veral1twoordelijkheid verbonden aan het realiseren van het project inderdaad in belangrijke
mate verminderd is en rekening houdend met de bedongen erelonen in geval
van uitvoering der werken, lijkt het gepast de vergoeding te berekenen a rato
van 113 van deze erelonen hetzij een bedrag van 28.500 frank, waarop geen
B.T.W. verschuldigd is (Rb. Tongeren, 5 juni 1987, TB.B.R., 1988, 335).
Het vrij beroep van architect doet geen afbreuk aan de toepassing van
art. 1794 B.W. op het architectencontract. De architect aan wie het toezicht
werd ontnomen, moet schadeloos gesteld worden wegens inkomensverlies.
Het toezicht is normaal in het architectencontract begrepen. De opdracht tot
controle lean door een begin van schriftelijk bewijs worden bewezen. De
architect heeft niet aileen recht op ereloon voor de geleverde prestaties, maar
ook op een vergoeding voor gederfde winst. V ooraleer uitspraak te doen
omtrent deze gederfde winst, verwijst het Hof de partijen naar de Provinciale
Raad van de Orde der Architecten teneinde advies te horen uitbrengen
omtrent dat bedrag (Gent, 8 februari 1984, Res. Jur. Imm., 1990, 237).
In een overeenkomst tussen een architect en de universiteit van Brussel voor
de oprichting van een sportcentrum in de buurt van het Zonienwoud werd
afgeweken van art. 1794 B.W., door te stellen dat de architect geen recht
heeft op schadevergoeding bij eenzijdige verbreking door de opdrachtgever.
Dit kan. Art. 1794 B.W. is niet van dwingend recht. Ook van de deontologische norm nummer 2 lean afgeweken worden. In casu werd een bedrag van
15 miljoen geeist. De vordering wordt ongegrond bevonden (Rb. Brussel,
19 juni 1989, T Aann., 1990, 395).
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Bij gebreke aan een contractueel beding is de deontologische norm nununer
2 van de Raad van de Orde van Architecten, die in art. 4 een vergoeding
vaststelt voor de eenzijdige verbreking van het contract door de client, niet
tegenwerpelijk aan laatstgenoemde, om reden dat de norm niet bij K.B.
bekrachtigd werd. De betaling van een vergoeding voor winstderving zoals
voorzien in art. 1794 B.W. is niet verenigbaar met het kenmerk van vrij
beroep, dat een heel bijzondere bescherming impliceert van de vrijheid voor
de client om een einde te maken aan zijn betrekking met de beroepsman,
indien het vertrouwen dat tot de essentie van het architectencontract behoort
verdwijnt (Luik, 13 maart 1989, JT., 1989, 566).
739. ART. 1794 B.W.- Hoewel het Hof een schadevergoeding op grond van
art. 1794 B.W. principieel niet uitsluit voor een opdracht van diensten zoals
de architectenovereenkomst, wordt deze schadevergoeding in casu niet
toegekend, omdat niet bewezen is dat de architect een volledige opdracht
had verkregen (Gent, 16 februari 1988, T. Aann., 1990, 96).
740. ART. 1794 B.W. DEONTOLOGISCHE NORMNR. 2 . - Bij gebreke aan contractuele bepalingen is de deontologische norm m. 2 van de Raad van de Orde
der Architecten, die in art. 4 een vergoeding bepaalt voor de eenzijdige
verbreking van de architectenovereenkomst, niet tegenwerpelijk aan de
bouwheer, omdat zij niet bij K.B. goedgekeurd werd. De betaling van een
vergoeding voor winstderving, zoals bepaald in art. 1794 B.W. is onverenigbaar met het karakter van vrij beroep dat een bijzondere bescherming
impliceert van de vrijheid van de client om af te zien van de beroepsman,
indien het vertrouwen dat toch tot de essentie van een architectencontract
behoort, verdwijnt (Luik, 13 maart 1989, J.T., 1989, 566).
741. VERJARING VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN AANNEMERS.- De korte
verjaring van art. 2272 B.W. (toepasselijk op handelaars die leveringen
hebben gedaan aan particulieren) werd door de Wet van 1 mei 1913 uitgebreid tot ambachtslieden die werken hebben uitgevoerd voor particulieren.
De schuldvorderingen van aannemers worden beheerst door de algemene
bevrijdende vetjaringstermijn van 30 jaar. De Wet van 1 mei 1913 (de eis tot
betaling van de schuldvordering van kooplieden en ambachtslieden verjaart
1 jaar vanaf het verlopen van het burgerlijk jaar in de loop waarvan de
koopwaren werden verkocht of de werken werden uitgevoerd) strekt tot
voordeel van de klanten van kooplieden en ambachtslieden, doch niet ten
voordele van klanten van aannemers. Volgens het Hof van Gent is ambachtsman hij of zij die, in betrekking tot het publiek, krachtens het contract van
huur van diensten hoofdzakelijk materiele arbeidsprestaties levert voor zover
daarmede geen levering van waren of slechts toevallig levering van waren
gepaard gaat; bijvoorbeeld haarkappers, uurwerkmakers, naaisters, enz. Indien daarentegen de levering van hoofdzakelijk materieel werk, uit hoofde
van een huur van werk (wat principieel ondergeschiktheid veronderstelt) of
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van een contract van aanneming (waar werk wordt uitgevoerd weliswaar
volgens de richtlijnen, maar niet onder leiding van de opdrachtgever), zelfs
op een bijkomstige wijze gepaard gaat met levering van koopwaar is er een
daad van koophandel. De ratio legis van dat onderscheid is duidelijk: ambachtslieden (in de zin van de wet op het ambachtsregister) zijn in beginsel
niet-handeldrijvend, hun dienstverlenende functie staat primair. Aannemers
(die sociologisch ook vaklieden zijn) zijn in principe handeldrijvend: zij
stellen daden van koophandel en maken daarvan hoofdzakelijk of aanvullend
hun beroep (Gent, 24 februari 1988, TG.R., 1988, 56).
741bis. KORTE VERJARINGSTERMIJN.- De vordering werd ingesteld door een
koetswerkhersteller. De verweerder is een particu1ier die geen handelaar is,
m.a.w. een consument. De rechtbank stelt dat art. 2272, 3de lid B.W. s1echts
doelt op koop1ui, nl. personen die er hun gebruikelijk beroep van maken
goederen te kopen om te verkopen. Dit artikel is niet van toepassing op
aannemers, zelfs indien deze bepaalde leveringen doen als accessoria van
hun werk. Een koetswerkhersteller, die geen creatief of specifiek persoonlijk
werk uitvoert, kan ook niet beschouwd worden als een ambachtsman in de
zin van art. 5 van de Wet van 1 mei 1913 betreffende kleinhandelaars en
ambachtslui. Verweerder roept derhalve vruchteloos in dat de verjaring zou
ingetreden zijn (Rb. Nijvel, 29 november 1988, TB.B.R., 1989, 495).

742. RECHTSVERWERKING.- De aannemer die als gevolg van een betwisting
m.b.t. de kwaliteit van zijn prestaties gedurende verscheidene jaren nalaat de
bouwheer in betaling van zijn factuur te vervolgen, werk te maken van het
deskundigenonderzoek waartoe in gemeenschappelijk akkoord besloten was
en de bewaringsmaatregelen te nemen om het goed in zijn staat te houden,
terwijl de client had aangekondigd dat hij de werken door een derde zou laten
uitvoeren, veroorzaakt door zijn manifest en langdurig gebrek aan be1angstelling de uitdoving van zijn schuldvordering (Brussel, 4 oktober 1989, J.T.,
1990, 161).

HOOFDSTUK

5

ONDERAANNEMING
743.

HOOFD- EN ONDERAANNEMING VORMEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN. - De hoofd- en de onderaanneming maken principieel het voorwerp

uit van afzonderlijke overeenkomsten, zelfs indien ze gemeenschappelijke
technische bepa1ingen bevatten. De onderaannemer die de wegbedekking
uitvoert, kan dan ook t.a.v. de hoofdaannemer geen aanspraak maken op
,bonussen" die laatstgenoemde, op grond van het bestek, van het bestuur
ontving we gens de afdoende resultaten van de weerstandsproeven. Dit is des
te meer zo dat de aanspraak van de onderaannemer om een beroep te doen op
het hoofdcontract helemaal niet kadert met de brief waarmee hij prijsop-
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gaven deed en waarin hij met bijzonder veel zorg zijn voorwaarden vooropstelde, opdat hij zich zeker zou kunnen beroepen op een forfaitaire prijs
welke dan hoger lag dan de prijs die de hoofdaannemer aan de opdrachtgever
meedeelde (Luik, 15 oktober 1986, T. Aann., 1991, 403).
744. REGRES. VERHAALBAARHEID VERTRAGINGSBOETES. - Kan de hoofdaannemer die, wegens een aan de onderaannemer te wijten vertraging, een in het
hoofdcontract conventioneel vastgestelde vergoeding heeft moeten betalen
aan de opdrachtgever, deze verhalen op de onderaannemer, ook indien het
onderaannemingscontract hieromtrent niets bepaalt en ook geen eigen boetebeding bevat? Deze vraag, die raakt aan het beginsel van de relativiteit van
de overeenkomsten, alsook aan het beginsel dat op contractueel vlak in de
regel slechts voorzienbare schade voor vergoeding in aanmerking komt,
werd door het Rof van Cassatie in een arrest van 23 oktober 1987 positief
beantwoord (Cass., 23 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 228; Pas., 1988, I,
212; Res Jur. Imm., 1989, 261; R. W. 1987-88, 949; zie hierover met verdere
verwijzingen: Pauwels, C., Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten, Antwerpen, Maklu, 1995, nr. 329, p. 402-404).
De relativiteit van de overeenkomsten, uitgedrukt in artikel 1165 B.W.,
verbiedt volgens het Rof de rechter niet om, bij de begroting van de schadevergoeding die de onderaannemer wegens de niet-nakoming van zijn verbintenissen aan de hoofdaannemer verschuldigd is, rekening te houden met
de feitelijke weerslag die zijn tekortkoming op de tussen de hoofdaannemer
en diens opdrachtgever gesloten overeenkomst heeft. Wat het voorzienbaarheidsvereiste van artikel1150 B.W. betreft, herinnert het Rof eraan dat dit
enkel betrekking heeft op de oorzaak van de schade en niet op de precieze
omvang ervan (zie in het algemeen over dit aspect: Cornelis, L., ,Le sort
imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. 11 april 1986),
R.C.J.B., 1990, 81-105). Voor een goed begrip: het betreft hier de verhaalbaarheid van effectief aan de opdrachtgever betaalde vergoedingen. Ret
beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten verzet er zich wel tegen
dat boeteclausules uit het hoofdcontract automatisch doorwerken naar de
onderaannemingsovereenkomst en door de hoofdaannemer autonoom ingeroepen kunnen worden tegenover de onderaannemer. Ret geval illustreert het
onderscheid tussen de tegenwerpelijkheid aan derden van de externe gevolgen (het bestaan van het contract als feit) en de niet-tegenwerpbaarheid van
de interne (obligatoire) gevolgen van de overeenkomst.
745. VORDERING TOT BINDENDVERKLARING I RELATIVITEIT RECHTERLIJK GEWIJSDE. De juridische zelfstandigheid van het onderaannemingscontract
ten aanzien van de hoofdaanneming staat er eveneens aan in de weg dat een
rechterlijke beslissing nopens de uitlegging van een clausule in de onderaannemingsovereenkomst bindend zou worden verklaard ten aanzien van de
opdrachtgever, ook al zou dezelfde clausule voorkomen in het hoofdaannemingscontract.
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Aldus had het Hofvan Beroep van Luik een beslissing over de uitlegging van
een prijsherzieningsclausule in een onderaanneming bindend verklaard aan
de in tussenkomst opgeroepen opdrachtgever. Dit was gebeurd op grond van
de overwegingen dat dezelfde herzieningsclausule in het hoofdaannemingscontract bepaald was, dat de hoofdaannemer eventueel verhaal zou kunnen
instellen tegen de opdrachtgever, dat het deel uitmaakte van een goede
rechtsbedeling dat een beslissing over een geschil tussen de onderaannemer
en de hoofdaannemer aan de opdrachtgever van het werk zou worden tegengeworpen, en dat het in dit opzicht zonder belang was dat de hoofdaanneming en de onderaanneming door afzonderlijke contracten geregeld waren.
Door echter, ingevolge een bindendverklaring van het arrest, ten aanzien van
de opdrachtgever gezag van gewijsde toe te kennen aan een beslissing
betreffende een tussen de aannemer en een derde (de onderaannemer) gesloten contract, schonden de appelrechters het beginsel van de relativiteit van
de overeenkomsten (art. 1165 B.W.) en dat van de relativiteit van het
rechterlijk gewijsde (art. 23 Ger.W.) (Cass., 20 oktober 1988, Arr. Cass.,
1988-89; 212, Pas., 1989, I, 191).
746. EEN ONDERAANNEMER IS GEEN AANGESTELDE.- De STIB deed beroep
op een algemene aannemer om een stuk van de metro te Sint-LambertsWoluwe aan te leggen. De hoofdaannemer deed beroep op eenonderaannemer. Tijdens het werk werd een telefooncel van de RTT beschadigd door
een machine die behoorde aan de onderaannemer op een ogenblik waarop
deze als enig bedrijf op de werf werkzaam was. Het Hof van Beroep van
Brussel stelt terecht dat de onderaannemingsovereenkomst elke band van
ondergeschiktheid uitsluit. De onderaannemer is geen aangestelde in de zin
van art. 1384 lid 3 B.W. De hoofdaannemer is tegenover derden niet
aansprakelijk voor de daad van zijn onderaannemer, en uiteraard evenmin
voor de foutieve handeling van een aangestelde van die onderaannemer. Dit
spreekt voor zich (Brussel, 3 oktober 1988, R. G.A.R., 1989, 11.553).
747. CONTRACT ,EN REGIE".- In een contract ,en regie" plaatst een onderaannemer zich ter beschikking van de hoofdaannemer die hem dag na dag het
te volbrengen werk preciseert. Het kan gaan om een onderaannemingsovereenkomst of om een overeenkomst waarbij personeel ter beschikking gesteld
wordt. Indien het gaat om een aanneming, bewaart de onderaannemer zijn
onafhankelijkheid en met name de bevoegdheid om instructies en Ieiding te
geven aan zijn person eel, zelfs indien de hoofdaannemer zich niet beperkt tot
het definieren van het te verkrijgen resultaat, maar tussenkomt op 1eidinggevende wijze om de te gebruiken techniek en de werkwijze te preciseren. Er
is ter beschikkingstelling van personeel wanneer de hoofdaannemer zich die
essentiele prerogatieven aanmatigt, en de werklieden die te zijner beschikking gesteld werden zelf leidt en toeziet op de goede uitvoering van zijn
bevelen. In geval van terbeschikkingstelling van personeel worden de werklieden de tijdelijke aangestelden van de hoofdaannemer voor de vervulling
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van een bijzonder werk en werken zij onder zijn rechtstreeks gezag. De
verbintenis van de ,leverancier" bestaat erin voldoende gekwalificeerd
personeel voor het gevraagde werk ter beschikking te stellen van de ,gebruiker". De ,gebruiker" moet snel een eventueel gebrek aan competentie
opmerken, vermits het personeel onder zijn rechtstreeks gezag werkt zonder
technische autonomie. De ondertekening zonder voorbehoud van de prestatiestaat geldt als goedkeuring zowel van de kwaliteit als van de kwantiteit
van de prestaties die erop vermeld staan (Kh. Charleroi, 24 juni 1992,
JL.MB., 1992, 1281, noot Louveaux, B.).
748.

KWADE TROUW VAN DE ONDERAANNEMER NA BEEINDIGING VAN DE OVER-

Een fiduciaire vennootschap besteedde dossiers van elienten
uit aan onafhankelijke boekhouders. Aldus werkte de heer Rosario van 19861989 voor rekening van de fiduciaire vennootschap. Toen zijn prestaties in
1989 een einde namen stuurde deze onderaannemer aan de clienten wiens
dossiers hij behandeld had, een briefwaarin hij hen uitnodigde voortaan op
zijn diensten beroep te doen. De Rechtbank van Koophandel van Charleroi
oordeelt dat de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert
dat na beeindiging van de contractuele relaties ten laste van de onderaannemer wiens bedrijvigheid concurrerend is met die van de hoofdaannemer,
een verbintenis blijft bestaan om het clienteel van laatstgenoemde, waarmee
dankzij de onderaannemingsovereenkomst persoonlijke relaties aangegaan
werden, niet af te snoepen. Ret einde van de onderaanneming impliceert niet
dat de onderaannemer outlast is van elke verbintenis t.a.v. zijn medecontractant (Kh. Charleroi, 18 januari 1992, R.R.D., 1992, 73).
EENKOMST. -

749. ZIJDELINGSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMER. - De Rechtbank van
Eerste Aanleg van Brussel aanvaardt dat de onderaannemer beschikt over
een zijdelingse vordering tegen de opdrachtgever met wie hij geen contractuele band heeft (Rb. Brussel, 12 december 1988, JL.MB., 1989, 1265).
750.

RECHTSTREEKSE VORDERING TOT BETALING EN VOORRECHT VAN DE ONDER-

De rechtspositie van de onbetaalde onderaannemer werd in
twee opzichten versterkt door de Wet van 19 februari 1990 (B.S., 24 maart
1990). De onderaannemers zijn uitdrukkelijk opgenomen in de lijst van
personen die volgens artikel 1798 B.W. een rechtstreekse vordering hebben
tegen de bouwheer ten belope van hetgeen deze nog aan de (hoofd)aannemer
verschuldigd is. In artikel 20, 12° Hyp.W. werd aan de onderaannemer een
voorrecht toegekend, gedurende vijf jaar vanaf de datum van de factuur, op
de schuldvordering die de hoofdaannemer we gens dezelfde aanneming op de
bouwheer heeft. Zowel voor de rechtstreekse vordering als voor het voorrecht wordt de onderaannemer als aannemer en de aannemer als bouwheer
beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemer(s) van eerstgenoemde
(art. 1798, al. 2 B.W. resp. art. 20, 12°, al. 2 Hyp.W.). Zie voor een bespreking van de nieuwe regeling: Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994,
AANNEMER. -
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625-629; Bruls, J.P., ,La loi du 19 fevrier 1990 completant l'article 20 de la
loi hypothecaire et modifiant l'article 1798 du Code civil", Act.Dr., 1991,
751-780; Bruls, J.P., ,Le droit du sous-traitant au paiement du prix dans le
droit prive", Act.Dr., 1992, 231-243; Dirix, E., ,Commentaar art. 20, 12°
Hyp.W.", in Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer; Dirix, E., Cuypers, A. en Lanoye, L.
(eds.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl.; Dirix, E., ,Het
voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer", R. W., 1989-90,
1232-1235; Dirix, E., ,Onderaanneming", T A ann., 1991, (30), 35-39;
Dirix, E., ,Rechtstreekse vordering en samenloop" (noot onder Kh. Antwerpen 24 april 1995), R. W., 1995-96, 265-267; Jassogne, C., ,Action
directe et privilege du sous-traitant", Rev. Reg. Dr., 1991, 123-128; Poilvache, F., ,La loi du 19 fevrier 1990 sur la protection des sous-traitants", J.T,
1990, 638-640.
751. ART. 1798 B.W. RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMER.Voor de uitoefening van de rechtstreekse vordering van de onderaannemers
op grond van art. 1798 B. W. wordt de onderaannemer beschouwd als aannemer en de aannemer als bouwheer t.a.v. de eigen onderaannemers van
eerstgenoemde. Bij de uitoefening van de rechtstreekse vordering kan beslag
gelegd worden, in casu bewarend beslag, om de inning te waarborgen van de
ingeroep~n schuldvordering.--Gp-grond van art. 1798 B.W. beschikt de
onderaannemer in tweede rang over een titel t.a.v. de hoofdaannemer die
de rol speelt van bouwheer. Ten aanzien van een debiteur die handelaar is,
wat het geval is met de onderaannemer in eerste rang en met de hoofdaannemer, maakt de aanvaarde factuur de private titel uit waarvan sprake in
art. 1445 Ger.W. (Beslagr.Brussel, 30 november 1992, JL.MB., 1993, 281,
noot De Leval, G.).
In een wetenschappelijk en historisch goed gemotiveerd arrest dat dateert
van v66r de wijziging van art. 1798 B.W., weigert het Hofvan Beroep van
Brussel art. 1798 B.W. in ruime zin te interpreteren en ook aan de onderaannemers een rechtstreekse vordering te verlenen. De interpretatie van het
artikel moest in enge zin gebeuren omdat het artikel afwijkt van het gemeen
recht. Uit billijkheidsoverwegingen mocht de rechter de geest van de wet niet
aantasten (Brussel, 7 februari 1990, Res. Jur. Imm., 1990, 173). In tegenstelling met die uitspraak oordeelde de Rechtbank van Koophandel van
Brussel dat alhoewel de rechtstreekse vordering van enge interpretatie is,
men deze regel toch niet schendt door art. 1798 B.W. toe te passen op
onderaannemers (Kh. Brussel, 9 juli 1987, J.T., 1988, 211).
752. ONDERAANNEMER. GEBREK AAN COORDINATIE. -De hoofdaannemer bij
de verbouwingswerken van een villa in Ukkel dagvaardt de bouwheer tot
betaling van de aannemingsprijs. Laatstgenoemde vordert in een tegenvordering vergoeding voor de schade teweeggebracht door een overstroming die
veroorzaakt werd door arbeiders van een onderaannemer. Het Hof van
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Brussel stelt dat de hoofdaannemer jegens de bouwheer instaat voor degene
die hij aangesteld heeft om de aannemingsovereenkomst, weze het gedeeltelijk, in zijn plaats uit te voeren, dit onverminderd zijn rechten tegenover de
onderaannemer. De onderaannemer kan zich niet van zijn eigen aansprakelijkheid ontlasten door een gebrek aan coordinatie van de algemene ondememing in te roepen bij afwezigheid van de hoofdaannemer en de architect. In
deze veronderstelling moest hij hetzij weigeren het werk verder te zetten,
hetzij efficiente maatregelen eisen van de hoofdaannemer en de architect
(Brussel, 17 februari 1989, R.G.A.R., 1991, 11.816).
753.

CONTRACTUELE VORDERING VAN DE BOUWHEER TEGEN DE ONDERAANNE-

MER.- Het Hofvan Beroep

van Brussel aanvaardt dat de bouwheer, in casu
de gemeente Genappe, als rechtsverkrijger (ayant cause) van de algemene
aannemer die failliet ging, tegen de onderaannemer een vordering op
grond van de tienjarige aansprakelijkheid voor foutieve uitvoering mag
instellen. Deze vordering zou onlosmakelijk verbonden zijn met het goed
dat het voorwerp is van de overeenkomst die de bouwheer met de algemene aannemer verbindt en die hem overgedragen werd ten titel van accessorium van de gerealiseerde werken. In de huidige stand van het recht, en
bij gebreke aan wetgevende tussenkomst, kan men het met deze Stelling
niet eens zijn. In de motivering van het arrest wordt de recente rechtsleer
geciteerd waarop deze stelling rust (Brussel, 25 juni 1992, J.L.MB., 1992,
1272).
754. VORDERING BOUWHEER TEGEN ONDERAANNEMER-INGENIEUR. - De ingenieur die de stabiliteit moet berekenen heeft gecontracteerd met de aannemer. Als dusdanig is hij dus een onderaannemer. Het Hof van Beroep van
Brussel stelt dat een onderaannemer voor bet deel van het werk dat hij
uitvoert, aannemer is. Hij is gedurende 10 jaar aansprakelijk jegens de
hoofdaannemer. Maar de bouwheer heeft geen rechtstreekse contractuele
vordering tegen de onderaannemer. Op quasi-delictuele grondslag kan hij
hem slechts aanspreken indien de fout die hij beging vreemd is aan zijn
opdracht en indien de schade die eruit voortvloeit geen zuiver contractuele
schade uitmaakt (Brussel, 28 oktober 1987, Rev. Liege, 1988, 312, noot
Rigaux, P.; J.T., 1988, 665, noot Glansdorff, F.). Het lastenboek bepaalt dat
de leiding van de werken toevertrouwd wordt aan de architect die in zijn
opdracht geassisteerd zal worden door een ingenieur, onderaannemer van de
aannemer. Terwijl de aannemer alleen aansprakelijk is voor elke uitvoeringsfout, moet de architect niet aansprakelijk gesteld worden voor de
gebreken die te wijten zijn aan door de ingenieur begane vergissingen,
behalve indien zijn competentie hem toelaat die te ontdekken (Brussel,
28 oktober 1987, reeds geciteerd). De medewerking aan de leiding van de
werken van de ingenieur-raadgever is beperkt tot de opdrachten die aangegeven zijn in het reglement voor de burgerlijke ingenieurs die auteurs zijn
van projecten. Wanneer er een architect aanwezig is die belast is met de
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leiding van de werken, wordt de opdracht van de ingenieur beperkt tot
plaatsbezoeken die tot doel hebben er zich van te verzekeren dat de uitvoering van de werken in zijn grote lijnen conform is aan de plannen en tot het
vanuit technisch oogpunt raad geven aan diegenen die belast zijn met de
leiding van de werken. In casu betrofhet een ingenieur die belast was met de
studies over het gewapend beton. In een noot zet Glansdorff verschillende
theorieen uiteen op grond waarvan een contractuele vordering van de opdrachtgever tegen de onderaannemer zou kunnen aanvaard worden. Men
weet echter dat de recente rechtspraak in Frankrijk zowel als in Belgie tegen
deze contractuele vordering gekant is. Glansdorff merkt echter op dat zowel
de Franse als de Belgische rechtspraak terzake als een accordeon dichtplooit
en opengetrokken wordt.
755. AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER TEGENOVER ONDERAANNEMER.
- Aan het Hof van Cassatie is de vraag voorgelegd of de leer van het
Nalatige Stuwadoorsarrest van 7 december 1973 ook in omgekeerde richting
geldt, wanneer een onderaannemer schade lijdt door toedoen van de hoofdopdrachtgever.

Een intercommunale (met het Wegenfonds als rechtsopvolger) had het werk
voor de aanleg van een weg op nog niet helemaal onteigende terreinen
toevertrouwd aan aannemer B. De a<!__fl!lernf!r zou_inzonderheid ook de bomen
en struikefl opliefterreinmoeten verwijderen, met dien verstande dat hij over
het hout mocht beschikken en het voor zich te gelde mocht maken. De
aannemer sloot een onderaanneming waarin hij met de onderaannemer op
zijn beurt hetzelfde overeenkwam. In de uiteindelijke koopakte van de na de
aanbesteding verkregen percelen werd echter bedongen dat de vroegere
eigenaars het hout mochten behouden. De aannemer en de onderaannemer
zagen daardoor de opbrengst van .dat hout aan hun neus voorbijgaan. De
hoofdaannemer ging failliet. De onderaannemer richtte zich op quasi-delictuele grondslag rechtstreeks tot het Wegenfonds om vergoeding te krijgen
voor de winstderving. De fout van de opdrachtgever zou erin bestaan hebben
te voorbarig het hout contractueel aan de aannemer beloofd te hebben. Het
Hof van Beroep van Antwerpen veroordeelde het Wegenfonds tot schadevergoeding aan de onderaannemer. Voor het Hof van Cassatie betoogde
het W egenfonds dat dit niet kon: als derden ten opzichte van elkaar in de zin
van artikel 1165 B.W., kon de onderaannemer tegen de opdrachtgever
alleszins geen contractuele aansprakelijkheidsvordering instellen, terwijl
een buitencontractuele vordering slechts mogelijk zou zijn indien de ten
laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakte aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en bovendien die fout een andere dan aan de slechte
uitvoering van de overeenkomst te wijten schade veroorzaakte. Aangezien
de schade die de onderaannemer vergoed wou zien van }outer contractuele
aard was, was die laatste voorwaarde in casu niet vervuld. Het hoogste
rechtscollege aanvaardde dat echter niet en verwierp het middel: om te
kunnen worden toegewezen moet een vordering die een onderaannemer op
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grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. instelt tegen de hoofdopdrachtgever enkel en alleen voldoen aan de door die artikelen gestelde vereisten. De
omstandigheid dat de benadeelde een onderaannemer is of dat schade die
door de hoofdopdrachtgever veroorzaakt is, mede kan worden aangemerkt
als een schade die te wijten is aan de slechte uitvoering door de hoofdaannemer van zijn overeenkomst met de onderaannemer, heeft geen invloed op
de vaststelling van het bestaan en van de omvang van de schade. Het
bestreden arrest had de door de onderaannemer geleden schade wettig
beoordeeld enkel en alleen op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de hoofdopdrachtgever ingevolge de artikelen 1382 en 1383
B.W. en inzonderheid daarvan niet uitgesloten wat eiser zuiver contractuele
schade noemde (Cass., 14 december 1990, Arr. Cass., 1990-91, 425; J.T.,
1992, 112; Pas., 1991, I, 375; R.W., 1991-92, 787). De opdrachtgever kan
dus onder de gewone voorwaarden buitencontractueel aangesproken worden
door de onderaannemer.
Dat de aansprakelijkheidspositie van hoofdopdrachtgever en onderaannemer
tegenover elkaar niet geheel symmetrisch is, laat zich eenvoudig verklaren.
De bijzondere positie van de onderaannemer jegens de opdrachtgever, waarbij hij door laatstgenoemde, hoewel derde zijnde in de zin van artikel 1165
B.W., niet onder de gewone voorwaarden buitencontractueel aansprakelijk
kan gesteld worden, wordt door het Hof van Cassatie gesteund op zijn
hoedanigheid van uitvoeringsagent van de hoofdaannemer. Omgekeerd is
dat niet zo: de opdrachtgever is niet iemand die door de hoofdaannemer
geheel of gedeeltelijk wordt belast met de uitvoering van diens contractuele
verbintenissen tegenover de onderaannemer.

756. VOORRECHT VAN DE ONDERAANNEMER UIT DE WET VAN 3 JANUARI 1958. De Wet van 3 januari 1958 betreffende cessies en inpandgevingen van
schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen, verleent een voorrecht aan de werknemers, de leveranciers en de
onderaannemers van de voor rekening van de Staat werkende aannemer
op de sommen die de Staat voor die werken aan de aannemer verschuldigd
is. Dit voorrecht gaat alleen teniet wanneer de gelden uit de staatskas zijn
gehaald en aan de aannemer of zijn rechthebbenden zijn betaald. Art. 3 van
de Wet van 3 januari 1958 verschaft we1 twee conservatoire middelen om
de gronds1ag van het voorrecht te behouden, namelijk het derdenbeslag
en het verzet. In de zaak Belgische Staat en Waals Gewest tJ N.y. F. laat
de onderaannemer derdenbeslag leggen in handen van de Be1gische Staat
op de dag zelf dat de hoofdaannemer failliet wordt verklaard. Het derdenbeslag doet het voorrecht niet ontstaan en is trouwens facultatief. De
wetgever heeft aan de uitoefening van dit voorrecht geen enkele vormvereiste verbonden. Het niet vernieuwen van het derdenbeslag kan derhalve
ook niet leiden tot het verlies van het voorrecht. Om aanspraak te kunnen
maken op het voorrecht van de Wet van 3 januari 1958, dient de schuldeiser
enkel te bewijzen dat hij, voor die bepaalde werken, schuldeiser is van de
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hoofdaannemer. Wil de Staat de uitoefening van dat voorrecht vermijden,
dan moet hij aantonen dat de gelden regelmatig aan de hoofdaannemer of
zijn rechthebbenden zijn overgemaakt. In de hogervermelde zaak kon de
Staat niet bewijzen dat de grondslag voor het voorrecht niet meer bestond.
De onderaannemer heeft de betekening aan de Staat gedaan alvorens een
eventuele schuldvergelijking tussen de Staat en de hoofdaannemer plaats kon
grijpen. Het Hof van Cassatie benadrukt dat het voorrecht geen volgrecht
inhoudt, waardoor het voorrecht onherroepelijk tenietgaat indien het onderpand het vermogen van de hoofdaannemer verlaat. De bewarende middelen
van art. 3 hebben tot doel te verhinderen dat de gelden uit de staatskas
worden gestort in handen van de cessionaris/pandhouder. Is de vordering
gecedeerd of in pand gegeven en is de hoofdaannemer inmiddels failliet
verklaard, dan is verzet of beslag naar de meerderheidsopvatting overbodig.
De betaling door de Staat vindt dan immers plaats in handen van de curator
die als gerechtelijk mandataris de wettelijke redenen van voorrang moet
eerbiedigen. Ret volstaat dan dat de bevoorrecbte schuldeiser zijn schuldvordering laat opnemen in het passief van het faillissement (Cass. 25 maart
1993, Arr. Cass., 1993, 325; Pas., 1993, 324; R. W, 1993-94, 644, noot
Franck, C.).
757. Uit het opschrift van de Wet van 3 januari 1958 volgt dat zij_slechts
betrekking heeft op schuldvorder!ngen ten aanzien van de Staat. Bijgevolg
kan een onderaannemer slechts het voorrecht in zijn voordeel inroepen
indien de scbuldvordering betrekking heeft op werken waarvoor de hoofdaannemer schuldeiser is geworden van de Staat zelf. Ret toepassingsgebied
van de wet kan niet uitgebreid worden tot openbare besturen of organismen
met autonome rechtspersoonlijkheid, zoals het W egenfonds (Brussel, 9 oktober 1987, T.B.H., 1988, 470, noot).
758. UITVOERING TE GOEDER TROUW VAN DE OVEREENKOMSTEN. - In een
onderaannemingsovereenkomst werd de oplevering van de in onderaanneming uitgevoerde werken verbonden met de oplevering van het gehele
onroerend goed, in casu het Sint-Jorishospitaal in Bergen. Door deze clausule wou de algemene aannemer zicb beschermen tegen het risico dat bij liep
om reden van de niet-tegenstelbaarheid aan de bouwheer van de gescheiden
opleveringen. Rij kon aldus van de onderaannemer een waarborg van 5%
weerhouden totdat de bouwheer bij de definitieve oplevering het gebele werk
zou goedgekeurd hebben. Het Hof van Beroep van Bergen stelt echter dat
deze contractuele bepaling toegepast moet worden in bet licht en binnen de
perken van bet beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten. De algemene aannemer is niet gerechtigd om de contractuele
waarborg van de onderaannemer in te bouden en een beroep te doen op de
weigering door de bouwbeer van definitieve oplevering van het gebele werk,
indien de redenen biervoor totaal vreemd zijn aan de onderaannemer (Bergen, 17 december 1991, R.R.D., 1992, 49).
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759.

AMBTSHALVE VERWIJZING NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
ONDERAANNEMER ALS AANVVLLING VAN ZIJN RECHTSMIDDELEN.- Een onder-

aannemer eiste een prijsherziening op zonder zich echter te steunen op zijn
algemene voorwaarden, die nochtans waren aanvaard door de hoofdaannemer, en die een prijsherzieningsmogelijkheid inhielden. De hoofdaannemer liet gelden dat die algemene voorwaarden niet ambtshalve door het
Hof van Beroep konden worden ingeroepen, nu bleek dat de onderaannemer
stilzwijgend aan hun toepassing had verzaakt. Volgens het Hof had de
onderaannemer uit het oog verloren dat hij zijn eis kon steunen op zijn
algemene voorwaarden. Hij had helemaal niet verzaakt aan de prijsherziening. Het Hof van Beroep vindt dat het toepassing kan maken van die
algemene voorwaarden. Het gaat om een ambtshalve toevoeging aan de
juridische grond van de eis, aanvulling waartoe de rechter zelfs verplicht
is, voor zover hij noch de feiten die tot grondslag dienen voor de vordering
(de oorzaak), noch het voorwerp ervan wijzigt (Gent, 27 juni 1986, T. Aann.,
1991, 385).
760.

NATREKKING. TERUGNAME DOOR BEN ONBETAALDE ONDERAANNEMER VAN

Nadat de eiser
aan zijn aannemer een betaling had gedaan van 438.840 frank voor de
ruwbouw met dak, buitenscbrijnwerk en beglazing, werd de aannemer
failliet verklaard vooraleer de woning-sleutel-op-de-deur was afgewerkt.
Een scbrijnwerker ging nadien, buiten weten van iedereen, de geplaatste
maar nog niet vastgeankerde ramen en deuren terughalen, zodat de eiser een
andere schrijnwerker moest gelasten met de levering en plaatsing van nieuwe
ramen en deuren. De eis strekt ertoe de schrijnwerker te doen veroordelen tot
het betalen aan de eiser van de kostprijs van die ramen en deuren. De eiser
stelt dat hem materiaal werd ontvreemd dat hem reeds krachtens de Wet
Breyne in eigendom toebehoorde. De verweerders zijn overtuigd dat de eiser
nog steeds geen eigenaar was en dat ze het recht hadden hun ramen en
deuren, die door de aannemer nog niet betaald waren, terug te halen op de
bouwwerf, vermits zij geen uitstaans hebben met de bouwheer. Art. 5 Wet
Breyne bepaalt dat naarmate de bouwstoffen in het gebouw worden geplaatst
en verwerkt, de overgang van eigendom geschiedt. De verweerders stellen
dat de weggehaalde ramen nog niet vastgeankerd waren en dus nog niet
verwerkt waren, zodat nog geen overgang van eigendom had plaatstgehad.
De Rechtbank stelt dat de ramen reeds zodanig verbonden waren geworden
met het in opbouw zijnde huis dater reeds incorporatie heeft plaatsgegrepen.
Art. 5 van de Wet Breyne maakt slechts toepassing van een reeds door de
rechtspraak gevolgde, deels betwiste oplossing dat wanneer een gebouw
opgericht wordt op een grond die eigendom is van de bouwheer, de overdracht van eigendom van de materialen geschiedt door natrekking al naargelang hun incorporatie in de grond. Voor het bij natrekking onstane eigendomsconflict is een oplossing gegeven in het B.W. Art. 554 B.W. bepaalt dat
de eigenaar van de materialen niet het recht heeft deze weg te nemen van het
MATERIALEN DIE REEDS VERWERKT ZIJN IN BEN BOUWWERK. -
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gebouw ofhet werk, waarvoor ze zijn aangewend. De bouwheer had voor het
weggehaalde buitenschrijnwerk betaald aan zijn aannemer en kan geen
betaling verschuldigd zijn aan de verweerders, die van hun kant met de
aannemer waren overeengekomen dat de kostprijs voor levering en plaatsing
van dit schrijnwerk door laatstgenoemde zou betaald worden. De rechtbank
wijst aan de eiser de gevorderde 159.000 frank toe, de som die overeenkomt
met de meeruitgave (Rb. Gent, 16 juni 1987, TG.R., 1987, 109).
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DE ,WET BREYNE"
761.

AFWEZIGHEID VERPLICHTE VERMELDINGEN IN HET CONTRACT. SANCTIE. -

Op 8 mei 1991 werd tussen partijen een overeenkomst houdende ,een
aankoopbelofte" ondertekend m.b.t. een appartement gelegen op de derde
verdieping, met garage op het gelijkvloers en kelder. De verweerders overhandigden als waarborg voor naleving van deze aankoopbelofte een cheque
ten bedrage van 325.000 frank. De verkoopovereenkomst kwam op 29 september 1991 tot stand, nadat partijen enkele wijzigingen aanbrachten in de
aankoopbelofte. Verkoopster steunt haar vordering op een artikel uit de
verkoopsovereenkomst dat bepaalt dat de notariele akte_binnen- de- twee
maanden zou verleden- worden. Verweerders weigerden de notariele akte
te Iaten verlijden. Zij eisten wijzigingen aan de basisakte en namen als
standpunt in zich te zullen beroepen op de Wet Breyne om het compromis
te Iaten vemietigen, indien geen gevolg werd gegeven aan hun voorwaarden.
De overeenkomst bevat inderdaad niet de vermeldingen die opgelegd worden in art. 7 Wet Breyne. Ze is dus vemietigbaar. In het ontwerp van
notariele akte dat de notaris van de verkoopster aan de verweerders ter
goedkeuring opstuurde, werd het recht zich alsnog te beroepen op de nietigheid van de overeenkomst vermeld. Er werd in deze akte zelfs gevraagd van
dit recht afstand te doen, waaruit kan afgeleid worden dat verweerders nooit
verzaakt hebben deze exceptie van nietigheid op te werpen. Verweerders
konden de nietigheid van de bepalingen opwerpen v66r het verlijden van de
notariele akte. De vordering van de verkoopster wordt ongegrond verklaard.
De overeenkomst van 29 september 1991 is in strijd met de Wet Breyne tot
stand gekomen en is nietig. De verkoopster moet dan ook het voorschot
terugbetalen (Rb. Brugge, 16 november 1993, T V.B.R., 1994, 30).
762.

DRAAGWIJDTE VAN DE AAN DE ERKENDE AANNEMER DOOR DE WET BREYNE

De Wet Breyne verplicht de constructeurs, die v66r de voltooiing betaling ontvangen, een zekerheid te stellen ten
gunste van hun clienten. Aannemers, die erkend zijn voor de uitvoering van
overheidsopdrachten, moeten een zekerheid stellen (inpandgeving van specien of effecten of een borgtocht door een gezamenlijke borgstellingskas),
terwijl de niet-erkende constructeurs een ,voltooiingswaarborg" moeten
OPGELEGDE ZEKERHEIDSSTELLING.-
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afleveren. Eisers hebben van de bouwfirma Peeters twee te bouwen appartementen gekocht in de Residentie Middelheim te Wilrijk. Eerste verweerster
heeft zich solidair borg gesteld voor de bouwfirma Peeters. Tweede verweerster heeft de bedragen der borgstelling bij haar in bewaring. Tussen de
mede-eigenaars van het gebouwencomplex en de curator werd in der minne
een expert aangesteld om de schade te begroten van aan het gebouw bij de
voorlopige oplevering vastgeste1de gebreken. Voor de eisers bedraagt dit
115.669 frank. Over de zekerheid van de erkende aannemers bestaat er geen
rechtspraak beha1ve het hier besproken geval. Annotator Marc Devroey
poogt naar aanleiding van dit vonnis wat te gaan spitten in dit vrij ongerepte
gebied. De zekerheid dekt drie contractue1e tekortkomingen van de constructeur: a) de volledige niet-uitvoering van de overeenkomst, de hypothese
waarin de constructeur de werken door zijn fout gewoon niet aanvangt; b) de
vertraging in de uitvoering toerekenbaar aan de constructeur (dit is het meest
onschuldige geva1 en ook hier kan de zekerheid het nadeel enigzins vergoeden) en c) de aan de constructeur toerekenbare gedeeltelijke niet-uitvoering heeft het geval op het oog waarop de constructeur er tijdens de uitvoering de brui aan geeft en de client achterlaat met een half-afgewerkte woning,
die troosteloos in de steigers blijft staan. Het gebeurt ook dat de constructeur
wel degelijk afwerkt, maar dat de bouw vo1gens de koper met gebreken
behept is. De vraag stelt zich of de term ,gedeeltelijke niet-uitvoering van de
overeenkomst" ook de gebrekkige uitvoering dekt (art. 3, § 4 K.B. 21 oktober
1971). Art. 3, § 5 van het K.B. dat de wijze van vrijmaking van de zekerheid
bepaalt, verschaft terzake enige klaarheid. Na de voorlopige oplevering,
moet de client, om het tweede gedeelte van de zekerheid te kunnen aanspreken, aantonen dat de verborgen gebreken tijdens de waarborgperiode van
een jaar aan het licht zijn gekomen of dat de oprichter tekort is geschoten aan
zijn verbintenis tot onderhoud of tot herste1 van de bij de voorlopige oplevering aangeduide gebreken. Hieruit volgt dat de zekerheid helemaal niet kan
worden aangesproken voor gebreken die zich na het verloop van de waarborgperiode openbaren, zelfs als het tweede deel van de zekerheid nog niet is
vrijgegeven. In casu geeft het vonnis uitsluitsel, noch over de vraag of de
gebreken verborgen waren bij de voorlopige oplevering en zichtbaar zijn
geworden ten laatste bij het einde van de eenjarige waarborgperiode, noch
over de vraag of de kopers toen de constructeur of de borg hebben aangesproken of minstens thans het bewijs leveren dat de gebreken zich in de
voormelde periode hebben geopenbaard. Indien de gebreken zich na die
periode hebben openbaard, of het bewijs van de anterioriteit niet wordt
geleverd, is het opvragen van het tweede deel van de zekerheid niet geoorloofd. In casu geschiedde de dagvaarding zes jaar na het einde van de
waarborgperiode. De rechtbank zegt nochtans voor recht dat de gezamenlijke
borgstellingskas 115.669 frank aan de eisers betalen moet. Uit de motivering
van het vonnis krijgt men de indruk dat de zekerheid wordt gebruikt niet tot
dekking van de nakoming door de constructeur van zijn plicht tot conforme
levering, maar van nakoming van zijn waarborgplicht op grond van de
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tienjarige aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Dit 1ijkt onterecht. Er
is in de motivering ook enige verwarring vast te stellen tussen de zekerheid
der erkende aannemers en de voltooiingswaarborg die verschu1digd is door
de niet erkende (Rb. Antwerpen, 28 september 1989, T. Aann., 1990, 195,
noot Devroey, M. Zie van 1aatstgenoemde auteur ook De Wet Breyne. Woningbouwwet, Konstruktieve Pub1icaties, 1994, 124).
763. AFWEZIGHEID PROCESVERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING. GEVOLG.De constructie van een gebouw met kantoren en appartementen in Waterloo
werd einde 1974 beeindigd en integraa1 betaa1d begin 1975. Er werd echter
geen P.V. van definitieve op1evering opgeste1d. De bouwheer verkocht
daama appartementen en verhuurde andere. De Rechtbank van Eerste Aan1eg van Nijve1 stelt dater eenvoudigweg geen definitieve op1evering geweest
is, vermits er enerzijds na het beeindigen van de werken talrijke herstellingen
b1even uit te voeren en anderzijds geen P.V. opgeste1d werd zoa1s vereist
door de Wet Breyne en het Uitvoeringsbes1uit van 21 oktober 1971 (Rb.
Nijve1, 5 september 1991, J.T., 1993, 25, noot Boigelot, E.).
764.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE WET BREYNE ALS VOORWAARDE VOOR DE TIEN-

De eisers in hager
beroep zijn eigenaars van een waning in Dendermonde. Ze kochten die aan
in 1973. Ueverkoopster waseenma:atschappij voor sociale woningbouw. Op
een bepaald ogenblik werden waterinsijpe1ingen vastgeste1d. De eigenaars
hebben dan eerst de maatschappij voor socia1e woningbouw in kart geding
1aten dagvaarden teneinde de aanstelling te verkrijgen van een deskundige
met de gebruike1ijke opdracht. Op grand van het deskundigenverslag en van
andere elementen vorderen de eigenaars schadevergoeding. In het geding ten
grande heeft de maatschappij de architect en de aannemer in tussenkomst en
vrijwaring laten dagvaarden. In rechte spitst het debat zich volledig toe op de
tienjarige aansprakelijkheid. De aansprake1ijkheid van aannemer en architect, waarvan sprake in art. 1792 B.W., kan echter niet worden uitgebreid tot
een verkoper, weze het de eerste verkoper, in casu de bouwpromotor. De
Wet Breyne heeft weliswaar een wettelijke uitbreiding voorzien. Art. 1792
B.W. werd toepasselijk verklaard op bepaa1de bouwpromotoren. Die wet is
echter niet van toepassing wanneer een afgewerkte constructie wordt verkocht, evenmin in gevallen van projectontwikkeling waarbij afgewerkte
constructies worden verkocht. Bovendien is ze niet van toepassing, ze1fs
wanneer het gaat om de verkoop van toekomstige woningen, op maatschappijen voor huisvesting, zoals in casu de verweerster. Opgemerkt weze dat in
Frankrijk art. 1792 B.W. wel van toepassing is op de verkoop van afgewerkte
woningen door een bouwpromotor (Gent, 4 februari 1988, R. W., 1990-91,
1203).
JARIGE AANSPRAKELIJLKHEID VAN DE EERSTE VERKOPER. -

De tienjarige aansprake1ijkheid voor fouten bij de conceptie ofbij de uitvoering van een bouwwerk rust niet op de promotor die er zich toe verbindt het
gebouw na voltooiing af te leveren, zonder zelf maar een materiele prestatie
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uit te voeren. Als verkoper moet de promotor wel een zaak zonder verborgen
gebreken afleveren en dit is een resultaatsverbintenis. De persoonlijke aansprakelijkheid van de promotor-bouwheer, komt slechts in het gedrang voor
fouten die hem toegerekend kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer hij zich
mengde in beslissingen die tot de beslissingssfeer van de architect en van de
aannemer behoren (Brussel, 8 aprill992, T. Aann., 1994, 55). De kopers van
een voltooid appartement mogen de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer inroepen. Laatstgenoemden zijn immers medecontractanten van de bouwheer (de promotor) die het goed verkocht. Op grond van de
theorie van de kwalitatieve rechten kan een koper die vorderingen inderdaad
instellen (Brussel, 8 april 1992, geciteerd)
Dat de aannemer geen blinde uitvoerder zijn mag, betekent nog niet dat hij
als een soort voogd van de architect zou fungeren. Zijn opdracht bestaat er
niet in de conceptie van het werk te controleren. Men kan zijn aansprakelijkheid slechts inroepen voor fouten die hem toerekenbaar zijn, wanneer hij in
het kader van zijn eigen bevoegdheden, verzuimt conceptiefouten te melden
die hem niet mochten ontsnappen (Brussel, 8 aprill992, T. Aann., 1994, 55).
De feiten waren als volgt. Bij overeenkomst van 10 januari 1965 vertrouwt P.
Didier, een promotor in vastgoed, een volledige opdracht toe aan architect
Blondel voor de oprichting van een appartementsgebouw, genaamd ,Residence Les Terrasses" in Ukkel. Op grond van de plannen en van het door de
architect opgestelde lastenboek en van het bestek opgemaakt door de aannemers Engels en Vander Vennet, die sindsdien een B.V.B.A. Engels en
Vander Vennet hebben opgericht, belast P. Didier laatstgenoemden met de
uitvoering van de ruwbouw. De ruwbouw is voltooid in januari 1968 en de
voltooiing van de appartementen in september daaropvolgend. Intussen heeft
P. Didier in 1967 en 1968 de appartementen verkocht. Opgemerkt wordt dat
het dus voltooide appartementen zijn die verkocht werden. In februari 1978
worden verborgen gebreken vastgesteld, met name een abnormale vochtigheid met emstige schade als gevolg (beschadiging van de gevelmuur, gebrekkige waterdichtheid van de terrassen, vochtigheid van de gemene muur).
De kopers-mede-eigenaars, rechthebbenden van de promotor-verkoper, die
ook de bouwheer was, stellen een rechtsvordering in tegen de architect en de
bouwpromotor. Volgens het Hofis P. Didier t.a.v. de huidige appartementseigenaars slechts gehouden voor de verborgen verbreken van de verkochte
zaak op grond van de artt. 1641 e.v. B.W. Op hem zou de tienjarige
aansprakelijkheid niet toepasselijk zijn. Men kan zich hierbij evenwel vragen
stellen wanneer men het koopcontract leest, want P. Didier die zich als
verkoper kwalificeert, verbindt er zich toe ,om te bouwen en te voltooien
voor de rekening van verkrijger zowel de gemeenschappelijke als de privatieve delen volgens het lastenboek en de plannen die aan de basisakte
geannexeerd zijn". De akte preciseert m.b.t. de eigendomsoverdracht dat
de verkrijger de volle eigendom en het vrije genot (?)van het verkochte goed
zal hebben vanaf de akte, maar met last het ter beschikking te houden van P.
Didier, constructeur, om aan deze toe te laten ,het onroerend te bouwen en
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het te verkochte goed te voltooien". In tegenstelling tot wat het Hof stelt,
lijkt het toch wei duidelijk dat de Wet Breyne op deze overeenkomst van
toepassing is en dat op de eerste verkoper van de te bouwen woning de
tienjarige aansprakelijkheid rust. Maar anderzijds maakt het Hof het dan
weer goed door die promotor dan toch aansprakelijk te stellen op grond van
de aansprakelijkheid van de verkoper op grond van verborgen gebreken.
Vermits de gebreken zich openbaarden in februari 1978 en geen drie maanden later de dagvaarding uitging, stelt de rechtbank dat de korte termijn van
art. 1648 B. W. gerespecteerd werd. Men kan natuurlijk opmerken dat het Hof
de korte termijn doet lopen vanaffebruari 1978, datum van ontdekking van
het gebrek, terwijl het appartement tien jaar daarvoor verkocht werd. Ook
hier kan men zich vragen stellen. De expert heeft duidelijk aangetoond dat de
oorzaken van de overdreven vochtigheid bestonden v66r de levering en dat
zij verband houden met de conceptie en de oprichting van het gebouw.
Nochtans komt door de verborgen gebreken de stevigheid van het gebouw
niet in het gedrang. Merken we op dat de werken opgeleverd werden in maart
1969. De promotor Didier roept de architect en de aannemer in ondergeschikte orde in vrijwaring. De aannemer loopt geen enkele aansprakelijkheid
op voor de verborgen gebreken. Maar de architect wei. Zijn aansprakelijkheid heeft hij in het gedrang gebracht door de ongelukkige keuze van de
bouwstenen. Gezien zijn eminente intellectuele rol wordt hij voor 85%
aansprakelijk gesteld en de promotor voor 15%. Dit lijkt alles bijeen een
eigenaardig arrest. Eherzijds Wordt gezegd dat de gebreken de stevigheid van
het gebouw niet in het gedrang brengen, dus dat de tienjarige aansprakelijkheid niet ingeroepen kan worden. Toch wordt op grond van het verborgen
gebrek de promotor-verkoper aansprakelijk gesteld en dit tien jaar na de
oplevering. De architect wordt veroordeeld om hier 85% van de schadevergoeding te betalen. Anderzijds wordt gesteld dat de promotor van het te
bouwen appartement niet aansprakelijk is op grond van art. 1792 B.W. Dit is
mituurlijk flagrant fout wanneer de Wet Breyne van toepassing zou zijn,
maar het contract dateert van 1965 en de ruwbouw was af in 1968 voordat de
Wet Breyne van 1971 in werking was getreden (Brussel, 8 april 1992,
T. Aann., 1994, 55).
765. VERKOOP VAN EEN ONAFGEWERKT GEBOUW. GEBREKEN.- Een bouwerverkoper verkocht een nog niet afgewerkt huis en werd meteen belast met de
afwerking ervan. De gebreken die later vastgesteld werden door een deskundige waren niet van die aard dat ze de stevigheid van het gebouw
aantastten zodat zijn tienjarige aansprakelijkheid niet in het gedrang kwam.
Er blijft dan in hoofde van de verkoper aileen de vrijwaringsplicht voor
verborgen gebreken, in casu wegens slechte keuze van te zwakke vloerbalken, die de oorzaak waren van het barsten van tegels, en wegens het
vervangen van een reglementaire septische put door een buis zonder bodem.
De slechte plaatsing van de luiken daarentegen werd niet weerhouden omdat
het gebrek zichtbaar was op het ogenblik van de oplevering. Indien de
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verkoper-bouwer die een beroepsman is, niet kan aantonen dat hij de aangevoerde gebreken absoluut niet kon kennen, moet hij, niettegenstaande het
in de verkoopsovereenkomst opgenomen exoneratiebeding, de door de koper
geleden schade vergoeden. Op basis van een vordering die gegrond is op de
artt. 1644 en 1645 B.W. kan de verkoper-aannemer niet veroordeeld worden
om de met een gebrek behepte werken te herstellen onder toezicht van een
deskundige. Hij kan alleen veroordeeld worden tot het betalen van een, zij
het gei:ndexeerde, geldsom. Dit is klassieke rechtspraak inzake verkoop
(Luik, 22 oktober 1987, T Aann., 1990, 206.).
766. RECHTSGROND TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROMOTOR. -In
de jaren 1969-70 laat een promotor een ruim onroerend complex, genaamd
Residence Esplanade, oprichten te Watermaal-Bosvoorde. Dit complex bevat appartementen, een commerciele galerij, een mime esplanade en verschillende verdiepingen met parkings. Er doen zich emstige gebreken voor.
De promotor die volgens de rechtbank beschikt over de hulp van een
technisch bureau is in dubbel opzicht aansprakelijk: enerzijds voor zijn eigen
daad, vermits fouten begaan werden in het toezicht op de werf en de coordinatie van de werken die hij zich contractueel voorbehouden had, en
anderzijds voor de andere intervenienten in het bouwproces, om reden van de
resultaatsverbintenis die op hem weegt. De artt. 1792 en 2270 B.W. zijn op
hem toepasselijk, zodat de grondslag van de vordering gebaseerd op de artt.
1641 e.v. B.W. overbodig is. Dit is inderdaad zo, indien de Wet Breyne op de
verkoopovereenkomst van toepassing is, en alleen dan. De verkrijgers van
een appartement genieten van de vordering in tienjarige aansprakelijkheid
zowel op grond van art. 1122 B.W. als op grond van art. 1615 B.W. De
promotor-verkoper bewaart evenwel een belang om op deze grondslag te
handelen, indien hij een rechtstreekse schade lijdt als mede-eigenaar van een
deel van het onroerend goed. Dit is ook zo indien uit de elementen van de
zaak blijkt dat hij gehandeld heeft als stilzwijgend aangestelde lasthebber
van mede-eigenaars. Wanneer een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid werd onderschreven door de promotor om de aansprakelijkheid te
dekken van de ,bouwers" van de bouwwerken en dat de bijzondere voorwaarden van de polis ten exemplatieve titel de betrokken intervenienten
opsommen, moet aanvaard worden dat de aansprakelijkheid van de promotor, wiens hoedanigheid van bouwer vastgesteld is, eveneens gedekt is. De
mede-eigenaars-schadelijders waarvan het risico verzekerd is, beschikken
ten aanzien van de verzekeraar in beroepsaansprakelijkheid over een rechtstreekse vordering gebaseerd op art. 20, 9° van de Hypotheekwet (Rb.
Brussel, 21 maart 1988, J.L.MB., 1990, 454).
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768. BRUIKLEEN. BEGRIP.- De afgifte van de zaak is een essentieel element
voor de leningovereenkomst. De vorm van deze afgifte heeft geen belang.
Een arrest van 2 december 1987 van het Rof van Cassatie (Pas., 1988, I,
nr. 204) stelt dat een gebruikslening bestaat uit de terbeschikkingstelling om
niet van een goed door een persoon aan een ander met de bedoe1ing om aan
laatstgenoemde toe te laten er gebruik van te maken, maar met verplichting
het goed terug te geven. Men kan het arrest van 25 oktober 1973 vermelden
(Pas., 1974, I, 212) in verband met de noodzaak van een afgifte. In casu
bestond de afgifte in de inschrijving van de som van 300.000 frank op de
bankrekening die geopend was op naam van de lener (Brussel, 10 mei 1989,
Pas., 1990, II, 7, noot J.S.; Rev. Prat. Soc., 1991, 140).

Bruiklening is essentieel een overeenkomst om niet. De vermelding in de
overeenkomst dat de ontlener de gebruikskosten te zijnen laste neemt, doet
niets af aan de kosteloosheid. Bij de overhandiging van een vervangingsvoertuig door een garagist stelden de partijen een summier geschreven
overeenkomst op, waaruit blijkt dat dit voertuig in bruikleen werd gegeven,
dat de client burgerlijk aansprakelijk was voor de duur van de gebruiksReriode e11 c1at alle kosten VQO[ hem w11r~n. De ga_ragist-uitle_11er bero_eptzjgh
op de verrijking zonder oorzaak met de bewering dat de client het genot had
van het vervangingsvoertuig, terwijl zijn eigen voertuig tijdens deze periode
in herstelling was en dus niet onderhevig aan slijtage. Dit bracht een verrijking van de client mee en een verarming van de uitlener, namelijk de
depreciatie van het vervangingsvoertuig. Er is echter geen vermogensverschuiving zonder oorzaak, indien de prestatie waarop de uitlener zich beroept, de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen uitmaakt (Brussel,
24 december 1986, R. W, 1987-88, 1478).
Art. 23, § 3 van het K.B. nr. 7 van 27 december 1977 bepaalt dat voor
personenvoertuigen, caravans, enz. die tijdelijk worden ingevoerd door
personen die hun normale verblijfplaats in het buitenland hebben, bij de
invoer volledige vrijstelling van belasting wordt verleend voor een duur van
niet meer dan 6 maanden per tijdvak van 12 maanden. Deze vervoermiddelen
mogen echter niet worden overgedragen, noch verhuurd, noch uitgeleend aan
een rijksinwoner. De in het buitenland ingeschreven personenvoertuigen
mogen dus ook niet worden uitgeleend aan een verblijfhouder. Ret Rof
van Beroep van Luik had de verweerder nochtans vrijgesproken van de
tenlastelegging van bedrieglijke invoer van een motorvoertuig in Belgie
omdat het voertuig slechts voor korte tijd te zijner beschikking gesteld werd,
terwijl de eigenaar op gelijk welk ogenblik de beschikkingsmacht erover kon
terugkrijgen en de terbeschikkingstelling dus niet kon worden beschouwd als
een lening. Ret Rof van Cassatie stelt echter dat wie een zaak die hem
toebehoort ter beschikking stelt van een ander om daarvan gebruik te maken,
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al is het maar voor een korte tijd, die zaak uitleent. De omstandigheid dat de
uitlener op gelijk welk ogenblik de beschikkingsmacht over het voertuig kon
terugkrijgen is geenszins onverenigbaar met het begrip lening (Cass., 2 december 1987, A.C., 1987-88, 432; Pas., 1988, I, 401; R.W. 1988-89, 1125).
769. BEWIJS. - Omdat een schuldeiser slechts beslag kan leggen op de
goederen die aan zijn schuldenaar toebehoren, kan diegene die beweert
geheel of gedeeltelijk eigenaar te zijn van het in beslag genomen goed, dit
revindiceren, indien hij het bewijs levert van zijn eigendomsrecht (art. 1515
Ger.W.). In voorliggend geval revindiceren de ouders van de beslagene. Zij
doen dit op grond van een bruikleenovereenkomst, vastgelegd in een notariele akte. Kunnen de ouders zich op de notariele bruikleenovereenkomst
beroepen om hun eigendomsrecht van de in bruikleen gegeven goederen te
bewijzen? Het Hofvan Beroep stelt terecht dat de weergave in de notariele
akte van in bruikleen gegeven goederen berust op loutere verklaringen van
de partijen, en niet gedekt is door de authenticiteit. De verklaringen gelden
als bewijs van eigendom tegenover derden, tot bewijs van het tegendeel dat
derden kunnen leveren, met alle middelen van recht. De soevereine appreciatie van de beslagrechter betreft dit tegenbewijs, maar niet de bewijskracht
van de verklaring zelf. Niet de partij bij de notariele akte moet bewijzen dat
de opgenomen verklaringen correct zijn. Het is de derde die deze verklaringen wil betwisten, die moet aantonen dat ze niet stroken met de waarheid.
Het Hof past deze principes ten aanzien van de verklaringen van partijen in
een notariele bruikleenovereenkomst op correcte wijze toe. Het is van
oordeel dat ,derden de valsheid van die verklaringen mogen bewijzen met
alle middelen van algemeen recht, vermoedens inbegrepen en dat de beslagrechter een soevereine appreciatiebevoegdheid bezit. In het concrete geval
acht het Hof van Beroep het tegenbewijs geleverd, zodat de bruikleenovereenkomst niet als bewijs van eigendom door de ouders kan worden ingeroepen. Het Hof baseert zich hierbij voomamelijk op het verdachte tijdstip
waarop de bruikleenovereenkomst tot stand kwam, namelijk drie weken na
de dagvaarding van hun kind door een schuldeiser, terwijl de schuldenaar
volgens het Hof op dat ogenblik ongetwijfeld over meubelen beschikte. Het
Hof voegt eraan toe dat de bruikleenovereenkomst die zo plotseling werd
afgesloten, een bijna volledige uitzet bevat, die levenslang ter beschikking
wordt gesteld (Antwerpen, 28 april1993, R. W., 1993-94, 1362, noot Dirix,
E.; T. Not., 1993, 289, noot Verbeke, A.).

Een uitlener leent geld aan een echtpaar en aan de vennootschap waarvan zij
zaakvoerders zijn. Er werden twee originelen opgemaakt en op elk origineel
werd vermeld hoeveel originelen opgemaakt werden. Het echtpaar en de
vennootschap betwistten het bewijs omdat de onderhandse akte niet zou
voldoen aan het voorschrift van art. 1326 B.W. De akte werd niet volledig
eigenhandig geschreven door de ondertekenaar. Tenminste moet de ondertekenaar, naast zijn handtekening, met de hand een ,goed voor" of een
,goedgekeurd voor" geschreven hebben, waarbij de som voluit in letters is
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uitgedrukt. De ratio legis van art. 1326 B.W., namelijk vermijden dat in
eenzijdige contracten de schuldeiser die in het bezit is van de akte, misbruik
zou maken van een blanco-ondertekening of op bedrieglijke wijze de cijfers
zou wijzigen, valt weg wanneer de eenzijdige overeenkomst opgenomen
werd in het instrumentum van een wederkerig contract. In dit geval gel den de
bewijsregels voor een wederkerig contract. Wanneer in eenzelfde onderhandse akte twee overeenkomsten worden opgenomen, namelijk een leningsovereenkomst tussen een kredietmaatschappij en een vennootschap en een
overeenkomst van hoofdelijke en ondeelbare borgtocht voor de verbintenis
tot terugbetaling van het ontleende bedrag, ondertekend door de zaakvoerders, is de ratio legis van art. 1326 B.W. niet gerealiseerd en moet dit artikel
dan ook niet worden nageleefd. Aan de vereisten van art. 1325 B.W. is
voldaan, wanneer twee originelen werden opgemaakt en op elk origineel
vermeld werd hoeveel originelen werden opgemaakt. Het echtpaar-zaakvoerders en de vennootschap waarvan zij het orgaan zijn, hebben hetzelfde
be lang, zodat er in feite maar twee onderscheiden beIangen zijn, namelijk dat
van de uitlener en dat van het lenende echtpaar zodat met twee exemplaren
van de overeenkomst aan de vereisten van art. 1325 B.W. werd voldaan
(Antwerpen, 18 januari 1993, DAOR, 1993, afl. 7, 87; J.L.M.B., 1993, 1326).
Art. 1325 B.W. is slechts toepasselijk op overeenkomsten die wederzijdse
verplichtingen doen ontstaan, wat niet zo is voor een beding ten voordele van
een derde. Deze oplossing moet evenwel genuarrceerd wotoen. Ret is onge:
twijfeld zo dat de door art. 1325 B.W. opgelegde formaliteit slechts de
onderhandse akten betreft die synallagmatische contracten inhouden. (Zie
P. Van Ommeslaghe, ,Chronique de jurisprudence", Rev. Crit. Jur. Beige,
1988, p. 33 e.v. in het bijzonder biz. 64, nr. 244). Men moet opmerken dat
deze wettelijke bepalingen eventueel toegepast kunnen worden op een beding ten voordele van een derde, dat in ons recht noodzakelijkerwijze het
accessorium is van een hoofdcontract. In verband met art. 1325 moet men
refereren naar het cassatiearrest van 28 juni 1982 (Pas., I, 1286), waarin
wordt bepaald dat de schending van die bepaling de nietigheid van het
instrumentum betekent. Het gaat hier duidelijk om een relatieve nietigheid.
In een arrest van 1 februari 1973 (Pas., I, 528) heeft het Hof van Cassatie
trouwens geoordeeld dat wie een synailagmatische overeenkomst uitgevoerd
heeft, al is het gedeeltelijk, de nietigheid van de akte niet meer kan inroepen
op grond van schending van art. 1325 B.W. Het lijdt anderzijds geen twijfel
dat art. 1326, eerste lid B.W. niet aileen tot doel heeft het misbruik van
blanco ondertekeningen te beteugelen, maar ook een andere fraude, namelijk
het aftroggelen van een handtekening. Zoals De Page - die in het geannoteerd arrest wordt aangehaald - , schrijft, werd de regel gesteld in het
voordeel van de debiteur die zich kan beroepen op de schending ervan. In
Franlaijk heeft een Wet van 12 juli 1980 de formaliteit van het ,bon pour"
afgeschaft en vervangen door een andere formaliteit die er voor de partij die
zich verbindt, in bestaat in de akte de som of de kwantiteit in voile letters en
cijfers te vermelden. De bezorgdheid om de harmonisatie met de wetgeving
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op de cheque bracht de Franse wetgever ertoe in art. 1326 B.W. te stellen dat
in geval van verschil tussen de som die in volle letters geschreven is en deze
die in cijfers is geschreven de onderhandse akte zal gelden voor de som die in
volle letters geschreven is.
De appellant toont met de voorlegging van facturen aan dat een aantal
goederen, zoals rekken en kasten, door hem werden aangekocht, vooraleer
de gefailleerde vennootschap werd gesticht. De goederen waarvan de appellant de aankoopfactuur voorlegt, zijn voldoende ge'individualiseerd en beantwoorden aan de beschrijving die voorkomt in de inventaris. Om de teruggave
van deze goederen te bekomen, beroept de appellant - de eigenaar - zich
op een contract van bruikleen, terwijl de gei"ntimeerde zich enerzijds beroept
op het bezit als titel en anderzijds op een handgi:ft. Alhoewel het contract van
bruikleen niet werd geregistreerd en derhalve geen vaste datum heeft,
leveren de omstandigheden dat de appellant de goederen v66r de stichting
van de gefailleerde vennootschap heeft aangekocht, het bewij s dat er geen
inbreng van deze goederen in de vennootschap was en dat er geen aanwijsbare aanleiding bestaat om het contract van bruikleen als achteraf opgemaakt
te beschouwen. Er zijn voldoende zwaarwichtige, overeenstemmende en
terzake dienende vermoedens om te aanvaarden dat deze goederen niet
behoren tot het actief van het faillissement. Ze moeten aan de appellant
teruggegeven worden (Antwerpen, 13 januari 1987, Turnh. Rechtsl., 1988,
77).
770. INTERESTENNAAANMANING.- Indien de lener de ontleende zaken of de
waarde ervan op het bedongen tijdstip niet teruggeeft, is hij interesten
verschuldigd vanaf de dag van de aanmaning. Dit is een toepassing van
art. 1904 B.W. dat op elke bruiklening van toepassing is. Indien de schuldeiser (van de verbintenis tot teruggave) het aanbod van betaling van de lener
weigert, moet de lener de fondsen in consignatie geven overeenkomstig
art. 1257 B.W. De procedure is geregeld in de artt. 1352 tot 1357 Ger.W.
(Luik, 7 december 1988, Pas., 1989, II, 140, noot).
771. OORZAAK.- In 1972 maakt Mevr. C, die op dat ogenblik echtgenote is
van Andre en moeder van Philippe (de eiser in beroep), kennis met Camille
(de gei"ntimeerde). Camille is een gehuwd man, vader van 3 kinderen. Mevr.
C. wordt zijn maitresse. Zij wonen nochtans nooit samen. In november 1974
verlaat Mevr. Chaar man en haar zoon en komt in Luik in een studio wonen
die zij gekocht heeft. Camille blijft steeds bij zijn echtgenote en zijn kinderen
wonen en beperkt zich tot bezoeken bij zijn maitresse. Op 11 december 1976
- op dit ogenblik is de verhouding verbroken - , stelt Mevr. C eigenhandig
een akte op waarin zij erkent de som van 450.000 frank verschuldigd te zijn
aan Camille en er zich toe verbindt om van dan af een interest van 8% te
betalen. In 1977 bekomt Mevr. C de echtscheiding. Camille scheidt niet. Op
25 december 1978 overlijdt Mevr. C. Ze was niet hertrouwd en haar enige
erfgenaam is haar zoon Philippe. Aangesproken in terugbetaling van de
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lening stelt laatsgenoemde dat de som van 450.000 frank niet geleend werd,
maar gegeven aan zijn moeder. Ret Rof beslist dat het in werkelijkheid om
een lening ging. Ret geld diende om haar studio in Luik in te richten. In een
goed gemotiveerd arrest stelt het Rof van Beroep van Luik dat de overeenkomst tussen twee personen die buitenhuwelijkse sexuele betrekkingen
onderhouden of hebben onderhouden niet nietig is door het feit alleen van
die relaties. De nietigheid vereist dat een van de doorslaggevende motieven
van de overeenkomst erin bestond om immorele relaties te doen ontstaan, te
handhaven of te belonen. De eiser die de nietigheid van de lening vordert,
kan met alle middelen, vermoedens inbegrepen het ingeroepen ongeoorloofd
motief aantonen, zonder dat hier afbreuk wordt gedaan aan de regel dat de
partijen moeten samenwerken om het bewijs te leveren. Ret eenvoudige
bestaan van een concubinaatsverhouding volstaat echter niet om een vermoeden met zich te brengen dat de instandhouding van deze verhouding
doorslaggevend was voor de auteur van de rechtshandeling, op straffe van
,op hypocriete marrier de onbekwaamheid van weleer tussen concubanten te
doen herleven" (Luik, 27 aprill987, Rev. Liege, 1987, 1564).
Een lening die aangegaan wordt door een paar dat in overspel samenleeft,
heeft op zich geen ongeoorloofde oorzaak. De Rechtbank van Eerste Aanleg
van Nijvel stelt dat de oorzaak het doorslaggevend motief is dat de partijen
heeft bezield bij het sluiten van de overeenkomst. Dat motief moet in het
contractuele veld binnengebracht zijn op het ogenblik van bet sluiten van de
overeenkomst. M.a:w. alie partijen moeten hebben aanvaard dat dit motief de
voorwaarde zelfvap de toestemming van sommigen onder hen uitmaakte. De
eenvoudige kennis bij een van de partijen van een ongeoorloofd motiefbij de
andere volstaat niet (Rb. Nijvel, 6 februari 1990, T.B.B.R., 1990, 365).
772. SIMULATIE. Evelyne erkent in een geschrift gedagtekend op 30 oktober
1985 een lening ontvangen te hebben van Mevr. Verdonck van 190.000
frank. Zij betwist noch de handtekening, noch de handgeschreven vermelding ,goed voor de som van honderdnegentigduizend frank", maar zij
beweert dat dit een deel van de prijs is, die verschuldigd was voor de
overdracht van een handelszaak. M.a.w. de handelszaak was overgedragen
niet voor 600.000 frank zoals in de koopovereenkomst vermeld staat, maar
voor 790.000 frank, die de werkelijk tussen de partijen overeengekomen
koopprijs was. Ret Rofvan Beroep van Bergen stelt dat tussen de partijen de
simulatie van het voorwerp of van de oorzaak van een contract in se niet de
nietigheid met zich meebrengt, tenzij die simulatie ongeoorloofd zou zijn
(Bergen, 3 mei 1989, Rev. Not. B., 1990, 39).
773. GOEDE TROUW. - Ret beginsel van de uitvoering te goeder trouw van
de overeenkomsten verzet er zich tegen dat een kredietinstelling een beroep
doet op de procedure van uitvoerend onroerend beslag, wanneer zij de
loonsoverdracht die ten haren voordele is bedongen in werking stelt en
daardoor maandelijks meer verkrijgt dan wat de normale uitvoering van
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het contract haar toeliet te verhopen. Ze begaat op die manier een rechtsmisbruik (Luik, 29 april 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 263).
774. AANSPRAKELIJKHEID UITLENER. SAMENLOOP.- Een e1ektricien kreeg de
opdracht om een defect tv-toestel te komen herstellen. Aangezien hij de
herstelling niet ter p1aatse kon uitvoeren, nam hij het toestel mee en liet bij
zijn klanten een vervangingstoestel achter. Dit toestel ontplofte echter vrijwel onmiddellijk na het aanzetten ervan en veroorzaakte brand in de waning
van de klant. Laatstgenoemde vorderde vergoeding voor de brandschade. De
elektricien werd hiervoor aansprakelijk gesteld op grand van art. 13 84, eerste
lid B.W., en tegelijkertijd werd zijn vordering in vrijwaring tegen zijn
verzekeraar voor burgerlijke aansprakelijkheid gegrond verklaard. De afgifte
van een tv-toestel om een klant, die een defect toestel voor herstelling heeft
afgegeven, uit de nood te helpen, moet als een bruikleen worden beschouwd.
De uitlener is slechts aansprakelijk voor de gebreken van de geleende zaak,
die schade kunnen veroorzaken aan hem die er zich van bedient, indien hij
die gebreken kende en ze niet aan de lener heeft meegedeeld (art. 1891
B.W.). Het gaat hier volgens de rechtbank echter om een onrechtmatige
daad. De contractuele relatie tussen partijen verhindert niet dat een aquiliaanse fout op grand van art. 1382 e.v. B.W. kan aangenomen worden lastens
een van hen. Aangezien de bruikleen, in het kader van een klantenservice
tijdens een korte herstellingsperiode, slechts beperkte juridische en materiele
bevoegdheden over de uitgeleende zaak aan de bruiklener overdraagt, kan de
lener op het ogenblik van de feiten niet worden beschouwd als de bewaarder
ervan, maar behoudt de uitlener deze hoedanigheid (Rb. Leuven, 29 april
1988, T.B.B.R., 1990,428, noot Deli, D.). Om de ongunstige gevolgen van de
toepassing van art. 1891 B.W. ten aanzien van de benadeelde op te vangen, is
door het besproken vonnis een beroep gedaan op de buitencontractuele
aansprakelijkheid van art. 1384, eerste lid B.W. De elektricien dient, ook
na de uitlening, te worden beschouwd als bewaker van de zaak. Tegen de in
het vonnis gemaakte toepassing van de theorie van de samenloop tussen
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid bestaan echter bezwaren. De rechtbank heeft zich blijkbaar weinig bekommerd om een correcte
toepassing van de samenlooptheorie. De aansprakelijkheid van de elektricien
moet worden beoordeeld als deze van de aannemer voor de zaken waarvan
hij zich bedient bij de uitvoering van zijn werk. Een van de verbintenissen
die door de electricien werd aangegaan, is de terbeschikkingstelling van een
vervangingstoestel, indien hij er niet in slaagt de herstelling onmiddellijk bij
de opdrachtgever thuis uit te voeren. Het gaat dus om een complex contract,
waarbij het plaatsen van het vervangingstoestel een onderdeel is van de door
de aannemer te leveren prestaties. Krachtens art. 1135 B.W. verbinden de
overeenkomsten ook tot alle gevolgen die door het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend. Tot de professionele gebruiken van de elektricien-hersteller mag toch wel worden gerekend dat hij een
veilig vervangtoestel terbeschikkingstelt. Op grand van de samenlooptheorie
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kan de toepassing van art. 1384, eerste lid B.W. niet worden aanvaard. Zowel
de wanprestatie als de emit voortvloeiende schade vinden immers hun oorzaak en bestaansvoorwaarde in de contractuele verbintenissen binnen het
aannemingscontract.
775.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BELEGGINGSADVISEUR. LENING MET ONBE-

Tussen een lener (een beleggingsadviseur) en beleggers
werd een mondelinge overeenkomst gesloten waarbij de lener het bedrag van
21.000 $ dat hem ter hand werd gesteld door de beleggers, zou plaatsen op
een converteerbare rekening bij de Banco de Santander in Barcelona aan een
interest van 15%. De beleggers verwijten de lener dat deze buiten hun weten,
en dus zonder hun toestemming, de op een deposito-rekening geplaatste
gelden omzette in Spaanse pesetas om deze vervolgens over te boeken op
zijn rekening en aan te wenden voor de belegging in een onroerend goed
,Mar de frares" genaamd. De lener betwist de ontvangst en de belegging
van de gelden niet, doch voert aan dat de investering in het vastgoedproject
zou gebeurd zijn met volledige instemming van de beleggers als gevolg en
ter uitvoering van bovengenoemd mondeling akkoord. Deze versie wordt
door de beleggers bestreden. Het Hof van Beroep van Antwerpen stelt dat
het niet gebonden is door de kwalificatie die partijen geven aan een tussen
hen afgesloten overeenkomst. De overeenkomst beantwoordt volgens het
Hof aan de rechtsfiguur van de lening met onbeQaalde_ dl1!J1:,__1:9<:l~t de
gefeenae- gelderiten aHen tijdeopeTsbaar-zijn~-De-beleggingsadviseur kan
geen enkel stuk voorleggen waaruit blijkt dat een akkoord bestond om de
ontvangen gelden te beleggen in vastgoed. Hij kan ook niet aantonen
welk voordeel zijn clienten kunnen halen uif een eventuele belegging in
een onroerend goed in Spanje. Hij kan ook niet toelichten waarom deze
beleggingen in Spanje dienden te gebeuren in dollars. Het Hof stelt wei
dat bij ontstentenis van andere afspraken de beleggers het risico dragen
van de muntontwaarding (Antwerpen, 5 oktober 1992, Turnh. Rechtsl.,
1993, 51).
PAALDE DUUR. -

776. VOORRECHT VAN DE UITLENER. LANDBOUWLENING. - lndien exploitatiemateriaal voor een landbouwbedrijf, dat de grondslag uitmaakt van het
voorrecht dat bij art. 4 van de Wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen ingericht werd, op rechterlijk bevel is verkocht op verzoek
van andere schuldeisers van de landbouwer, kan de uitlener tegen die beslissing derdenverzet doen, al heeft hij geen vordering tot opeising ingesteld
binnen de termijn van 40 dagen bepaald bij art. 20, 1° vijfde lid Hyp. W. Art.
14 van de wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen bepaalt
inderdaad dat de uitlener zijn rechten uitoefent overeenkomstig de procedure
en de middelen van tenuitvoerlegging die voor de uitoefening van de rechten
van de verpachter zijn gesteld. Art. 20, 1° vijfde lid, Hyp.W., waarnaar
voormeld art. 14 verwijst, bepaalt dat de eigenaar beslag kan leggen op de
roerende goederen die zijn huis of zijn hoeve stofferen, als zij buiten zijn
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toestemming zijn weggebracht, en dat hij daarop zijn voorrecht behoudt, mits
hij ze heeft opgeeist binnen de daarin bepaalde termijnen. Uit die artt. 14 en
20, 1° vijfde lid, volgt dat het opeisen door de verhuurder en bijgevolg ook
door de landbouwuitlener, veronderstelt dat de roerende goederen waarop
hun voorrecht rust, buiten hun toestemming zijn weggebracht en zich in
handen van een derde bevinden. Ret recht van de landbouwuitlener om zich
door opeising te verzetten tegen het wegbrengen van de roerende goederen
die de plaatsen stofferen, betekent niet dat hij de verkoop van zaken waarop
zijn voorrecht rust, door andere schuldeisers kan beletten. Ret vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg stelde vast dat het exploitatiemateriaal dat de
grondslag van het voorrecht van de landbouwuitlener uitmaakt, bij openbare
verkoop toegewezen werd samen met het geheel van de andere roerende
goederen die eigendom waren van de pachters, en dat het derdenverzet
onontvankelijk was. Dat vonnis werd vemietigd omdat niet naar recht
verantwoord wordt waarom de uitlener zijn voorrecht kwijt zou zijn (Cass.,
28 februari 1991, T. Not., 1991, 349; Bull., 1991, 621).
777. GEENTOEPASSINGVAN ART.1184B.W.BIJLENINGOPINTEREST.- De lening
op interest is een eenzijdig contract volgens welk de ontlener alleen verbintenissen aangaat jegens de uitlener vanaf het ogenblik dat deze hem
fondsen ter beschikking gesteld heeft. De verbreking van een dergelijke
overeenkomst in toepassing van art. 1184 B.W. (wegens foutieve niet-na~o
ming door de ontlener) is niet mogelijk. De Brouwerij Artois gaf aan een
echtpaar een horecabedrijf in Waver in huur. Om aan de echtgenoten toe te
laten de handelszaak, die de brouwerij op dat adres had opgericht, te
verwerven, werd hen een krediet van 1.200.000 frank volgens een authentieke akte ter beschikking gesteld. Dat krediet werd de dag zelf gebruikt om
aan de brouwerij de transformatiekosten van het onroerend goed terug te
betalen (Brussel, 12 november 1990, J.T., 1991, 145).
778. INFORMATIEPLICHT UITLENER? - Wanneer een lening op interest, die
bestemd is om een handelszaak te verwerven, het voorwerp uitmaakt van
solidaire verbintenissen die onderschreven worden door de opeenvolgende
kopers, is de uitlener er niet toe gehouden het initiatief te nemen om de
oorspronkelijke ontleners in te lichten over de evolutie van het tekort. Deze
moeten zich zelf maar informeren over de naleving van de verbintenissen die
door hun hoofdelijke medeschuldenaren opgenomen werden.
De uitlener heeft jegens de medeschuldenaars niet de verbintenis om de
zekerheden aan te spreken die hij zich heeft voorbehouden ten titel van
eenvoudige faculteit, indien de oorspronkelijke ontleners het niet gevraagd
hebben. Art. 2037 B.W. outlast de borg wanneer er verlies is ofvermindering
van de rechten en zekerheden van de schuldeiser die toerekenbaar zijn aan
laatstgenoemde. Dit artikel is echter noch op de hoofdschuldenaar, noch op
de hoofdelijke medeschuldenaar van toepassing (Brussel, 12 november
1990, J.T., 1991, 145).
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779. PLURALITEIT UITLENERS. - Een lening werd niet alleen toegestaan door
de eiser, doch ook door de dochter van de verweerders, zodat er pluraliteit
van schuldeisers is. Dit geeft, bij gebrek aan het bewijs van actieve hoofdelijkheid, automatisch aanleiding tot verdeling van de schuldvordering bij
helften (Rb. Hasselt, 14 maart 1989, T.B.B.R., 1989, 412).
780. WEDERBELEGGINGSVERGOEDING.- De wederbeleggingsvergoeding die
in een lening voorzien is, is geen equivalent van de schadevergoeding die
bestemd is om de niet-nakoming of de laattijdige nakoming van een hoofdverbintenis te sanctioneren, maar vertegenwoordigt de tegenprestatie van een
geldlening. Een dergelijk beding is een modaliteit van de overeengekomen
tennijn en is bijgevolg een essentieel en niet bijkomstig element van de
lening, dat de remuneratie uitmaakt van het buiten de termijn terugbetaalde
kapitaal, gedurende de vermoede duur van de wederbelegging. Er is geen
ingebrekestelling vereist om die opeisbaar te maken (Beslagr. Brussel, 7 juli
1987, Rev. Not. B., 1988, 107).

In de kredietovereenkomst waarbij aan de eiseres een hypothecaire lening werd
toegestaan, was bedongen dat geen terugbetaling van het geleende bedrag
mogelijk was gedurende de eerste periode van vijf jaar en dat na die periode
vervroegde terugbetalingen toegelaten waren, maar dat dan een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd was. De eiseres betaalde in de eerste periode van
vijfjaar_het geleende bedrag-terug-en deze terugbetaling werd-ooor de-lmiil<:
aanvaard. De vorderingen van de bank tot betaling van een wederbeleggingsvergoeding worden door het Hof van Beroep van Brussel afgewezen: indien de
bank vrijwillig toestemt in een vervroegde terugbetaling, mag ze geen vergoeding eisen die in het toetredingscontract, dat zij heeft opgesteld, niet uitdrukkelijk is bedongen. Deze uitlegging van de overeenkomst vindt steun in de tekst
zelf van het beding. Dit bepaalt uitdrukkelijk dat ,in dat geval" een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is, waarbij ,in dat geval" uiteraard verwijst
naar de volledige zin die voorafgaat met inbegrip van de verwijzing naar de
periode waarin de terugbetaling geschiedt. Aldus is de wederbeleggingsvergoeding slechts verschuldigd indien na vijfjaar vervroegde terugbetalingen gedaan
worden. De bank heeft uitdrukkelijk de vervroegde terugbetaling aanvaard en
zelfs gedeeltelijk uitgelokt door haar bereidheid de opzegging te aanvaarden.
Dit gebeurde in de eerste periode van vijf jaar, zodat de eiseres geen wederbelegginsvergoeding verschuldigd is en evenmin interesten moet betalen op dit
bedrag (Brussel, 25 juni 1986, R. W, 1987-88, 477).
781. RESPIJTTERMIJN.- Uit art. 1900 B.W. volgt dat, indien geld geleend
werd zonder dat een termijn vastgelegd werd voor de teruggave, het de
rechter is die, in geval van vordering tot teruggave, moet apprecieren of het
past aan de lener, gelet op de omstandigheden, een respijttermijn te verlenen
(Cass., 20 april 1989, R. W 1989-90, 513; Bull., 1989, 864; A. C. 1988-89,
964. Zie Rev. Critique, 1986, p. 365, nr. 195. Zie hetzelfde cassatiearrest ook
onder de titel Borgtocht.).
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782. ZICHTREKENING. MORATOIREINTERESTEN.- De conventionele interesten
lopen maar tot aan het afsluiten van de zichtrekening. Van dan af lopen de
moratoire/gerechtelijke interesten op basis van art. 1153 B.W. en, aangezien
er terzake geen afwijkend beding bestaat, worden die aangerekend aan de
wettelijke interestvoet van 8% (Vred. Tubeke, 16 maart 1993, T. Vred., 1994,
56).
783. ANATOCISME.- Het verbod van kapitalisatie dat vervat ligt in art. 1154
B.W., is niet toepasselijk op bankrekeningen. Een overeenkomst van kredietopening kan bepalen dat in geval van ontbinding het debetsaldo interest
zal opbrengen op het niveau van voorschotten op rekening-courant. Partijen
kunnen inderdaad afwijken van de regel van art. 1153 B.W. door te stipuleren dat de conventionele interesten zullen blijven lopen na de vervaldag of
het afsluiten van de rekening en dit zonder ingebrekestelling (Rb. Namen,
9 januari 1991, J.L.MB., 1991, 641).
784. OVERDREVEN INTERESTEN. WOEKER. - De uitlener beschrijft zichzelf als
,assureur-conseil" en staat geregeld leningen op interest toe zonder daar
enige vereiste toelating voor verkregen te hebben. Hij heeft er wel over
gewaakt om niet onder de strafwet op de woekerinteresten te vallen. Het Hof
van Beroep van Luik bevestigt een vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Namen. Fysische personen of rechtspersonen die beroepsmatig
geld uitlenen en zich daarbij aan de grens van de wettelijke bepalingen
bevinden door leningen met interesten en voordelen die het normale overschrijden aan te bieden aan clienten die geen bankkrediet meer kunnen
bekomen, vallen onder de bepalingen van art. 1907ter B.W. De rechter heeft
de bevoegdheid om als sanctie van hun abusievelijk gedrag de verbintenissen
van de leners tot de terugbetaling van het kapitaal te verminderen, en voor de
drie jaren die voorafgaan aan het verzoek om vermindering en voor de
volgende jaren alleen de wettelijke interest te aanvaarden (Luik, 19 februari
1993, J.L.MB., 1993, 1431).
Art. 1907ter B.W. vereist het bestaan van twee cumulatieve voorwaarden,
met name enerzijds een interest die kennelijk de normale interest overtreft en
anderzijds een misbruik van de zwakheden, de passies, de behoeften of de
onwetendheid van de lener. Deze wettelijke bepaling geeft aan de feitenrechter een soevereine appreciatiemacht. Met grote precisie moeten die twee
voorwaarden geapprecieerd worden. Art. 1907ter B.W. is inderdaad een
specifieke bepaling die afwijkt van het gemeenrecht. In beginsel blijven de
partijen vrij de interestvoet te bepalen (Rb. Namen, 22 juni 1989, Rev. Reg.
Dr., 1989, 500). Het betrof in dit geval geen lening op afbetaling of geen
persoonlijke lening op afbetaling. Een dringende behoefte aan liquide geldmiddelen volstaat niet opdat er misbruik zou zijn van deze behoefte. Misbruik veronderstelt een financiele situatie die zo nijpend is dat de lener zich
zonder enige verdediging bevindt ten aanzien van de uitlener. In casu waren
de borgen in terugbetaling aangesproken en na betaling hadden ze klacht
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neergelegd bij de Procureur des Konings van Namen tegen de uitlener op
grond van art. 494 Strafwetboek. Na strafrechtelijk onderzoek werd de klacht
zonder gevolg geclasseerd.
Door in voile kennis van de omstandigheden een persoonlijke lening op
afbetaling toe te staan aan simpele particulieren die geen benul hebben van
de bijzonder zware voorwaarden van de lening die niet gerechtvaardigd zijn
door de economische omstandigheden, speculeert de bankier - de Banque
Commerciale de Bruxelles - op de behoeften van de leners op een manier
die onder toepassing valt van art. 1907ter B.W. Het past derhalve om de
voorziene interest te verminderen en deze vermindering toe te passen op de
betalingen die gebeurden gedurende de 3 jaren die aan de eis voorafgingen
(Rb. Charleroi, 24 januari 1989, JL.MB., 1991, 530).
In een lening werd een interest van 16,5% bedongen. De leners beweren dat
die interest de normale interest overschrijdt en zou moeten worden herleid op
basis van art. 1907ter B.W. Dat artikel geeft aan de rechter de bevoegdheid
om een interest die klaarblijkelijk de normale interest overschrijdt, te verminderen wanneer de schuldeiser misbruik heeft gemaakt van de behoeften,
de zwakheden of de onwetendheid van de lener. Aangezien deze voorwaarden in casu kennelijk niet aanwezig zijn wordt dit verweer afgewezen
(Brussel, 21 mei 1987, JT., 1987, 703).
785~-WETCONSUMENTENKREDIET~ TOEPASSINGSGEBIED:-BEVOEGDHEID:- =--Het·debiteren van een zichtrekening, dat zijn oorsprong vindt in bet abusievelijk
gebruik van een Eurochequekaart, is een kredietopening in de zin van art. 1,
2° van de Wet van 12 juni 1991 op bet Consumentenkrediet. Bij krediet dat
verbonden is aan bet bezit van een Eurochequekaart gaat bet volgens de
wetgever om een permanente en automatische kredietopening van bet type
revolving, d.w.z. dat de gecrediteerde de mogelijkheid heeft opnieuw bet
krediet te gebruiken al naargelang de inkomsten op zijn rekening. De bankier
neemt de formele verbintenis op zich deze som ter beschikking te stellen van
de client. Het probleem in deze zaak betrof de rechterlijke bevoegdheid.
Volgens de heersende rechtspraak mag de Rechtbank van Eerste Aanleg zich
ambtshalve geen vragen stellen over zijn materiele bevoegdheid, zelfs bij
verstek van verweerder. Het bier besproken vonnis volgt deze zienswijze
niet. De ruime motivering van bet vonnis van de de Arrondissementsrechtbank van Brussel is te situeren in een breder debat waarin de rechtsprekende
functie in dergelijke materies reliefkrijgt. De rechter heeft in deze materie de
verplichting om na te gaan of er geen afstand gebeurde van de bescherming,
die gegeven wordt door de Wet op bet Consumentenkrediet van 12 juni 1991
(Arrond.rb. Brussel, 7 juni 1993, JL.MB., 1994, 302, noot Balate, E., JT.,
1993, 670).
De toepassing van de Wet op bet Consumentenkrediet van 12 juni 1991 is
uitgesloten indien de overeenkomst gesloten werd tussen een consument die
niet zijn gewone verblijfplaats in Belgie heeft op bet ogenblik van bet sluiten
van de overeenkomst en een uitlener die zijn hoofdzetel heeft in bet buiten-
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land en het sluiten van de overeenkomst niet liet voorafgaan door een
bijzonder voorstel of door publiciteit in Belgie (Rb. Brussel, 4 mei 1992,
J.L.M.B., 1992, 1032). De zaak werd ambtshalve aanhangig gemaakt voor de
Arrondissementsrechtbank door de 6de kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Brussel volgens wie de vrederechter bevoegd zou zijn. Ret
voorwerp van het geding betreft de terugbetaling van een persoonlijk krediet
dat door een Luxemburgse bank toegestaan werd aan een client die in Belgie
zijn woonplaats heeft. Op het ogenblik van het sluiten van het contract had
verweerder echter zijn woonplaats in Luxemburg, waar het contract in de
zetel van de bank getekend werd. De vrederechter is bijgevolg niet bevoegd.
De Arrondissementsrechtbank geeft de Rechtbank van Eerste Aanleg een
veeg uit de pan.
·
De Wet van 12 juni 1991 is toepasselijk op elke vorm van krediet en met
name op een kredietopening, die volgens art. 1, 12° op algemene wijze elke
kredietovereenkomst betreft waarbij koopkracht, geld of gelijk welk ander
betaalmiddel ter beschikking gesteld wordt van de consument die het gebruiken mag door geld op te halen en die gehouden is dit terug te geven op de
datum van zijn keuze. Ret document dat ,ouverture d 'avoir" genoemd
wordt en dat getekend is door de consument, alsmede zijn zichtrekening
die in het rood staat voor 229.445 frank, beantwoordt aan de wettelijke
bepaling van de kredietopening. Bij gevolg is de vrederechter bevoegd
krachtens art. 591, 21° Ger.W. (Vred. Spa, 21 april1992, Act.Dr., 1993, 145).
786. BEVOEGDHEID.- Door art. 591, 21° Ger.W. wordt de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter uitgebreid tot alle betwistingen inzake kredietovereenkomsten die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet op
het consumentenkrediet. Deze bijzondere bevoegdheid laat de door art. 568
Ger.W. bepaalde volheid van bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste
Aanleg onaangetast voortbestaan (Rb. Mechelen, 16 december 1991,
T.B.B.R., 1992, 530).

Uit de bundel blijkt dat het debetsaldo van de rekening waarvan teruggave
gevorderd wordt van de consument, titularis van de rekening, 166.558 frank
bedraagt , terwijl het debet in casu slechts toegelaten was tot een bedrag van
90.000 frank. Dit debetsaldo is te wijten aan de uitgifte van cheques, aan de
geldopname door gebruik van een mister-cash-kaart (en aan de gedwongen
opening van de koffer). De consument, titularis van de rekening, beschikte
dus over een kredietopening in de zin van art. 1, 12° van de Wet van 12 juni
1991 op het Consumentenkrediet. Ret geding hoort bijgevolg tot de bevoegdheid van de vrederechter, wat ook het bedrag van de vordering is, en dit
in toepassing van art. 591, 21 ° Ger. W. (art. 14, § 3 van de wet van 12 juni
1991). (Rb. Luik, 12 november 1991, Act.Dr., 1993, 145)
Bij afwezigheid van bewijs van het bestaan van een kredietovereenkomst in
de zin van de Wet Consumentenkrediet behoort de vordering strekkende tot
terugbetaling van het debetsaldo van een zichtrekening ten belope van
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71.797 frank niet tot de bevoegdheid van de vrederechter (Vred. St.Gillis,
24 september 1992, noot Mahy-Leclerck, A.).

787. Een lening houdt niet op een persoonlijke lening op afbetaling in de zin
van art. 1 van de Wet van 9 juli 1957 te zijn alleen omdat ze onderschreven
werd ten voordele van andere personen dan de lener zelf, indien vastgesteld
wordt dat ze niet voor beroepsdoeleinden diende. Een van de leners is een
handelaarster, maar de overeenkomst preciseert als voorwerp van de lening
werken die aan een huis uit te voeren zijn, en het blijkt dat de persoonlijke
lening inderdaad gediend heeft voor privedoeleinden. De uitgifte van wisselbrieven tot voldoening van een persoonlijke lening op afbetaling is verboden. Bij niet-naleving van dit verbod worden de verbintenissen van de
lener ambtshalve herleid tot het nominale bedrag van de lening (Luik,
22 maart 1991, J.L.MB., 1992, 307).
788. WET CONSUMENTENKREDIET. WERKING IN DE TIJD. - De artikelen 28 en
90 van de Wet op het Consumentenlaediet m.b.t. de nalatigheidsinterest zijn
van openbare orde en derhalve van toepassing op de lopende kredietovereenkomst. Het vorderen van het volledig bedrag aan niet-vervallen mensualiteiten is een overdreven sanctie voor het gedeelte dat het nog terug te
betalen kapitaal te hoven gaat. De kredietverlener heeft w~ r~11t _Qp_ ~f!_n
vergoeding bij vervroegoe opeisb-aarheid. Het schadebedTng-op de hoofdsom
is enkel verantwoord voor de niet gedekte kosten van het kostenpercentage
en wordt ex aequo et bono door de rechter bepaald (Vred. Menen, 12 mei
1993, T. Vred. , 1994, 61).
De Wet op het Consumentenlaediet is in beginsel niet van toepassing op
lopende overeenkomsten, met uitzondering van de bepalingen van openbare
orde, of m. b. t. de bevoegdheid en de rechtspleging. Artt. 28 en art. 90, 1° van
de Wet op het Consumentenlaediet zijn van openbare orde, omdat zij de
economische ordening en het algemeen belang van de samenleving beogen
en derhalve zijn ze van onmiddellijke toepassing (Rb. Kortrijk, 9 april1993,
T. Vred., 1994, 45).

789. WET CONSUMENTENKREDIET. STRAFBEDING.- Art. 19 van de Wet van
9 juli 1957, gewijzigd door de Wet van 5 maart 1965, laat de rechter toe de
strafbedingen te matigen en de schadevergoeding die overeengekomen werd,
te verminderen of de lener ervan vrij te stellen, indien hij ze excessief of
ongerechtvaardigd vindt. Deze bevoegdheid tot matiging wordt trouwens
behouden in art. 90, 2de lid van de Wet op het Consumentenlaediet. Deze
wet bevat nieuwe bepalingen inzake strafbedingen. Aldtis beperkt art. 28 de
interesten voor laattijdige uitvoering tot het gemiddelde tussen de wettelijke
interest en de overeengekomen globale jaarlijkse interest, en verbiedt art. 39,
§ 1, de recuperatie van de kosten van buitengerechtelijke invordering die de
tekortkoming van de consument noodzakelijk maakte.

1124

-:-:-=-:----~~ 1

790. SCHADE- EN STRAFBEDINGEN. - Indien als gevolg van de niet-nakoming
en de ,opzegging" van de overeenkomst, het saldo van het eisbare kapitaal
de niet vervallen conventionele interesten bedraagt, is het toch zo dat de
schadevergoeding die als straf gevorderd wordt en die berekend is aan 15%,
als bovenmatig beschouwd moet worden, gelet op het bedrag van de reeds
gevorderde interesten op de in hoofdorde verschuldigde sommen aan een
tariefvan 8%. Bijgevolg moet het strafbeding beperkt worden tot 10%. Deze
som vertegenwoordigt de vergoeding van de schade zoals de partijen die bij
het sluiten van de overeenkomst konden voorzien bij niet-nakoming van de
overeenkomst door de lener. Men mag niet besluiten dat de bank dankzij de
toepassing van dit stratbeding eerder belang had bij de niet-nakoming van de
overeenkomst dan bij de nakoming ervan (Luik, 27 oktober 1992, Act. Dr.,
1993, 75).
Indien het bedrag van het stratbeding overeenstemt met de vergoeding van
de schade, die de schuldeiser lijdt, omdat hij gedwongen wordt om op zijn
kosten een eigen dienst in te richten die bestemd is om de betwiste dossiers te
beheren, is het stratbeding gewettigd. Ret bedrag van 15% is niet overdreven, vermits het ertoe strekt een werkelijk geleden schade te vergoeden. Ret
past evenwel om het door het stratbeding voorziene percentage alleen op het
kapitaal toe te passen, en niet op de vervallen interesten. Moratoire interesten
zijn alleen verschuldigd op het kapitaal (Vred. Namen, 7 januari 1994,
J.L.MB., 1994, 321).
De verweerders zijn in gebreke voor wat betreft de betaling van meer dan een
vervaldag. Ze moeten nu krachtens de bepalingen van de overeenkomst het
geheel van de aflossingen in een maal terugbetalen, en dit zonder disconto
voor de vervroegde terugbetaling. Er wordt hen integendeel nog een bijkomende schadevergoeding aangerekend van 20% op het vervroegd opeisbaar gestelde bedrag. Die som wordt dan nog vermeerderd met een verder
lopende rente van 13,64% per jaar. Als de bepalingen van de overeenkomst
toegepast worden, blijkt dat de verweerder voor het aangaan van een lening
van 101.000 frank in het begin van de maand april1992, op het ogenblik van
de vervroegde terugbetaling - minder dan 10 maanden later -, een bedrag
van 147.981 frank moet terugbetalen. Dit bedraagt 147.981 - 101.000 =
46.981 frank meer dan het ontleend bedrag, wat neerkomt op een interest van
46,51% (na minder dan 10 maanden, dit is meer dan 55% op jaarbasis),
terwijl de wettelijke rente slechts 8% bedraagt. De vrederechter heropent de
debatten teneinde de eiseres toe te laten zich te verweren op de ambtshalve
opgeworpen exceptie van nietigheid van de overeenkomst. De vrederechter
verklaart de overeenkomst ambtshalve nietig wegens strijdigheid met het
strafrechtelijk gesanctioneerde woekerverbod (art. 494 S.W.). De nietigheid
van de overeenkomst brengt mee dat de partijen moeten worden hersteld in
de toestand als ware er geen overeenkomst geweest. In beginsel is dus
teruggave verschuldigd van hetgeen ter uitvoering van de nietige overeenkomst werd ontvangen. De zwakheid waarvan sprake is in art. 494 S.W. is
een morele zwakheid. Er wordt daarmee bedoeld: de staat van een persoon
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die niet beschikt over het vermogen of de nodige kracht om te weerstaan aan
een verlangen (Vred. Kortrijk (2de kanton), 22 juni 1993, T. Vred. , 1994,
65).
De door de kredietgever gevorderde schadevergoeding is overdreven omdat
zij de betaling van alle niet vervallen termijnen, plus een schadebeding van
20% en een conventionele interest van 17,93% op het geheel omvat. Ze moet
krachtens art. 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet in die mate worden verminderd dat ze tot een reele schadevergoeding strekt. Het schadebeding
wordt gereduceerd tot 10% en enkel berekend op de reeds op het ogenblik
van de dagvaarding vervallen niet-betaalde termijnen. De niet-vervallen
termijnen die vervroegd opeisbaar worden, veroorzaken geen schade, integendeel. Daarop kan bijgevolg geen schadevergoeding worden berekend.
Art. 28 Wet Consumentenkrediet geeft een maxima1e bovengrens voor de
nalatigheidsinterest en een norm wat de toe te passen rentevoet betreft. Die
interest moet slechts voor het nomina1e verschuldigde bedrag worden toegekend. Een nalatigheidsinterest op het 1astenpercentage (dat ondermeer een
risicode1dcingspremie omvat) alsmede op het schadebeding wordt niet aanvaard. Dit zou een niet te verantwoorden bijkomende vergoeding uitmaken
(Rb. Gent, 7 mei 1993, T. Vred., 1994, 49).
Indien de omstandigheden aantonen dat de schu1denaar geen redelijk voorstel kan doen tot aanzuiv:ering van zijn schu1d, kunnen betalingsfaci1iteiten
van 300-400 BF. per maand niet toegestaan worden. De schuld zou dan niet
invorderbaar worden, omdat de interest reeds 30 frank per dag bedraagt. Op
grond van de matigingsbevoegdheid van de rechter (art. 90 Wet Consumentenkrediet) wordt anderzijds wel vastgesteld dat het gelijktijdig vorderen van
de vervallen termijnen, de niet-vervallen termijnen met inbegrip van een vast
percentage en een interestvoet, een schadebeding van 15% en een moratoire
interest op het geheel tegen een interestvoet die merkbaar hoger is dan de
wettelijke interestvoet, van aard is de schuldeiser meer te bevoordeligen dan
bij de norma1e uitvoering van de overeenkomst. Het schadebeding wordt
afgewezen en de interest wordt herleid tot de wettelijke interestvoet. Bovendien wordt ze slechts toegekend vanaf de laatste vervaldag, omdat de
interesten reeds gekapitaliseerd zijn in de niet-vervallen termijnen (Vred.
St.-Jans-Molenbeek, 13 april 1993, T. Vred., 1994, 60). De rechtbank onderzoekt ofhet strafbeding aan de uitlener geen voordelen verleent die groter
zijn dan datgene wat hem verleend zou worden door de uitvoering van de
lening en beschouwt het uiteindelijk als ongeschreven (Rb. Marche-enFamenne, 24 april1986, T.B.B.R., 1987, 181).
Het schadebeding heeft tot doel de schade te vergoeden die bestaat uit de
bijkomende buitengerechtelijke kosten ingevolge wanbetaling, die niet gedekt zijn door het kostenpercentage. Het heeft niet tot doel het volledig
verlies van de bank te deldcen. De schade die het gevolg is van de laattijdige
betaling wordt reeds vergoed door de verwijlinterest. Niet vervallen lasten
(kosten en interesten) die ingevolge een beding van termijnverval opeisbaar
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zijn geworden, kunnen niet worden toegekend (Rb. Kortrijk, 9 april 1993,
T. Vred., 1994, 45).
De kredietgever kan in het kader van een hoofdeis die steunt op art. 38 Wet
Consumentenkrediet, een wedereis instellen door neerlegging van een conclusie ter griffie. Vanuit het standpunt van de proceseconomie is het niet
opportuun die mogelijkheid uit te sluiten. Het cumuleren van de vervroegde
terugbetaling van het niet-vervallen deel van de lening met een forfaitaire
verhoging van 15% berekend op het volledig temg te betalen bedrag, een
verwijlrente van 13,16% ook berekend op de forfaitaire verhoging, waarop
bovendien nog gerechtelijke interest zou moeten worden toegekend, begunstigt de kredietgever in die mate dat hij er alle belang bij heeft dat de
kredietnemer in gebreke zou blijven, omdat een normale uitvoering van de
overeenkomst hem nooit zulke voordelen zou opleveren. Op grond van de
matigingsbevoegdheid van de vrederechter (volgens art. 90 Wet Consumentenkrediet) wordt de forfaitaire verhoging van 15% alsook de gerechtelijke
interest afgewezen (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 6 april1993, T. Vred. , 1994,
57).
De overeengekomen nalatigheidsinteresten plus een schadebeding van 20%
op de niet-vervallen termijnen en een beding van onmiddellijke opeisbaarheid van het resterend verschuldigd bedrag, overschrijden de toegelaten
grens van art. 28 Wet Consumentenkrediet en moeten, omwille van het
overdreven karakter, volledig van de hand worden gewezen. Een overeenkomst van anatocisme mag slechts betrekking hebben op de reeds vervallen
en verschuldigde interesten. In de overeenkomst kan niet bedongen worden
dat verwijlinteresten op hun beurt interesten zullen voortbrengen (Vred.
Tubeke, 12 mei 1992, T. Vred., 1994, 52).
De algemene voorwaarden van een lening voorzagen een forfaitaire schadevergoeding bij opzegging van de leningovereenkomst, met name 15% op het
bij de opzegging nog verschuldigde bedrag. Het Hof van Beroep van
Antwerpen stelt dat de conventionele bepaling van de schadevergoeding
op een forfaitair bedrag de schuldeiser niet vrijstelt om vooralsnog aan te
tonen dat hij ingevolge de opzegging van de overeenkomst enige schade zou
hebben geleden (Antwerpen, 29 juni 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 118). Men
kan het hier uiteraard niet mee eens zijn. Bij een geldig schadebeding hoeft
de schuldeiser zijn werkelijk geleden schade niet te bewijzen.
De maandelijkse afbetalingen bevatten voor een deel kapitaal en voor een
deel vertragingsinteresten. Art. 1154 B.W. laat niet toe om interesten te
vorderen op het deel van de financiele last die deze interesten vertegenwoordigt. Dit kan uitsluitend gebeuren op het kapitaal en eventueel op de
portie van de financiele last die de kosten vertegenwoordigt. Als men het
verval van de termijn en de afgesproken vergoeding cumuleert, ziet men de
eventuele buitensporigheid van het strafbeding in. De onmiddellijke eisbaarheid, als gevolg van het verval van de termijn, noopt ertoe in de te vervallen
bedragen een onderscheid te maken tussen het kapitaal, de interesten en de
kosten die in het lastenpercentage begrepen zijn. De sancties die op die
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manier gecumuleerd worden, zijn duidelijk overdreven en leveren aan de
uitlener een voordeel op dat buiten verhouding staat tot de schade die kan
voortvloeien uit de niet-nakoming van de overeenkomst. De rechtbank kan
ambtshalve in toepassing van art. 19 octies § 2 van de wet van 9 juli 1957 de
overeengekomen modaliteiten tot billijke proporties herleiden. In toepassing
van deze beginselen nodigt de rechtbank de uitlener uit om een rekening voor
te leggen van de sommen die verschuldigd zijn (Rb. Verviers, 17 februari
1992, J.L.MB., 1993, 587, noot Balate, E.). Deze redenering die mogelijk
gemaakt werd door de Wet van 9 juli 1957, wordt niet gewijzigd door de Wet
van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet. Zie hierover Henrion, M.-L. en
Balate, E., ,Le loyer de l'argent et son censeur" in Aspects juridiques du
Ioyer de /'argent, ed. Gillardin, J, Fusl, Brussel, 1993.
Art. 19octies, § 2 van de Wet van 9 juli 1957 kent aan de rechter de mogelijkheid toe, zelfs ambtshalve, strafbedingen te herleiden of de ontlener er
volledig van te ontslaan (Rb. Brussel, 19 april1991, T.B.H., 1993, 932, noot
Balate, E.). Een echtpaar had in Leuven een persoonlijke lening op afbetaling
gesloten bij de Spaar- en Lijfrentekas voor 500.000 frank tegen eenjaarlijkse
interest van 14,16% die terugbetaalbaar was in 60 maandelijkse afbetalingen
van 11.333 frank. De eerste vervaldag was 26 april 1979 en de laatste
26 maart 1984. De algemene voorwaarden bepaalden dat in geval van
tekortkoming van de leners het hele bedrag van de lening opeisbaar zou zijn
en. dat elk maandelijks_te_hetalen bedrag_:vermeerderd-zou-worden met-SO
frank en een vertragingsinterest die maandelijks berekend en herberekend
wordt door de rechtbank op 8%. De eerste tekenen van niet-nakoming van de
debiteur manifesteerden zich in december 1979, d.i. enkele maanden na het
sluiten van de overeenkomst. Slechts 6 maanden later wordt een eerste
ingebrekestelling door de bank aan de debiteurs gericht. Er wordt occasioneel betaald en op 26 maart 1984, dit is de datum waarop de lening ten
einde komt, wordt vastgesteld dat het saldo nog voor een groat deel onbetaald is gebleven. Op 6 december 1984 wordt de lening opgezegd en aldus
vervalt de termijn. Gedurende deze periode zijn de leners nochtans niet
inactief gebleven. Zij betaalden gedeeltelijk hun schulden af en op het
ogenblik waarop de vordering wordt ingeleid zijn ze nog debiteur voor
ongeveer 117.000 frank. Deze omstandigheid is belangrijk om de criteria
te apprecieren die vervat liggen in de Wet van 9 juli 1957 en in de Wet
Consumentenkrediet van 12 juni 1991. Om de reductie van de strafbedingen
door te voeren, duidt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de
parameters aan waarop zijn redenering steunt. Een snelle opzegging van
de verbintenissen en een aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten door
een derde instantie lijken in het belang van de twee partijen te zijn. Voor de
uitlener is het de zekerheid om te beschikken over een uitvoerbare titel. De
lener kan op tegensprekelijke manier de redenen van zijn niet-nakoming
uitleggen.
Art. 19octies, § 2, van de Wet van 9 juli 1957, gewijzigd door de Wet van
5 maart 1965, laat de rechter toe de strafbedingen of de overeengekomen

1128

schadevergoedingen te herleiden of er de lener van vrij te stellen, indien hij
ze overdreven of ongerechtvaardigd vindt. Deze bevoegdheid tot reductie
van de strafbedingen wordt trouwens behouden door art. 90, lid 2 Wet
Consumentenkrediet. De schadevergoeding die gevorderd wordt ten titel
van strafbeding en die berekend wordt tegen een interest van 15% is overdreven, gelet op het bedrag van de reeds gevorderde interesten op de
verschuldigde sommen in hoofdorde tegen een interest van 8%. Bijgevolg
wordt om reden van de niet-nakoming van de overeenkomst als schadevergoeding een interestvoet van 7,5% op de verschuldigde sommen aanvaard. Het lijkt inopportuun om de lener respijt te geven om reden van het
feit dat hij geen enkel aanbod van terugbetaling van de verschuldigde
sommen formuleert (Luik, 21 maart 1991, Act. Dr., 1993, 171).
De eiseres heeft aan de leners 105.000 frank geleend, terugbetaalbaar in 30
maandelijkse afbetalingen van 4.371 frank vanaf 10 juli 1990. Het totaal van
het terug te betalen bedrag is bijgevolg 131.130 frank. De eiseres vordert de
veroordeling van de leners tot 152.111 frank die zou bestaan uit het resterende saldo van 126.7 59 frank plus vergoeding aan een interestvoet van 20%,
namelijk 25.352 frank. Daarenboven vordert ze moratoire interesten tegen
een interestvoet van 19,27% per jaar wat overeenkomt met de lasten. Maar
de 30 maandelijkse afbetalingen bevatten reeds de interesten. Het beding dat
moratoire interesten voorziet vanaf het sluiten van de overeenkomst is
abusievelijk (Zie Van Ommeslaghe, P., R.C.J.B., 1986, p. 224). Deze clausule betekent voor de schuldeiser een voordeel dat buiten verhouding staat
met de ongemakken voor de andere partij. Het verval van de termijn plus een
forfaitaire vergoeding van 20% compenseren op voldoende wijze de door de
schuldeiser schade geleden, vermits hem interesten toegekend worden op
nog niet vervallen mensualiteiten. De rechtbank beslist dat moratoire interesten slechts toegekend worden voor de periode na de overeengekomen
beeindiging van het contract en dat tegen de wettelijke interest (Rb. Aarlen,
11 januari 1991, T.B.B.R., 1991, 290).
De ontbinding van de overeenkomst van persoonlijke lening op afbetaling
ten laste van de debiteur heeft tot gevolg dat de vervallen verschuldigde
betalingen (kapitaal en interest) eisbaar worden, samen met het saldo van het
kapitaal. De terugvordering gebeurt niet vrijwillig indien beslag gelegd
wordt op het loon van de debiteur en indien als gevolg van de inwerkingstelling van een hypothecaire lastgeving door een verkoop uit de hand van
het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze lastgeving, de notaris
de betaalde prijs inhoudt ten voordele van de schuldeiser die titularis is van
de hypothecaire lastgeving, en terugstortingen verricht aan de schuldeiser,
niettegenstaande het feit dat de debiteur de schuldvorderingsrekeningen
geprotesteerd heeft zowel v66r als na de authentieke akte van verkoop van
het onroerend goed. De debiteur kan dan ook alle middelen aanvoeren die het
niet-debiteren rechtvaardigen in zijnen hoofde van alle of van een gedeelte
van de door de schuldeiser gevorderde sommen die deze zich heeft laten ter
hand stellen door derden ten nadele van de debiteur. De clausule die mora-
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toire interesten voorziet die zowel op de interesten als op het kapitaal berekend worden, is spijts het verbod op het anatocisme gedeeltelijk onwettig.
De accumulatie van drie strafbedingen (het verschuldigd zijn door de uitleners van alle niet-vervallen interesten op het onmiddellijk eisbaar kapitaal,
moratoire interesten en forfaitaire vermeerdering) gepaard met een geanticipeerde betaling van twee j aar van een gedeelte van het kapitaal, bezorgen aan
de uitlener op afbetaling exessieve en ongerechtvaardigde schadevergoedingen (Luik, 19 december 1989, Act. Dr., 1993, 167). Indien de rechter meent
dat de strafbedingen of de overgekomen schadevergoeding in geval van nietnakoming van de overeenkomsten overdreven of ongerechtvaardigd zijn, kan
hij die ambtshalve herleiden of er de lener helemaal van vrijstellen
(art. 19octies, § 2, Wet van 9 juli 1957 gewijzigd door de Wet van 5 maart
1965). In dat geval kan de lener naast de vervallen mensualiteiten en het
saldo van het kapitaal, schadevergoeding bekomen, rekening houdend met
de werkelijke schade die door hem geleden werd gedurende de periode
waarbinnen hij geen enkel bedrag kon binnenrijven alsmede met de administratieve onkosten die een uitlener ondergaat door de tekortkoming van de
debiteur en het beheer van een intern contentieux dossier.
Het beding dat bij verval van de termijn aan de lener oplegt tegelijkertijd het
verschuldigd saldo (hierbij inbegrepen het gedeelte van de last dat de kosten
en de interesten vertegenwoordigt), en een moratoire interest op het resterende saldo -alsmede een -vtmneerdering -van -10% -terug te-betalen, -moetvemietigd worden. (Rb. Neufchiiteau, 29 januari 1992, J.L.M.B., 12992,
1030, noot P.H.)
Contractanten kunnen zich wel buiten het toepassingsgebied van de Wetten van 1957 en 1965 op de koop en de persoonlijke
lening op afbetaling plaatsen, maar het is hen verboden om de openbare orde
en goede zeden niet na te leven. In casu had een bank een lening toegestaan
aan particulieren, erover wakend dat ze buiten het toepassingsgebied van de
Wetten van 9 juli 1957 en 5 maart 1965 viel. De particulieren verbonden zich
ertoe per mensualiteit een deel van het geleende kapitaal vermeerderd met
een last terug te betalen. De overeenkomst bepaalde de maandelijkse rentevoet en het globale bedrag van die last. Als gevolg van de niet-betaling van
verscheidene mensualiteiten lopen de leners het overeengekomen verval van
de termijn op. Op basis van de contractuele bedingen vordert de bank de
integraliteit van het verschuldigd gebleven saldo, vermeerderd met een
moratoire interest van 6,5% en een forfaitaire vermeerdering van 10%. Ter
vergelijking kan aangestipt worden dat op het ogenblik van het sluiten van
deze lening, met name op 4 april 1978, de van kracht zijnde wettelijke
interest vastgesteld was op 8% (K.B. 14 oktober 1974, art. 1). Daarvoor (tot
31 oktober 1974) bedroeg het 6,5% (Wet 30 juni 1970, art. 1). Art. 1907bis
B.W. heeft de vervroegde, vrijwillige terugbetaling van een interestlening tot
voorwerp. Het artikel kan niet ingeroepen worden in geval van verval van
termijn. Om als schadebeding in de zin van de artt. 1152 en 1226 e.v. B.W.
791. OPENBARE ORDE. -
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gekwalificeerd te worden, moeten de bedingen, die vaststellen wat de lener
verschuldigd zal zijn in geval van niet-nakoming van zijn verbintenissen, op
het oog hebben de schade te vergoeden die uit de niet-nakoming kan voortspruiten, en dit door zich te plaatsen op het ogenblik waarop de partijen hun
overeenkomst sluiten. Dit is niet het geval voor volgende bedingen die
cumulatief toegepast moeten worden in het geval van verval van de termijn:
een clausule die de onmiddellijke eisbaarheid met zich brengt van het deel
van de last dat de interesten vertegenwoordigt, een clausule die een moratoire interest voorziet op het saldo dat verschuldigd blijft (hoofdsom, kosten
en interesten) en een clausule van forfaitaire vermeerdering van het saldo dat
verschuldigd blijft. Aan elkaar verbonden en in elkaar opgaand maken deze
clausules iets anders uit dat veel meer is dan een vergoeding van de schade
die de schuldeiser kan ramen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. W anneer een dergelijk geheel van clausules van die aard is dat het aan
de schuldeiser een voordeel verschaft dat buiten verhouding staat met de
schade die uit de niet-nakoming van de overeenkomst kan voortvloeien en
dat men eruit kan afleiden dat de schuldeiser vanaf het begin belang had bij
de niet-uitvoering van het contract eerder dan bij zijn uitvoering, moeten ze
vemietigd worden wegens strijdigheid met de openbare orde.
Vermits het gaat om de niet-uitvoering van een contractuele verbintenis met
als voorwerp een geldsom, kan er geen sprake zijn van vergoedende interesten, vermits art. 1153, eerste lid B.W. op forfaitaire wijze de schade
bepaalt die geleden wordt door een laattijdige uitvoering. De schuldeiser
heeft recht op de wettelijke interest vanaf de ingebrekestelling (Luik, 9 mei
1989, J.T., 1990, 24; An.Dr.Lg, 1990, 49, noot Biquet, M.C.).
De beoordeling over het karakter en de aard van het strafbeding behoort de
feitenrechter toe. Hij dient na te kijken of het strafbeding, gelet op het
overdreven bedrag en gelet op de algemene gegevens van de zaak, zijn
indemnitair karakter niet heeft verloren. Men moet de toestand in acht nemen
op het ogenblik dat het strafbeding in de overeenkomst werd ingevoegd. De
later opgelopen schade blijft zonder invloed op de beoordeling van zijn
geldigheid. Indien het bedrag van de opeisbare overeengekomen vergoeding
in geval van verval van de betalingstermijn buitensporig is in vergelijking
met het te herstellen nadeel en met de schade die partijen ten tijde van hun
overeenkomst konden voorzien, verliest het strafbeding ieder indemnitair
karakter en is het een echte private straf. In dat geval is het beding onwettig,
wat zijn nietigverklaring als gevolg heeft (Luik, 27 september 1988, Pas.,
1989, II, 55). Het betrof een persoonlijke lening op afbetaling die echter niet
onderworpen was aan de Wet van 9 juli 1957. De lening werd toegestaan aan
ene Ghilaine, die handelaarster is, terwijl haar man Charles meetekende met
de woorden ,goed voor akkoord".
De tussen partijen afgesloten leningsovereenkomst voorzag in maandelijkse
aflossingen, waarin de hoofdsom, de interesten en de kosten verrekend
waren. De uitlener vordert naast de achterstallige aflossingen een forfaitaire
schadevergoeding van 10% en conventioneel laattijdigheidsinteresten van
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1,5%. De vordering wordt afgewezen. Het strafbeding is strijdig met de
openbare orde (Kh. Turnhout, 1 december 1987, Turnh. Rechtsl., 1988, 68).
792. HET VERLENEN VAN BETALINGSFACILITEITEN INZAKE CONSUMENTENKREDIET EN DE VERERGERING VAN DE FINANCIELE SITUATIE VAN DE CONSUMENT.-

Art. 1244 B.W. stelt niet dezelfde eisen als art. 38 van de Wet van 12 juni
1991. Men kan aan de debiteur het voordeel van de goede trouw niet toekennen, als hij in een geschrift valselijk aan de uitlener op zijn eer verklaarde
dat hij geen kredieten gevraagd had gedurende de 6 voorafgaande maanden.
Art. 1244 B.W. dat van openbare orde is, laat alleen toe gematigde respijttermijnen te verlenen (Vred. Namen, 7 januari 1994, JL.MB., 1994, 321).
De voorwaarde van verergering van de financiele toestand die vereist is om
betalingsfaciliteiten toe te staan op grond van de Wet van 12 juni 1991,
betreft de grond en niet de ontvankelijkheid van de vordering. De grondbeginselen van het gerechtelijk recht verbieden niet dat, bij een hoofdeis
strekkende tot betalingsfaciliteiten, een incidentele eis strekkende tot de
validatie van loonafstand wordt ingeleid en onderzocht (Vred. Fexhe-Slins,
14 juni 1993, T Vred., 1994, 63). In dit geval vroeg een echtpaar betalingsfaciliteiten ten aanzien van niet minder dan 10 instellingen waar zij geld
geleend hadden. Ze laten echter verstek gaan.
Het verzoek om betalingsfaciliteiten kan niet worden toegekend indien uit
het-inleidend verzoeksGlrrift niet blijkt dat de voorwaarde-van-een-versleeh- ·
terde financiele toestand vervuld is en indien de kredietnemer bij het aangaan
van de kredietovereenkomst het bestaan van financiele verbintenissen voor
de kredietverlener verborgen heeft gehouden (Vred. St.-Jans-Molenbeek,
6 apri11993, T Vred., 1994, 57).
De toekenning van betalingsfaciliteiten op grond van de Wet van 12 juni
1991 mag niet beschouwd worden als een burgerlijk concordaat en de
verergering van de financiele toestand moet uitsluitend en noodzakelijkerwijze het gevolg zijn van externe omstandigheden, die vreemd zijn aan de
wil van de schuldenaar en die hem worden opgelegd op een onvermijdelijke
manier. In casu hebben de eisers niet aangetoond dat hun financiele situatie
zou verergerd zijn tussen het ogenblik dat de lening aangevraagd en verkregen werd en het ogenblik waarop de vordering ingeleid werd. De verergering
van hun financiele situatie is enkel te wijten aan de accumulatie van de
verscheidene leningen die ze aangegaan hebben. Zij hebben niet minder dan
71eningen aangegaan waarvan de laatste 6 in een periode van 7 maanden en
dit voor een totaal bedrag van 2.080.000 frank (Vred. Schaarbeek (2de
kanton), 20 november 1992, T Vred., 1994, 53).
De vrederechter heeft de bevoegdheid om faciliteiten van betaling toe te
kennen aan de debiteur waarvan de situatie verergerde. Toch kan hij de
schuldeisers niet verplichten hun schuldvordering te vergeten door recht te
doen aan een voorstel van de debiteur om de terugbetalingen zodanig te
spreiden dat ze nauwelijks de interesten van het passief zouden dekken,
terwijl hun schuldenlast niet het resultaat is van ongelukkige en onvoor-
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zienbare omstandigheden (Vred. Marchienne-au-Pont, 23 december 1991 en
26 juni 1992, JL.MB., 1993, 69, noot Kevers, Y.; Act.Dr., 1993, 61, noot
Miquet-Mathieu, C.).
Indien de beperkingen die door de Wet van 12 juni 1991 aan de kredietver1eners opgelegd worden, niet retroactief mogen worden toegepast, is de
nieuwe wet nochtans van toepassing op overeenkomsten die gesloten werden
v66r de inwerkingtreding van de wet, in die mate dat zij aan de debiteurs
toelaat faciliteiten te vragen voor de betaling van de opgenomen verbintenissen. De cessionarissen waarvan de procedure van cessie van loon met
verzet getroffen zijn door de cedenten, de personen die gemak van betaling
vorderen, kunnen een reconventionele vordering inleiden die leidt tot een
veroordeling of een geldigverklaring van de loonsoverdracht. De goede
trouw inzake consumentenkrediet is verenigbaar met een schuldenoverlast
die te wijten is aan een overdreven optimisme en de overtuiging dat de zaken
wel in orde zullen komen. Deze voorwaarde is dus vervuld wanneer de
consumenten weliswaar blijk gegeven hebben van zwakheid, maar niet van
een bewuste bedoeling om de schuldeisers te bedriegen of hen schade te
berokkenen. Het is niet omdat de personen die betalingsfaciliteiten vragen
geen beroep kunnen doen op de voorwaarden die als voorbeeld gegeven
worden in de parlementaire voorbereiding van de wet (werkloosheid, einde
van een gezinsrelatie, enz.) dat hun vraag verworpen moet worden. Trouwens, voor zover het bewijs ervan geleverd wordt, geldt als omstandigheid
die de situatie van de consumenten verergerd heeft het feit dat zij het hoofd
moeten bieden aan belangrijke kosten m.b.t. een procedure om de erkenning
te bekomen van een arbeidsongeval. Door op al te enge wijze de toepassingsvoorwaarde van art. 38 van de wet te interpreteren zou de vrederechter
aan zijn opdracht verzaken. Bijgevolg is er geen aanleiding om de vordering
te verwerpen maar wel om aan de verzoeker op te leggen om een maandelijks
bepaald bedrag te betalen om het passief aan te zuiveren. Het bedrag wordt
gestort op een bankrekening, en de bank wordt opgedragen om naar verhouding de som te verdelen met andere bankinstellingen zodat onze consumenten, zonder nieuwe leningen te sluiten aan de behoeften van hun gezin het
hoofd kunnen bieden (Vred. Marchienne-au-Pont, 7 februari 1992, JL.MB.,
1992, 533).
De Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet heeft niet alleen de
materiele bevoegdheid van de vrederechter inzake gedingen met betrekking
tot consumentenkrediet veralgemeend, maar heeft ook een nieuwigheid
ingevoerd op het gerechtelijk vlak door een autonome procedure in te stellen
die aan consumenten in moeilijkheden toelaat preventief om betalingsfaciliteiten te verzoeken. De artikelen 38 en 114 organiseren deze procedure. Dit
is echter geen burgerlijk concordaat en dit in tegenstelling tot het Frans recht
dat een procedure kent van collectieve regeling die een oplossing moet
bieden voor de situaties van overmatige schuldenlast van particulieren. De
vrederechter van Marchienne-au-Pont leeft zowel de letter als de geest van
artikel 38 van de Wet van 12 juni 1991 na door te beslissen dat het verzoek
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om betalingsfaciliteiten niet gegrond was omdat ,l'endettement des demandeurs n 'est pas le resultat de circonstances malheureuses et imprevisibles,
mais d'une accumulation dont la justification n 'est pas apportee"(Vred.
Marchienne-au-Pont, 26 juni 1992, J.L.MB., 1993, 69, noot Kevers, Y.; Act.
Dr., 1993, 161, noot Biquet-Mathieu, C.). Bij lezing van het vonnis komt
men tot de toch wel bedroevende bevinding dat het echtpaar door niet minder
dan 9 kredietovereenkomsten verbonden was, waartussen, behalve een hypothecaire lening, consumentenkredieten voor een bedrag van 3.675.774 Bfr.
De kruik gaat zolang te water tot ze barst. Deze vaststelling leidt ons tot de
volgende bevinding. De West-Europese welvaartsmaatschappij wordt geconfronteerd met het fenomeen van de zogenaamde ,nieuwe armoede". Een
van de oorzaken is het patroon van overbesteding en het ondoordacht gebruik
van verbruikerskrediet. Bepaalde groepen in de samenleving krijgen hierdoor af te rekenen met een overmatige schuldoverlast waaraan zij uiteindelijk niet meer het hoofd kunnen bieden. Gevreesd wordt dat die evolutie nog
zal toenemen (Zie het rechtsvergelijkend overzicht van Erik Dirix ,Schuldsanering na financieel onvermogen in Europa", Tijdschrif Vir die SuidAfrikaanse rech, 1996, 47-55). Een nieuwe benadering lijkt veld te winnen
in het licht van de gewijzigde opvattingen in het faillissementsrecht. Werd
het faillissement tot voor kort enkel beschouwd als een noodzakelijk kwaad
en stond de gedachte voorop dat op een faillissement geen premie mag staan,
danwordtin de nieuwe_faillissementsfilosofie ,naar Amerikaansyoorhe_eld~'
meer plaats toegemeten aan de rehabilitatie van de gefailleerde. Die rehabilitatie wordt dan bij uitstek gerealiseerd door de kwijtschelding van het
restant van de schulden. De rechtsvergelijking leert dat de gedachte van de
,schone lei" of van de ,fresh start" steeds meer ingang vindt. De rechtvaardiging vanuit het privaatrecht voor een levenslange verhaalsaansprakelijkheid heeft zowel een ethische onderbouw als een economische verantwoording. W at het eerste betreft, mag een schuldsaneringsregeling niet
neerkomen op een premie voor insolvabiliteit. Een schuldsaneringsregeling
moet verder ook economisch verantwoord kunnen worden. Niemand is
uiteindelijk gediend bij een levenslange verschuldigdheid van een debiteur
waarvan redelijkerwijze te voorzien is dat hij er nooit in zal slagen op eigen
kracht uit de schuldenspiraal te ontsnappen. Zo'n debiteur is niet gemotiveerd om nog actief aan het economisch leven deel te nemen, terwijl het
verhaalsrecht van zijn schuldeiser vaak illusoir zal zijn. Vanuit die vaststelling is het verdedigbaar dat de schulden na een zekere termijn worden
kwijtgescholden. Een dergelijke ,schone lei" kan slechts aan de debiteur
worden aangeboden nadat zijn actueel vermogen wordt uitgewonnen en hij
gedurende de duur van de saneringsregeling zijn aflossingscapaciteit geheel
ten dienste stelt ter voldoening van zijn schuldeisers. In Belgie staat de
problematiek volop in de belangstelling en werden hieromtrent reeds talrijke
voorstellen geformuleerd en wetgevende initiatieven genomen. Thans ligt
een regeling ter discussie die gelijkenissen vertoont met zowel het Franse
wetsvoorstel als met het Nederlandse.
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TITEL V

BEWAARGEVING EN SEKWESTER

HOOFDSTUK

I

BEWAARGEVING
793. BEGRIP. DE OVEREENKOMST VAN BEWAARGEVING.- Bewaargeving is de
overeenkomst waarbij men een roerende zaak van een ander aanneemt, onder
verplichting om haar te bewaren en op eerste verzoek in natura terug te
geven.
Als overeenkomst- artikel 1915 B.W. spreekt enigszins misleidend van
handeling - kan er van bewaargeving slechts sprake zijn wanneer beide
partijen, bewaargever en bewaarnemer, hun bewuste wilstoestemming hebben doen blijken. Dit is niet alleen zo voor de vrijwillige bewaargeving (zie
art. 1921 B.W.). Ook de bewaargeving uit noodzaak (infra) is en blijft een
overeenkomst die steeds wilsovereenstemming vereist (Rb. Brugge, 21 november 1990, R. W., 1991-92, 1397, noot Vansweevelt, Th.). De wilstoestemming van de partijen hoeft echter niet uitdrukkelijk gegeven te worden.
Zij kan ook afgeleid worden uit een handeling of handelingen die noodzakelijk de wil tot het doen ontstaan van een overeenkomst van bewaargeving impliceren (Rb. Mechelen, 22 maart 1989, Pas., 1989, III, 97).
De bewuste samenvloeiing van wilsgesteltenissen om de uit bewaargeving
voortvloeiende verbintenissen te doen ontstaan, onderscheidt de bewaargeving van andere toestanden, zoals het louter gedogen. In zeer uiteenlopende
omstandigheden, zo merkte de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge op,
verdraagt een persoon lijdzaam dat anderen voorwerpen tijdelijk en voorlopig bij hem deponeren. Er is geen bewaargeving zolang die persoon niet
akkoord gaat om ten aanzien van de aanwezige zaken de verbintenissen van
een bewaarnemer op zich te nemen. De rechtbank moest echter meteen ook
vaststellen dat er zich fataal grensgevallen kunnen voordoen, waarbij de
feitelijke omstandigheden moeten uitwijzen welke de wilsgesteltenis van de
bij de toestand betrokken partijen was (Rb. Brugge, 26 mei 1986, T. V.B.R.,
1986, 126). In casu oordeelde de rechtbank dat op een school ten aanzien van
de spullen van (internaats)leerlingen niet de resultaatsverbintenis tot teruggave van een bewaarnemer rustle, omdat niet bewezen was dat de school
uitdrukkelijk of stilzwijgend de verplichting op zich had genomen om die
zaken te bewaren. In gelijkaardige zin oordeelde de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Mechelen in een geval, waarin iemand zijn wagen buiten de
openingsuren ter herstelling en onderhoud op de parking van een garage had
geplaatst en de sleutel, met een begeleidend briefje, overhandigd aan een
aangestelde van de garagehouder, die nog in de tentoonstellingsruimte
aanwezig was, maar die geen toegang meer had tot de werkplaats.
's Anderendaags bleek het voertuig verdwenen. De rechtbank overwoog
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dat wie alleen duldt dat een zaak voor of zelfs in zijn uitbatingszetel
achtergelaten wordt, daardoor nog geen bewaamemer is. Uit de afgifte van
het briefje met de sleutel aan de aangestelde in de showroom, kon volgens de
rechtbank niet worden afgeleid dat de garagehouder meteen stilzwijgend
toegestemd had om vanaf dat ogenblik als bewaamemer van de achtergelaten
wagen op te treden (Rb. Mechelen, 10 februari 1992, T.B.B.R., 1993, 396).
794. BEWAARGEVING UIT NOODZAAK. - Ret begrip bewaargeving uit noodzaak wordt door de rechtspraak en de rechtsleer niet beperkt tot de strikte
hypothese van een ,ongeval" of een andere ,onvoorziene gebeurtenis",
waarvan sprake in artikel 1949 B.W. (zie Lamine, L., ,Commentaar
art. 1949 B.W.", in Comm. Bijz. Ov., randnrs. 1-8). Men neemt noodbewaargeving aan, telkens wanneer de bewaargever beroofd werd van de
vrijheid om al dan niet in bewaring te geven en van de keuzevrijheid
m.b.t. depersoon van de bewaamemer (Cass., 19 november 1976,Arr. Cass.,
1977, 315; JT., 1977, 328; Pas., 1977, I, 312; R. W., 1977-78, 472). De
feitenrechter oordeelt in concreto en soeverein of de omstandigheden van het
geval aan de bewaargeving de aard van bewaargeving uit noodzaak geven
(Cass., 15 april1942, Arr. Verbr., 1942, 41; Pas., 1942, I, 87; Cass., 25 oktober 1943, Pas., 1944, I, 22; Cass., 19 november 1976, geciteerd).

Werden in de onderzochte periode, met verwijzing naar deze uitgangspunten, bijvoorbeeld als bewaargevingenuitnoodzaak gekwalificeerd: de-verplichte deponering door universiteitsstudenten van handtassen en andere
spullen dan schrijfgerei, achteraan in een examenlokaal (Vred. Antwerpen
(5e kanton), 5 januari 1988, R. W., 1989-90, 825); de verplichte afgifte van
handbagage voor controle in de luchthaven (Rb. Brussel, 10 oktober 1989,
T.B.B.R., 1990, 370); de afgifte door deelnemers aan een oudejaarsfeest van
hun mantel in de vestiaire op de bovenverdieping van de feestzaal (Rb.
Mechelen, 22 maart 1989, Pas., 1989, III, 97). Ret Rof van Beroep van
Antwerpen kwalificeerde de verwijdering, door ziekenhuispersoneel, van
juwelen bij een bewusteloos binnengebrachte patient eveneens als bewaargeving uit noodzaak (Antwerpen, 17 december 1990, R.G.A.R., 1993, nr.
12.336- zie hieromtrent evenwel infra).
Of een bewaameming vrijwillig dan wel uit noodzaak tot stand is gekomen,
is enkel van belang voor het bewijs van de overeenkomst: bewaargeving uit
noodzaak kan steeds met alle middelen, getuigen en vermoedens inbegrepen,
bewezen worden, ongeacht de waarde van de zaak (zie art. 1950 B.W.). Voor
het overige, inzonderheid ter zake van de aansprakelijkheid van de bewaarnemer, is er geen verschil (zie art. 1951 B.W.; Vred. Antwerpen (5e kanton),
5 januari 1988, R. W., 1989-90, 825).
795. TER HERSTELLING OF ONDERHOUD TOEVERTROUWDE ZAKEN.- Voor de
duur tijdens welke een voertuig voor onderhoud en/of herstelling aan een
garagist is toevertrouwd, is deze laatste er bewaamemer van. Ret hoofdcontract van aanneming van werk gaat accessoir gepaard met een bewaar-
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geving (Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992,
nr. 12.012; Brussel, 27 november 1989, Verkeersrecht, 1990, 316; Brussel,
13 maart 1990, R.G.A.R., 1993, nr. 12.081; Bergen, 31 januari 1991,
R.G.A.R., 1993, nr. 12.172 (obiter); Luik, 5 maart 1991, De Verz., 1992,
103, noot; Brussel, 24 mei 1993, Verkeersrecht, 1993, 293; Kh. Brussel,
18 december 1991, R.G.A.R., 1994, nr. 12.347; zie ook Cass., 14 februari
1991, Arr. Cass., 1990-91, 636, Pas., 1991, I, 568; R. W., 1991-92, 845).
Hetzelfde werd gezegd van het binnenbrengen van hifi-apparatuur met het
oog op herstelling: de hersteller neemt tevens de bijhorende verplichting op
zich om de in ontvangst genomen goederen te bewaren en ze na herstelling
terug te geven (Rb. Brugge, 17 december 1993, T. V.B.R., 1994, 48).
Niet alle rechters volgen evenwel deze kwalificatiepiste om op de betrokkenen een resultaatsverbintenis tot teruggave te kunnen leggen. Zoals voor
vestiaires (infra) wordt die resultaatsverbintenis soms ook rechtstreeks als
onderdeel van het aannemingscontract gezien, zonder de contractuele verhouding te ontdubbelen in een hoofdcontract van aanneming en een bijkomend contract van bewaargeving (in die zin Luik, 17 november 1992, Rev.
Reg. Dr., 1993, 249; Rb. Nijvel, 12 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 442; Kh.
Brussel, 30 apri11991, JT., 1991, 723).
De eigenaar van een wagen had die buiten de openingsuren ter herstelling en
onderhoud op de parking van een garage geplaatst en de sleutel, met een
begeleidend briefje, overhandigd aan een aangestelde van de garagehouder,
die nog in de tentoonstellingsruimte aanwezig was, maar die geen toegang
meer had tot de werkplaats. 's Anderendaags bleek het voertuig verdwenen.
De Rechtbank van Mechelen merkte op dat wie alleen duldt dat een zaak
voor of zelfs in zijn uitbatingszetel achtergelaten wordt, daardoor nog geen
bewaamemer is. Uit de afgifte van het briefje met de sleutel aan de aangestelde in de showroom, kon volgens de rechtbank niet worden afgeleid dat de
garagehouder meteen stilzwijgend toegestemd had om vanaf dat ogenblik als
bewaamemer van de achtergelaten wagen op te treden. Op het ogenblik van
de diefstal was er volgens de rechtbank nog geen sprake van een ,bijkomende overeenkomst" van bewaargeving (Rb. Mechelen, 10 februari 1992,
T.B.B.R., 1993, 396). Evenmin werd de totstandkoming van een bewaargevingsovereenkomst bewezen geacht, toen het wrak van een wagen op een
strook grond naast de openbare weg geplaatst werd, recht tegenover een
garage, ook al had de garagist een aanbod tot ovemame gedaan (Vred.
Grace-Hollogne, 27 november 1987, De Verz., 1990, 348).
Na uitvoering van onderhoud was een garagist bereid om de eigenaar, die op
vakantie vertrok, een dienst te bewijzen: het voertuig werd, met de contactsleutel erin, op de omheinde parking geplaatst die voorzien was van een
slagboom met hangslot. Onmiskenbaar bewaargeving (Rb. Luik, 9 november
1987, De Verz., 1988, 127, noot Hauferlin, J.M.).
796. ANDERE GEVALLEN. - De verplichte afgifte van handbagage op de
luchthaven voor controle doorheen een X-straaltunnel, beantwoordt volgens
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de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel ongetwijfeld aan de rechtsfiguur van de bewaargeving uit noodzaak, zoals geregeld door het Burgerlijk
Wetboek (Rb. Brussel, 10 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 370).
Er is daarentegen geen bewaargeving, zelfs niet bijkomend, van wagens
tijdens een wasbeurt in een car-wash; het betreft hier uitsluitend aanneming
van werk, aldus de Rechtbank van Nijvel (25 april 1989, T.B.B.R., 1990,
483).
De overeenkomst tussen de eigenaar van een voertuig en de takelfirma die
het voertuig na een ongeval wegsleept, is evenmin bewaargeving, doch een
vervoerovereenkomst (Bergen, 31 januari 1991, R.G.A.R., 1993, 12.172).
Het Hof onderscheidt de (loutere) sleepovereenkomst van de overeenkomst
tot herstelling van een voertuig, waar men wel kan aannemen dat het aannemingscontract gepaard gaat met een accessoire bewaargeving (infra).
797. BEWIJS VAN VRIJWILLIGE BEWAARGEVING. - Wie zich op een contract
van bewaargeving beroept, dient het bewijs te leveren van het bestaan ervan.
Zonder zulk bewijs en zonder enig element dat toelaat het bestaan van een
dergelijk contract te vermoeden, dient de eis afgewezen te worden (Vred.
Grace-Hollogne, 27 november 1987, De Verz., 1990, 348). Het voorschrift
van artikel 1923 B.W., dat vrijwillige bewaargeving door een geschrift
bewezen moet worden en dat het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten
voor een waaroe die 13.000 frallk: te hoven gaat, aoet geen afureuk aande
toepassing van de algemene bewijsregels in burgerlijke en handelszaken
(zie Lamine, L., ,Commentaar art. 1923 B.W. ", in Comm. Bijz. Ov., randnrs. 1-8).
Naar aanleiding van opname in het ziekenhuis vertrouwde iemand een
koffertje met geld, waardepapieren en juwelen ter bewaring toe aan zijn
schoonzus. Het betrof zaken uit de nalatenschap van zijn kort voordien
overleden echtgenote, waarvan de betrokkene algemeen legataris was. Toen
hij het koffertje nadien terugvroeg aan zijn schoonzus, bleek het enkel nog
een deel van het geld te bevatten. Het ontbrekende geld en de waardepapieren werden, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, teruggevonden
in een door de schoonzus gehuurde kluis. Laatstgenoemde ontkende formeel
die zaken van haar schoonbroer in bewaargeving ontvangen te hebben. Zij
hield vol ze van haar zus kort voor haar overlijden als handgift gekregen te
hebben. Het Hof van Beroep van Brussel wees de eis van de man tot
teruggave af, inzoverre die gesteund was op de regels inzake bewaargeving.
Aangezien het bestaan zelf van een bewaargevingsovereenkomst door de
schoonzus betwist werd, diende de man het bewijs daarvan te leveren
overeenkomstig de artikelen 1341 e.v. B.W. Een bewijsrechtelijk volwaardig
geschrift kon hij echter niet voorleggen, een begin van geschreven bewijs
(art. 1347 B.W.) evenmin, en van materiele of morele onmogelijkheid om
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen (art. 1348 B.W.) was volgens het
Hof in de gegeven omstandigheden geen sprake. Over het bewijs van de
handgift en de zakenrechtelijke kant van de zaak (art. 2279 B.W.) sprak het
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Hof zich nog niet uit; de persoonlijke verschijning van de betrokkenen moest
hier klaarder licht op brengen (Brussel, 24 januari 1991, JT., 1991, 540). Een
verge1ijkbaar geval werd in kort geding voorgelegd aan de Voorzitter van de
Rechtbank van Luik (9 december 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 557). Een
bejaarde gehandicapte man had titels aan toonder aan zijn nicht toevertrouwd. Hij beweerde dat hij deze in bewaring had gegeven (hij had dat
bij eerdere hospita1isaties nl. telkens gedaan aan familieleden, waaronder
reeds een keer aan de nicht). Zijn nicht sprak daarentegen van een schenking.
De Voorzitter oordeelde enerzijds dat er, gelet op de verwantschaps- en
genegenheidsbanden tussen oom en nicht, morele onmogelijkheid geweest
was om een volwaardig schriftelijk bewijs van de (beweerde) bewaargeving
op te maken, anderzijds dat het bezit van de titels aan toonder door de nicht in
de gegeven omstandigheden dubbelzinnig was, zodat die zich niet kon
beroepen op artikel 2279 B.W. In kart geding werd aan de nicht bevolen
om de litigieuze titels af te geven aan een sekwester, die o.m. de toelating
kreeg om de te vervallen interesten aan de oom uit te keren, gelet op diens
financiele behoeften (zie over het sekwester infra).
In handelszaken, wanneer bewezen moet worden tegen een handelaar-bewaamemer, laat artikel 25 W.Kh. toe om het feit van de bewaargeving,
alsmede de waarde en de staat van de in bewaring gegeven zaken, steeds met
getuigen en/ofvermoedens te bewijzen (Luik, 17 november 1989, Rev. Reg.
Dr., 1990, 51 (afgifte van een mantel in de vestiaire van een restaurant); Rb.
Mechelen, 10 februari 1992, T.B.B.R., 1993, 396 (beweerde bewaargeving
van een wagen bij een een garagehouder); zie Lamine, L., I.e., randnr. 5).
Zelfs zonder dat een schriftelijke overeenkomst kon worden voorgelegd,
werd een receptie-natie in de Antwerpse haven, die stockagekosten andere
dan kaairechten in rekening bracht, als bezoldigd bewaamemer van ter hand
gestelde goederen beschouwd (Kh. Antwerpen, 5 oktober 1990, Eur. Vervoerr., 1991, 786).

798. BAND TUSSEN BEWARINGS- EN TERUGGAVEPLICHT. BEWIJSLAST. - De
verbinding tussen de bewaringsplicht als middelenverbintenis en de teruggaveplicht als resultaatsverbintenis, is steeds een delicate aangelegenheid
geweest (zie Overzicht 1977-1982, T.P.R., 1985, nr. 150; zie ook Kruithof,
R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nr. 210, p. 500501).
Discussie is tijdens de onderzochte periode b.v. ontstaan naar aanleiding van
diefstallen van wagens uit garages (infra), die kort nadien weliswaar teruggevonden werden en aan de eigenaar gerestitueerd, doch beschadigd. Het
Hof van Beroep van Bergen stelde dat hier enkel de bewaringsplicht in het
geding was, waarbij het gedrag van de garagehouder als bezoldigde bewaarnemer getoetst moest worden aan dat van de goede huisvader. Het Hof
oordeelde vervolgens dat geen van de door de bewaargever ingeroepen
feiten/omstandigheden een fout in hoofde van de garagist-bewaamemer
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uitmaakten en merkte bovendien op dat het personeelslid, dat als huisbewaarder in het gebouw woonde, de garage behoorlijk op slot had gedaan
(Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992, m.
12.012). De bewaargever voerde voor het Hof van Cassatie aan dat de
verplichting voor de bewaamemer om de zaak terug te geven in de staat
waarin hij ze heeft ontvangen, een resultaatsverbintenis is, waarvan hij
slechts bevrijd is indien hij (de bewaamemer) het bewijs levert van overmacht of van een vreemde oorzaak. Volgens de bewaargever had het Hofvan
Beroep in casu niet vastgesteld dat de bewaamemer het bewijs geleverd had
dat de beschadiging aan overmacht of een vreemde oorzaak te wijten was.
Het Hof had, zo beweerde de bewaargever, met miskenning van de regels
inzake de bewijslast voor resultaatsverbintenissen en de teruggaveplicht van
de bewaamemer, hem ertoe verplicht te bewijzen dat de beschadiging aan de
bewaamemer te wijten was. Het bestreden arrest doorstond echter volkomen
de cassatiecontrole. Het arrest had, anders dan de bewaargever in zijn
cassatievoorziening beweerde, de vordering van de bewaargever niet afgewezen op grond dat hij niet bewezen had dat de bewaamemer een fout had
begaan. Het Hofvan Beroep had bij het onderzoek naar de wijze waarop de
garagehouder zijn bewaringsverplichting had uitgevoerd, vastgesteld dat de
verweten feiten geen fouten waren en dat ook de aangestelde huisbewaarder
niet nalatig was geweest, waaruit volgde dat de bewaamemer geen fout in
verbamlmJ:Ld_e d~fstal VJLlLde in_bew_ar!ng geg~_ven Z<llikll£1-~ beg~an_~n dat
de beschadiging van de zaak wel degelijk aan een vreemde oorzaak te wijten
was (Cass., 14 februari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 636; Pas., 1991, I, 568;
R. W., 1991-92, 845).
De Rechtbank van Koophandel van Brussel betrok in een vonnis van 18 december 1991 (R.G.A.R., 1994, m. 12.347) de zorgplicht van de bewaamemer
volgens artikel 1927 B.W. als volgt bij de beoordeling van het bewijs, door
een garagist-bewaamemer, dat het verlies van de in bewaring gegeven wagen
te wijten was aan overmacht of een vreemde oorzaak en dat hem daarbij geen
enkele fout ofnalatigheid kon worden verweten: ,( ... ) dat de garagehouderbewaamemer terecht stelt dat de diefstal plaatsvond ondanks het feit dat hij
alle maatregelen had genomen die van hem redelijkerwijze konden worden
verwacht om de diefstal te voorkomen, m.a.w. dat hij aan de in bewaring
genomen zaak dezelfde zorg heeft besteed als aan zijn persoonlijke goederen". Moet men er echter niet van uitgaan dat een bewaargeving die een
accessorium uitrnaakt van een bezoldigd hoofdcontract, in casu de aannemingsovereenkomst, een bezoldigde bewaargeving uitmaakt, zodat niet de
culpa levis in concreto, maar die in abstracto in aanmerking moest worden
genomen (zie Overzicht 1977-1982, T.P.R., 1985, m. 148; Overzicht 19821988, T.P.R., 1989, m. 436)? Dit lijkt de rechtbank uiteindelijk ook te doen,
door de in casu genomen maatregelen te bestempelen als normale maatregelen ,( ... ) die eenieder behoort te nemen om een diefstal te vermijden".
Na de verplichte deponering van handtassen en dergelijke achteraan in een
examenlokaal als noodbewaargeving gekwalificeerd te hebben, steunde de
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vrederechter van Antwerpen (5e kanton) zijn bes1issing om de onderwijsinstelling voor diefsta1 aansprakelijk te stellen, op twee e1ementen. Enerzijds
bestempe1de de vrederechter het a1s een fout van de instelling, s1echts een
persoon a1s toezichthouder aangesteld te hebben voor een 1okaa1 waar, zoa1s
zij vooraf wist, minstens een honderdta1 studenten examen aflegden. De
onderwijsinstelling ,( ... ) is dus tekort geschoten in haar a1gemene zorgvu1digheidsp1icht. Het bestaan van een contractue1e verhouding tussen de bewaargever en de bewaamemer s1uit niet noodzake1ijk iedere quasi-de1ictue1e
aansprake1ijkheid van 1aatstgenoemde uit". Wat anderzijds de toepassing
van de verminderde zorgp1icht voortspruitende uit artike11927 B.W. betrof,
waarop de bewaameemster zich subsidiair beriep, merkte de vrederechter op
dat de verge1ijking tussen de zorg voor eigen zaken en die voor de bewaarde
zaak in casu niet opging omdat, zo ste1t het vonnis, ,( ... ) uit de omstandigheden niet kan worden afge1eid dat er ook even waardevolle goederen van
verweerster achteraan in het bewuste examen1okaa1 aanwezig waren die aan
hetze1fde gevaar van diefsta1-in-een-handomdraai waren b1ootgeste1d"
(Vred. Antwerpen (5e kanton), 5 januari 1988, R. W., 1989-90, 825). Twee
onmiddellijke bedenkingen bij deze motivering: 1° indien er, zoa1s de vrederechter oordee1de, werkelijk bewaargeving was en er inderdaad een fout aan
de instelling kon verweten worden, ging het om een onzorgvu1digheid a1s
bewaameemster, waarvoor de aansprake1ijkheid van contractue1e aard is en
niet van quasi-delictue1e; 2° vaneen toepassing van artikel1927 B.W. kon er
o.i. in dit geva1 hoe dan ook geen sprake zijn, gelet op de van de bewaarnemer uitgaande verplichting tot deponering (art. 1928, 1° B.W. a fortiori).
De Burgerlijke Rechtbank van Brugge ziet de combinatie van de bewaringsen de teruggavep1icht op de vo1gende manier: wanneer de in bewaring
gegeven zaak niet kan gerestitueerd worden, weegt op de bewaamemer
een verrnoeden van aansprake1ijkheid, dat hij van zich kan afwentelen door
het bewijs te 1everen van een vreemde oorzaak en dat hij geen enke1e fout of
na1atigheid beging; eens dit bewijs ge1everd, kan de bewaargever dit ontkrachten door aan te tonen dat de bewaamemer voor de bewaring van de zaak
niet de nodige bewaringsmaatregelen heeft genomen zoa1s voorgeschreven
door art. 1927 B.W., respectieve1ijk art. 1928 B.W. (Rb. Brugge, 17 december 1993, T. V.B.R., 1994, 48- zie vo1gend randnummer).

799. BEWARINGS- EN TERUGGAVEPLICHT VAN DE BEWAARNEMER. ALGEMEEN. De bewaamemer moet de in bewaring ontvangen zaak in de eerste p1aats
behoorlijk bewaren. De bewaringsp1icht is een inspanningsverbintenis (Bergen, 31 januari 1991, R.G.A.R., 1993, nr. 12.172; Rb. Brugge, 17 december
1993, T. V.B.R., 1994, 48; anders Kh. Brusse1, 18 december 1991, R.G.A.R.,
1994, nr. 12.347). Het Burgerlijk Wetboek vertrekt van het uitgangspunt dat
de bewaamemer aan de bewaring van de in bewaring ontvangen zaak niet
meer dan deze1fde zorg moet besteden a1s hij aan de bewaring van zijn eigen
zaken besteedt (art. 1927 B.W.). De verge1ijking is die tussen de zorg van de
bewaamemer voor eigen zaken en die voor de bewaarde zaak, ze1fs indien
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men zou aannemen dat het de bewaamemer vrij staat zijn eigen zaken slordig
te beheren, ja zelfs grove fouten te begaan (Vred. Antwerpen (5e kanton),
5 januari 1988, R. W., 1989-90, 825). De bewaringsplicht wordt volgens
artikel 1928 B.W. in vier gevallen evenwel ,strenger toegepast": 1° indien
de bewaamemer zichzelf heeft aangeboden, 2° in geval van bezoldigde
bewaameming, 3° indien de bewaameming uitsluitend in het belang van
de bewaamemer geschied is, 4° indien de partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat de bewaamemer voor om het even welke schuld aansprakelijk zal zijn. In deze vier gevallen is de zorgplicht van de bewaarnemer, zoals in het gemeen recht, die van de goede huisvader (Bergen,
7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992, nr. 12.012;
Kh. Antwerpen, 5 oktober 1990, Eur. Vervoerr., 1991, 786; Rb. Brugge,
17 december 1993, T. V.B.R., 1994, 48). Die terugkeer naar het criterium van
de culpa levis in abstracto, neemt niet weg dat bij de beoordeling ervan
rekening gehouden wordt met de aard van de zaak en met de gebruiken, in
het bijzonder beroepsgebruiken (Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr.,
1989, 18, R.G.A.R., 1992, nr. 12.012 (garagehouder); zie ook De Page, H.,
Traite, V, nr. 200; Lamine, L., ,Commentaar art. 1928 B.W.", in Comm.
Bijz. Ov., randnr. 10; Simont, L., De Gavre, J. en Foriers, P.-A., ,Examen de
jurisprudence (1976-1980) Les contrats speciaux", T.PR, 1986, (317), nr.
209).
De verplichting om de zaak op eerste -verzoe~ in natura aan de bewaargever
terug te geven, wordt als een resultaatsverbintenis beschouwd, waarbij het
aan de bewaamemer staat te zijner bevrijding te bewijzen dat de niet-teruggave te wijten is aan een vreemde oorzaak, toeval of overmacht (Luik,
17 november 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 51; Brussel, 27 november 1989,
Verkeersrecht, 1990, 316; Brussel, 13 maart 1990, R.G.A.R., 1993, nr.
12.081; Antwerpen, 17 december 1990, R.G.A.R., 1993, 12.236; Bergen,
31 januari 1991, R.G.A.R., 1993, nr. 12.172; Luik, 5 maart 1991, De Verz.,
1992, 103, noot; Rb. Luik, 9 november 1987, De Verz., 1988, 127, noot
Hauferlin, J.M.; Kh. Antwerpen, 5 oktober 1990, Eur. Vervoerr., 1991, 786;
Rb. Brugge, 17 december 1993, T.V.B.R., 1994, 48; vgl. Kh. Brusse1,
18 december 1991, R.G.A.R., 1994, nr. 12.347).
800. EXONERATIEBEDINGEN. -De wettelijke voorschriften betreffende de
verplichtingen en de aansprakelijkheid van de gemeenrechtelijke bewaa'rnemer, raken niet de openbare orde en zijn niet van dwingend recht.
Contractuele bedingen die de aansprakelijkheid van de bewaamemer beperken of in bepaalde opzichten uitsluiten, zijn toegelaten binnen de gemeenrechtelijke grenzen.

Een beding waarin de bewaargever afziet van elk verhaal op de bewaamemer
op grond van de bepalingen van Boek III, Titel XI van het Burgerlijk W etboek,
komt neer op een afwijzing van elke verantwoordelijkheid door de bewaarnemer, die naar willekeur kan handelen. Zulk beding ontneemt elke zin aan de
overeenkomst van bewaargeving en is daarom nietig (Antwerpen, 6 mei 1987,
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Rechtspr. Antw., 1987, 216). De rechtspraak betreffende de parkingcontracten
(infra) leert dat volledige afwijzingen van aansprake1ijkheid m.b.t. bewaking
en teruggave s1echts nietig zijn wegens het ontnemen van elke betekenis aan
de overeenkomst, wanneer de partijen werke1ijk een overeenkomst van bewaargeving beoogden te s1uiten. W ordt het contract in concreto a1s huur
gekwa1ificeerd, dan zou zo'n beding we1 geldig zijn (zie Brusse1, 3 oktober
1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.049; Rb. Brusse1, 12 december 1989, T.B.B.R.,
1990, 371; zie hierover Faure, M., ,De toepassing van exoneratiec1ausu1es in
het parkeercontract", R.W., 1982-83, (2161), 2168-2170; Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (19811992) Verbintenissen", T.P.R., 1994, (171), nr. 233, p. 535; Storme, M.E., De
invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, Brussel,
Story-Scientia, 1990, nrs. 138-139, p. 142-144).
801. DERDEN-BESLAG BIJ DE BEWAARNEMER. - Naar 1uid van artike1 1944
B.W. moet de in bewaring gegeven zaak aan de bewaargever teruggegeven
worden zodra hij dit vordert, tenzij er in handen van de bewaamemer bes1ag
onder derden is ge1egd. Uit die wetsbepa1ing vo1gt dat de bewaamemer, aan
wie een zodanig bes1ag onder derden is betekend, er geen belang bij heeft om
uit dien hoofde aileen, de in bewaring gegeven voorwerpen op te eisen of om
zich tegen de verkoop ervan te verzetten met het oog op hun teruggave
(Cass., 11 mei 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1058; Pas., 1989, I, 956; R. W.,
1989-90, 362).
802. OVERMACHT. DIEFSTAL ALS VREEMDE OORZAAK. - Diefsta1 van de in
bewaring genomen zaak door derden, is op zich nog geen bevrijdende
overmacht voor de bewaamemer. Daarvoor is bijkomend vereist dat de
diefsta1 niet moge1ijk werd gemaakt of vergemakke1ijkt door enige fout of
na1atigheid van de bewaamemer. De bewaamemer dient de nodige voorzorgsmaatrege1en te nemen om diefstallen/inbraken - in de mate van het
redelijkerwijze moge1ijke- te voorkomen (Bergen, 7 december 1988, Rev.
Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992, nr. 12.012; Luik, 17 november 1989,
Rev. Reg. Dr., 1990, 51; Brussel, 27 november 1989, Verkeersrecht, 1990,
316; Brusse1, 13 maart 1990, R.G.A.R., 1993, nr. 12.081; Luik, 5 maart 1991,
De Verz., 1992, 103, noot; Rb. Luik, 9 november 1987, De Verz., 1988, 127,
noot Hauferlin, J.M.; Kh. Brussel, 18 december 1991, R.G.A.R., 1994, nr.
12.347; zie ook Bergen, 31 januari 1991, R.G.A.R., 1993, 12.172; Brussel,
24 mei 1993, Verkeersrecht, 1993, 293; Kh. Brusse1, 30 april 1991, J.T.,
1991, 723; Rb. Brugge, 17 december 1993, T. VB.R., 1994, 48). Fouten of
na1atigheden van aangeste1den van de bewaamemer worden ook in dit opzicht aan laatstgenoemde toegerekend.
Of de bewaamemer vo1doende beveiligingsmaatrege1en tegen diefsta1 genomen heeft, die deze in casu evenwel niet konden verhinderen, is een
feitenkwestie waarover de feitenrechter in elk concreet geva1 afzonderlijk
oordeelt. Dat de ene rechter hierover a1 strenger oordee1t dan de andere, hoeft
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dan ook niet te verwonderen. Ret Rof van Beroep van Bergen merkte met
betrekking tot diefstallen uit garages b.v. in het algemeen op dat de ervaring
leert dat wanneer inbrekers vastbesloten zijn om in een gebouw binnen te
dringen, met braak indien nodig, zij daar in de meeste gevallen wel op de een
of andere manier in slagen. Van garagehouders mag men volgens het Rof
daarom niet eisen dat zij hun garage voorzien van zeer gesofistikeerde en
bijgevolg ook zeer dure systemen van afsluiting (Bergen, 7 december 1988,
Rev. Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992, nr. 12.012). De Rechtbank van
Eerste Aanleg van Luik overwoog in hetzelfde verband dat men van de
burgers niet kan verwachten dat zij hun eigendommen in heuse versterkte
burchten veranderen (Rb. Luik, 9 november 1987, De Verz., 1988, 127).
In het geciteerde arrest van het Rof van Beroep van Bergen werd gesteld dat
alarminstallaties in garages (nog) niet gebruikelijk waren ten tijde van de
voorgevallen feiten (1981 ), zodat het de garagehouder niet als fout kon
worden verweten, geen alarminstallatie geplaatst te hebben (Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18; R.G.A.R., 1992, nr. 12.012). Ret
Brusselse Rofblijkt strenger: het niet functioneren van het alarm werd in een
arrest van 27 november 1989 als een van de tekortkomingen vanwege de
garagehouder aangemerkt die inbraak vergemakkelijkt hadden (Brussel,
27 november 1989, Verkeersrecht, 1990, 316); in een ander arrest werd
van de garagehouder het bewijs geeist van het ingeschakeld zijn en behoorlijk functioneren-van het-alarm,-quod-non-(Bmssel, 1-3 maart-1-990, R. G.A.R.,
1993, nr. 12.081).
De contactsleutels van voertuigen in garages in de voertuigen zelf laten,
wordt door een aantal rechters op zich niet foutief geacht. Men wij st erop dat
dit frequent wordt gedaan teneinde de voertuigen in geval van brand sneller
te kunnen evacueren (Bergen, 7 december 1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 18;
R.G.A.R., 1992, nr. 12.012; Luik, 5 maart 1991, De Verz., 1992, 103, noot;
Rb. Luik, 9 november 1987, De Verz., 1988, 127, noot Rauferlin, J.M.).
Anderen zien hierin wel een nalatigheid (Brussel, 13 maart 1990, R.G.A.R.,
1993, nr. 12.081; zie ook Brussel, 19 november 1990, Verkeersrecht, 1990,
316). Ret Rof van Beroep van Brussel achtte het zelfs onvoldoende dat de
sleutels van gestalde voertuigen in een (afgesloten?) doos ergens in de
werkplaats bewaard worden; de garagehouder dient volgens het Rof ,(..)
prendre des precautions empechant radicalement la possibilite de voler les
clefs" (Brussel, 13 maart 1990, geciteerd).
Een wagen overdag, wegens gebrek aan ruimte in de werkplaats, op straat
plaatsen met gesloten deuren en met de boorddocumenten eruit verwijderd,
kan niet als een nalatigheid beschouwd worden (Kh. Brussel, 18 december
1991, R.G.A.R., 1994, nr. 12.347; doch zie anderzijds Brussel, 24 mei 1993,
Verkeersrecht, 1993, 293).
803. OVERMACHT. BRAND. -Ret inroepen van een brand is voor de bewaarnemer op zich evenmin voldoende. Vereist is dat het gebeuren alle kenmerken van overmacht vertoont, dat de brand extern, onvoorzienbaar en onweer-
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staanbaar was, namelijk dat de bewaamemer de brand niet vergemakkelijkt
of mogelijk gemaakt heeft door enige nalatigheid van zijnentwege, rekening
houdend met de voorzorgsmaatregelen vereist volgens het type van bewaargeving (Rb. Brugge, 17 december 1993, T. V.B.R., 1994, 48).
Laatstgenoemd vonnis betrof een brand bij een hersteller van hifi-apparatuur
(cfr. supra). De rechtbank overwoog dat de door het parket aangestelde
deskundige tot de conclusie gekomen was dat kwaadwilligheid als oorzaak
met praktische zekerheid kon uitgesloten worden en dat de brand te wijten
kon zijn aan een onvoorzichtigheid of een gebrek aan het gebouw. Zonder dat
hij een precieze oorzaak kon aanwijzen, hield de deskundige op basis van de
feitelijke gegevens de volgende oorzaken voor mogelijk: 0 afdekken van
warme-luchtverwarming met gordijnen of papier, 0 defect aan electronische
apparatuur, 0 defect aan de elektrische leidingen met kortsluiting, 0 onachtzaamheid door rokers. AI deze door de deskundige naar voren gebrachte
mogelijkheden, wezen volgens de rechtbank in de richting van een onvoorzichtigheid of een gebrek aan het gebouw. De hersteller-bewaamemer
slaagde er niet in het bewijs te leveren van een daadwerkelijke en onweerstaanbare overmachtssituatie, nl. dat de brand niet door eigen schuld of
nalatigheid was veroorzaakt, en leverde derhalve niet het noodzakelijke
bevrijdende bewijs om aan zijn aansprakelijkheid te kunnen ontsnappen
(Rb. Brugge, 17 december 1993, geciteerd).
804. VESTIAIRES. - Het onderbrengen van persoonlijke zaken (mantels,
paraplu's, tassen en dergelijke) door bezoekers in vestiaires van restaurants,
feestzalen, dancings, bioscopen of bibliotheken, wordt door de Belgische
rechtspraak doorgaans als bewaargeving gekwalificeerd, al dan niet uit
noodzaak (zie Pauwels, C., ,De aansprakelijkheid van de vestiairehouder",
R. W., 1988-89, 137-144).
Er is stilzwijgende toestemming tot bewaameming, aldus de Rechtbank van
Eerste Aanleg van Mechelen, wanneer de exploitant van een restaurantfeestzaal een speciale plaats inricht waar de klanten hun mantels e.d. kunnen
onderbrengen, zonder er zelf toezicht op te kunnen houden (in casu een
ruimte op de bovenverdieping van de feestzaal). De rechtbank merkte op dat
het hierbij niet uitmaakt dat deze plaats slechts tijdelijk of voor de gelegenheid als vestiaire wordt benut, of er in de feestzaal al dan niet kapstokken
aanwezig zijn, of de vestiaire-ruimte aldan niet wordt aangewezen door een
aangestelde, evenmin hoe de exploitant die ruimte noemt (Rb. Mechelen,
22 maart 1989, Pas., 1989, III, 97). De inrichting van een als ,vestiaire"
aangeduide garderobe in de inkomhal van een prive-restaurant, kan volgens
het Hof van Beroep van Luik niet als een Iouter gedogen vanwege de uitbater
beschouwd worden, doch impliceert een stilzwijgend totstandgekomen bewaameming, ook wanneer er in de eetzaal zelf nog kapstokken opgesteld
staan (Luik, 17 november 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 51).
Soms wordt de aansprakelijkheid van een restauranthouder voor mantels van
gasten op een andere grondslag dan bewaargeving gefundeerd: een bewa-

1145

kings- en teruggaveplicht wordt soms als een eenvoudig accessoir onderdeel
van het hoofdcontract tussen de uitbater en zijn gasten beschouwd (zie
Pauwels, C., l.c., 143-144). Aldus oordeelde de Vrederechter van SintKwintens-Lennik dat wanneer de uitbater van een k1asserestaurant aan zijn
clienteel een geheel van diensten levert (diensten waarvoor aan de klant in
casu 16% op het gespendeerde bedrag werd aangerekend), waaronder het
organiseren van een vestiaire, het bewaren en zorg dragen voor de kleding
van de klanten een onderdeel uitmaakt van het restaurantcontract (Vred.
Sint-Kwintens-Lennik, 28 november 1991, T. Vred., 1992, 55).
805. SCHOLEN. - Met betrekking tot de mogelijke aansprakelijkheid van
onderwijsinstellingen voor persoonlijke zaken van leerlingen of studenten,
werd geoordeeld dat de verplichte deponering, door universiteitsstudenten,
van handtassen en andere voorwerpen achteraan in een aula tijdens een
schriftelijk examen, een (nood)bewaargeving in handen van de universiteit
uitmaakt. De studenten mochten volgens de Vrederechter van Antwerpen
(5e kanton) verwachten dat de aanwezige aangeste1de van de universiteit
toezicht zou uitoefenen op de verplicht achter te laten voorwerpen, waaruit vanwege die aangestelde - vertegenwoordiger van de universiteit stilzwijgende toestemming tot bewaameming kon worden afgeleid. De
rechter verwierp het verweer van de universiteit dat de feitelijke omstandigheden, o.m. dat geen van haar aangestelden ook maar. ie_ts van
persoonlijke spullen van de studenten had aangenomen, een bewaargeving
uits1oten (Vred. Antwerpen (5e kanton), 5 januari 1988, R. W., 1989-90,
825).

Anderzijds werd beslist dat op een school niet de resultaatsverbintenis tot
teruggave van een bewaamemer rustte met betrekking tot door (intemaats)leerlingen achtergelaten zaken, daar niet bewezen was dat de school uitdrukke1ijk of stilzwijgend de verplichting op zich had genomen om die zaken
te bewaren. Wel rustten er hieromtrent op de school middelenverbintenissen,
in het kader van de (onbenoemde) intemaatsovereenkomst (Rb. Brugge,
26 mei 1986, T. V.B.R., 1986, 126).
806. ZIEKENHUIZEN.- Ziekenhuizen zijn niet in het algemeen a1s bewaarnemer aansprakelijk voor alle zaken van hun patienten. Zeker voor de zaken
die de patient bij zich in de kamer bewaart, zoals kleding, toi1etgerief,
uurwerk, geld en dergelijke, kan sterk worden betwijfeld of er tussen patient
en ziekenhuis een bewaargevingsovereenkomst tot stand komt: men kan het
ziekenhuis bezwaarlijk de bedoeling toeschrijven om de door de patient
meegebrachte zaken te bewaren onder verplichting ze naderhand in natura
terug te geven; bovendien veronderstelt de bewaargeving als zakelijk of reeel
contract dat de zaak aan de bewaamemer effectiefwordt afgegeven, wat voor
de zaken die de patient op de kamer bij zich houdt, niet het geval is (Herbots,
J., ,Een recente Franse wet over de aansprakelijkheid van ziekenhuizen en
bejaardentehuizen als bewaamemer, en over het lot van de in die oorden
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achtergelaten zaken", in Liber Amicorum A. Prims, Gent, Mys & Breesch,
1995, (175), nr. 10, p. 181).
Voor effectief ter bewaring aan het ziekenhuis afgegeven zaken ligt dit
natuurlijk anders.
Voor kleren die een patient tijdens een onderzoek in een kleedkamer achterlaat, wordt soms eveneens verdedigd dater bewaargeving (uit noodzaak) tot
stand komt. Uit de omstandigheid dat het ziekenhuis zijn patienten uitnodigt
om hun kleren in een welbepaalde ruimte, namelijk de kleedkamer, achter te
laten, kan o.m. volgens Th. Vansweevelt een stilzwijgende toestemming tot
bewaarneming afgeleid worden. De auteur verwijst hiervoor naar de rechtspraak betreffende vestiaires (supra) waar de uitbaters van restaurants en
feestzalen als bewaamemer worden aangeduid wanneer zij de klant uitgenodigd hebben kleren onder te brengen op een plaats die de gast zelf niet
in de gaten kan houden (Vansweevelt, Th., ,Omtrent zaakwaarneming en
bewaargeving in ziekenhuisverband" (noot onder Rb. Brugge, 21 november
1990, R. W., 1991-92, (1398), 1399).
Wanneer en voor zover de kwalificatie bewaargeving niet zou worden
aanvaard, sluit dit niet uit dat de contractuele aansprakelijkheid van het
ziekenhuis op grond van de onbenoemde ziekenhuisovereenkomst in het
gedrang kan komen, b.v. omdat algemene veiligheidsverplichtingen niet in
acht werden genomen (Herbots, J., l.c., nr. 10, p. 181). De bewijslast zal dan
wel bij de gedupeerde patient komen te liggen.
Ten aanzien van zaken die van het lichaam van een bewusteloze patient bij
diens opname in een ziekenhuis verwijderd worden, kan er van bewaargeving geen sprake zijn, ook geen bewaargeving uit noodzaak, bij gebrek aan
bewuste wilstoestemming vanwege de patient (Rb. Brugge, 21 november
1990, R. W., 1991-92, 1397, noot Vansweevelt, Th.). Men kan het daarom
niet eens zijn met een beslissing van het Hof van Beroep van Antwerpen
m.b.t. juwelen die in een klinimobiel waren verwijderd van hand en pols van
een klaarblijkelijk bewusteloze patiente, waarin zonder meer werd overwogen dat uit de karige feitelijke gegevens alleszins een bewaargeving uit
noodzaak bleek(Antwerpen, 17 december 1990, R.G.A.R., 1993, nr. 12.236).
807. HOTELBEWAARGEVING.- Twee Hoven van Beroep dienden zich in de
onderzochte periode o.m. uit te spreken over de draagwijdte van mededelingen in hotelkamers, waarbij de hotelgasten attent gemaakt worden op de
mogelijkheid om waardevolle voorwerpen ter bewaring in een brandkast aan
de hotelhouder toe te vertrouwen.

De artikelen 1952-1954quater B.W. bevatten twee bijzondere voorschriften
met betrekking tot door hotelgasten meegebrachte waardepapieren, geld en
waardevolle zaken. Wat de bewaring ervan betreft, is de hotelhouder volgens
artikel1953, tweede lid verplicht om dergelijke zaken in bewaring te nemen.
Hij mag de inbewaarneming ervan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn
of indien zij, de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking
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genomen, een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.
Wei kan hij steeds verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp opgeborgen wordt in een afgesloten of verzegelde verpakking (art. 1953, derde lid
B. W. ). Wat aansprakelijkheid voor verlies ofbeschadiging betreft, gelden als
uitzondering op het beginsel van de beperkte aansprakelijkheid van de
hotelhouder, enerzijds de regel van artikel 1953, eerste lid, litt. a) B.W.,
dat de hotelhouder onbeperkt aansprakelijk is voor aile zaken die effectief in
zijn handen of die van personen die hem hun diensten verlenen, ter bewaring
zijn gegeven; anderzijds maakt artikel 1953, eerste lid, litt. b) B.W., de
aansprakelijkheid eveneens onbeperkt wanneer de hotelhouder ten omechte
geweigerd heeft om waardepapieren, geld en waardevolle zaken effectief in
bewaring te nemen.
De artikelen 1952-1954quater B.W. bevatten geen bijzondere regeling indien de gast verkiest om waardevolle spullen niet aan de hotelhouder te
overhandigen en ze eenvoudig op zijn kamer te laten.
Een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 23 november 1988
(Pas., 1989, II, 127) betrof een ontvreemding van 2 gouden uurwerken met
een gezamenlijke waarde van 315.000 frank, een geldbedrag van 40.000
frank en enkele persoonlijke documenten. De diefstal was op de hotelkamer
van de gast gebeurd, terwijl die een bad nam. De dief was de kamer, die
zich op de achtste verdieping bevond, binnengedrongen via de terrasdeur
waarvan het slot defect bleek te zijn.-Het Hof verwierp het verweer-van-de
hotelhouder dat de gedupeerde op het ogenblik van de diefstal aanwezig was
in de aanpalende badkamer, als niet afdoende en zag geen fout vanwege die
gast. De diefstal met braak of inklimming werd niet als een geval van
overmacht voor de hotelhouder beschouwd. De hotelhouder beriep zich
tevens op de aanwezigheid, in elke kamer van het hotel, van een bericht
dat de aandacht van de gasten vestigde op het feit dat zij hun waarden konden
toevertrouwen aan de hotelier ter bewaring in een hiertoe bestemde safe. Dit
bericht kon volgens de Antwerpse raadsheren evenwel niet tot uitsluiting of
beperking van aansprakelijkheid bij de hotelhouder leiden, vermits elke
verklaring ofbeding in die zin v66r het schadelijke feit zich voordoet, nietig
is krachtens artikel1954ter B.W. Zo de hotelhouder weliswaar misschien een
fout had begaan door het defecte slot van de terrasdeur niet te herstellen,
achtte het Hof dit anderzijds niet in oorzakelijk verband met de diefstal in dit
concrete geval, aangezien niet met zekerheid vaststond of de hotelgast die
deur werkelijk dicht had gedaan, dan wei had laten openstaan. In toepassing
van artikel1952 B.W. werd de hotelhouder beperkt aansprakelijk verklaard,
ten belope van 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid van
de gast.
Anders verging het een Za'irees diplomaat wiens gevulde valies, tijdens zijn
afwezigheid, uit de hotelkamer gestolen was. Ook hier riep de hotelhouder te
zijner bevrijding in dat de gast niet was ingegaan op de uitnodiging, vermeld
op de inschrijvingsfiche en op een bericht in elke kamer, om waardevolle
voorwerpen ter bewaring in een brandkast aan de hotelhouder af te geven.
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Ditmaal met succes. In tegenstelling tot het Hofvan Beroep van Antwerpen
(supra), waren de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep van
Brussel van oordeel dat een hotelgast zelf het risico draagt van diefstal van
waardevolle zaken, wanneer hij die spijts duidelijke uitnodiging niet in de
safe van het hotel onderbrengt, doch verkiest ze op zijn kamer te houden. De
Rechtbank en het Hof waren slechts bereid om de diplomaat een vergoeding
toe te kennen voor die ontvreemde zaken, waarvan het niet gebruikelijk is ze
in een brandkast te stoppen (Brussel, 30 maart 1990, R.G.A.R., 1993, nr.
12.082).
In de systematiek van de vigerende artikelen 1952-1954quater B.W. kan
men het met de Brusselse benadering niet eens zijn en dient het Antwerpse
arrest te worden onderschreven. Nergens in de betreffende wetsbepalingen
wordt aan de hotelgast de verplichting opgelegd om waardevolle zaken aan
de hotelhouder effectief in bewaring te geven, op straffe van verlies van
verhaal op de hotelhouder in geval van ontvreemding of beschadiging.
Indien de gast verkiest om ze bij zich op de kamer te houden en ook al
wordt hij door de hotelhouder uitgenodigd om ze aan hem te overhandigen,
dan doet deze omstandigheid op zich nog geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke, in beginsel tot honderdmaal de logiesprijs geplafonneerde aansprakelijkheid van de hotelhouder voor die meegebrachte zaken (zie Mittenaere, R., ,De aansprakelijkheid van de hotelhouder voor de meegebrachte
zake'n van de gast", Jura Falc., 1974-75, (167), nr. 12, p. 175; Van Cauwelaert, W., Bewaargeving en sekwester, hotelbewaargeving, parking- en
garagecontract, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, nr. 201,
p. 71 ). Dit geeft uiteraard aan de gast nog geen vrijbrief om in het hotel
achteloos met waardevolle spullen om te springen: bij de beoordeling of de
beschadiging of ontvreemding soms niet mede aan de gast zelf te wijten was
(art. 1954, litt. a) B.W.), zullen de concrete omstandigheden waarin de gast
die zaken bij zich hield of op de kamer achterliet, in aanmerking genomen
worden.
808. VERZEKERING.- Soms duiken met betrekking tot hoteldiefstallen ook
verzekeringsaspecten op. Een dame had haar juwelen ter waarde van meer
dan 4 miljoen BEF tegen diefstallaten verzekeren. In de polis was de diefstal
in een hotel of motel evenwel van dekking uitgesloten, tenzij de juwelen door
de verzekerde gedragen werden of wanneer ze opgeborgen waren in een
brandkast. Nu had de dame haar juwelen net uit de kluis van het hotel waar
zij verbleef gehaald en ze, terwijl zij zich in de badkamer nog even opmaakte, in de kamer gelegd. Daar werden ze ook ontvreemd. De beslissing in
eerste aanleg bevestigend, wees het Hof van Beroep van Brussel de vordering van de dame tegen haar diefstalverzekeraar af. De hotel/motel-clausule
moest strikt ge'interpreteerd worden. Aangezien de juwelen op het eigenste
ogenblik van de diefstal niet in een brandkast lagen en ook niet door de
verzekerde gedragen werden, was het schadegeval in casu niet gedekt
(Brussel, 27 juni 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11.970, noot).

1149

809. PARKINGS. - Betreffende de kwalificatie van contracten tussen automobilisten en de uitbaters van parkings of parkeergarages, werd in het
verleden reeds heel wat rechtspraak opgetekend (zie in de voorgaande
overzichten: T.P.R., 1973, ill. 197; T.P.R., 1980, ill. 281; T.P.R., 1985, ill.
166; T.P.R., 1989, ill. 442). Klassiek wordt van bewaargeving gesproken
indien de parkinguitbater zich tot toezicht en bewaking van de gestalde
voertuigen verbindt of indien althans de gebruikers in de gegeven concrete
omstandigheden op toezicht en bewaking mogen rekenen; zoniet wordt het
contract doorgaans als eenvoudige verhuring van een parkeerplaats bestempeld (zie Faure, M. en Moens, K., Een droomwereld voor auto's, Antwerpen,
Kluwer rechtswetenschappen, 7 e.v.; Lamine, L., ,Commentaar art. 1915
B.W.", in Comm. Bijz. Ov., randills. 18-24; Van Cauwelaert, W., Bewaargeving en sekwester, hotelbewaargeving, parking- en garagecontract, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, illS. 224-260; Vincent, L. en
Dehan, P., ,La nature du contrat de parking", J.T., 1968, 305-307).
In de onderzochte periode werden meerdere - helaas niet geheel overeenstemmende - beslissingen gewezen met betrekking tot de parkings op de
Nationale Luchthaven. Bij het binneillijden van de parkings ontvangt men
een ticket, met op de keerzijde een uittreksel uit het parkeerreglement. Het
ticket meldt dat de uitbaters er zich toe beperken enkel een parkeerplaats in
huur te geven aan de voertuigen die in de parking zijn binnengekomen,
hetgeen-dientengevolge-een huurcontract uitmaakt en-geenszins een-contract
van bewaargeving. V erder staat erop te lezen dat de uitbaters geen verbintenis aangaan van bewaking van de voertuigen, dat ze geen verantwoordelijkheid op zich nemen in geval van diefstal van de voertuigen en/of van daarin
geplaatste voorwerpen of in geval van eventuele schade veroorzaakt aan de
voertuigen en/ofvoorwerpen dat het volledig reglement steeds geraadpleegd
kan worden bij de ingang van iedere parking en dat de bestuurders van
wagens, die de parkings binnentreden, uitgenodigd worden kennis ervan te
nemen, daar het feit van het parkeren van de wagens aanvaarding van dit
reglement uitmaakt.
De Brusselse Rechtbank van Koophandel liet van deze ticketvermeldingen
juridisch niet veel over in een vonnis van 16 september 1987 (De Verz., 1989,
488, noot Melis, F.). Volgens de Rechtbank van Koophandel moest de
rechtsverhouding tussen de uitbaters van de parkings en de gebruikers
gekwalificeerd worden als een overeenkomst sui generis, nl. als een ,verhuring met toezicht", en diende aan de vrijtekening van aansprakelijkheid voor
schade of verlies uitwerking te worden ontzegd. De rechtbank steunde
daarvoor o.m. op de vaststellingen en overwegingen: 1° dat de parkinguitbater, bij gebrek aan altematieven in de omgeving, de facto over een
monopolie beschikt, 2° dater in werkelijkheid een schijn van toezicht gewekt
wordt (onderscheid korte en lange duur, met opgelegde niveau's, mogelijkheid tot verplaatsing door de uitbater; rondlopende ,wachters"), 3° dat de
binneillijdende automobilist na ontvangst van het ingangsticket de facto niet
.meer (onbetalend) op zijn stappen kan terugkeren, wanneer de ticketvoor-
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waarden hem niet aanvaardbaar lijken, 4° dat hetzelfde geldt voor het
reglement, waarvan ter zitting zelfs niemand kon zeggen waar het uithangt,
5° dat de parkinguitbater tekortschiet aan zijn informatieplicht door een
schijn van toezicht te wekken, doch de gebruikers-medecontractanten slechts
laattijdig en op onduidelijke wijze van de beperkingen van die schijn en van
zijn verplichtingen in kennis te stellen, 6° dat de wilsautonomie van de
gebruikers t.a.v. het exoneratiebeding dan ook gebrekkig moet genoemd
worden.
Ret Rof van Beroep van Brussel zag het naar aanleiding van een ander geval
helemaal anders (Brussel, 3 oktober 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 12.049). Ret
Rof wees erop dat uit het ingangsticket duidelijk blijkt dat het terzake niet om
een contract van bewaargeving of- zoals de eerste rechter had geoordeeldom een verhuring met toezicht gaat, maar om een gewoon parkingcontract,
waarbij de uitbater zich ertoe verbindt een parkeerplaats ter beschikking te
stellen van automobilisten, mits een vergoeding vastgesteld in functie van de
parkeerduur, doch geenszins tot het uitoefenen van enig toezicht. Ook uit de
aangevoerde feitelijke elementen volgde naar het oordeel van het Rof niet dat
de uitbater een bewakingsplicht aanging of de schijn wekte dat de parking
bewaakt was. Wat de afwijzing van aansprakelijkheid voor schade of verlies
betrof, merkte het Rof op dat dit geenszins bij toepassing van een exoneratieclausule gebeurde, maar dat dit vervat is in het parkingcontract zelf,
waarvan voomoemd beding een louter rechtsgevolg uitmaakt.
Ook voor de Burgerlijke Rechtbank van Brussel ging het onbetwistbaar om
een parkingcontract - een eenvoudige verhuring dus - en niet om een
contract van bezoldigde bewaargeving (Rb. Brussel, 12 december 1989,
T.B.B.R., 1990, 371). De parkinguitbater heeft de verplichtingen van een
verhuurder en is contractueel enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg
zou zijn van een gebrek aan de standplaats zelf. De op de keerzijde van het
ticket vermelde afwijzing van aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging, werd door de rechtbank als een rechtsgeldig bevrijdingsbeding bestempeld, door de gebruiker gekend (alleszins kenbaar) en aanvaard.

HOOFDSTUK

II

SEKWESTER
810. GERECHTELIJKSEKWESTER. ALGEMEEN.- Volgens artikel1961, 2° B.W.
kan de rechter een sekwester aanstellen voor roerende en onroerende goederen waarvan de eigendom of het bezit tussen twee of meer personen in
geschil is. Dit voorschrift wordt extensief uitgelegd: een gerechtelijk sekwester kan worden aangesteld telkens het de rechter, gelet op de omstandigheden, noodzakelijk voorkomt om een litigieuze zaak aan de partijen te
onttrekken, teneinde de rechtsoplossing die zich later zal opdringen niet in
het gedrang te brengen (zie Antwerpen, 30 juni 1987, Limb. Rechtsl., 1988,
6; Rb. Brussel, 28 juni 1990, J.T., 1991, 393; Voorz. Kh. Turnhout, 21 juni
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1991, Turnh. Rechtsl., 1991, 144; Voorz. Rb. Luik, 5 maart 1992, Rev. Trim.
Dr. Fam., 1993, 553; Voorz. Kh. Namen, 2 juni 1993, J.T., 1993, 463; zie
Tilleman, B., ,Het gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen",
T.R. V., 1993, (503), 504-508; Van Houtte, P., ,Commentaar art. 1961
B.W.", in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, randnrs. 13-17).
Met de beperking dat de aanstelling van een gerechtelijk sekwester een
bewarende en voorlopige maatregel is, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de wenselijkheid van de aanstelling en de omvang van de
opdracht van de sekwester, indien zeker blijkt dat de betwisting emstig is en
de maatregel in het belang van de partijen getroffen wordt (Cass., 28 april
1994, Arr. Cass., 1994, 427; A.J.T., 1994-95, 267, noot Hofstrossler, P.;
J.L.MB., 1995, 5, Pas., 1994, I, 418; Recente Cass., 1994, 324, noot
Broeckx, K., R. W., 1994-95, 812). Meerdere rechters aan wie de aanstelling
van een gerechte1ijk sekwester gevraagd werd, benadrukken dat het om een
uitzonderlijke maatregel gaat, die met de grootste omzichtigheid moet
worden genomen (zie b.v. Rb. Brussel, 28 juni 1990, J.T., 1991, 393; Kh.
Kortrijk, 29 januari 1991, T.R. V., 1993, 566; Voorz. Kh. Namen, 2 juni
1993, J.T., 1993, 463).
811. TOEPASSINGEN.- De aanstelling van een gerechtelijk sekwester vindt
geregeld plaats in het kader van vennootschaps- of aandelenbetwistingen (zie
hiet:over. uitg()b:t"eid TilleiDan,_B., ,HeLgerechtelijk-sekwester in-vennoot- schapsgeschillen", T.R.V., 1993, 503-523 en de rechtspraakverwijzingen
aldaar, alsmede de reeks rechterlijke beslissingen gepubliceerd in T.R. V.,
1993, 549-570).
Een ander frequent toepassingsdomein zijn betwistingen over goederen uit
een nalatenschap (zie o.m. Cass., 28 april1994, Arr. Cass., 1994, 427; A.J.T.,
1994-95, 267, noot Hofstrossler, P.; J.L.MB., 1995, 5; Pas., 1994, I, 418;
Recente Cass., 1994, 324, noot Broeckx, K.; R. W., 1994-95, 812; Antwerpen, 30 juni 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 6; Voorz. Rb. Luik, 5 maart 1992,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 553).
Nog andere gevallen uit de recente rechtspraak waarin een sekester aangesteld werd: een geschil tussen het Gemeentekrediet en een van zijn agentschapshouders (Cass., 24 november 1989, Arr. Cass., 1989-90, 421; Pas.,
1990, I, 374, noot; R. W., 1990-91, 493, noot); een aansprakelijkheidsgeschil
waarin een sekwester werd aangesteld over het bedrag dat bij voorraad
uitvoerbaar ten voorlopige titel aan het slachtoffer was toegekend (Luik,
12 november 1992, J.L.MB., 1993, 268); een betwisting oftitels aan toonder
geschonken dan wei s1echts in bewaring gegeven waren (Voorz. Rb. Luik,
9 december 1992, Rev.Trim.Dr.Fam., 1993, 557); een eigendomsbetwisting
over olievoorraden tussen twee zustervennootschappen (Voorz. Kh. Brugge,
29 apri11994, T.R. V., 1994, 353, noot Tilleman, B.).
Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de Belgische dochter van
een Canadese ondememing, vroegen de syndica1e afgevaardigden de aanstelling van een sekwester-voorlopig-bewindvoerder. Zij vreesden o.m. dat
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er onvoldoende financiele garanties waren voor de uitvoering van een sociaal
begeleidingsplan en dat bepaalde fondsen naar het buitenland zouden versluisd worden. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Namen
stelde inderdaad een sekwester-voorlopig-bewindvoerder aan (Voorz. Kh.
Namen, 2 juni 1993, J.T., 1993, 463; Voorz. Kh. Namen, 16 juni 1993,
T.R. V., 1993, 556). In hoger beroep verklaarde het Hofvan Beroep van Luik
de vordering, die in kort geding bij eenzijdig verzoekschrift was ingesteld,
daarentegen onontvankelijk. Op voorstel van de werkgever werd er wel een
bedrijfsrevisor aangesteld, met als opdracht de geldstromen naar Canada te
controleren (Luik, 30 juni 1993, T.R. V., 1993, 549).

812. BEVOEGDHEDEN VAN DE SEKWESTER. - In de rege1 mag een sekwester
alleen maar bewarende handelingen verrichten ten aanzien van de hem
toevertrouwde goederen (zie de artikelen 1956 en 1963 B.W.). De rechter
mag aan de sekwester geen maatregelen bevelen die ertoe strekken dat hij
de hem toevertrouwde zaken uit handen moet geven (Cass., 24 november
1989,Arr. Cass., 1989-90,421;Pas., 1990,I, 374,noot;R.W., 1990-91,493,
noot). In een geschil tussen het Gemeentekrediet en een van zijn agentschapshouders, had het Hof van Beroep van Gent een sekwester aangesteld
met de volgende opdracht: 1° zich toegang tot het betrokken agentschap
verschaffen, 2° er zich documenten, waardepapieren, gel den eil andere zaken
die aan het Gemeentekrediet toebehoorden laten overhandigen, 3° alle op
computerdiskettes opgeslagen gegevens betreffende de werking van het
agentschap laten uitprinten en op hun volledigheid en juistheid controleren,
4° de aldus verkregen gegevens ter beschikking stellen van het Gemeentekrediet, 5° alsook alle voor de werking en de continui:teit van de bankwerkzaamheden noodzakelijke documenten, lijsten, waardepapieren, kastegoeden, kasbons e. d. na inventarisatie laten overbrengen naar het nieuwe agentschap van het Gemeentekrediet. Deze beschikking werd door het Hof van
Cassatie vemietigd wegens schending van artikel 1956 B.W., in zoverre zij
de sekwester opdracht gaf de verrnelde stukken te laten overbrengen naar het
nieuwe agentschap en de uitgeprinte computergegevens ter beschikking te
stellen van het Gemeentekrediet. Die maatregelen waren volgens het Hofvan
Cassatie niet van bewarende aard, daar ze ertoe strekten dat de sekwester de
hem ter bewaring toevertrouwde zaken en gegevens uit handen moest geven
(Cass., 24 november 1989, geciteerd).
W aar een gerechtelijk sekwester in de regel alleen beschikt over rechten van
bewaking en bewaring, bevestigde het hoogste rechtscollege in een arrest
van 28 april 1994 dat het voor de feitenrechter mogelijk is om die rechten in
uitzonderlijke omstandigheden uit te breiden tot beschikkingsdaden. De
rechter moet dan wel de redenen verrnelden waaruit blijkt dat die maatregel
dringend en onontbeerlijk is voor het goede beheer van de te bescherrnen
goederen en belangen (Cass., 28 april 1994, Arr. Cass., 1994, 427; A.J. T.,
1994-95, 267, noot Hofstrossler, P.; J.L.MB., 1995, 5; Pas., 1994, I, 418;
Recente Cass., 1994, 324, noot Broeckx, K.; R.W., 1994-95, 812; zie hier-
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over ook de verwijzingen bij Van Houtte, P., ,Commentaar art. 1963 B. W. ",
in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, randm. 8). Het genoemde
arrest betrof een erfeniskwestie, waarin het Hof van Beroep van Brussel
een sekwester had aangesteld met o.m. als opdracht een in kluizen bewaarde
verzameling loden soldaatjes te verkopen. Het bestreden arrest werd verbroken omdat het die maatregel bevolen had op de enkele grond dat er tussen
de partijen over de kwestieuze verzameling betwisting bestond, zonder vast
te stellen dat en aan te geven waarom de verkoop dringend en onontbeerlijk
was voor het goede beheer van de te beschermen goederen ·en belangen.
Een machtiging tot verkoop zou bijvoorbeeld verantwoord kunnen worden
indien er bederfbare of aan snelle waardevermindering onderhevige zaken in
het spel zijn, of om b.v. bij een erfenisbetwisting de successierechten binnen
de door de wet voorgeschreven termijn te kunnen voldoen (zie Van Houtte,
P., l.c., randm. 8). De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van
Brugge machtigde een in kort geding over olievoorraden aangestelde sekwester om die voorraden te gelde te maken, dit teneinde enerzijds interesten, anderzijds stockagekosten te beperken (Voorz. Kh. Brugge, 29 april
1994, T.R. V., 1994, 353, noot Tilleman, B.).

TITEL VI

KANSCONTRACTEN EN LIJFRENTE
813. NIETIGHEID WEGENS SLECHTE GEZONDHEIDSTOESTAND. ART. 1975 B.W. De vordering heeft tot voorwerp de successierechten, die verschuldigd zijn
na het overlijden van de heer Albert Detiege, een gepensioneerd schooldirecteur. Op 3 januari 1988 verkocht Albert zaliger onderhands een onroerend goed tegen een maandelijkse lijfrente van 38.300 frank. Op 12 januari stelde hij een mevrouw Renee als algemeen legataris aan, en nog
andere personen als bijzondere legatarissen. Op 26 januari werd de authentieke verkoopakte verleden. Albert zaliger overleed de 15de februari. De
Belgische staat beschouwt de legatarissen ook als legataris van het onroerend
goed waarvan zij beweren de blote eigendom gekocht te hebben bij het
contract van 3 januari 1988. De maandelijkse lijfrente van 38.300 frank
overschrijdt ruim de normale vruchten van het omoerend goed, vermits de
huurprijs 9.000 frank is. Op het ogenblik van de verkoop was de verkoper
niet meer gezond, vermits hij op 19 januari gehospitaliseerd werd en niet
meer uit de kliniek kwam voor zijn overlijden op 15 februari. De rechtbank
geeft de Staat gelijk. De verkoper heeft het verlijden van de authentieke akte
zelfs met geen maand overleefd. Dit doet een vermoeden van een decisieve
ziekte in zijn hoofde rijzen, die de kopers niet weerleggen. Om de gelijkwaardigheid van de prestaties te apprecieren in geval van verkoop tegen een
lijfrente moet de rechtbank rekening houden met de werkelijke gezondheidstoestand van de overledene op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Het is de renteplichtige die moet aantonen dat de overledene een
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normale gezondheid had op het ogenblik van de overeenkomst. Dit bewijs
wordt niet geleverd wanneer verkocht wordt door een persoon van meer dan
95 jaar, die de ondertekening van de authentieke koopovereenkomst zelf
geen maand overleefd heeft (Rb. Charleroi, 3 februari 1988, Rec. Gen. Enr.
Not., 1988, 185).
De algemene legatarissen van Germaine zaliger vorderen de nietigheid van
de verkoop van een dennenbos. Die verkoop werd gesloten tussen Germaine
en een rusthuis met een authentieke akte van 13 mei 1980 tegen een verkoopprijs van 10 miljoen omgezet in eenjaarlijkse rente van 300.000 frank,
betaalbaar met een maandelijkse rente van 25.000 frank. De verkoopster die
geboren was in december 1894 was op het ogenblik van de verkoop
sinds november 1978 ondergebracht in een rusthuis dat uitgebaat werd door
de ge"intimeerden. Ze overleed op 15 oktober 1980. De geintimeerden
beroepen zich op art. 1975 B.W. Ret verloop van die vervaltermijn schept
een vermoeden juris et de jure van de werkelijkheid van de kans, die behoort
tot het wezen van overeenkomst van lijfrente. Die vervaltermijn moet volgens de rechtbank gezien worden in de sociologische context van het tijdperk
voor dewelke deze bepaling uitgevaardigd werd. Ret vermoeden van
art. 1975 B.W. is beperkt tot het geval waarin de rentetrekker op het ogenblik
van het sluiten van de overeenkomst stervende is. In het vonnis worden de
voorbereidende werken van het wetboek op dit punt nagegaan. Er is geen
kans aanwezig wanneer de rentetrekker niet de gewone levenskansen heeft
en wanneer zijn nakend overlijden zeker is. Ret is alsof ze reeds dood zou
zijn. De legatarissen blijven in gebreke een dergelijk bewijs aan te voeren.
Evenmin is aangetoond dat de prijs van een miljoen een onderwaardering
zou zijn voor de verkochte dennenbossen. Er wordt niet beweerd dat Germaine animo donandi ten aanzien van het rusthuis zou gehandeld hebben.
Zoals Portalis het reeds zei, kan een lijfrente een middel van overleven zijn
voor een alleenstaande, een ouderling of een gehandicapte, die op deze financiele techniek een beroep doet om te leven. ,Ces contrats sont le produit
de nos esperances et de nos craintes: les uns veulent tenter la fortune, les
autres demandent a etre rassures contre ses caprices". Ret wordt niet
ontkend dat de 20 a 25.000 frank van de maandelijkse rente diende om het
verblijf en het onderhoud van Germaine in het rustoord te betalen, zonder de
bijkomende kosten te vergeten. De kans maakt het wezen zelf uit van de
overeenkomst van lijfrente die kansen van verlies of van winst tot voorwerp
heeft, hetzij voor de twee contractanten, hetzij voor een van hen. In geval van
overlijden van de rentetrekker meer dan 20 dagen na het sluiten van de
overeenkomst, impliceert art. 1975 B.W. geen enkel vermoeden van het bestaan van die noodzakelijke kans waarvan het bewijs geleverd moet worden
volgens het gemeen recht. De intrinsieke geoorloofdheid van het sluiten van
een lijfrentecontract ten bezwarende titel door mensen op leeftijd ten voordele van de uitbaters van de home waarin ze ondergebracht zijn, vloeit voort
uit de sociologische finaliteit van dergelijke operaties (Luik, 8 juni 1989,
R.R.D., 1990, 57; JT., 1990, 11; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, 395).
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814. ART. 1975 B.W. UND NICHTS WEITERES. - De rentetrekk:er had aan twee
broers ieder voor de he1ft een verzekeringportefeuille verkocht voor de prijs
van 973.037 frank, betaa1baar door een maandelijkse 1ijfrente van 12.000
frank. De rentetrekker was op het ogenb1ik van het afs1uiten van de overeenkomst ongenees1ijk ziek en had geen bewuste wi1 meer zodat het risicoe1ement dat eigen is aan een 1ijfrenteovereenkomst ontbrak. A1s verzekeringsmake1aar was hij tot oktober 1969 nog vo1op actief. De rechtbank van
eerste aan1eg van Meche1en stelt dat het zonder be1ang is dat partijen op de
hoogte geweest zouden zijn van de ziekte waaraan de rentetrekk:er is gestorven. S1echts indien hij daaraan binnen de twintig dagen overlijdt is de
overeenkomst nietig, wat in casu niet het geva1 is. De rentep1ichtigen hebben
een kans gewaagd. Ze kenden het overlijdenstijdstip van de verkoper niet en
het zou best moge1ijk geweest zijn dat zij verbintenissen zouden opgenomen
hebben die de waarde van het verkochte goed overtroffen (Rb. Mechelen,
14 september 1987, TB.B.R., 1988, 334).
815. NIETIGHEID WEGENS AFWEZIGHEID VAN KANS. -Ret 1ijfrentecontract ten
bezwarende tite1 is ongetwijfe1d een kanscontract. Bij afwezigheid van kans
in hoofde van de rentep1ichtige is de overeenkomst nietig, ze1fs wanneer
geen toepassing kan gemaakt worden van art. 1975 B.W. 'In casu is de
rentetrekker over1eden 27 dagen na de ondertekening van het contract. Sinds
1970 leedmeester JozefB-:-aan 1ong1cailKerwaaraan liij overleed op 7 febil.lari.
1973. In de beginfase had de ziekte dermate grote ongerustheid gebaard dat
de geneesheer de zoon van zijn patient uit Afrika had doen terugkomen. Na
een periode van verbetering verergerde de ziekte terug en einde 1972 was
meester B. bed1egerig geworden. Vanaf december moest de geneesheer hem
ze1fs verschillende keren per dag een of twee injecties met morfine toedienen. A1hoewe1 meester B. zich van de aard van zijn ziekte niet bewust was en
zeker niet wist dat zijn einde nabij was, gaf hij zich we1 rekenschap van het
feit dat hij op de een of de andere manier aan zijn onderhoudskosten het
hoofd moest bieden. Vo1gens de verweerder, een notaris, was het op 19 december 1972 bij ge1egenheid van een bezoek dat hij aan de zieke bracht, dat
het project van een verkoop van het huis tegen 1ijfrente ter sprake kwam. Uit
een brief van 4 januari 1973 die de decujus aan de verweerder schreef, b1ijkt
dat partijen het eens zijn geworden. De notaris vroeg een attest aan de
behande1ende geneesheer waaruit b1ijkt dat de ziekte waaraan B. 1eed zijn
menta1e vermogens niet aantastte en dat hij volledig gezond van geest was.
Rij had ook contact genomen met de voorzitter van de Kamer van de
Notarissen om geen deonto1ogische verwijten op te 1open. Anderzijds staat
het vast dat verweerder op 5 of 6 januari 1973 naar de geneesheer gete1efoneerd heeft om te weten hoelang de zieke nog 1even zou. Ret antwoord was
vrij duide1ijk: binnen de maand zou meester B. over1eden zijn. Rij overleed
inderdaad op 7 februari 1973, 27 dagen na de ondertekening van het koopcompromis. Ze1fs indien men nog zou aannemen dat verweerder onwetend
was van de aard van de ziekte van de decujus (wat niet erg waarschijnlijk is
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gezien het geheel van de elementen van het dossier), is het toch wel zeker dat
hij persoonlijk de ernst van de kwaal heeft kunnen vaststellen en vooral de
verergering van de staat van de zieke vanaf december 1972: de patient was
bestendig bed1egerig en zijn activiteit beperkte zich tot wat lectuur tijdens de
uren van bewustzijn. Men moet vooralletten op de luxe aan voorzorgsmaatregelen die de verweerder nam. Hij kende als professioneel de materie en
wou zich maximaal indekken. Dat de rentetrekker geen kennis had van de
ernst van zijn kwaal, enkele maanden voordien nog vakantieprojecten maakte en aandrong op een snelle ondertekening van het koopcompromis, is
irrelevant, als men weet dat voor de andere partij de onzekerheid m.b.t.
het ogenblik van overlijden van de rentetrekker niet bestond. Ret doet er ook
niet toe te beweren dat de rentetrekker nog perfect over zijn vrije wil
beschikte aangezien enerzijds zijn helderheid van geest noodzakelijkerwijze
aangetast was door de morfine-injecties en anderzijds zijn bekommernis om
zijn financiele situatie zodanig was dat hij om het even welke conditie
aannam. (Hier mag men nog opmerken dat verweerder erin geslaagd is om
de maandelijkse rente op 16.000 frank te brengen, terwijl meester B. in zijn
brief van 4 januari 18.000 frank vroeg!) Bij gebrek aan een kans is het
lijfrentecontract nietig. Uit deze nietigheid vloeit voort dat de verweerder de
roerende goederen die hij liet wegnemen moet teruggeven, evenals de gei:nde
vruchten en de persoonlijke papieren van meester B. zaliger en dat de
lopende huur niet tegenwerpelijk is aan de eisers, met name de erfgenamen.
De opdracht van testamentair uitvoerder wordt aan verweerder ook ontnomen. V ermits het onroerend goed, waarvan de verweerder eigenaar beweerde
te zijn een van de meest belangrijke elementen is van de nalatenschap, is het
ondenkbaar dat hij belast zou worden met de uitvoering van het testament
(Rb. Neufch&teau, 21 oktober 1988, R.R.D., 1989, 496).
816. ONTBINDING.- Art. 1978 B.W. verhindert het instellen van een vordering tot ontbinding van het koopcontract op lijfrente in het geval de
renteplichtige in gebreke zou blijven de rente te betalen. Dat artikel is echter
niet van openbare orde en het is aan partijen toegelaten in hun overeenkomst
een uitdrukkelijk beding op te nemen op grond waarvan bij gebreke aan
betaling van de rente de ontbinding door de verkoper kan gevorderd worden.
Dit was een traditionele regel in ons recht. Maar de rechtbank van Neufchateau voegt hieraan toe dat zelfs bij afwezigheid van een dergelijk beding een
vordering in ontbinding ontvankelijk zal zijn, wanneer bij niet-betaling van
de rente bijkomende elementen aanwezig zijn: de verloedering van het
overgedragen onroerend goed, het volledig onvermogen van de debiteur en
de door hem erkende onmogelijkheid om in de toekomst zijn verbintenissen
nog na te komen. Ben arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 1845
wordt tot staving van deze stelling geciteerd. De verkoop tegen lijfrente in
casu werd gesloten in april 1976 en het is sinds augustus 1986 dat de
renteplichtige in gebreke blijft te betalen. De rechtbank laat de ontbinding
ingaan op de datum van het instellen van de vordering en niet vanaf de
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uitspraak van de ontbinding (Rb. Neufchateau, 26 oktober 1988, Rec. Gen.
Enr. Not., 1990, 321).

817. LIJFRENTE. ART. 1978 B.W. STRIKTE INTERPRETATIE. - Art. 1978 B.W.
bepaa1t dat de enkele wanbetaling van de rentetermijnen aan de persoon in
wiens voordeel de lijfrente gevestigd is, hem niet het recht geeft om de
terugbetaling van het kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane
goed te vorderen. Dit artikel vormt een uitzondering op het algemeen
beginsel van het stilzwijgend ontbindend beding neergelegd in art. 1184
B.W. en moet bijgevolg strikt gei:nterpreteerd worden. Zo oordeelde de
rechter dat een vordering tot ontbinding ontvankelijk is indien de schuldenaar naast het niet betalen van de lijfrente, door zijn gedrag eveneens de
waarde van het goed doet verminderen. De eiseres had bij authentieke akte
dd. 22 april 1976 een woonhuis verkocht op lijfrente aan de verweerder.
Vanaf augustus 1986 staakte deze laatste zonder reden zijn betalingen.
Bovendien had hij het huis verlaten zodat het emstige tekenen van verval
begon te vertonen. De schuldeiseres stelde uiteindelijk in maart 1987 een
vordering tot ontbinding van het contract in. De rechter bevestigde dat
art. 1978 B. W. restrictief moet worden gei:nterpreteerd, hetgeen wil zeggen
dat de verkoper op lijfrente alle andere gemeenrechtelijke oorzaken dan de
niet-betaling van de rente voor ontbinding van het contract behoudt. In casu
oordeelde de rechter dat het contract op_grond van de artt. 1655 en 1977 B.W.
kon-worden-ontbonden. Wegens het niet betalen van de rente en het laten
vervallen van de woning, dreigde de schuldeiseres zowel de prijs, als de
verkochte zaak te verliezen. Bijgevolg bezorgde de renteplichtige niet de
zekerheid voor de uitvoering van de lijfrente (Rb. Neufchateau, 26 oktober
1988, Rev. Reg. Dr., 1989, 20).
818.

ONTBINDING VAN EEN KOOP OP LIJFRENTE WEGENS NIET-BETALING VAN DE

Bij authentieke akte van 6 juli 1978 had het echtpaar Van
Bever-Peeters van mevrouw Berthelot, die toen zeventig jaar was, een
appartement op lijfrente gekocht. Het maandelijks te betalen bedrag werd
begroot op 28.750 frank. De waarde zelfvan het appartement werd geschat
op 3.200.000 frank. Bovendien werd in de notariele akte gespecifieerd dat de
lijfrente werd gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. In maart
1989 bedroeg de maandelijkse rente op die manier reeds 45.742 frank.
Tenslotte bevatte de authentieke akte eveneens een beding dat bij gebrek
aan betaling van een enkele rente op de vervaldag, de verkoop van rechtswege zou ontbonden zijn. Vanjuli 1978 totjanuari 1986 betaalden de kopers
steeds tijdig het bedrag van de lijfrente, evenals de indexering. Voor februari
1986 was er een achterstallig bedrag van 1.133 frank en vanaf maart 1986
betaalden de echtgenoten enkel nog het niet-gei:ndexeerde bedrag van 28.750
frank. Op 1 maart 1988 bedroeg het totaal bedrag aan achterstallige gelden,
met inbegrip van laattijdigheidsinteresten, reeds 448.250 frank. Daarop
vorderde mevrouw Berthelot voor de rechter de veroordeling van de kopers
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tot betaling van de achterstallige gelden, evenals de ontbinding van het
contract. Tegen de door de verkoopster gevorderde ontbinding op grond
van de clausule in de notariele akte, stelden de verweerders dat deze clausule
enkel bepaalde dat het contract van rechtswege zou ontbonden zijn bij nietbetaling van het maandelijks bedrag aan lijfrente, doch dat het met geen
woord repte over de niet-betaling van de indexering. Niettemin oordeelde de
rechter dat deze een geheel vormde met het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag. Hij willigde de eis van mevrouw Berthelot tot ontbinding van de
koop ten laste van de kopers en tot hun veroordeling tot betaling van de
achterstallige gelden, ten belope van 448.250 frank in. De tegeneis van de
kopers werd als ongegrond afgewezen (Rb. Brussel, 18 november 1988, Rev.
Not. B., 1989, 250, noot R.D.V.).
819. VERNIETIGING WEGENS BENADELING.- Hoewel de verkoop tegen lijfrente van een onroerend goed als kanscontract in principe niet in aanmerking
komt voor vemietiging wegens benadeling, wordt hierop een uitzondering
gemaakt indien absoluut vaststaat dat er in elke hypothese voor de verkoper
een benadeling van meer dan 7/12 zou zijn. In casu waren de kopers- een
echtpaar- en de verkoopster- een bejaarde dame van 78 jaar- in een
onderhandse koopcompromis overeengekomen dat het oudje haar huis aan
het echtpaar zou overlaten voor de prijs van 800.000 frank, omgezet in een
maandelijkse lijfrente van 5.000 frank. De verkoopster sloot hierbij haar
recht op levenslange bewoning van het huis uit. De onroerende voorheffing
en de verzekeringen vielen ten laste van de koper. De verkoopster overleed
echter enkele maanden later. Op dit moment was de authentieke akte nog niet
verleden. Daarop dagvaardden de kopers de erfgenamen van de overledene
om hen te dwingen mee te werken aan het verlijden van de authentieke akte.
De verweerders echter eisten de vemietiging van de koop we gens benadeling
en de aanstelling van een deskundige. De rechtbank oordeelde dat uit geen
enkel element van het dossier bleek dat de kopers misbruik hadden willen
maken van de toestand van de bejaarde. Zij had immers zelfvoorgesteld haar
woning te verkopen en was bovendien gezond van geest. Ze had zelfs een
bureau, gespecialiseerd in verkopen op lijfrente, geraadpleegd. Er was bijgevolg geen enkele reden om op die grond het contract te vemietigen, al was de
verkoopster objectief gezien voor meer dan 7/12 benadeeld. De rechter stelde
dat een contract op lijfrente wel kan vemietigd worden als vaststaat dat de
verkoper, ongeacht het aleatoir karakter van de overeenkomst, sowieso voor
meer dan 7/12 wordt benadeeld. In dit geval heeft het contract immers geen
reeel aleatoir karakter. De rechter kwam evenwel niet tot een uitspraak
dienaangaande. Er moesten eerst experten worden aangesteld om de werkelijke waarde van het goed te bepalen (Rb. Brussel, 9 november 1993, Res.
Jur. Imm., 1994, 31).

820. BENADELING VOOR MEER DAN 7/12?- Ret echtpaar G. heeft een klein
huis op lijfrente gekocht in Watermaal-Bosvoorde. Dit huis beschikt over
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een kleine koer die paalt aan een andere kleine koer die hoort bij het
kwestieuze onroerend goed dat eigendom is van mevr. D. Het echtpaar stelt
aan mevr. D. voor dat koertje te kopen voor 25.000 frank. Het koopcompromis wordt getekend op 6 april1990 en geregistreerd op 8 augustus 1990.
De dag van de ondertekening van het koopcompromis stelt mevr. D. het
echtpaar voor om het hele huis te kopen tegen een maandelijkse lijfrente van
7.000 frank en onder voorwaarde dat de verkoopster er gedurende haar leven
zou mogen blijven wonen. Het echtpaar gaat akkoord voor het bedrag van
5.000 frank, terwijl ze ook de onroerende voorheffing en de verzekeringen
zullen betalen. Op 12 april 1990 wordt de koopcompromis getekend. Het
voorziet de verkoop van het huis voor de prijs van 800.000 frank, die
omgezet wordt in een lijfrente van 5.000 frank per maand. Later echter laat
de wispelturige verkoopster weten dat ze niet meer wenst te verkopen. Zij
overlijdt op 27 juli 1990 zonder dat een authentieke akte verleden werd. De
erfgenamen van de verkoopster beroepen zich op een gekwalificeerde benadeling om de nietigheid van de verkoop te vorderen, en in ondergeschikte
orde vragen ze dat een college van experten zou aangeduid worden om te
oordelen over de benadeling van meer dan 7112. De rechtbank stelt dat niets
aantoont dat de verkoopster niet gezond van geest was of zich in een toestand
van vereenzaming en hulpeloosheid bevond waarvan het echtpaar misbruik
zou gemaakt hebben. Zij was het trouwens die het initiatief nam om een
aanbod te doen. Ben vriend van haar attesteert dat zij hem van hl:L_ar verkoopproject verteldhaaen-daf zifgezond
geesiwaS.-zljl:lacftrouwens bij
een specialist in verkoop tegen lijfrente (Viagerim) informatie ingewonnen.
Van gekwalificeerde benadeling kan er dus geen sprake zijn. Op grond van
benadeling van meer dan 7/12 kan in beginsel een aleatoir contract niet
aangevochten worden. Wel kan volgens rechtsleer en rechtspraak de benadeling in aanmerking genomen worden, indien er, spijts het theoretisch kanskaralcter van de overeenkomst, volledige zekerheid bestaat over het feit dat
hoe de toekomstige gebeurtenis waarvan de kans athangt, zich ook voordoet,
de verkoper in elk geval voor meer dan 7/12 benadeeld zal zijn. De partijen
hebben zich intussen tot experten gewend en de ramingen over de waarde
van het huis gaan van 800.000 tot 2.300.000 frank. Rekening houdend met de
ouderdom van de verkoopster en met het bedrag van de maandelijkse rente,
kan aanvaard worden dat de verkoop geen echt aleatoir karakter vertoonde,
behalve in het geval waarin redelijkerwijze een marktwaarde van het goed
van ongeveer 800.000 frank zou kunnen weerhouden worden. Br moet een
expert aangeduid worden om met zekerheid uit te maken of men hier met een
echt kanscontract te maken heeft. Om kosten te besparen, wordt slechts een
deskundige aangesteld (Rb. Brussel, 9 november 1993, Reset Jura Immobilia, 1994, 31).

van

821. INDEXATIE VAN DE RENTE. - Ben appartement werd verkocht tegen
beta1ing van 200.000 frank en een lijfrente van 6.500 frank per maand. Het
geding betreft de interpretatie van de indexatieclausu1e in de notariele akte.
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Ret beding legt op om op het einde van elk jaar nate gaan ofhet totaal van de
indexatieverhogingen die elkjaar gestort worden niet hoger komen te liggen
dan de inzake huur toegelaten wettelijke verhoging van de huurprijs, en in
bevestigend geval, de verhogingen op evenredige wijze te verminderen, in de
mate dat de rentetrekker in elk geval een minimumverhoging van 7% zou
ontvangen. Dit komt geenszins neer op een prijswijziging in de loop van het
contract, maar is doodgewoon een toepassing van de indexatieclausule met
een uitdrukkelijke voorwaarde. Ret evenwicht van de wederzijdse prestaties
van de partijen wordt hierdoor niet gewijzigd, vermits dit evenwicht vastgelegd werd van bij het begin en dat de aanpassing toegepast werd vanafhet
spilmoment met gunstige gevolgen voor de rentetrekker gedurende 5 jaar.
Eens te meer moet worden vastgesteld dat de N ederlandse vertaling van het
hoedje van de beslissing in dit tijdschrift te wensen overlaat (Brussel, 30 juni
1992, Res. Jur. Imm., 1993, 21). De renteplichtige stelde dat de waarborgvan
7% vermeerdering geen gegarandeerd minimum vertegenwoordigde, maar
dat de waarborg van 7% slechts geldt in de hypothese van een blokkering van
de huurprijzen zoals dit het geval was op het ogenblik dat de notariele akte
opgesteld werd. De rechtbank daarentegen was het eens met de eerste rechter
die gelijk gaf aan de rentetrekker. Deze stelde dat de partijen de wil hebben
gehad om aan de rentetrekker een rente te waarborgen die dezelfde koopkracht blijft behouden, door die rente te binden aan de wijzigingen van de
index der consumptieprijzen, maar door het indexatiesysteem aan twee
beperkingen te onderwerpen, de ene in het voordeel van de renteplichtige,
die het jaarlijkse bedrag beperkt tot de wettelijk toegelaten verhoging inzake
huurprijzen, en de andere in het voordeel van de rentetrekker door hem een
minimale jaarlijkse verhoging te garanderen van 7%. De rentetrekker vordert
de veroordeling tot betaling van achterstallige indexatiebedragen. In tegenstelling tot wat de Nederlandse vertaling doet geloven is dit geen vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg, maar wel een arrest van het Hof van Beroep
van Brussel van 30 juni 1992. Volgens de Franse tekst zou het gaan om een
vonnis van de Rechtbank van koophandel (Brussel, 30 juni 1992, geciteerd).
822. SPEL. ~De N.V. Inter streeft de veroordeling na van mevr. Rozanna
Zanata voor een som van 251.434 frank. Die som vertegenwoordigt het
bedrag van een wissel. Rozanna werpt de exceptie van spel op. Rozanna
heeft in 1979 900.000 frank geleend om haar handelszaak in een nieuw
kleedje te steken. De N.V. Inter stelde zich borg. Hiervoor nam Rozanna op
zich gedurende minstens 5 jaren in haar bedrijf geen enkel spelapparaat te
plaatsen dat niet aan de N.V. Inter toebehoort. De overeenkomst waarbij een
partij zich verbindt spelapparaten (flippers, bingo's en juke-boxen), die
eigendom zijn van zijn medecontractant, te plaatsen, is volgens het Hof
van Beroep van Luik een accessoire overeenkomst die bij het spel hoort en
onderworpen is aan de artt. 6, 1131 en 1133 B.W. en niet aan art. 1965 B.W.
Strafrechtelijk gezien is deze overeenkomst wettelijk, vermits de uitbating
van flippers en bingo's toegelaten werd door het K.B. van 13 januari 1975.
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Ook op burgerrechtelijk vlak is ze geldig, omdat ze niet tot doel heeft een
mateloze passie voor het spel te veroorzaken die afbreuk zou kunnen doen
aan de openbare moraliteit, maar uitsluitend dient voor de ontspanning. De
termijn van vijf jaren waarvoor de overeenkomst werd gesloten, moet
nageleefd worden. Het feit dat diegene die de toestellen heeft geplaatst, zich
borg zou hebben gesteld ten voordele van de medecontractant om voor deze
een krediet te bekomen, en om aldus voor zichzelf gedurende vijf jaren de
exclusiviteit van de exploitatie te verzekeren van bepaalde spelapparaten,
laat aan de medecontractant niet toe eenzijdig zijn verbintenissen inzake de
exploitatie op te zeggen door naar eigen goeddunken over te gaan tot terugbetaling van de gewaarborgde schuld. Ben contractueel schadebeding is
slechts nietig indien het op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst
een voordeel inhoudt, dat buiten verhouding staat met de schade die kan
voortvloeien uit de niet-uitvoering van de overeenkomst. (Luik, 6 november
1986, T.B.H., 1989, 247).
Het Hof van Beroep van Luik bevestigt zijn vroegere rechtspraak inzake de
overeenkomsten om bingo's en andere amusementsspelen te exploiteren. De
verschillende kamers van de rechtbank van koophandel waren daarentegen
verdeeld. Op 7 oktober 1986 had de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Luik, zetelend in kort geding, eveneens aanvaard dat die overeenkomsten geoorloofd waren. Maar het Hof van Beroep van Bergen heeft
zich in tegenovergestelde zin uitgesproken (7 oktober 1986, JT.~ 1987, 1T3).
De N.V. Inter had een exploitatieovereenkomst gesloten met de uitbater van
een herberg ,Les chenets" in Serraing. Haar vordering had tot doel te doen
verbieden dat zich andere dan zijn spelapparaten in die herberg zouden
bevinden. Het ging om apparaten van het type Bingo. De Rechtbank van
Koophandel van Luik deed een beroep op art. 1965 B.W. Het Hof van
Beroep deelt deze mening niet. Volgens de interpretatieve wet van 14 augustus 1978 is de uitbating van spelapparaten die opgesomd worden in het
K.B. van 13 januari 1975 toegelaten, niettegenstaande de wet van 24 oktober
1902 gewijzigd door de wet van 22 november 1974. Het is waar dat de
afwezigheid van strafrechtelijke sanctionering niet noodzakelijkerwijze op
het burgerlijk vlak de wettelijkheid van de betrokken overeenkomsten impliceert. Er zijn echter geen elementen om aan te tonen dat dit spel aanzet tot
een ongebreidelde spelpassie en aldus de openbare zeden zou aantasten. Bij
overeenkomst heeft het echtpaar dat de herberg uitbaat, aanvaard dat voor
een periode van 5 jaren (sinds 1983 hemieuwd voor eenzelfde periode) geen
andere spelapparaten dan deze van de N.V. Inter in het cafe zouden staan.
Terloops moet worden gezegd dat voor de eerste maal het Hof van Beroep
van Luik aanvaardt dat een recht kan uitdoven door een houding aan te
nemen die onverenigbaar is met de uitoefening van dat recht. Zoals de
annotator het zegt: ,La rechtsverwerking a done fini par penetrer en principaute". De N.V. Inter had inderdaad nagelaten haar belangen nate streven en
had daardoor doen gel oven dat zij geen belang meer had in dat verkooppunt.
Het geding speelde zich niet aftussen de N.V. Inter en het uitbatersechtpaar.
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Deze waren failliet verklaard en een pandhoudende schuldeiser had de
handelszaak in beslag laten nemen. (Luik 16 maart 1989, J.L.M.B., 1989,
540, noot Henry, P.)
De nietigheid die de overeenkomsten treft die door de artt. 1965 en 1967
B.W. bedoeld worden, treft ook alle contracten die betrekking hebben op of
accessoir zijn aan het spel, zelfs als ze gesloten zijn door andere personen
dan de spelers zelf. De uitbating van spelapparaten - waarin het geld dat
door de client in het toestel gestoken wordt, dient om te spelen en om voort te
gaan met spelen- valt niet onder het be grip spel in de zin van de artt. 1965
e.v. B.W., noch onder weddenschap, vermits geen enkele winst gemaakt
wordt die de client in handen komt. Zelfs indien de afwezigheid van strafrechtelijke repressie niet noodzakelijkerwijze impliceert dat op burgerlijk
vlak de overeenkomsten die er mee te maken hebben geoorloofd zijn, is een
overeenkomst van vennootschap om gemeenschappelijk bingo's uit te baten,
geoorloofd, vermits niets toelaat te beweren dat ze tot doel of tot gevolg
heeft, niet een ontspanning te leveren, maar een ongebreidelde spelpassie op
te wekken die aldus de openbare moraliteit zou aantasten (Luik, 31 maart
1992, J.L.M.B., 1993, 80, noot Jeunehomme, J.). Sinds lange tijd is de
rechtspraak verdeeld over de vraag of contracten die betrekking hebben op
bingo's geoorloofd zijn en of de exceptie van spel al dan niet op hen moet
toegepast worden. Neem bijvoorbeeld het arrest van het Hofvan Beroep van
Bergen van 5 februari 1992 (J.T., 1992, 676). Ret Hof van Beroep van
Bergen beschouwt bingo als een werkelijk spel voor geld, in de zin dat het
toestel door spelers gebruikt kan worden om winst te maken en dat hij de
uitbaters geen windeieren legt. Ret K.B. van 3 juni 1991, dat het K.B. van
13 januari 1975 wijzigt bevat een lijst van toevalspelen waarvan de uitbating
geoorloofd is. Men vindt daarin een beschrijving van de bingo. Bingospelers
kunnen maximum 250 frank inzetten en indien het geluk hen toelacht
maximum 20.000 frank winnen.
823. DEVIEZENVERRICHTINGEN OP TERMIJN. - Mevr. Pattel, een ,housewife",
met woonplaats in Groot-Brittanie, heeft een rekening geopend bij een
bijkantoor van de Bank of Baroda in Brussel. Haar zoon kreeg volmacht
voor de rekening. In 1985 besloot ze, met tussenkomst van haar zoon,
financiele operaties op termijn aan te gaan met de Bank of Baroda, een
vennootschap naar Indisch recht. Een termijncontract in deviezen kan gedefinieerd worden als een operatie die een ruil impliceert van een bepaald
devies tegen een andere, maar in tegenstelling tot de geldwissel worden er bij
het sluiten van de overeenkomst geen fondsen overhandigd. Ret vonnis van
de Rechtbank van Koophandel van Brussel onderzoekt de vraag of wie
verliezen lijdt bij deviezenverrichtingen op termijn zich kan beroepen op
art. 1965 B.W. om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken. Krachtens
art. 1965 B.W. staat de wet geen rechtsvordering toe voor speelschuld of
voor de betaling van een weddenschap (met uitzondering van hetgeen in
art. 1966 B.W. genoemd wordt). Aan de winnaar wordt dus elke rechts-
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vordering tot betaling van een speelschuld ofweddenschap ontzegd. Deverliezer kan evenwel in geen geval terugeisen wat hij vrijwillig betaald heeft
(tenzij er van de kant van de winnaar bedrog, list of oplichting plaats had).
Vroeger werd door een overheersende rechtspraak aangenomen dat een
speculant op de termijnmarkt zich tegenover zijn tussenpersoon (bank- of
wisselagent) kon beroepen op de exceptie van art. 1965 B.W. De wetgever
kwam in 1934 en 1939 tussen beide om bepaalde termijnoperaties te regelen.
Door het K.B. nr. 10 van 15 oktober 1934 betreffende de termijnhandel in de
ter beurs genoteerde effecten en het K.B. nr. 72 van 30 november 1939 betreffende de termijnhandel in goederen en waren werd de verplichting opgelegd een minimumdekking te verschaffen, waardoor de exceptie van spel
uitgesloten wordt. Deze K.B. 's zijn evenwel niet van toepassing op termijnverrichtingen in deviezen. De rechtbank beslist echter dat de aangevochten
termijnverrichtingen in deviezen niet als weddenschappen gekwalificeerd
kunnen worden. De rechtbank steunt zich hiervoor ondermeer op het feit dat
de verrichtingen uitgevoerd werden op een beurs, zodat de bank louter optrad
als tussenpersoon en niet de tegenpartij was van haar client. Het betrof een
future-contract. Dit is niet meer dan een gestandaardiseerd termijncontract.
In de rechtsleer is inderdaad de meerderheid van oordeel dat de exceptie van
spel nooit gegrond kan zijn wanneer een order ter beurze uitgevoerd wordt.
Een ander argument leidt de rechter af uit de definitie van de weddenschap,
als een overeenkomst w~~rlJ_ij_slechts_eeu der partijentoLeen prestatie-zal
gehouden Zijiiten opzichte van de andere in functie van het zich al dan niet
voordoen van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Hieruit vloeit voort dat
deze kwalificatie alleen kan worden aangehouden wanneer tussen de partijen
van bij de aanvang werd overeengekomen het contract te liquideren door de
loutere betaling van het koersverschil met uitsluiting van iedere zysische
levering. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat wanneer een termijncontract in deviezen afgesloten wordt met een bank als tegenpartij, laatstgenoemde zich zal indekken op de contantmarkt teneinde het wisselrisico te
vermijden. Ook hieruit vloeit voort dat de bank niet wedt in de zin van
art. 1965 B.W (Kh. Brussel, 25 januari 1989, TR. V., 1989, 552, noot
Kupers, W.).

TITEL VII

LASTGEVING
824. BEGRIP EN KWALIFICATIE.- De lasthebber is de persoon die krachtens
een overeenkomst gelast is met het stellen van een rechtshandeling in naam
en voor rekening van een ander persoon, de lastgever. Het begrip ,lasthebber" bedoeld in art. 46, § 1, 4 Arbeidsongevallenwet, heeft dezelfde
betekenis. Uit het eenvoudig feit dat een werknemer tijdelijk ter beschikking
wordt gesteld van een gebruiker, onder wiens gezag hij werkt, kan niet
worden afgeleid dat deze gebruiker de lasthebber van de werkgever gewor-
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den zou zijn met wie een contract werd gesloten. Er deed zich een arbeidsongeval voor. Het Hofvan Cassatie verwerpt de bijzonder extensieve interpretatie die de gebruiker trachtte te geven van de notie van lasthebber (Cass.,
29 apri11988,Arr. Cass., 1987-88, 1092; Pas., 1988, I, 1032; De Verz., 1988,
452, noot L.V.G.). De lastgeving veronderstelt het verrichten van een rechtshandeling in naam en voor rekening van de lastgever. Worden als rechtshandelingen beschouwd: het in ontvangst nemen van goederen en het bevrachten van transportmiddelen. In tegenstelling tot de lasthebber, contracteert de commissionair in eigen naam (Bergen, 22 januari 1990, Pas., 1990,
II, 145, noot).
Een brief die uitdrukkelijk aan een publiciteitsagentschap een nauwkeurige
opdracht geeft om sponsoringcontracten te bekomen, moet beschouwd worden als bewijs van een aanneming van werk. Bij dergelijk contract is een
voorafgaandelijke bepaling van de prijs niet essentieel. In dat geval wordt de
prijs te goeder trouw vastgesteld rekening houdend met de gebruiken (Rb.
Brussel, 28 juni 1989, Rev. Reg. Dr., 1991, 137).
De Rechtbank van Eerste Aanleg van Namen had gesteld dat de briefwaarin
de huurders huurhemieuwing vroegen, niet door die huurders geschreven
was en dat iemand anders die brief had opgemaakt. De vermelding van de
namen van de huurders kwam namelijk niet overeen met de gewone handtekening van de huurders. De rechtbank van Namen meende dat de verhuurster er niet aan kon twijfelen dat het verzoek om hemieuwing van de
handelshuur wel van de huurders uitging en dat dit verzoek dan ook rechtsgeldig was ingediend. Helaas was de aangetekende brief niet door de huurders ondertekend. Het Hof van Cassatie stelt echter dat de geldigheid van het
verzoek tot huurhemieuwing bij brief veronderstelt dat het door de huurders
is ondertekend. Het is zonder belang dat wordt aangetoond dat de huurders
werkelijk de afzender van de brief zijn. De rechtbank besliste dat die gene die
wordt belast met het stellen van een daad, namelijk het opmaken van een
brief, een lasthebber is. Dat is natuurlijk fout. Lastgeving veronderstelt
hoofdzakelijk dat in naam van de lastgever een rechtshandeling wordt verricht (Cass., 25 maart 1993, R. Cass., 1993, 328).
825. STILZWIJGENDE LASTGEVING GESTEUND OP DE GEWOONTE. - Een minderjarige student huurt een studentenkamer in Gent. Op de plaats waar de
huurder dient te tekenen, staat op de huurovereenkomst ook vermeld ,Plus
eventueel een der ouders ". De ouders worden in gebreke gesteld de contractuele waarborg en de vervallen huur voor de maand september te betalen.
Zij reageren op dit schrijven en ontkennen aan hun zoon toelating gegeven te
hebben tot het sluiten van een huur. In het kader van de maatschappelijke en
ecoriomische evolutie, de mondigheid, de relatieve onafhankelijkheid en het
studiepatroon van de minderjarigen, aanvaardt de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Gent dat de gewoonte bestaat waarbij de ouders aan hun minderjarige kinderen een stilzwijgende lastgeving geven. Er zou een zeker,
constant en algemeen gebruik in die zin bestaan. Naar analogie met het
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vroegere huishoudelijke mandaat van de gehuwde vrouw (dat ook gebaseerd
was op de gewoonte) client de omvang van de stilzwijgende lastgeving te
worden gebaseerd op de gewoonte volgens welke ouders aan hun in een
andere stad studerend kind een mandaat geven dat beperkt is tot de uitgaven
voor het dagelijks onderhoud van deze minderjarigen (aankoop van voedingswaren, kleren, enz.) en de normale uitgaven voor de studies (aankoop
van studieboeken, benodigdheden, enz.). De huur van een studentenkamer,
die niet alleen een relatief zware financiele last met zich brengt (in casu
3.500 frank per maand, te vermeerderen met de uitgave voor de verzekering
en eventueel met een supplement voor de verwarming), maar ook een langdurige verplichting (een schooljaar), valt volgens de rechtbank dan ook
buiten deze stilzwijgende lastgeving. De ouders zijn niet door die huur
verbonden (Rb. Gent, 22 juni 1990, TB.B.R., 1991, 404; TG.R., 1990,
120). De rechtbank van Leuven heeft op 28 maart 1956 in omgekeerde zin
besloten (R. W., 1957-58, 827).

826. BEWIJS. - Een belastingplichtige diende een bezwaarschrift in tegen
een beslissing van de directeur van de directe belastingen van Gent. Ret
ingediende bezwaar werd afgewezen, omdat bet Beheer de mening was
toegedaan dat de belastingplichtige zich via zijn lasthebber akkoord had
verklaard met de belaste inkomens, zodat dit kon worden gezien als een
eigen aangifte en hij aldus_ h_yt bewijs moest leveren dat er een dwaling
omtrent het recht of de feiten werd begaan. De belastingplichtige betwist dat
hij aan de persoon volmacht had gegeven om een dergelijk akkoord te
sluiten. Ret Rof stelt dat de akkoordverklaring van die tussenpersoon de
belastingplichtige niet bindt. Een volmacht kan mondeling gegeven worden,
maar men kan niet veronderstellen dat dergelijke volmacht een onbeperkte
draagwijdte heeft. Er wordt niet betwist dat de volmacht zich in casu
uitstrekte tot de bevoegdheid om de belastingsaangifte in te dienen, maar
het is geenszins bewezen dat die eveneens de bevoegdheid inhield om zich
namens de belastingplichtige akkoord te verklaren met een boger belastbaar
inkomen dan aanvankelijk aangegeven (Gent, 12 april1988, Bull. Bel., 1992,
2689).
Een handelaarster had aan een lasthebber volmacht verleend in de volgende
bewoordingen: ,Ik verklaar volmacht te geven aan de beer R. om voor mij op
te treden. ". De belastingplichtige is niet gebonden door het akkoord dat zijn
lasthebber gegeven heeft, indien uit de tekst van de verleende volmacht niet
blijkt dat het om een bijzonder mandaat gaat ter vertegenwoordiging van de
belastingplichtige bij de fiscale overheid. De eiseres is derhalve niet gebonden door het akkoord dat gegeven werd door de beer R. (Rb. Antwerpen,
5 september 1985, B.T W.-Revue, 1987, 295).
Daar in de fiscale wetgeving niet voorzien is in welke vorm een mandaat
moet worden gegeven, zijn de regels van het B.W. van toepassing. Art. 1985
B.W.: ,Lastgeving kan verleend worden of bij een openbare akte, of een
onderhands geschrift, zelfs bij een brief, zij kan ook mondeling verleend
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worden( ... ). De aanneming van de lastgeving kan ook stilzwijgend geschieden, en blijken uit de uitvoering ervan door de lasthebber." Wanneer door
twee echtgenoten een stilzwijgend mandaat verleend werd om een bezwaarschrift in te dienen, kan de administratie dit niet zomaar negeren en als nietbestaande beschouwen in hoofde van de echtgenoten, vooral wanneer het
bestaan van het mandaat duidelijk blijkt uit de inhoud van het bezwaarschrift. De administratie kan wel het bewijs van de lastgeving vragen.
Rekening houdend met de verantwoordelijkheid die het beroep van architect
met zich meebrengt, weigert het Rof van Beroep van Luik een toekenning
aan de werkende echtgenote toe te staan voor de uitoefening van haar
werkzaamheden, ten be lope van meer dan 30/100, een bedrag dat reeds werd
toegestaan door de administratie (Luik, 24 juni 1992, F.J.F., 1993, 200).
827. We blijven even vertoeven in de wereld van het fiscaal recht. Ret feit
dat een belastingplichtige slechts een beperkte kennis van het Nederlands
heeft, vormt geen reden om het akkoord dat gegeven werd door haar
volmachtdrager nietig te verklaren, aangezien deze gevolmachtigde een
accountant is die de Nederlandse taal volkomen beheerst. De appellante
kan moeilijk eventuele communicatiestoomissen met haar gevolmachtigde
of haar eigen tekortkomingen bij het doorspelen van informatie naar haar
gevolmachtigde, als overmacht inroepen. De betwiste aanslagen waren gevestigd op naam van Rosina Ludmila en het blijkt dat zij diverse stukken uit
haar prive-kunstverzameling van iconen had verkocht. Volgens art. 272 van
het wetboek van de inkomstenbelastingen moeten de bezwaarschriften op
straffe van verval ingediend worden uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt
op datgene waarin de belasting is vastgesteld, zonder dat de termijn nochtans
minder dan 6 maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of
zonder kennisgeving van de aanslag. Die kennisgeving kan worden gedaan
aan de lasthebber van de belastingplichtige en het bezwaarschrift kan laattijdig zijn (Cass., 10 september 1993, R. W., 1993-94, 621).
828. Ret bestaan van een geldig gegeven mondelinge lastgeving kan worden
bewezen door de uitvoering ervan. Daar de lastgeving eindigt door het
overlijden van de lastgever, is de voortzetting van de lastgeving, die erin
bestaat een gift van hand tot hand te doen ten voordele van een derde, door de
dood van de lastgever onmogelijk geworden, indien de overhandiging van
het te schenken goed op dat tijdstip nog niet heeft plaatsgehad. De feiten
waren als volgt. Julie was ooit gehuwd. Uit dit huwelijk werd een dochter
geboren, eiseres. Na het overlijden van haar man heeft Julie samengewoond
met een UJ.an die toen reeds vijf kinderen had. Roger is uit deze losse
verhouding tussen Julie en die man geboren. In mei 1976 wordt Julie in
het ziekenhuis opgenomen. De dokter beschrijft de toestand als zeer emstig
waarbij Julie geen volledige beschikking meer heeft over alle geestesvermogens. Op 31 mei ondertekent Julie een volmacht ten voordele van de
verweerder, Roger, haar natuurlijke zoon, op de rekeningen waarvan ze
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houdster was bij de Bank Brussel-Lambert. Roger wordt gemachtigd aile
bankverrichtingen met bovenvermelde rekeningen aileen uit te voeren. Zij
overlijdt op 9 juni aan een veralgemeende kanker. V 66r het overlijden van
Julie haalde Roger 584.000 frank af van de bovenvermelde rekeningen.
Volgens Roger kreeg hij een mondeling mandaat van zijn moeder om
bepaalde rekeningen te betalen aan de kinderen van haar partner. Jacques
S. verklaarde 200.000 frank ontvangen te hebben van Roger, Mariette S.
verklaarde 50.000 ontvangen te hebben. Na het overlijden heeft Roger aan de
eiseres voorgesteld met haar de helft van het bedrag van 584.000 frank te
verdelen wat door haar geweigerd werd. Het strafonderzoek, op burgerlijke
partijstelling tegen Roger, heeft aanleiding gegeven tot een arrest van de
Kamer van Inbeschuldigingstelling. Dit stelde dat er niet voldoende bezwaren ten laste van Roger werden gevonden voor de tenlastelegging van
misbruik van vertrouwen, verduistering en diefstal. De eiseres bewijst niet
dat de lastgeving door een aan haar bed gekluisterde oude dame aan haar
afstammeling op zichzelf een onzinnige handeling was. Ze betwist echter het
bestaan van een geldig gegeven mondeling mandaat. Het enige bewijs van
het bestaan van dit mandaat zou de uitvoering ervan zijn. De verweerder kan
de uitvoering van de hem gegeven mondelinge lastgeving om bepaalde
sommen aan de kinderen van de partner van Julie te overhandigen, niet als
bewij s van het bestaan van deze lastgeving inroepen, daar vaststaat dat hij het
niet gedaan heeft v66r het overlijden en hij deze litsJg~vi_ngjngevolge_het.
overlijdeii Vail de Iasfgeefster;nit£me-ermocht uihroeren. Het bewijs wordt
niet geleverd van een lastgeving. Het bedrag van 584.000 frank dient door
verweerder ingebracht te worden in de nalatenschap van wijlen Julie (Rb.
Brussel, 14 april 1987, R. W., 1988-89, 1240, noot).
829. De verweerder betwist dat er ooit een overeenkomst zou tot stand
gekomen zijn tussen hem en een stookolieleverancier m.b.t. een levering
van ongeveer 3.000 liter stookolie voor een prijs van 35.794 frank. Gebruikelijk komt een dergelijke overeenkomst in twee stappen tot stand. Er is eerst
een besteiling vanwege de gebruiker en vervolgens de levering door de
handelaar, die zich bij die gelegenheid een bewijs verschaft van het akkoord
van de verbruiker met de gedane levering. Ter zake wordt van de eerste stap,
met name de bestelling, geen enkel bewijs geleverd. Deze zou telefonisch
gebeurd zijn door een buurvrouw, mevr. M., die deze gang van zaken
bevestigt in een brief gericht aan de vrederechter. De verweerder beweert
dat die bestelling de opdracht inhield de tank te vullen, met dien verstande
dat het zeker niet meer dan 1000 I. zou zijn. De bestelling gebeurde met een
tankwagen voorzien van de reglementaire meetinstallatie. De afdrukinrichting van deze meetinstallatie leverde een controlekaart af waaruit bleek dat
3.029 I. stookolie werden geleverd. Op het ogenblik van de levering was
noch verweerder, noch iemand anders van zijn gezin thuis. De babysitter
weigerde de controlekaart voor akkoord te ondertekenen, maar uiteindelijk
vond de chauffeur van de tankwagen een gebuur, de heer M., bereid om de
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controlekaart te ondertekenen. De rechtbank beslist dat het niet bewezen is
dat er tussen de leverancier en de verbruiker ooit een overeenkomst is tot
stand gekomen omtrent de levering van 3.029 1. stookolie. Er is wel een
lastgeving over de bestelling bewezen tussen mevr. M. en de verweerder
door de bekentenis van de lasthebber, maar een lastgeving tussen meneer M.
en de verweerder omtrent de levering wordt tegengesproken door de wijze
waarop de chauffeur de handtekening van meneer M. bekwam. Van zaakwaameming kan hier ook geen sprake zijn. Evenmin van een schijnmandaat.
(Rb. Leuven, 3 oktober 1986, T.B.B.R., 1988, 137)
830. Een vader houdt op handel te drijven en draagt zijn zaak over aan zijn
zoon. Uiteraard is laatstgenoemde de werkgever van de arbeiders die in de
zaak tewerkgesteld zijn. Maar na zijn handelsactiviteiten gestopt te hebben,
helpt de vader de zoon door gedeeltelijk de boekhouding en de sociale
documenten te verzorgen. Aldus sluit de vader een arbeidsovereenkomst,
tekent hij elke maand de looncheques en tekent hij eveneens de afdankingsbrief. Achteraf roept hij in dat hij de lasthebber was van de zoon die steeds de
handelingen van de vader bekrachtigd heeft. De zoon bevestigt aan zijn vader
een algemene en stilzwijgende lastgeving gegeven te hebben. Deze heeft de
perken ervan niet overschreden zodanig dater geen nood was aan bekrachtiging. Een werkneemster betwist het bestaan van een algemene en stilzwijgende lastgevingsovereenkomst, evenals van een bijzonder mandaat dat de
vader zou toelaten om de arbeidsovereenkomst te beeindigen en zij betwist
ook dat er binnen de drie dagen een bekrachtiging zou geweest zijn van het
ontslag om dringende redenen. Het is de lastgever die het bestaan van de
lastgeving ten aanzien van derden moet bewijzen. Men kan inderdaad een
rechtshandeling die prima facie als omegelmatig voorkomt, regulariseren
door eenvoudig een lastgeving in te roepen. De arbeidsrechtbank meent dat
de vader niet krachtens een stilzwijgend mandaat van de zoon handelde,
maar dat hij dit op eigen gezag deed en dat hij zijn zaak in werkelijkheid niet
overdroeg aan zijn zoon. De eiseres kon dus niet geldig op staande voet
onslagen worden door een persoon die niet de werkgever was en die van de
werkgever geen mandaat had gekregen om dit te doen (Arbrb. Hoei, 17 november 1989, T.S.R., 1990, 58).
831. Het bestaan van een 1astgeving wordt niet vermoed en moet bewezen
worden door de persoon die beweert dat er een lastgeving is. Bij gebreke aan
bevoegdheden die hem hiertoe door de statuten zouden worden verleend,
heeft de woordvoerder van een V.Z.W. geen bevoegdheid om de V.Z.W.
contractueel te verbinden, zelfs indien de voorzitter van de V.Z.W. (in casu
was dit de Minister van het Brussels Gewest) hem bepaalde opdrachten
toevertrouwde. Indien de ratificatie van een lastgeving stilzwijgend kan
gebeuren, mag ze nochtans slechts afgeleid worden uit handelingen en uit
feiten die op zekere wijze de wil om te bekrachtigen impliceren (Rb. Brussel,
28 juni 1989, Rev. Reg. Dr., 1991, 137).
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832. De lastgeving die door een partij aan haar raadsman gegeven wordt om
te berusten in een uitspraak, kan door de andere partij bewezen worden met
aile middelen van recht, vermoedens inbegrepen. De tegenpartij kan daarenboven een beroep doen op de theorie van het schijnmandaat. De berusting is
een eenzijdige en onherroepelijke rechtshandeling waarvan de geldigheid
achteraf niet meer in vraag kan gesteld worden, behalve in het geval van
dwaling, geweld ofbedrog (Arbh.Luik, 27 mei 1993, J.L.MB., 1993, 1262;
Rev. Reg. Dr., 1993, 282).
Het bewijs van de bijzondere lastgeving door de client aan zijn advocaat
gegeven om te berusten in een gerechtelijke beslissing, kan door de tegenpartij worden geleverd met aile middelen rechtens. Het feit dat de client in de
bestreden beslissing heeft berust, blijkt uit de inhoud van de tussen de
advocaten gewisse1de brieven, die met toestemming van de stafhouder
worden overgelegd. De ene advocaat schrijft aan de advocaat van de andere
partij: ,In aansluiting op Uw schrijven kan ik U na ruggespraak met mijn
client meedelen dat deze berust in het arrest. Mijn client doet volgend
betalingsvoorstel .... ". De andere advocaat antwoordt: , Ter zake had ik de
gelegenheid uw schrijven met client te bespreken. Deze kan het voorstel tot
afbetaling in uw schrijven vervat en zoals gewijzigd tijdens ons telefonisch
onderhoud aanvaarden". Daarna volgt een schrijven van de eerste advocaat:
,Uw brief en ons telefonisch onderhoud. Mijn client herziet zijn voorstel
zoa1s_ujjgedlllkt in_ m_ijn brief. Na hespreking_met zijn echtgenote wenst-hij
zich toch het recht te reserveren om cassatieberoep aan te tekenen tegen het
arrest." Het Hof beschouwt dat de eerste brief van de advocaat neerkomt op
een uitdrukkelijke berusting, indien blijkt dat de advocaat handelde als
bijzonder gevolmachtigde. Een bijzondere machtiging, in de zin van
art. 1045 van het Ger.W., is aanwezig wanneer aan de advocaat een lastgeving werd gegeven die, afgezien van zijn hoedanigheid van procesgevolmachtigde in de zin van art. 440, 2de lid van het Ger.W., de handeling van
uitdrukkelijke berusting insluit (Cass., 27 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88,
1251).
De rechter moet bij afstand van geding door de raadsman van een partij
aileen dan onderzoeken of die raadsman over een bijzondere volmacht
beschikt, indien daaromtrent een betwisting bestaat (art. 842, 2de lid,
Ger.W.). De bij art. 824, 2de lid Ger.W. gestelde vereiste van een bijzondere
volmacht voor de uitdrukkelijke afstand van geding door een lasthebber, is
ook van toepassing op de mondelinge afstand van geding (Cass., 25 maart
1994, A. C., 1994, 311).
833. Derden kunnen het bestaan van een lastgevingsovereenkomst met alle
middelen van recht bewijzen, hierin begrepen de vermoedens. De derden
kunnen een vordering instellen tegen een pseudo-lastgever, niet aileen in de
gevailen waarin deze op foutieve wijze de schijn gecreeerd heeft, maar ook
in geval van afwezigheid van een fout die hem toegerekend kan worden,
indien het vertrouwen van de derde in de omvang van de bevoegdheden van
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de lasthebber rechtmatig was (Bergen, 28 maart 1990, J.L.M.B., 1990, 1412,
noot Jeunehomme, J.; Pas., 1990, II, 191). Zie verder over het schijnmandaat.

834. VERPLICHTINGEN VAN DE LASTGEVER. - Een geschil heeft betrekking op
de aanslagen in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting.
Een meubelmaker had een bepaald belastbaar inkomen aangegeven. Met
schriftelijk akkoord van zijn mandataris werden deze belastbare grondslagen
verhoogd. Achteraf wordt beweerd dat de mandataris een dwaling heeft
begaan, omdat hij onwetend was van de gezondheidstoestand van de meubelmaker hetgeen deze ertoe gedwongen had zijn beroepswerkzaamheid aanzienlijk te beperken. Ret Rof stelt dat zelfs indien het bewijs wordt geleverd
van de verschoonbare dwaling van de lasthebber, dit de meubelmaker niet
zou kunnen ten goede komen daar deze dwaling te wijten is aan zijn eigen
nalatigheid. Indien de mandataris werkelijk onwetend was over de gezondheidstoestand van zijn lastgever, heeft laatstgenoemde nagelaten hem in
kennis te stellen van een voor de uitoefening van de lastgeving hoogst
belangrijk gegeven (Brussel, 26 september 1989, Bull. Bel., 1991, 1372).
835. TONTINE. - In een arrest van het Rof van Beroep van Antwerpen gaat
het over de tontine. Rierover schrijft Frans Bouckaert, ,Un procede juridique
oublie: la tontine", Rev. Not. Beige, 1983, 570. Wanneer met een van de
tontinegenoten een lastgevingsovereenkomst gesloten werd, die aan de bank
werd meegedeeld en waarop vermeld werd dat de lasthebber de rekeningen
kan liquideren, zelfs ten zijnen voordele, volgt daaruit voort dat de lasthebber
zich de fondsen mocht toeeigenen zonder hiervoor een rechtvaardiging te
moeten leveren (Antwerpen 10 februari 1988, Rev. Not. B., 1988, 437).
836. GELDSOMMEN BESTEED VOOR EIGEN GEBRUIK. INTEREST. -De lasthebber
heeft het aandeel van de lastgever in de verkoopsopbrengsten die op zijn
eigen bankrekening werden gestort, met zijn eigen vermogen vermengd. Rij
heeft die gelden in zijn handelszaken gebruikt. De eiser in cassatie stelt dat,
vermits de tekortkoming van de lasthebber van quasi-delictuele aard was, de
door de dader verrichte betalingen niet eerst op de interesten hadden mogen
worden toegerekend. Ret Rofvan Cassatie is het hier niet mee eens. Ret Rof
stelt dat wanneer de lasthebber geldsommen voor zijn eigen gebruik heeft
besteed, hij wegens die miskenning van zijn contractuele verplichtingen,
krachtens art. 1996 B.W. interest verschuldigd is te rekenen van het tijdstip
waarop hij van de sommen gebruik heeft gemaakt. Art. 1254 B.W. maakt
geen onderscheid tussen schulden waarvoor interesten verschuldigd zijn
krachtens een overeenkomst dan wel krachtens de wet. De appelrechters
hebben terecht met toepassing van art. 1254 B.W. de betalingen die de
lasthebber heeft verricht in uitvoering van zijn contractuele verplichtingen
op de eerste plaats op de in art. 1996 B.W. bedoelde interesten toegerekend
(Cass., 19 oktober 1990, A. C., 1990, 200).
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837. VERVANGING.- Ben advocaat vordert 13.200 frank voor het saldo van
een staat van kosten en erelonen. De verweerders roepen in dat zij hem niet
kennen en hem nooit enige opdracht gegeven hebben. De eiser stelt dat hij ter
vervanging of in opvolging van een mede-advocaat ten behoeve van verweerders zou gepresteerd hebben. De vrederechter stelt dat de verbintenis die
tussen een advocaat en een client tot stand komt, een verbintenis sui generis
is, waarbij een vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn client, een
essentieel element vormt. De client heeft zijn raadsman intuitu personae
gekozen omwille van diens faam, rechtsbekwaamheid, invloed enz ... De sui
generis overeenkomst bevat ook een mandaat tot uitvoering van de verleende
opdracht. In principe ontstaat er geen rechtstreekse rechtsverhouding tussen
de lastgever en de aangestelde medewerker (of submandataris) van de lasthebber, al mocht de lasthebber de uitvoering van zijn mandaat aan een derde
toevertrouwen, uitgezonderd de situatie waarbij de client (lastgever) op enige
wijze ingestemd zou hebben met een substitutie van mandataris. In dit geval
ontstaat een rechtstreekse band tussen de lastgever en de nieuwe lasthebber.
Dergelijke substitutie kan echter niet worden vermoed. Indien een advocaat
tot vervulling van zijn taak een beroep kan doen op een associe of medewerker, ontstaat er geen rechtstreekse verplichting voor de client laatstgenoemden te honoreren, althans zolang niet aangetoond wordt dat de client
zich tot een advocatenbureau- of vennootschap zou hebben gewend precies
in functie van de verhoopte efficientie van dergelijke vereniging of burg(!Ili:jkeVennootSchap--=---wat
casuiiietbewezen wordt (Vred. Gent, 3de
kanton, 12 december 1990, T.G.R., 1991, 24).
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838. Wanneer een advocaat opdracht krijgt om beroep aan te tekenen is dit
een mandaat ad litem en is hij gehouden tot een resultaatsverbintenis m.b.t.
het vo1brengen van deze rechtshande1ing. Vermits dit mandaat niet kosteloos
wordt aanvaard, is de advocaat verantwoordelijk voor de culpa levis in
abstracto. Ben advocaat heeft zeer lang gewacht vooraleer zijn client kennis
te geven van de uitspraak en vooraleer zijn opdracht hoger beroep aan te
tekenen door te geven aan een confrater. Deze confrater komt enkele
minuten na vier uur toe op de griffie van de correctionele rechtbank. Volgens
de hoofdgriffier gebeurde dit buiten de openingsuren en weigerde hij bijgevolg het beroep nog te acteren. In elk geval heeft de client, de opdrachtgever,
een rechtstreekse vordering tegen de gesubstitueerde lasthebber, dus de
advocaat die door zijn confrater werd aangesproken om beroep aan te
tekenen (Rb. Dendermonde, 5 november 1989, T.B.B.R., 1990, 83).
839. Hoewel bij lastgeving, wegens het persoonlijke karakter ervan, in
beginsel geen substitutie is toegestaan, kan uitzonderlijke toelating hiervoor
blijken uit de specifieke omstandigheden van de zaak, op voorwaarde dat de
bedoeling van de lastgever zonder twijfel duidelijk is. Als de omvang van
een mandaat om te verkopen en de vraag of tegen een bepaalde prijs moet
worden verkocht, niet uit een geschrift blijkt, moeten deze elementen blijken
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uit de concrete gegevens van de zaak. Bij overeenkomst van 28 april 1982
verkocht een notarisklerk (tweede verweerder), zogenaamd ,handelend
namens" de erfgenamen van juffrouw Marie-Josephe een perceel grond te
Sint-Andries aan eiser tegen 1.200.000 frank. De erfgenamen betwistten ooit
een mandaat aan die klerk te hebben gegeven en weigerden de overeenkomst
te bekrachtigen en over te gaan tot akteverlijding. Volgens de koopovereenkomst moest de akte verleden worden door de eerste verweerder, die notaris
is, in samenwerking met notaris L. De koper heeft de verweerders gedagvaard om te horen zeggen dat de overeenkomst van 28 april een overeenkomst van sterkmaking is en als verkoop nietig en de verweerders te horen
veroordelen tot terugbetaling van het voorschot en de gedane kosten en
schadevergoeding. Subsidiair vordert hij de veroordeling van de verkopers
tot akteverlijding. De erfgenamen (vrijwillig tussenkomende partijen) hebben elk in hun familietak een notaris gemandateerd om de vereffening van de
erfenis van wijlen barones Marie-Josephe te bewerkstelligen, met inbegrip
van de verkoop van de onroerende goederen. De notarissen mochten zich in
de uitvoering van het mandaat betreffende de onderhandse verkoop laten
vervangen. De erfgenamen hadden immers voormelde notarissen bij het
openvallen van de nalatenschap belast met de vereffening van deze nalatenschap, wat inhield dat de betrokkenen alle akten zouden mogen verlijden en
zich zelfs bij het ondertekenen van een gebeurlijke onderhandse verkoopovereenkomst mochten laten vervangen, wilde men hen ook nog toestaan de
authentieke akte ervan te verlijden. Alles wijst erop dat de eerste verweerder
(een notaris) en notaris L. het volledig eens waren over het feit dat iemand
van het kantoor van de eerste verweerder als plaatsvervanger zou optreden.
De vordering tot gedwongen akteverlijding wordt toegekend (Rb. Brugge,
2 juni 1987, R. W., 1990-91, 402).
840.

GEVOLGEN VAN RET OPTREDEN VAN DE LASTHEBBER BINNEN DE PERKEN

VAN ZIJN MANDAAT. FOUT VAN DE LASTHEBBER DIE DE LASTGEVER BINDT. -

Krachtens een verkoopbelofte die in juni 1977 tussen een echtpaar en een
bouwpromotor, vertegenwoordigd door een lasthebber Tumerelle, gesloten
werd, heeft het echtpaar zich ertoe verbonden een terrein in Zwitserland te
kopen, alsmede op het terrein een chalet te laten bouwen voor een globale
prijs van 233.000 FS. De bouwpromotor verbond er zich toe ten laatste op
30 juni 1978 de chalet te leveren. Op 3 juni 1977 zou het echtpaar een
voorschot van 53.400 FS. betalen. Aangezien de werken, en in het bijzonder
de toegangsweg, niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd konden
worden, hebben partijen in gemeenschappelijk overleg de overeenkomst
ontbonden. De bouwpromotor liet aan zijn lasthebber Tumerelle achtereenvolgens 20.400 en 33.000 FS. geworden, dit is in totaal53.400 FS. Dit is de
som die overeenkwam met het door de kopers gestorte voorschot. Tumerelle
stortte achtereenvolgens aan de kopers 20.400 FS op 2 oktober 1978, 15.000
FS. op 13 oktober 1978, 3.000 FS. op 29 december 1978 en 5.500 FS. op
26 juni 1979. In totaal43.900 FS. De kopers dagvaardden de bouwpromotor
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en Tumerelle om het saldo terug te betalen en een som van 5.000 FS als
schadevergoeding. Het Hofvan Beroep van Bergen beslist dat de verbintenis
om bij de beeindiging van de overeenkomst het voorschot terug te betalen
bestond in hoofde van de bouwpromotor en niet in hoofde van de lasthebber
Tumerelle. Door de fondsen in Belgie te Iaten toekomen bij de lasthebber
heeft hij een stilzwijgend mandaat gegeven om die fondsen over te dragen
aan de kopers. De fouten van de Iasthebber verbinden de Iastgever wanneer
zij gebeuren binnen de perken van het mandaat. De lastgever is gebonden,
indien de lasthebber slecht of niet datgene uitvoert waarmee hij belast was.
De derde kan bijgevolg een vordering instellen tegen de lastgever alsof deze
zelf gehandeld had. De lastgever heeft een regresvordering tegen de lasthebber. De bouwpromotor moet dus de 9.500 FS aan de kopers terug betalen.
De vordering tegen de lasthebber is ongegrond (Bergen, 17 januari 1989,
JT., 1989, 357).
841. ONVERSCHULDIGDE BETALING.- Een lasthebber kan binnen de perken
van zijn mandaat een aan de lastgever onverschuldigd gedane betaling
ontvangen en moet daarvan, ingevolge art. 1993 B.W., aan de Iastgever
verantwoording doen (Cass., 8 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 580).
Mevr. Stevens heeft een bedrag van 597.000 frank overgeschreven. De
betaling diende voor de aankoop van 40.000 NFL. De betaling heeft plaatsgevoncien _in het raam yan een der Yerrichtingen waarvoor de eisen~s, de
N.M.K.N., aan Geens een lastgeving heeft verstrekt. Het Hofvan Beroep van
Antwerpen besliste dat het feit dat Mevr. Stevens niets gevraagd heeft, geen
argument is, omdat zij kan gedacht hebben dat haar geld veilig belegd was en
zij reeds geruime tijd ziek was. Daaruit besluit het Hoftot het onverschuldigd
karakter van deze betaling op grond van de overweging dat de betaling
gedaan werd aan de mandataris, handelend binnen de perken van zijn
mandaat. Uit niets blijkt dat er ooit een tegenprestatie werd geleverd, zodat
de betaling als onverschuldigd moet worden aangezien. De mandant is dan
ook verplicht tot teruggave van het betaald bedrag. De voorziening in
cassatie tegen dit arrest wordt verworpen. De bestreden overweging dat
,betaling gedaan werd aan de mandataris, handelend binnen de perken van
zijn mandaat", hoeft niet uit te sluiten dat Geens als Iasthebber van de
eiseres, N.M.K.N., een onverschuldigde betaling heeft kunnen ontvangen,
nude lasthebber aan de lastgever ingevolge art. 1993 B.W. verantwoording
moet doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was
het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.
STERKMAKING.- Wanneer een partij zich ten aanzien van een medecontractant heeft sterk gemaakt dat een derde een bepaalde verbintenis zal
aangaan, wordt deze derde, wanneer hij die verbintenis bekrachtigt en derhalve voor zijn rekening neemt, in de regel geacht tot de verbintenis
gehouden te zijn sedert het tijdstip van de totstandkoming. Als lastgever is
hij aansprakelijk voor de handelingen die door de belover, de zogenaamde
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sterkmaker, zijn verricht binnen de grenzen van de vermoede opdracht. De
bedoelde derde is dan ook aansprakelijk voor de onrechtmatige handelingen
die de belover heeft gesteld bij het sluiten van zijn overeenkomst met de
medecontractant en die inherent zijn aan de door de derde-lastgever bekrachtigde rechtshandeling. Een huurovereenkomst van een onroerend goed bevatte een koopbelofte. De eiseres, die de verkoopbelofte had aanvaard,
vorderde de aanstelling van een notaris om de akte van verkoop op te stellen
en zoniet, een schadevergoeding van 3 miljoen. Het Hofvan Beroep wees de
vordering af, omdat het niet inzag hoe een vordering op grond van een culpa
in contrahendo tegen de verweerster, die de overeenkomst na sterkmaking
bekrachtigde, zou kunnen worden ingesteld. De verweerster kan slechts
binnen de perken van het contract gehouden zijn en nam niet deel aan de
voorbesprekingen. Dit arrest wordt gecasseerd. De door verweerster ,gedane
bekrachtiging van de verkoopbelofte, die deel uitmaakt van het met eiseres
gesloten huurcontract van het goed, heeft terugwerkende kracht tot op het
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zodat de verkoopbelofte
beschouwd wordt als gesloten door verweerster zelf (Cass., 21 september
1987, A. C., 1987-88, 84; Pas., 1988, I, 77; R. W., 1988-89, 1325; Rec. Gen.
Enr. Not., 1992, 183).
843. BEKRACHTIGING DOOR DE LASTGEVER. - Op 25 juli 1984 werd een
overeenkomst gesloten waarbij leden van de familie de Jonghe D' Ardoye
de aandelen, die ze bezaten in een N.V. van de groep Merbes Sprimont,
overdroegen. Een broer en een zus hadden hiervoor een andere broer
mandaat gegeven. De eventuele overschrijding door de lasthebber van zijn
opdracht om aandelen te verkopen, kan niet door de cedenten tegengeworpen
worden, indien uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat zij op stilzwijgende wijze de operatie bekrachtigd hebben door niet te reageren bij de
ontvangst van verscheidene brieven die hen toegestuurd werden door de
groep Merbes Sprimont na het sluiten van de cessieovereenkomst (Brussel,
20 februari 1992, J.T., 1993, 106). Men beweerde dus dat de lasthebber
buiten de perken van zijn mandaat getreden was. Het omstandig stilzwijgen
van de lastgevers impliceert een bekrachtiging van de verkoop. De vennootschap die in financieel slechte papieren verkeerde, werd tegen een symbolische frank verkocht. Aldus werd de oneer van een faillissement vermeden.
Dit arrest is ook interessant omdat aan een bankrevisor en een expert-boekhouder opdracht gegeven werd een bindend advies te verlenen nopens het
eventueel batig saldo van de gecedeerde vennootschap.
844. ONTSLAG OM DRINGENDE REDENEN. - Een schooldirecteur werd om
dringende redenen ontslagen. Het ontslag zelf was ondertekend door minstens twee beheerders, waaronder de voorzitter, hetgeen aldus conform aan
de statuten van de V.Z.W. gebeurde. Het ontslag werd bij ter post aangetekend schrijven bevestigd. Statutair is voor de verbreking van een overeenkomst minstens de handtekening van twee beheerders vereist. Maar de
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medede1ing van de dringende redenen, waarop het onts1ag berust, is niet
nietig bij gebrek aan handtekening van een tweede beheerder. Bij ontvangst
van de brief met kennisgeving van de dringende redenen werd het mandaat
van de voorzitter van de beheerraad die alleen de brief ondertekende, niet
betwist. Achteraf kan de 1astgeving niet meer ontkend worden (Arbh. Antwerpen, 13 december 1991, T.S.R., 1992, 211).
845. SCHIJNMANDAAT. - Een voetganger wordt omver gereden door een
derde. Deze 1aatste heeft ge1ukkig een fami1ia1e verzekering. De voetganger
en de verzekeraar komen overeen om de aansprakelijkheid van de derde niet
te betwisten en de criteria voor vergoeding van de schade van de voetganger
vast te 1aten stellen door een in der minne aangeduide expert. Na neerlegging
van het medisch rapport ontstaat betwisting over de interpretatie van de
overeenkomst m.b.t. de erkenning van de aansprake1ijkheid van de derde en
over de vaststelling van de vergoedingscriteria voor de door de voetganger
ge1eden schade. Deze betwisting verhindert nochtans niet dat de onderhande1ingen voortgezet worden om tot een dading te komen. De advocaat van de
voetganger heeft aan de raadsman van de verzekeraar twee projecten van
overeenkomst overgemaakt die opgeste1d en gewijzigd werden op basis van
de opmerkingen die door de verzekeraar of zijn raadsman geformuleerd
werden. Laatstgenoemde schreef dan aan de raadsman van de voetganger
een brief die a1s vo1gt 1uidde: ,;Men be1ooft me-hetcontracrolruien aezt:8U.
Ik za1 het U terstond verzenden en de verzekeraar za1 mij de fondsen
overmaken opdat ze te mijner beschikking zouden zijn en ook te uwer
beschikking vanaf de ontvangst van de ondertekende overeenkomst." De
rege1ing wordt evenwe1 gerokken en alles gebeurt tegen een s1akkengangetje.
Dit brengt de raadsman van de voetganger ertoe de verzekeraar te dagvaarden. Deze weigert nochtans de sommen die vastgeste1d zijn in het 1aatste
project van overeenkomst te beta1en en meent niet gebonden te zijn door dat
document. De termen van de brief die de raadgever van de verzekeraar
schreef aan zijn tegenstrever maken een communicatie uit die niet valt onder
het principe van de confidentia1iteit van de briefwisse1ing tussen advocaten.
De brief van de raadsman van de verzekeraar kan dus in rechte voorge1egd
worden en 1eidt tot het bes1uit dat de verzekeraar verp1icht was om de
voetganger te vergoeden. De Rechtbank van Eerste Aan1eg van Brusse1 stelt
dat buiten het mandaat ad litem de advocaat niet de verp1ichte 1asthebber is
van zijn client. Om zijn client te vertegenwoordigen bij het stellen van daden
van beschikking moet de advocaat een bijzonder en uitdrukke1ijk, d.w.z. een
duide1ijk gepreciseerd mandaat hebben. Het bewijs van het bestaan en van de
draagwijdte van het mandaat mag door de derden ge1everd worden met alle
midde1en van recht. De 1astgever kan op basis van de theorie van het
schijnmandaat gebonden zijn door de gevo1gen van de daden van zijn
raadsman, ze1fs indien deze zijn bevoegdheden heeft overschreden. De
rechtbank bes1ist dat de verzekeraar verbonden is door het akkoord dat de
raadsman heeft bereikt met de tegenpartij en moet veroordee1d worden om de
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overeenkomst-waarvan de tekst als bijlage gevoegd was bij de brief van de
raadsman van de eiser- uit te voeren (Rb. Brussel, 5 augustus 1986, Rev.
Reg. Dr., 1988, 20, noot JadouL, P.).
Soms kan een persoon (de pseudo-lastgever) inderdaad vertegenwoordigd
worden zonder dat hij hiermee ingestemd heeft. Ter bescherming van derden
te goeder trouw kan hij rechtstreeks verbonden worden door deze onbevoegd
gestelde handeling van vertegenwoordiging, namelijk indien derden er redelijkerwijze konden van uitgaan dat de ,pseudo-lasthebber" de ,pseudolastgever" geldig vertegenwoordigde en de handeling aan de ,pseudo-lastgever" kan worden toegerekend. De lastgever kan dus verbonden zijn t.o.v.
een derde te goeder trouw, wanneer de lasthebber schijnbaar (doch niet
werkelijk) binnen de perken van zijn mandaat heeft gehandeld. Bovendien
kan men in bepaalde gevallen gebonden zijn, zelfs indien men zich helemaal
niet bewust was van het feit een lastgeving te hebben verleend. (Zie Tilleman, B., Lastgeving, A.P.R. , 1994, nr 434 e.v.) Hierover bestaat heel wat
rechtspraak.
Op 9 juni 1986 ontvangt Royal Tours Ledenberg een telex van Dekoma met
vermelding van diens BTW- en handelsregistemummer, waarbij de mondelinge bestelling van 7 reistickets naar Peking bevestigd wordt. Op diezelfde
dag antwoordt Royal Tours per telex dat de reis geboekt werd voor 7
personen, tegen een totale prijs van 378.000 frank, betaalbaar 30 dagen na
factuurdatum. De heer Caluwaert, die noch zaakvoerder was van Dekoma,
noch bediende, gaat enkele dagen later de ticketten bij Royal Tours afhalen
en ondertekent het reiscontract. De factum, die de naam van Dekoma als
bestemmeling draagt, wordt hem ter hand gesteld. Na een ingebrekestelling
weigert de PVBA Dekoma de factum te betalen omdat Caluwaert niet
bevoegd was om de vennootschap te vertegenwoordigen. De vordering tot
betaling van de factum wordt nochtans gegrond verklaard. Indien de heer
Caluwaert zich op wederrechtelijke wijze bediend heeft van het telextoestel
van Dekoma, dan werd de schijn door hem zelf verwekt. De schijnverwekking werd mogelijk gemaakt door de slordige gedraging van Dekoma die
erin bestond haar telextoestel ter beschikking te laten van de heer Caluwaert
aan wie de kans geboden werd om op 9 juni 1986 gedurende de ganse
namiddag gebruik te maken van de telex. De eiseres heeft erop aangedrongen
dat de telefonische bestelling van 9 juni schriftelijk bevestigd werd. Dit
gebeurde per telex, nog diezelfde dag. De eiseres kon vaststellen dat deze
telex uitging van Dekoma, gelet op de vermelding van deze naam naast het
telexnummer van de afzender. Indien de verweerster haar telextoestel niet ter
beschikking van de heer Caluwaert gelaten had, was deze schijntoestand
nooit in het leven geroepen (Kh. Gent, 28 oktober 1987, TB.H., 1989, 553,
noot C.S.).
De eiseres beweert in maart 1991 gecontacteerd te zijn door een zekere
Petrus Bockling die een beroep deed op interimpersoneel voor een door hem
op te richten vennootschap N.V. Intemeon Belgium. De eiseres factureerde
aan de nog niet opgerichte N.V. aanzienlijke bedragen die nu worden
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gevorderd. De prestatiestaten voor het personeel werden voor een deel
ondertekend door deze Petrus Bockling. Toen de eiseres de N.V. Interneon
Belgium wilde dagvaarden, bleek deze niet te bestaan. De verweerders zijn
enerzijds de B.V. naar Nederlands recht Intemeon en P. Bockling, de vader.
Zoonlief gaat door het leven als P.H.F. Bockling. Bockling Jr. maakte in
Belgie misbruik van de goede reputatie van zijn ouders en van de Nederlandse B.V. Interneon. De lastgever kan verbonden zijn op grand van een
schijnlastgeving als een derde rechtmatig geloofhecht aan de omvang van de
bevoegdheden van de lasthebber, en dit ongeacht of aan de lastgever terzake
een fout kan worden verweten. Hiervoor moeten drie elementen aanwezig
zijn, 1) een materieel element (de schijntoestand beantwoordt niet aan de
werkelijke toestand), 2) een psychologisch element (de derde die ingaat op
de schijn moet te goeder trouw zijn) en 3) de aanwezigheid van schade bij de
derde wanneer de werkelijke situatie aan het licht komt (Kh. Hasselt,
9 december 1992, T.R. V., 1993, 28).

846. De feiten die aan de grondslag liggen van het geding dat leidde tot het
gekend cassatiearrest van 20 juni 1988 worden kart geschetst. In het Luiks
bedrijf Usine a cuivre et a zinc de Liege werken een 800-tal personen. Als
gevolg van een op 21 september 1986 afgekondigde staking van de arbeiders
verkeert het bedrijf in een emstige crisis. Indien de staking voortduurt, riskeert
het zelfs teverdwijrren.-e>m-een einde Hn:naken aan.ae-staldng enue oeari.jfs-bezetting laat het bedrijf in oktober 1986 een dagvaarding in kart geding
betekenen aan A. Zarnbon en M. Trine, vakbondsafgevaardigden in het bedrijf,
en aan J. De Greef. Deze laatste is geen werknemer in het bedrijf, maar
gewestelijk secretaris van de ,Federation generale des travailleurs de Belgique" (F.G.T.B.). Hij wordt gedagvaard in zijn hoedanigheid van mandataris
ad litem van de leden van deze vakorganisatie die, zoals bekend, geen rechtspersoonlijkheid bezit. Ook tegen de F.G.T.B. zelfwordt in kart geding ondermeer de stopzetting van de bedrijfsbezetting gevorderd. Deze vordering wordt
afgewezen, hoofdzakelijk omdat de in kart geding vereiste urgentie ontbreekt.
Deze beschikking wordt gewijzigd door het Hofvan Beroep van Luik, dat in
zijn arrest van 12 november 1986 aan Zambon en Trine en aan De Greef
verbod oplegt om op welke wijze ook de toegang tot het verzendingsmagazijn
van de N.V. Usine a cuivre eta zinc de Liege te bemoeilijken. Vervolgens
wordt de F.G.T.B., in de persoon van zijn lasthebber De Greef, verplicht in het
Luiks bedrijf een bijeenkomst te beleggen met de bij de F.G.T.B aangesloten
arbeiders en een stemming te organiseren over de al dan niet voortzetting van
de staking. Om de vordering tegen De Greef, ontvankelijk te verklaren, doet
het Hofvan Beroep een beroep op de schijnlastgeving. Het Hof overweegt dat
de F.G.T.B. als vakorganisatie geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar een
feitelijke vereniging is in de zin van de wet van 24 mei 1921. Ze kan in rechte
dus enkel worden aangesproken via dagvaarding van elke fysieke persoon die
lid is van de vereniging, met dien verstande dat een of meer lasthebbers
kunnen worden aangewezen die bevoegd zijn om in haar naam op te treden.
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Ret Rof vermeldt de feitelijke omstandigheden op grond waarvan de N.V.
Usine a cuivre eta zinc de Liege zich tegenover de F.G.T.B. kan beroepen op
een schijnlastgeving door deze vakorganisatie aan haar gewestelijke secretaris
De Greef. Alle briefwisseling die bij de onderhandelingen en de oplossing van
de geschilpunten aan de N.V. wordt gericht vermeldt als briefuoofd ,Federation Syndicale des Metalurgistes de la Province de Liege"- een afdeling van
de F.G.T.B. - en wordt zonder verdere precisering ondertekend door De
Greef, secretaris-generaal van die afdeling van de F.G.T.B. Met betrekking tot
de staking en het conflict dat tot deze procedure heeft geleid, he eft De Greef op
17 oktober 1986 (onder dezelfde omstandigheden) aan de gedelegeerd bestuurder van de N.V. een brief gestuurd waarin hij bewoordingen gebruikt die
hem nogmaals doen voorkomen als de gesprekspartner die machtiging heeft
gekregen om dat conflict te volgen toter een oplossing aan gegeven wordt. Bij
aangetekende brief van 20 oktober 1986 heeft de gedelegeerd bestuurder van
de N.V. een antwoord gestuurd aan De Greef in diens hoedanigheid van
gemandateerde gesprekspartner. Noch De Greef, noch de vereniging hebben
daartegen geprotesteerd. Ret Rofvan Cassatie stelt dat de lastgever verbonden
kan zijn op grond van een schijnbare lastgeving, niet alleen wanneer hij die
schijn op een foutieve wijze heeft gewekt, maar ook bij ontstentenis van een
fout als het geloof van de derde in de omvang van de machten van de
lasthebber terecht is. Met deze overweging stonden we in 1988 voor een
ommekeer in de rechtspraak van het Rof van Cassatie die, zoals traditioneel
ook de lagere rechtspraak, de verbondenheid van de lastgever op grond van
een schijnmandaat vastkoppelde aan de beginselen van de buitencontractuele
aansprakelijkheid. Zeer merkwaardig is het parallellisme tussen het besproken
arrest en het bijna 28 jaren oude arrest van het Franse Rof van Cassatie van
13 december 1962 (Cass., 20 juni 1988, T.R. V., 1989, 540, noot Callens, P. en
Stijns, S.; Arr. Cass., 1987-88, 1365; Pas., 1988, I, 1258; J.T., 1989,547, noot
Farriers, P.; R.W., 1989-90,425, noot Van Oevelen, A.; R.C.J.B., 1991,45,
noot Kruithof, R. Zie over het be grip schijnmandaat de rechtspraakkroniek van
L. Simont, J. De Gavre en P.A. Foriers in de Rev. Crit. Jur. Belge, 1986, in het
bijzonder blz. 397, m. 232).
De architect L. sluit in 1968 een contract af met de Belgische Staat. Dit
contract heeft als voorwerp het ontwerp van uitrustingswerken voor een
verkaveling, de leiding en de aanvaarding van die werken a1sook de uitoefening van permanente controle over die werken. Rij gelast een aannemer
met het uitvoeren van rioleringswerken. Bij het uitvoeren van die werken
dreigen de scheidingsmuren van de omliggende eigendommen in de uitgegraven grachten te verzakken. De architect L. beveelt aldus de muurtjes af
te breken terwijl de aannemer zich verbindt om deze na voltooiing van de
werken weer op te bouwen. Na voltooiing der rioleringswerken weigert de
aannemer zijn verplichtingen na te komen omdat de Staat geen meerwerken
wenst te betalen. Rij wordt door de buurtbewoners gedagvaard. De aannemer
roept de architect in vrijwaring en beroept zich op een stilwijgende lastgeving of op een schijnmandaat door de Staat aan de architect.
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De feitenrechter wijst de vordering in vrijwaring van de aannemer tegen de
architect L. af: de aannemer had het bevel tot afbraak van de muren moeten
weigeren omdat de architect geen bevoegdheid had hierover te beslissen.
Het omstreden arrest wordt gecasseerd omdat de omstandige conclusies
van de architect niet beantwoord werden. De architect L. had immers nauwkeurig en omstandig geargumenteerd dat hij een stilzwijgend mandaat ontvangen had en had de tijdstippen en de omstandigheden beschreven waaruit
blijken kon dat hij over uitgebreide machten beschikte. Bovendien kon hij
aantonen dat hij voordien reeds in het kader van afwateringswerken belangrijke beslissingen had moeten nemen die zonder voorbehoud door de bouwheer goedgekeurd werden. Door het schijnmandaat zonder meer te verwerpen zonder aan de argumentatie van de architect L. enige aandacht te
besteden, schendt het arrest art. 97 van de Grondwet. De erkenning van
een lastgeving van de Staat aan de architect is uiteraard van belang voor de
beoordeling van de vordering in vrijwaring van de aannemer tegen de
architect (Cass. 18 juni 1981, T. Aann., 1990, 355, noot Flamme, M.A. en
Flamme, Ph.).
Een werkneemster kan haar rechtsvordering richten tegen de vertegenwoordigers van de mede-eigenaars, indien zij bewijst dat laatstgenoemden aan die
vertegenwoordigers een mandaat ad litem gegeven hebben. Dit bewijs kan
met alle rechsmiddelen worden geleverd. Bovendien kan men een beroep
doen op de theorie van het schijnmandaat. In casu werd zo 'n -schijnmandaa:t
afgeleid uit het intern reglement van een appartementsgebouw. In vroegere
zaken waarin een collega van de eiseres betrokken was, had men ook een
dergelijk mandaat aanvaard. De Residence-Service van Namen is een onroerend goed met vele appartementen en met belangrijke gemeenschappelijke delen waaronder een keuken, een restauratiezaal en ontspanningslokalen. Tussen de mede-eigenaars, die vertegenwoordigd worden door de
directeur, en de eiseres werd een overeenkomst gesloten waarbij zij als
medisch hulppersoneel aangesteld werd. In het toen geldend recht had de
mede-eigendom of de algemene vergadering van mede-eigenaars geen
rechtspersoonlijkheid. Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid moet
gedagvaard worden in hoofde van al haar leden, tenzij bewezen wordt dat
sommige van de leden een mandaat ad litem hebben om de anderen te
verdedigen. De arbeidsrechtbank had de vordering van de ontslagen verpleegster onontvankelijk verklaard tegen de zeven leden van de raad van
bestuur van de residentie, omdat niet aangetoond was dat deze van de medeeigenaars een mandaat hadden ontvangen om in rechte op te treden als
verweerders. Het Arbeidshof had begrip voor het feit dat de verpleegster
en haar raadsman, en dit zonder nalatigheid van hunnentwege, dachten dat
deze zeven personen de residentie vertegenwoordigden (Arbh. Luik, 4 februari 1992, Soc. Kron., 1993, 126).
847. Crabbe overhandigde op 25 februari 1983 300.000 frank aan Ferdinand
Delvoye, die als zelfstandig agent een N.M.K.N.-kantoor had in Vilvoorde.
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Hij moest deze som beleggen. Door Delvoye werd hem de doorslag overhandigd van een bestelbon. Dit was een voorgedrukt formulier van de
N.M.K.N. Achteraf blijkt dat Delvoye de 300.000 frank - samen met
aanzienlijke bedragen die hem nog door andere personen werden toevertrouwd - heeft verduisterd. Delvoye werd hiervoor veroordeeld door de
correctionele rechtbank. De erfgenamen van Crabbe stellen een vordering in
tegen de N.M.K.N. tot vergoeding van de schade die zij hebben geleden door
de handelwijze van Delvoye. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is echter
aangetoond dat Crabbe wist dat Delvoye in eigen naam handelde en niet als
lasthebber van de N.M.K.N. Maar volgens de eisers heeft de N.M.K.N. een
fout begaan door onvoldoende toezicht uit te oefenen op de activiteiten van
Delvoye en heeft ze zo diens bedrog mogelijk gemaakt. Het toezicht dat een
bank mag uitoefenen ten aanzien van een van haar agenten veronderstelt
geen band van ondergeschiktheid. Volgens art. 1993 B.W. moet de lasthebber aan de lastgever rekenschap geven van zijn activiteiten. Een vordering tegen de lastgever op grond van art. 1384, derde lid B.W. op grond van
een fout die de lasthebber begaan zou hebben, is ongegrond. Evenmin zal een
beroep op de schijntheorie aarde aan de dijk brengen. Er is immers geen
sprake van een van de werkelijkheid afwijkende toestand. Er is m.a.w. geen
sprake van een schijn, indien de lastgeving met de werkelijkheid overeenstemt, maar de rechtshandeling, gezien de aard ervan, buiten de bevoegdheid
van de lasthebber valt. Indien de medecontractant zeker weet dat de rechtshandeling in eigen naam door de lasthebber gesteld werd, kan deze de
lastgever niet verbinden. (Brussel, 22 januari 1992, T.B.H., 1993, 396, noot).
In tegenovergestelde zin werd in een gelijkaardige zaak beslist door het Hof
van Beroep van Brussel op 24 januari 1991 die deze keer de verkeerde schijn
wel aan een fout van de N.M.K.N. toeschreef. Men mag, terloops gezegd, de
hier behandelde problematiek niet verwarren met de situatie die in andere
processen aan bod kwamen waarin de N.M.K.N. haar autonome agenten in
publiciteitscampagnes voorstelde als behorende tot het personeel van de
N.M.K.N., waardoor ze een schijn wekte en bijgevolg op grond van
art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk kon gesteld worden (Luik, 9 oktober
1991, J.T., 1992, 130). En nu terug naar het arrest van Brussel 24 januari
1991. De lastgever is in beginsel slechts t.a.v. derden verbonden, indien de
lasthebber gehandeld heeft binnen de grenzen van de hem toevertrouwde
bevoegdheden. De lastgever is evenwel gehouden indien de lasthebber weliswaar zijn bevoegdheden heeft overschreden, maar de derde redelijkerwijze
en rechtmatig kon denken dat hij handelde met een lasthebber die in het
kader van zijn bevoegdheid optrad. De derde die deze schijn inroept, moet
bewijzen dat hij, gelet op de omstandigheden te goeder trouw was en rechtmatig voortging op de schijn. De lastgever die de lastgeving herroept, begaat
een fout indien hij die herroeping enkel meedeelt aan de lasthebber, en nalaat
de nodige maatregelen te nemen om te beletten dat derden in dwaling zouden
worden gebracht betreffende het voortbestaan van het mandaat. De
N.M.K.N. had het mandaat herroepen van een agentschapsdirecteur tegen

1181

wie door een client een klacht was ingediend op grond van oplichting in het
kader van een intemationale financieringsoperatie. De man bleef nochtans
een kantoor hebben in het onroerend goed waarin het agentschap van de
N.M.K.N. Vilvoorde gevestigd was, tot het ogenblik waarop de N.M.K.N.
zijn uitzetting bekwam op grond van een vonnis van de vrederechter van
Vilvoorde. Het agentschap werd weliswaar overgenomen door inspecteurs
van de N.M.K.N., maar de voormalige directeur zette zijn eigen activiteiten
voort in een te zijner beschikking gelaten bureau waartoe de clienten toe gang
hadden. Hij was in het bezit gebleven van verschillende documenten die aan
de N.M.K.N. behoorden. Op die manier kon hij zich door verscheidene
clienten die het agentschap bleven bezoeken belangrijke fondsen Iaten
overhandigen die hij voor eigen voordeel gebruikte, terwijl hij de clienten
liet geloven dat hij de hem toevertrouwde fondsen rendabiliseerde aan
bijzonder gunstige voorwaarden. Aldus waren er clienten die hem voor meer
dan 12 miljoen frank overhandigden in mil voor borderellen met hoofding
van de N.M.K.N. die een bestelbon waren van door de N.M.K.N. uitgegeven
effecten. Hen werd een rendabiliteit van 20% beloofd. Volgens het Hof
verhindert die enorme interest de goede trouw van de client niet. Iemand
zonder juridische of financiele vorming dient niet wantrouwig te zijn wanneer dergelijke interesten worden voorgesteld door een agent van een belangrijke financiele instelling. Delvoye was geen bediende of aangestelde
van de N.M.K.N .. Hij was de directeur van het agentschap gewe~st._Erls hier
een fout in hoofde van de N.l\II.K.:N. die de derden op efficiente wijze had
moeten inlichten. Mensen die naar het agentschap kwamen had men moeten
zeggen dat hij het vertrouwen van de N.M.K.N. niet meer genoot (Brussel,
24 januari 1991, TB.H., 1991, 838)
Regelmatig verschijnen in de pers alarmerende berichten over agenten van
financiele instellingen die deponenten voor miljoenen hebben opgelicht. Er
zich van bewust dat die agenten zich inmiddels insolvabel hebben gemaakt,
stellen de slachtoffers tegen de financiele instellingen schadeclaims in, in de
hoop op die manier hun spaarcenten terug te krijgen. Een slachtoffer dat de
bank voor de oneerlijke praktijken van haar agent aansprakelijk stelde, kreeg
nul op zijn request. Uit dit goed gemotiveerd arrest blijkt dat de vrijspraak
van de bank in verhouding staat tot het gebrek aan goede trouw van de
deponent. Het gaat hier niet om een onschuldige klant die door een oneerlijk
agent werd beetgenomen. De belofte van een abnormaal hoge rente, die
gepaard gaat met niet-betaling van roerende voorheffing, moet tot argwaan
stemmen. Van de client wordt verwacht dat hij nakijkt of de bankdocumenten die de agent hem voorlegt, wei degelijk van de bank uitgaan, en dat hij
ziCh kritischer opstelt tegen de voorstellen om zijn spaarcenten naar het
buitenland door te sluizen. De klant moest weten dat de bediende, m.b.t. de
hem ter belegging toevertrouwde geldsom niet namens Paris-Bas handelde.
Hij hoorde te weten dat hij niet contracteerde met die gene waarmee hij dacht
te contracteren en kan zich niet op de zogenaamde schijn- of vertrouwensleer
beroepen (Gent, 27 maart 1992, T Not., 1993, 198, noot Bouckaert, F.).
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848. Een niet in ere herste1de gefailleerde drijft handel onder de naam van

zijn dochter. In casu baat hij een frituur uit. Dat is wel te begrijpen, maar toch
is het onaanvaardbaar. De dochter moet de door de ouders in haar naam
aangegane verbintenissen erkennen en desgevallend nakomen. De ouders die
de nog te beta1en bestellingen hebben gedaan, worden beschouwd als haar
lasthebbers (Rb. Marche-en-Famenne, 24 oktober 1991, TB.B.R., 1993
(verkort), 78).
De documentatie van een fabrikant van vensterraamwerken, waarin de
eigenschappen van het product worden vemoemd, preciseert dat de plaatsing
volgens de voorschriften van de fabrikant gebeurt en biedt een 10-jarige
waarborg aan. Die documentatie kan als een aanbod beschouwd worden.
Zelfs indien de gebreken die de raamwerken later vertonen, te wijten zijn aan
de plaatsing ervan, moet de fabrikant de client van de onafhankelijke, kleine
aannemer die door de fabrikant erkend is en belast werd met de levering en
de plaatsing, vergoeden om reden van het schijnmandaat en de verbintenis
van de fabrikant om een actief toezicht uit te oefenen bij het plaatsen van de
materia1en (Rb. Luik, 19 september 1991, JL.MB., 1992, 387). Vergelijk
met het eerdere overzicht v~n rechtspraak, TP.R., 1989, 1411, nr. 479. Om
de fabrikant aansprakelijk te stellen kon gedacht worden aan misleidende
publiciteit. Het is foutief om de raamwerken te verkopen aan een weinig
bekwame en weinig solvabele aannemer die voor de plaatsing zal instaan.
Maar is het niet eigenaardig hier te spreken van een schijnmandaat? Dit zou
betekenen dat onze knoeier, schijnbaar lasthebber, tevens een uitvoeringsagent van de fabrikant zou zijn, en dat de bonafide klant zou kunnen gedacht
hebben dat hij de gemengde overeenkomst van koop van het raamwerk en
aanneming eigenlijk rechtstreeks met de fabrikant sloot. Is dat niet wat
geforceerd?
De verweerster had een polis voor haar aansprakelijkheid afgesloten bij de
N.V. Union des Assureurs. Dit was gebeurd via een makelaarsbureau, een
B.V.B.A., aan wie ze de premie betaald had voor de periode van 6 november
1985 tot 6 februari 1986. Die makelaar had haar een kwijting afgeleverd,
alsmede de groene kaart. Op 13 november 1985 veroorzaakte haar Schoonbroer een auto-ongeval in Rotterdam waarvoor hij aansprakelijk was. De
N.V. Union des Assureurs stelde de verweerster in gebreke om de op
6 november vervallen premie te betalen. De verzekeraar stelde tegen haar
een regresvordering in, omdat de waarborg op het ogenblik van het ongeva1
geschorst was door niet-betaling van de premie. Volgens een artikel van de
algemene voorwaarden is de betaling aan de makelaar niet bevrijdend. De
vordering van de verzekeraar wordt ongegrond verklaard. Het feit dat een
verzekeringsmake1aar enerzijds beschikt over de voorafgedrukte en door de
verzekeraar ondertekende groene kaarten die hij mag vervolledigen en
afgeven om ten opzichte van derden het bestaan van een verzekeringscontract te bewijzen, en dat hij anderzijds beschikt over kwijtingen op formulieren met de hoofding van de verzekeraar, wekt bij elke klant het vertrouwen
dat die makelaar mandaat had om de premies te innen. Indien dit niet zo zou
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zijn, zou de bevoegdheid om deze documenten afte leveren zinloos zijn (Rb.
Brussel, 18 februari 1991, Verkeersrecht., 1991, 202; TB.B.R., 1992, 526).
849. De aanvraag tot huurhemieuwing moet gericht worden aan de verhuur-

der. Hij is het die de huurhemieuwing kan toestaan. In casu is de verhuurder
een brouwerij. Door zijn handelwijze heeft J.M., de beheerder van die
brouwerij, bij de huurder een indruk van lastgeving gewekt. Zowel in het
huurcontract, in de akte van overdracht van het huurcontract, als in alle
andere contacten stelde de heer J.M. zich voor als beheerder-vertegenwoordiger van de brouwerij. Door het systematisch aanwenden van deze kwalificatie heeft hij de schijn verwekt dat hij machtiging had om een eventuele
huurhemieuwing toe te staan. Indien de schijntoestand niet wordt erkend
lijden de huurders hierdoor schade. Zij verliezen namelijk hun broodwinning, en dit zonder enig recht op een uitwinningsvergoeding. Er moet dan
ook besloten worden dat de huurhemieuwing naar vorm en tijd op rechtsgeldige wijze gebeurde. Op grond van de schijnvertegenwoordiging kan de
handeling van de schijnvertegenwoordiger (het niet-reageren op de hemieuwingsaanvraag) worden toegerekend aan de schijnvertegenwoordigde: afwezigheid van reactie heeft de huurhemieuwing tot gevolg (Rb. Hasselt, 25 juni
1990, TB.B.R., 1991, 83).
De concessionaris van een automerk heeft regelmatig voertuigen geleverd aan
een tussenpersoon.--Be-kopers-van-die voertuigen-betaalden de -pnJs aan clie
tussenpersoon, zonder dat ze rechtstreeks in contact waren gekomen met de
concessionaris zelf. Door die handelwijze heeft de concessionaris een situatie
van schijnmandaat gecreeerd. Hij moet daarvan de gevolgen, in casu de
verduistering van een bepaalde koopsom door de tussenpersoon dragen. De
Citroen-concessionaris vordert de prijs van een wagen die geleverd was aan
een Griekse functionaris bij de Navo (die als dusdanig geen BTW moet
betalen). De ambtenaar beweert de prijs betaald te hebben aan de tussenpersoon. De concessionaris heeft de wagen effectief aan die tussenpersoon
geleverd. Hij heeft twee cheques van de tussenpersoon ontvangen en slechts na
vaststelling van het gebrek aan provisie keert hij zich tegen de koper. De vraag
is of de betaling van de prijs van de wagen aan die tussenpersoon- een
oplichter blijkbaar - bevrijdend is voor de koper. Het Hof beschouwt de
tussenpersoon als een schijnbare lasthebber van de concessionaris. Een fout is
niet nodig. Het rechtmatig vertrouwen van de derde in de bevoegdheden van
de lasthebber is voldoende (Brussel, 14 december 1988,JL.MB., 1989, 261).
850. Op 30 oktober 1985 wordt een arbeidscontract gesloten tussen Micheline en een PVBA. Odette tekent het contract voor de PVBA. Op 29 november schrijft de zaakvoerster van de PVBA aan Micheline een briefwaarin ze
haar verwittigt dat Odette, de moeder van de zaakvoerster, geen bevoegdheid
heeft om de PVBA te binden en bovendien geestesgestoord is. De arbeidsrechtbank stelt zich de vraag of de PVBA jegens Micheline geen fout heeft
begaan door een schijn te creeren waardoor de waakzaarnheid van de werk-
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neemster zou misleid zijn. De rechtbank is er op grond van de briefwisseling
van overtuigd dat niettegenstaande de statuten van de vennootschap, Odette
het werkelijk beheer waamam, zoals in het geval dat hoger in m. 830
behandeld is. Dit verliep goed, zolang de persoonlijke relatie tussen Odette
en haar dochter, de zaakvoerster, geen probleem stelde. Om redenen die de
rechtbank niet kent en die niet van belang zijn voor de oplossing van het
geding, heeft de zaakvoerster op een bepaald ogenblik gemeend zelf alle
bevoegdheden die de statuten haar verleenden te moeten waamemen en een
einde te moeten stellen aan het feitelijk beheer van haar moeder. Jegens de
derde is de moeder in elk geval verschenen als lasthebber van de vennootschap. Dit heeft voor gevolg dat de PVBA gebonden is door het arbeidscontract dat in haar naam tussen Odette en de werkneemster gesloten werd
(Arbrb.Brussel, 17 juni 1988, J.T.T, 1988, 482).
851.

FOUTIEVE GOEDGELOVIGHEID VAN DE MEDECONTRACTANT. GEEN SCHIJN-

De eiser nam contact met de verweerster, de P.V.B.A. Imprimat, met het oog op de aankoop van een fotokopiemachine voor zijn hoekhandel. Een aangeste1de van de verkoopster, D., begaf zich naar de boekhande1aar met wie hij een onderhoud had. Dit onderhoud werd bevestigd
door een brief van D. aan de boekhande1aar. Deze brief van 10 september
1986, waarin men het had over het onderhoudscontract voor de fotokopiemachine, luidt als volgt: ,Bovendien zullen we, in het geval U Uw activiteiten zou stopzetten, Uw fotokopiemachine terugnemen voor het saldo dat
verschuldigd blijft aan de leasingvennootschap". Enkele dagen nadien tekende de eiser een bestelbon waarin bepaald werd dat de machine het
voorwerp moest uitmaken van een leasingovereenkomst met de vennootschap Van Breda. Dit gebeurde ook. Het bestelde toestel was een Toshiba
met een waarde van 199.504 frank B.T.W inclusief. De boekhandelaar
verbond er zich toe de huurge1den te betalen gedurende 60 maanden voor
een totaa1 bedrag van 216.040 frank. De residuele waarde werd vastgesteld
op 6.706 frank. Een jaar later informeert de eiser (de boekhandelaar) de
verweerster (de verkoopster) dat hij met zijn activiteiten stopt en hij vraagt
alle maatregelen te nemen om de machine terug te nemen. De leasingmaatschappij Van Breda informeert de eiser dat het resterende saldo 193.067
frank bedraagt. Dat bedrag wordt aan de verkoopster meegedeeld met bede
tot terugbetaling. De raadsman van de verkoopster antwoordt op die brief dat
zijn cliente er niet aan denkt hierop in te gaan, omdat D. geen bevoegdheid
had om de vennootschap te binden. Tegen D. was trouwens een k1acht
neergelegd op grond van misbruik van vertrouwen. De rechtbank stelt dat
de boekhandelaar op wat meer doordachte wijze de verbintenis die D. opnam
in de brief van 10 september 1986, had moeten apprecieren. De verbintenis
die D. opnam was onderworpen aan een voorwaarde waarvan de realisatie
van de tegenpartij afhing (in geval hij de activiteiten stopt...) en deze
verbintenis was totaal strijdig met de belangen van de verweerster, de PVBA
Imprimat. De feiten wijzen erop dat de eiser veel te goedgelovig was door
MANDAAT.-
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eerst de beste1bon en vervo1gens het 1easingcontract te tekenen op basis van
een onrede1ijke verbintenis die D. op zich nam. Een normaa1 voorzichtig en
aandachtig hande1aar zou onmiddellijk hebben moeten weten dat een andere,
even voorzichtige handelaar nooit aan iemand mandaat had kunnen geven
om zu1ke verbintenis op te nemen. De eiser had in1ichtingen moeten nemen
over de bevoegdheden van de auteur van zo'n rulneuze beloftes. Het is dus
niet rechtmatig dat de eiser heeft geloofd dat D. mandaat had ontvangen om
te hande1en zoa1s hij in feite deed. De theorie van het schijnmandaat kan hier
niet toegepast worden (Kh. Luik, 10 juni 1988, J.L.MB., 1989, 621).
De vordering voor de rechtbank van koophande1 betreft een schadeclaim van
een gefailleerde vennootschap tegen een bediende, een hu1pboekhoudster,
die de vennootschap voor 165 cheques opge1icht heeft. De dame in kwestie
presenteerde aan haar eigen bankagentschap de cheques waarvan ze het
bedrag op haar rekening liet p1aatsen. Zij bootste de handtekening na van
de directeur van de vennootschap waar ze werkte. De vordering is gericht
tegen de Kredietbank die een fout begaan zou hebben door de betwiste
cheques te betalen aan mevr. Van G., hoewe1 zij uitgeschreven waren op
naam van de (gefailleerde) firma. De bank had moeten nagaan of mevr. Van
G. de bevoegdheid had om die cheques op naam van de (gefailleerde) firma
te incasseren door het bedrag ervan op haar persoon1ijke rekening te 1aten
overschrijven. De rechtbank van koophandel stelt dat de bank manifest
nag~::1aten he_eft11at~ kijken _of de begunstigdevan de cheques we1 mew.
Van G. was. Die verificatie is nochtans een elementaire p1icht van de bankier
aan wie men een cheque overhandigt ter beta1ing. Dit is ze1fs een zware fout.
De bank verdedigt zich met de stelling dat de enige oorzaak van de schade de
afwezigheid van een emstig boekhoudkundig toezicht in de gefailleerde
vennootschap ze1f is. Het is natuurlijk waar dat de gefailleerde firma bij
de jaar1ijkse contro1e van de boekhouding de onregelmatigheden had moeten
opmerken. Ten onrechte probeert de banlc ook aan haar aansprakelijkheid te
ontsnappen door een beroep te doen op de theorie van het schijnmandaat. De
banlc had echter geen enke1e reden om te ge1oven dat mevr. Van G. het
vertrouwen had van de vennootschap. De zaakvoerder van de bank waar de
cheques gelnd werden - die dus niet de bank van de vennootschap was,
maar we1 die van de op1ichtster- heeft gewoon mevr. Van G. ge1oofd en
heeft haar op naleve wijze vertrouwen ver1eend, zonder de minste verificatie
van de hoedanigheid van mevr. Van G. a1s lasthebber (Kh. Brusse1, 10 november 1987, J.T, 1988, 391).
Het Hof van Beroep van Brusse1 oordeelde dat een professione1e kredietver1ener zich niet kon beroepen op een schijnmandaat t.o.v. een vennootschap waaraan hij, op voorste1 van twee zogenaamde directeurs van die
vennootschap, een 1ening had toegestaan. A1s professioneel moest hij onderzoeken of de personen met wie hij handelde de hoedanigheid hadden van
wette1ijk orgaan van de vennootschap. Dit was niet het geval. Bovendien
behoorde hij te weten dat de betreffende 1ening niet door directeurs kon
worden afges1oten. Een derge1ijke lening overschreed immers de bevoegd-
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heid van dagelijks bestuur. De lastgever kan gebonden zijn op grond van een
schijnrnandaat, niet alleen wanneer hij op een foutieve wijze deze schijn in
het leven heeft geroepen, maar eveneens in afwezigheid van enige ·hem
toerekenbare fout, wanneer de derde er rechtmatig mocht op vertrouwen
dat de lasthebber handelde krachtens zijn vertegenwoordigingsmacht. Dit
was in casu voor de kredietverlener niet het geval. Maar anderzijds kon die
wel steunen op een bekrachtiging door de vennootschap, die bleek uit
betalingen die gebeurden vanop een rekening van de vennootschap, ditmaal
door een bevoegd persoon. Die geregelde betalingen rechtvaardigden wel het
vertrouwen dat de lening bekrachtigd werd (Brussel, 10 mei 1989, Pas.,
1990, II, 7, noot J.S.).
Op 2 december 1988 sloot de V.Z.W. Fondation Universitaire Luxembourgeoise met de toenrnalige directeur van het Interprofessioneel Centrum voor
Permanente V orming van Luxemburg een aannemingsovereenkomst waarbij
ze zich ertoe verbond een sociologische studie te maken over de uitwerking
van een vormingspolitiek die aangepast was aan de K.M.O's van Luxemburg
voor een bedrag van 3.000.000 frank. Het contract werd gesloten voor 5 jaar.
De betalingen zouden maandelijks gebeuren. Aldus werden enkele facturen
opgestuurd, maar slechts de eerste factuur, voor een bedrag van 50.000 frank
werd betaald door de V.Z.W. Centre Interprofessionel de Formation Permanente des classes moyennes du Luxembourg. De eiseres (de Fondation Universitaire) vorderde een vergoeding van 873.273 frank als vergoeding voor de
eenzijdige verbreking van de aannemingsovereenkomst. Deze vordering werd
ongegrond verklaard. De lastgever kan op grond van een schijnmandaat
verbonden zijn op voorwaarde dat het geloofvan de derde m.b.t. de bevoegdheden van de lasthebber rechtmatig was. Deze voorwaarde is niet vervuld t.a.v.
een derde die niet onwetend kon zijn van het feit dat de directeur van een
V.Z.W. slechts de bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft en niet in zijn
eentje de vereniging kan verbinden door een contract met een waarde van 3
miljoen frank en een duur van 5 jaar. Als universitaire stichting, waarvan de
verantwoordelijken universiteitsprofessoren waren die regelmatig dergelijke
overeenkomsten sluiten, had de eiseres beter moeten weten. De omstandigheid
dat in uitvoering van dit contract de directeur een eerste betaling van 50.000
frank deed, volstaat niet om de bekrachtiging van het contract door de V.Z.W.
met zich te brengen (Rb. Neufchateau, 6 februari 1991, J.L.MB., 1991, 1134).
De dochter van een oude verhuurster heeft zich ten aanzien van de huurders
gedragen als de schijnbare lasthebber van de verhuurster. Dit geeft haar
nochtans geen bevoegdheid om in rechte te ageren tegen de huurder. Geen
enkel feit toont het bestaan aan noch van een hemieuwing door verandering
van verhuurder, noch van een overdracht van schuldvordering, noch van een
eigen recht van de dochter. De vordering is dan ook onontvankelijk (Rb.
Brussel, 16 september 1987, J.T., 1988, 306).
852. FOUTIEVE EENZIJDIGE VERBREKING DOOR DE LASTGEVER. VERGOEDING
LASTHEBBER. Een overeenkomst van lastgeving kan, ook wanneer ze
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een akte van beschikking tot voorwerp heeft en dus uitdrukkelijk moet zijn,
stilzwijgend door de partijen afgesloten worden en bewezen worden volgens
de regels van het gemeenrecht. Indien de overeenkomst hierover niets
bepaalt, worden de omvang en de uitvoeringsmodaliteiten van de lastgeving
bepaald volgens de aard van de akte, de gebruiken en de feitelijke omstandigheden van de zaak. Indien de lasthebber zijn opdracht niet kan uitvoeren
en dit te wijten is aan de lastgever, is de daaruit voortvloeiende eenzijdige
verbreking van de overeenkomst foutief in hoofde van deze laatste. De
contractueel bedongen vergoeding blijft dan verkregen voor de lasthebber
voor de uitgevoerde handelingen en dit in de mate van de door hem gerechtvaardigde uitvoering. De lasthebber had opdracht gekregen om een industrieel onroerend goed te verkopen voor een prijs van 7.000.000 BF. tegen een
commissie die 3% van de verkoopprijs bedroeg. De duur van het mandaat
werd op 3 maanden gesteld, hemieuwbaar voor dezelfde periode. De medeeigenaars van het gebouw hadden de bedoeling met Lumaye, de lasthebber,
het contract te sluiten, maar de facto werd het contract getekend door de zoon
van een van de mede-eigenaars. Terecht verwijt de lasthebber aan zijn
opdrachtgevers dat zij eenzijdig het wezenlijk voorwerp van het koopmandaat dat uitdrukkelijk vermeldde dat het goed niet verhuurd was, hebben
gewijzigd en aldus de uitvoering van het mandaat onmogelijk hebben gemaakt. Hij verwijt zijn opdrachtgevers met name dat zij het onroerend goed
aan een derde verhuurd hebben. Ex aequo et bono wordt het salaris van de
lasthebber vastgesteld op 100:000frank (tuik, 28 aptil1988, Pas.; 1988~ lC
197; Rev. Liege, 1988, 1383).
853.

FAILLISSEMENT LASTHEBBER. VERGOEDING VOOR REEDS GESTELDE RECHTS-

Een lastgeving neemt een einde bij het faillissement van de
lasthebber. De rechtshandelingen die deze gesteld heeft v66r dit vroegtijdig
einde van de overeenkomst moeten nochtans vergoed worden. In casu gaf
een mevrouw de Bare de Comogne Valerie mandaat aan een vastgoedagent
om een onroerend goed in Wepion te verkopen. Het mandaat had resultaat
want het heeft geleid tot de ondertekening van een koopcompromis, alsook
tot een telefoontje van de kopers. Het telefoontje aan het agentschap doet
denken dat er tussenkomst is van laatstgenoemde. Waarschijnlijk heeft zijn
publiciteit de aandacht van de kopers op de tekoopstelling getrokken. Het
contract voorzag dat een commissie van 3% op de koopprijs verschuldigd
was, zelfs indien het onroerend goed verkocht werd na de beeindiging van
het mandaat, zodra het goed verkocht werd aan een client die voorgesteld
werd door de vastgoedagent. De voorwaarde was wel dat deze een lijst van
zijn clienten meedeelde binnen de maand die volgde op de beeindiging van
het mandaat. Er staat echter geen sanctie op laatstgenoemde formaliteit. W at
belangrijk is, is dat het bewijs geleverd wordt dat de lasthebber de client
aanbracht. Het salaris van een lasthebber kan wel verminderd worden, omdat
het mandaat in wezen ofwegens zijn natuur om niet is (Luik, 26 april1988,
Rev. Liege, 1988, 1381).
HANDELINGEN. -
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voorleomende vorm van een mandaat van gemeenschappelijle belang, is het
lastgevingscontract dat bijzaale, voorwaarde, gevolg of, in het algemeen,
onderdeel is van een ander contract, dat m.a.w. deel uitmaakt van een groter
geheel dat beheerst wordt door eigen regels. Uit deze andere overeenkomst
zal voor de lasthebber immers dikwijls een eigen, aan de lastgeving vreemd
belang voortvloeien. De herroeping van een onderdeel zou dan oole niets
anders dan de verstoring van het door partijen in het leven geroepen contractueel evenwicht tot gevolg hebben. Het door dochter Dupuis aan haar
vader verleend inandaat was zonder twijfel zowel in het belang van lastgever
als in dat van lasthebber: vader Dupuis was immers belast met de verleoop
van alle aandelen, oole zijn eigen aandelen. Bovendien, zo stelde het Hofvan
Beroep, moest vader Dupuis het door hem geconsigneerde bedrag van 60
miljoen B.F. vrijgeven voor het geval hij niet leon voldoen aan de verplichting alle aandelen te verleopen. Oole dit wees op een eigen belang. Ten slotte
vergde de verleoop van het aandelenpakket de medewerleing van alle aandeelhouders, waartoe de lasthebber en de lastgever behoorden. De leandidaatleopers waren slechts ge1nteresseerd in de overname van een meerderheidsparticipatie. Het Hof van Cassatie poneerde dan oole dat er spralee was van
een mandaat van gemeenschappelijle belang, vermits de opdracht van de
lasthebber hestand in het realiseren van een werle, waarbij de medewerking
van lasthebber en lastgever voor de uitvoering noodzaleelijle zijn. Het Hof
van Cassatie legt de lelemtoon op de vereiste samenwerleing van beide
partijen- om van e(m-mandaat van- gemeenschappelijle oelang-te spreleen~
Op die manier geeft ons hoogste gerechtshof voor het eerst aan wat het
onder het begrip ,mandaat van gemeenschappelijle belang" verstaat. Het
arrest is, wat het mandaat van gemeenschappelijle belang betreft, interessant
op menig vlak. Niet aileen geeft het Hofvoor het eerst een omschrijving van
dit soort mandaat, maar bovendien geeft het de beeindigingsmogelijkheden
aan van het van nature onherroepelijle mandaat door middel van speciale
clausules, zich daarbij inspirerend aan het Franse recht.
Over een overname met redelijlee leansen op succes leon slechts onderhandeld
worden indien de vader, die zelf door zijn verschillende leinderen als hun
lasthebber was aangesteld, een consensus leon bereileen met de andere taleleen
van de Dupuis-familie om gezamenlijle een professionele onderhandelaar aan
te stellen. Het bestreden arrest van het Hof van Beroep van Bergen besliste
dat de door Marcel Dupuis ondertekende overeenkomst van overdracht van
26 augustus 1985, zijn dochter verbond. Haar brief van 10 december 1984
lcwam op een ongelegen tijdstip, omdat sinds 8 november 1984 verbintenissenjegens kandidaat-kopers waren aangegaan. De brief lean worden aangemerkt als een herroeping van de lastgeving om haar aandelen te verkopen.
Om die herroeping van de lastgeving af te wijzen, oordeelt het Hof van
Beroep dat het gaat om een lastgeving van gemeenschappelijk belang. De
voorziening in cassatie wordt verworpen.
Bij een gewoon mandaat worden in beginsel slechts de belangen van de
lastgever in aanmerking genomen. Dit blijft zo indien het belang van de
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lasthebber uitsluitend bestaat in het opstrijken van een loon. De herroeping
ad nutum is perfect mogelijk. Contractueel kan dit echter anders bedongen
worden, verrnits de herroeping ad nutum slechts een kenmerk van de
lastgeving betreft, en niet het wezen ervan. De gevolgen van een onherroepelijkheidsbeding in een gewoon mandaat maken het voorwerp uit van talrijke
betwistingen in rechtsleer en rechtspraak. De meest radicale stelling is dat dit
beding geherkwalificeerd kan worden als een clausule die de herroeping
onderwerpt aan een volledige vergoeding van de lasthebber. Een aandachtige
lectuur van de contracten toont inderdaad aan dat het recht om het mandaat
ad nutum te herroepen dikwijls behouden blijft, maar dat de uitoefening
ervan op een (dikwijls voorafvastgestelde) vergoeding zal recht geven.
855. Bij een mandaat van gemeenschappelijk belang gaat het om situaties
waarin de lasthebber eigen belangen nastreeft, onafhankelijk van een vergoeding, samen met de vertegenwoordiging van de lastgever. Het gaat soms
ook om mandaten die samenhangen met andere wederkerige overeenkomsten. Er zijn in het zakenleven talrijke voorbeelden waarin een lasthebber
wegens de omstandigheden een persoonlijk belang heeft bij de daadwerkelijke uitoefening van zijn mandaat en dit los van de vergoeding. Het Hofvan
Beroep van Bergen stelt zeer kordaat dat een lastgeving van gemeenschappelijk belang beheerst wordt door bijzondere regels, die de herroeping ad
nutum uitsluiten. De herroeping kan slechts om een rechtmatig motief, zoals
de fout van de lasthebber of omstandigeden die zo specifiek zijn dat de
herroeping de globale operatie niet stoort, zodat artikel 2003 B.W. dan
terzijde kan worden geschoven (Bergen, 29 oktober 1991, R.R.D., 1992,
222, noot Etienne, D.).
856. HYPOTHECAIR MANDAAT. - Het hypothecair mandaat dat door de
eigenaar van een grond verleend wordt op een ogenblik waarop de grond
niet bebouwd was, laat aan de lasthebber toe een hypothecaire inschrijving
op het goed te nemen, met inbegrip van de gebouwen die er later opgericht
werden, zelfs indien die bouw gebeurde door een derde, die evenwel niet
genoot van een afstand van het recht van natrekking (Rb. Aarlen, 8 november
1988, J.L.MB., 1989, 84).
857. NAAMLENING.- Op 10 november 1971 hebben elk van de 10 appellanten aan de administratie van de post van Antwerpen een aangetekende
zending diamanten toevertrouwd met bestemming New York. De postzak die
de pakjes bevatte, werd bij twee andere postzakken gevoegd. Deze zending
werd naar Brussel X verzonden en vervolgens naar het bureau van de
Luchthaven van Zaventem. De postzakken die op een karretje in de hal
van het postbureau neergelegd waren, werden weggenomen door een ploeg.
Dit blijkt uit het gerechtelijk onderzoek. Bij aankomst van het vliegtuig in
New York werd vastgesteld dat de postzakken verdwenen waren. De verdwijning moet noodzakelijkerwijze gebeurd zijn tussen het vertrek in Brus-
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sel en de aankomst in New York. Het arrest heeft vele vragen te beantwoorden maar slechts een interesseert ons hier en dat is de toelaatbaarheid en
de gevolgen van de naarnlening bij het instellen van een rechtsvordering.
Een overeenkomst van naamlening wordt door de hedendaagse rechtsleer en
de recente rechspraak van het Hof van Cassatie bepaald als een overeenkomst waarbij een persoon (de naamlener), zich, om niet of tegen een
bezoldiging, verbindt om in eigen naam, maar voor rekening van een
opdrachtgever, een of meer rechtshandelingen te stellen. Dit is in principe
geoorloofd, behalve wanneer onder de mom van naamlening wetsontduiking
verricht wordt. Bovendien mag de naamleningsovereenkomst er niet op
gericht zijn de rechten van derden te schaden. Aldus is een naamlening
teneinde een vordering in rechte in te stellen, aileen dan ongeoorloofd als ze
afbreuk doet aan de rechten van de tegenpartij of een wetsontduiking verbergt. In afwijking van het adagium nul ne plaide par procureur kan een
naamlener in rechte optreden voor rekening van een verborgen lastgever. De
voorwaarde is dat er geen onwettig belang is (bv. om een wettelijk verbod te
omzeilen) en dat de naamlening niet gebeurt in het nadeel van de rechten van
derden.
De naamleners handelden in casu voor rekening van de verzekeraars. Het
geschil draaide rond het verlies van de aangetekende zending diamanten met
bestemming New York en rond de aansprakelijkheid van het bestuur der
posterijen. Artikel 18 van de wet van 26 december 1956 op-dePostai-enst
bepaalt dat voor het verlies van een aangetekende zending het Bestuur
verplicht is aan de afzender de erin omschreven vergoeding te betalen. De
tien verweerders hadden ieder aan het Bestuur der posterijen een aangetekende zending diamanten met bestemming New York toevetrouwd. Twee
van hen werden door hun verzekeraars persoonlijk schadeloos gesteld.
Volgens art. 22 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekering treedt de
verzekeraar die de schade heeft betaald, in al de rechten van de verzekerde.
De naamleningsovereenkomst tussen de twee schadeloosgestelde verweerders en hun verzekeraar heeft bijgevolg geen afbreuk gedaan aan de belangen
van de eiseres, de Post. Indien de rechtsvordering door de verzekeraars was
ingesteld, had de eiseres niet kunnen betogen dat zij de bij vermeld art. 18
aan de afzenders toegekende rechten niet konden uitoefenen. De acht andere
verweerders daarentegen werden schadeloos gesteld door hun bankiers die
de verzekeringsnemers waren. Uit het bestreden arrest blijkt nergens dat die
verweerders handelden voor rekening van de verzekeraars die zich krachtens
een wettelijke of conventionele subrogatie op de rechten van afzenders
hadden kunnen beroepen. Door de geldigheid van de naamlening tussen
die verweerders aan te nemen, zonder na te gaan of die overeenkomst al dan
niet afbreuk deed aan de rechten van het bestuur der posterijen, is de
beslissing niet naar recht verantwoord.
Volgens het bestreden arrest hadden de verweerders terecht hun naam aan de
verzekeraars geleend om de vordering in te stellen. Het lijkt er niet op dat de
verweerders opdracht hadden gekregen om op te treden namens en voor
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rekening van de verzekeraars, die de vergoedingen aan hen of aan hun
bankiers hebben betaald. Ze handelden in eigen naam voor rekening van
de verzekeraars.
V ermits de naamlener handelt in eigen naam maar in het voordeel van
iemand anders, impliceert het beroep op een naamlener geen afwijking
van art. 702 van het Ger.W. dat op straffe van nietigheid oplegt om in de
dagvaarding de naam, voornaam en woonplaats van de eiser aan te duiden.
Dezelfde regel vindt men in art. 1026 van het Ger.W. dat oplegt in het
eenzijdig verzoekschrift op straffe van nietigheid de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de verzoeker aan te duiden, alsook desgevallend de
naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers. In casu beslist het Rof van Beroep dat de omstandigheid dat de
appellanten zich ertoe verbonden hebben aan hun verzekeraars de sommen
over te maken die zouden verkregen worden bij het welslagen van de
rechtsvordering die dezen hen hadden belast uit te oefenen, het bestaan niet
impliceert van een representatieve lastgeving waarop de regel nul ne plaide
par procureur desgevallend zou toegepast kunnen worden. Deze regel is niet
van toepassing op de niet representatieve lastgevingen.
Voor de rest handelt het arrest over het in Belgie van kracht zijnde Universele Postverdrag. Ret arrest spreekt ook over de aansprakelijkheid van de
post op grond van de wet van 26 december 1956. De luchtvervoerder die
voor rekening van de regie van de post handelt, moet beschouwd worden als
een uitvoeringsagent (Cass. 25 november 1993, Arr. Cass., 1993, 986; Rec.
Cass., 1994, 64, noot Broeckx, K.; JL.MB., 1994, 218).
Er is geen wettelijke bepaling die verbiedt dat een lasthebber voor met name
genoemde lastgevers een vordering instelt. Wanneer een lasthebber dus voor
zijn lastgevers optreedt, zijn deze de werkelijke partij in het geding. Ret
vonnis dat de vordering van de lasthebber afwijst, heeft gezag van gewijsde
ten aanzien van de lastgevers (Antwerpen, 24 maart 1993, R. W., 1994-95,
257, noot Broeckx, K, ,Vertegenwoordiging in rechten en naamlening in het
geding" ).

858. DE ADVOCAAT ALS LASTHEBBER. GARANTIE OP EERSTE VERZOEK. - Onclanks het autonoom en abstract karakter van een garantie op eerste verzoek,
wordt algemeen aangenomen dat de garant de uitvoering van de garantie mag
weigeren, telkens de begunstigde klaarblijkelijk misbruik maakt van zijn
recht de garantie af te roepen (zie de hierna volgende titel over Borgtocht).
Dit is niet aileen het geval indien de begunstigde frauduleus handelt of
bedrog pleegt, of indien de basisovereenkomst ongeoorloofd is we gens haar
strijdigheid met de openbare orde en goede zeden, maar ook wanneer het
beroep op de garantie strijdig is met de termen van de garantieovereenkomst.
In het kader van de controle van de formele conformiteit van de afroep met
de term en van de garantie (die in de eerste plaats bedoeld is om de garant te
beschermen) mag laatstgenoemde bij ontstentenis van een schriftelijke bijzondere volmacht gevoegd bij de afroep de garantie nochtans uitvoeren. In
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casu blijkt uit de voordien tussen aile betrokken partijen gevoerde briefwisseling dat diegene die de afroep heeft gedaan, hiertoe door de begunstigde
zelf gemandateerd werd. Ben advocaat die door de begunstigde gelast wordt
een beroep te doen op de garantie, heeft geen uitdrukkelijke lastgeving nodig
(Brussel, 5 april 1990, T.B.H., 1992, 82, noot).
859. ADVOCAAT. OMVANG MANDAAT AD LITEM.- De advocaat heeft in zijn
hoedanigheid van lasthebber ad litem niet de bevoegdheid om een dading aan
te gaan. Daarvoor heeft hij een bijzondere lastgeving nodig, waarvan het
bewijs in casu niet geleverd wordt (Luik, 6 maart 1992, R.R.D., 1992, 416).
Het feit aileen a1 dat de raadsman van de erfgenamen niet ze1fhet kwijtschrift
heeft ondertekend dat meegedeeld was door de verzekeraar, toont de afwezigheid van een bijzonder mandaat om een dading te s1uiten voldoende aan.
Ben advocaat is niet gerechtigd namens zijn client een dading aan te gaan,
tenzij de client hem daartoe een bijzondere volmacht heeft gegeven (Cass.,
18 november 1988, Pas., 1989, I, 313, noot; Arr. Cass., 1988-89, 341). Om
een dading te sluiten moet een advocaat in het bezit zijn van een uitdrukkelijk mandaat. Dit mandaat moet echter niet geschreven zijn. Ook in dit
verband kan de theorie van het schijnmandaat toegepast worden. Ben advocaat die een voorstel tot dading vanwege een confrater ontvangt en dit
aanvaardt, mag vertrouwen op de schijn van mandaat van die confrater,
zonder dat hij eerst moet nagaan _Qf_l[t_atstgenQ<:<_mde een uitdrukkelijk-mandaat heeft om een dergefi]Fvoorstel te formuleren (Arb. Brussel, 18 november 1991, JT.T., 1992, 53). Redelijkerwijze kan men niet vereisen dat een
advocaat die een klaar en duidelijk transactioneel voorstel ontvangt van een
confrater, eerst nagaat of deze wei een bijzonder mandaat kreeg om dit te
formuleren. Dit zou indruisen tegen de beroepsregelen van de advocatuur.
Ben advocaat die namens zijn client optreedt, wordt geacht drager te zijn van
de stukken. Hij hoeft niet drager te zijn van een bijzondere volmacht om een
klacht in te dienen namens zijn client, zelfs niet in het geval van klachtmisdrijf. Ben persoon werd vervolgd wegens schending van de Auteurswet
omdat hij namaakcassettes verkocht, te koop zette of in voorraad had voor
de verkoop. De klacht door de raadsman van de benadeelde vennootschappen
werd ingediend v66r zij zelf de vervolging instelden (Antwerpen, 21 maart
1991, R. W., 1992-93, 933, noot).
Het bewijsmiddel van de bekentenis moet uitgaan van de partij tegen wie ze
wordt aangevoerd. Ben advocaat heeft geen bevoegdheid om een bekentenis
te doen in naam van zijn client, behalve indien laatstgenoemde hem hiertoe
een bijzondere lastgeving heeft gegeven (Cass., 15 juni 1990, A. C., 1989-90,
1315; J.T., 1990, 659; Pas., 1990, I, 1169; R.W., 1990-91, 750).
860. De advocaat die optreedt als houder der stukken, treedt op als lasthebber van zijn client en moet aansprakelijk gesteld worden voor de laattijdigheid van het insteilen van een schade-eis. De fouten van de lasthebber
verbinden de lastgever, indien ze binnen de perken van de lastgeving begaan
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werden en op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of
overmacht kunnen uitmaken. Na een verkeersongeval oordeelde de politierechtbank van Vilvoorde dat de laattijdige indiening van de schadenota niet
te wijten was aan de fout van de burgerlijke partij zelf, vermits deze haar
dossier toevertrouwde aan de raadsman die haar zaak in eerste aanleg en in
beroep behartigd had. De burgelijke partij vroeg dan, omdat er geen voomitgang gemaakt werd in de afhandeling van haar zaak, het dossier terug aan
haar eerste raadsman. Slechts op dit ogenblik kon ze de huidige raadsman
gelasten de zaak terug aanhangig te maken. Er kan geen fout in hoofde van de
burgerlijke partij verweten worden. Brandts werd veroordeeld door de politierechtbank van Vilvoorde om aan de burgerlijke partij een provisioneel
bedrag van 50.000 frank te betalen. Het vonnis werd bevestigd door de
correctionele rechtbank van Bmssel. Na neerlegging van het deskundigenverslag werd Brandts door de politierechtbank van Vilvoorde veroordeeld tot
het betalen van 75.825 frank aan de burgerlijke partij. De correctionele
rechtbank van Brussel deed dit vonnis teniet en veroordeelde Brandts tot
het betalen van een schadevergoeding van 509.620 frank. Dat vonnis werd
door het Hof van Cassatie vemietigd. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het
vonnis inderdaad niet antwoordde op een middel in verband met de vergoedende interesten. Er gebeurt een beperkte verwijzing naar de correctionele rechtbank van Leuven m.b.t. de veroordeling van Brandts tot de betaling
van de vergoedende interesten. De rechtbank van Leuven zegt dat de
beklaagde niet gehouden is tot de vergoedende interesten voor de periode
van 15.11.1979 tot 5.11.1982. De burgerlijke partij moet de gevolgen dragen
van de fout van haar nonchalante advocaat (Corr. Leuven, 15 mei 1986,
R. G. A. R., 1988, nr. 11336).
861.

VERDELING VAN DE ERELONEN VOLGENS DE GELEVERDE PRESTATIES. -

Aan een college van twee advocaten werd een opdracht gegeven door de
rechtbank. Nadien werd een vraag over de verdeling van de honoraria
voorgelegd aan een scheidsrechterlijk college dat samengesteld was uit
een raadsheer in het Hofvan Beroep van Mons en een advocaat van de balie
van Charleroi. Er wordt beslist dat indien een van de twee advocaten er in
toegestemd heeft, zij het stilzwijgend, dat heel het werk verricht werd door
de andere, hiemit een stilzwijgende aanvaarding volgt van het beginsel dat
de honoraria verdeeld worden. In casu krijgt de werkende mier 5/6 van het
geheel van de honoraria. De totale afwezigheid van participatie aan de
honoraria is slechts te rechtvaardigen in extreme gevallen waarin een lasthebber, aan wie uitdmkkelijk bepaalde taken opgedragen werden, deze niet
of zeer slecht heeft uitgevoerd (Scheidsr. Uitspr., 28 mei 1985, T.B.H., 1988,
815).
862. DE NOTARIS ALS LASTHEBBER.- Wanneer een client zijn notaris, die dit
aanvaardt, ermee belast een geldsom in bewaring te nemen die bestemd is om
uitgeleend te worden aan een vennootschap in oprichting, is de notaris niet de
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lasthebber van die vennootschap, maar wel van zijn client. De vermelding
van de bestemming van de fondsen maakt van een studierekening geen
gerubriceerde rekening (zelfs geen collectieve gerubriceerde rekening).
Die vermelding verhindert niet dat de sommen die gestort worden op de
studierekening, vermengd worden, en verhindert niet het verlies van hun
individualiteit. Men kan dus zeggen dat de fondsen aan de notaris toebehoren
en dat laatstgenoemde erover kan beschikken (Antwerpen, 20 april 1993,
Rev. Not. B., 1993, 454). Onze rechtsorde kan niet goed overweg met
fiduciaire rechtsverhoudingen, zodat vaak geen doelmatige bescherming
wordt geboden aan de rechthebbenden tegenover de schuldeisers van de
titularis van de rekening (zie Dirix, E., ,Kwaliteitsrekeningen", T.P.R.,
1996, 75, nr. 4).
Een brief die de bedoeling van de eigenaar aanduidt om een bepaald
onroerend goed te verkopen tegen een bepaalde prijs, moet ontleed worden
als een aanbod dat nog slechts aanvaard moet worden. Het bewijs dat de
notaris door de eigenaar gemandateerd werd om een onroerend goed te
verkopen, kan met alle middelen van recht bewezen worden door de derde
met inbegrip van vermoedens. Beweerd werd door de andere partij dat er in
werkelijkheid geen mandaat gegeven werd om te verkopen, maar dat de
notaris slechts een opdracht had gekregen om te onderhandelen met het oog
op het vinden van de meest biedende koper. Maar de termen zelfvan de brief
van de notaris, die toch een profes_sioneel_is terz~e, impjiceren n!>odzakefi.jfer-Wijze het bestaanvan-eim mandaat in zijnen hoofde om te verkopen. De
rechtbank vindt dat het bewezen is dat de notaris een aanbod deed aan twee
echtparen en dat hij gemandateerd was om dit te doen. De koop is dus
gesloten door de eerste aanvaarding (Bergen, 26 januari 1993, Rev. Not. B.,
1993, 309; R.R.D., 1993, 254).
De vraag rijst of de verweerders aan hun notaris mandaat hebben gegeven om
een dading af te sluiten. De bewijsregeling inzake dading in art. 2044 B.W.
geldt enkel tussen partijen. Een derde mag het mandaat bewijzen met
getuigen of vermoedens. Daarenboven kan een beroep gedaan worden op
de theorie van het schijnmandaat. De grondslag van de theorie van het
schijnmandaat ligt in de bescherming van het rechtmatig vertrouwen van
de derde te goeder trouw wiens belang primeert, zelfs buiten de fout van de
schijnverwekker (Rb. Brugge, 10 december 1992, T. VB.R., 1993, 28). De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de notaris leed voor eisers geen twijfel, daar hij door verweerders was aangesteld, voordien in hun naam had
onderhandeld en in een brief zelfs uitdrukkelijk stelde dat het voorstel
uitging van een van de verweerders. De rechtbank besluit dat verweerders,
op basis van het schijnmandaat van de notaris gebonden zijn door diens
voorstel, en, zodra het door de eisers was aanvaard, door de aldus tot stand
gekomen overeenkomst.
863. DE DEURWAARDER ALS LASTHEBBER. - Bij deurwaardersexploot werd
de brief van een werkgever aan zijn werknemer betekend. Daarin werd zijn
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onmiddellijk ontslag wegens overtreding van het arbeidsreglement te zijner
kennis gebracht Het deurswaardersexploot maakte nochtans geen melding
van de brief van de verkoopschef, waamaar in de ontslagbriefverwezen werd
en waarin, zoals vereist, de als dringende reden aangevoerde feiten werden
omschreven. Aldus zijn de als dringende redenen aangevoerde feiten niet op
geldige wijze en binnen de gestelde termijn van drie dagen aan de werknemer betekend, zodat ze niet in aanmerking kunnen worden genomen ter
rechtvaardiging van het ontslag om dringende redenen. De fout van de
deurwaarder bestond erin de brief van de verkoopschef niet mee te betekenen, hoewel hem dit opgedragen was. De fout die terzake begaan werd door
de lasthebber binnen de perken van de lastgeving, verbindt de ontslaggevende werkgever. De contractuele fout door de lasthebber, de gerechtsdeurwaarder, maakt hem schadeplichtig ten aanzien van de lastgever. Als de
lastgever door de fout van de lasthebber een kans verliest, moet laatstgenoemde hem daarvoor schadeloos stellen, voor zover het verlies van de kans
vaststaat en de kans emstig en reeel was. Het Arbeidshof meent echter dat de
als dringende redenen aangevoerde feiten, zelfs als ze regelmatig aan de
werknemer zouden zijn betekend, naar alle redelijkheid niet als dusdanig
zouden aanvaard zijn. De beweerde feiten komen geenszins als correct voor
en waren blijkbaar het gevolg van een ondoelmatige controle van de werkgever (Arbh. Antwerpen, 15 februari 1988, R. W., 1987-88, 1370).
Door een deurwaarder werden voorwerpen opgeladen en naar de verkoopzaal overgebracht. Achterafbleek dat deze voorwerpen niet aan de beslagene
doch aan de eiser toebehoorden. De voorwerpen werden teruggebracht, maar
de eiser beweerde dat sommige goederen beschadigd werden. De reden van
de vergissing was dat de beslagene inmiddels was verhuisd en de aangeslagen goederen had verplaatst De vergissing werd begaan door een gesubstitueerde gerechtsdeurwaarder die optrad namens een collega. De eiser
vordert de veroordeling van de gerechtsdeurwaarder die zich liet vervangen
tot betaling van een materiele schadevergoeding van 5.526 frank en van een
morele schadevergoeding van 5.000 frank. De deurwaarder beweert dat hij
niet kan instaan voor de eventuele quasi-delictuele fout van de collega die
hem heeft vervangen. De gerechtsdeurwaarder is niet opgetreden als aangestelde van zijn collega, zodat de aansprakelijkheid op grond van art. 1384,
3de lid B.W. geen toepassing kan vinden. Zowel bij het verrichten van de
betekeningen, als bij het uitvoeren van een vonnis wordt de taak van een
gerechtsdeurwaarder beheerst door de regels m.b.t. de lastgeving. Luidens
art. 1994 B.W. is de deurwaarder-lastgever in bepaalde gevallen aansprakelijk voor de uitvoering door de lasthebber, maar indien in hoofde van de
lastgever geen persoonlijke fout kan worden weerhouden, kan op grond van
een onrechtmatige daad zijn aansprakelijkheid niet worden ingeroepen door
een derde-schadelijder (Vred. Gent, 26 december 1986, T.G.R., 1989, 54,
noot).
Het verzet in strafzaken is niet ontvankelijk, wanneer het wordt betekend na
het verstrijken van de termijn, zelfs als de vertraging te wijten is aan de fout
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van de gerechtsdeurwaarder, die optreedt als lasthebber van de verzetdoende
partij. De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever,
wanneer zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan. Zij kunnen op
zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht
opleveren (Cass., 8 september 1993, A. C., 1993, nr. 335).
864. DE V ASTGOEDMAKELAAR ALS LASTHEBBER. - Een handelaar ondertekende in mei 1977 een overeenkomst waarbij hij een vastgoedmakelaar
opdracht gaf een ovememer te zoeken voor zijn handelszaak. De opdracht
werd verleend voor 8 maanden, waama deze door beide partijen kon worden
opgezegd mits een vooropzeg van 3 maanden. De vastgoedmakelaar stelt dat
verweerder de handelszaak zelfheeft te gelde gemaakt en aldus de overlating
onmogelijk heeft gemaakt. Op grond van de termen van het contract maakt
hij aanspraak op een vergoeding, die gelijk is aan de helft van het bedongen
commissieloon, zijnde 64.000 frank + B.T.W. Er werd nooit formeel een
einde gesteld aan de opdracht. De makelaar heeft evenwel nooit, al was
het maar een kandidaat-ovememer naar de verweerder gestuurd. Hij
onderhield niet het minste contact met zijn client. Dit blijkt uit het feit
dat, hoewel de verweerder zijn stock van de hand deed en het goed
reeds in 1980 (meer dan 3 jaar na de overeenkomst) verhuurde voor een
anderssoortige handelszaak, het tot medio 1982 duurde vooraleer de
vastgoedm_akelaar .hiemp reageerde. _De_rechtbank .stelL dat -de-eigenaar-uit
het stilzwijgen van de makelaar gedurende meer dan 3 jaar mocht besluiten
dat de overeenkomst een einde had genomen en dat een formele opzegging
niet meer noodzakelijk was (Rb. Brugge, 24 december 1992, T. VB.R., 1993,
35).

Op 23 februari 1988 verleende verweerder aan een vastgoedmakelaar voor
een termijn van 12 maanden een exclusieve verkoopsopdracht m.b.t. een
pand gelegen in Brugge. De verkoopprijs werd bepaald op 13.500.000 frank,
met dien verstande dat de verweerder zich een levenslange huur voorbehield,
tegen 35.000 frank per maand. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge
stelt dat een exclusieve verkoopsopdracht niet het recht ontzegt aan de
eigenaar om zelf zijn eigendom te verkopen. Hij moet er zich alleen maar
van onthouden andere makelaars in te schakelen, en moet aan de makelaar
een commissieloon betalen, indien hijzelf het pand zou verkopen aan een
door de makelaar aangebrachte client. In casu bleek echter dat het immobilienkantoor geen aanspraak kon maken op een commissieloon. Het kantoor
bewijst niet dat ze de kandidaat-kopers hebben aangebracht (Rb. Brugge,
24 december 1992, T. V.B.R., 1993, 3?).
865. In 1981 was tussen de verweerder en een vastgoedmakelaar een contract gesloten, waarbij de verweerder aan de makelaar volmacht verleende tot
de alleenverkoop van een onroerend goed. De minimumverkoopprijs werd
vastgesteld op 5.250.000 frank, terwijl het mandaat van alleenverkoop niet
beperkt was in de tijd. De overeenkomst is zo opgesteld dat de vastgoed-
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makelaar altijd recht heeft op een commissieloon van 5% van de verkoopprijs, ongeacht het feit of de verkoop met of zonder zijn tussenkomst wordt
gerealiseerd, al of niet mits voorafgaandelijke kennisgeving. De medecontractant verbindt zich tot het betalen van een commissie ten belope van 1%
van de in dezelfde overeenkomst vastgestelde verkoopprijs indien de overeenkomst wordt opgezegd. De woning van de verweerder wordt verkocht
zonder tussenkomst van de makelaar. Het compromis dateert van 29 juni
1981, de notariele akte werd verleden op 28 januari 1982. De rechtbank stelt
de vraag naar de kwalificatie van de overeenkomst. In overeenkomsten met
vastgoedmakelaars met het oog op de verkoop van een onroerend goed,
wordt de opdracht meestal beperkt tot het laten stellen door de makelaar van
louter materiele handelingen (verrichten van prospectie, het samenbrengen
van kandidaat-kopers met de opdrachtgever, het voeren van onderhandelingen in naam van de opdrachtgever). Dergelijke overeenkomsten moeten als
een aanneming van werk worden beschouwd. In casu behelsde de opdracht
van de vastgoedmakelaar meer. Hij kreeg ook toelating tot het stellen van
rechtshandelingen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar lastgeving. Het
betreft bijgevolg een gemengd contract, waarbij moet worden nagegaan
wat de belangrijkste opdracht is. De rechtbank besluit dat hij hoofdzakelijk
als lasthebber optreedt van de medecontractant en dat het mandaat tot het
sluiten van een verkoopovereenkomst het hoofdelement is, terwijl het overige slechts bijkomstig is. Door toepassing van de absorptietheorie zijn de
regels van lastgeving van toepassing op de overeenkomst van 21 januari
1981. Dit heeft als gevolg dat het, in het licht van het cassatiearrest van
6 maart 1980, tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort om het bedongen
commissieloon te verminderen tot een billijke vergoeding van bewezen
diensten, als wordt vastgesteld dat deze commissie buiten verhouding staat
tot de bewezen diensten. Rekening houdend met de zeer beperkte inspanningen van de vastgoedmakelaar, wordt er naar billijkheid een vergoeding
toegekend van 15.000 frank (Rb. Gent, 21 december 1990, TB.B.R., 1992,
84).
De vastgoedmakelaar die de bevoegdheid heeft om namens zijn opdrachtgever rechtshandelingen te stellen, moet als een lasthebber worden beschouwd.
Hieruit vloeit voort dat het mandaat steeds herroepbaar is en dat het loon van
de mandataris door de rechter kan worden gematigd (Gent, 4 december 1990,
R. W., 1990-91, 1374; Rec. Gen. Enr. Not., 1993, 380, noot Culot, A.).
Een echtpaar wenst zijn woning te verkopen. Het ontvangt een brief van een
vastgoedmakelaar die zijn diensten aanbiedt. Het echtpaar wil een verkoopprijs van minimum 2.500.000 Fr. Het makelaarsloon wordt op 5% van de
koopprijs bepaald. Dat zal ook verschuldigd zijn in de hypothese dat de
woning verkocht wordt aan een koper die niet rechtstreeks door de vastgoedmakelaar aangebracht wordt. In casu doet deze hypothese zich voor. Het
echtpaar verkoopt zonder tussenkomst van de vastgoedagent. De Rechtbank
van Eerste Aanleg van Antwerpen veroordeelt het echtpaar om 146.250 Fr
als makelaarsloon te betalen. Het Hof van Beroep van Antwerpen vemietigt
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het vonnis om de volgende redenen. Een makelaarsovereenk:omst dient als
een huur van diensten beschouwd te worden, behoudens wanneer de makelaar opdracht heeft gekregen om bepaalde rechtshandelingen te stellen. In dit
geval is hij de lasthebber van zijn client. De lastgever mag steeds de
lastgeving herroepen. Hij is dan gehouden de lasthebber de voorschotten
en de kosten te vergoeden, alsmede hem zijn loon te betalen indien dit
beloofd was. De rechter kan het overeengekomen loon verminderen wanneer
hij stelt dat dit buiten verhouding staat met de geleverde diensten. De
opdrachtgever is anderzijds gerechtigd om overeenkomstig art. 1794 B.W.
- dat van toepassing is op om het even welk materieel of intellectueel werk
voor zover het gaat om een aanneming van werk dat door zijn voorwerp of
door een uitdrukkelijke tijdsduur is bepaald- eenzijdig een einde te stellen
aan de huur van diensten, op voorwaarde dat de aannemer schadeloos wordt
gesteld voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij die aanneming
had kunnen winnen. Overeenk:omstig art. 1134, 3de lid B.W. moeten de
overeenkomsten te goeder trouw uitgevoerd worden en is het een contractspartij verboden misbruik te maken van de rechten die zij uit de overeenk:omst
put. Dit veronderstelt een zodanig misbruik dat, wanneer die partij uitsluitend in haar eigen belang gebruik maakt van een recht dat zij aan de
overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel haalt dat buiten verhouding
staat tot de correlatieve last van de andere partij (Antwerpen, 17 aprill989,
Pas., 1989, II, 261).
Na het overlijden van haar echtgenoot gaf een weduwe aan een makelaar een
exclusieve opdracht tot verkoop van haar handelszaak, een tearoom. De
handelszaak werd verkocht. De betwisting betreft het bedrag van het gevorderde commissieloon dat hoger lag dan algemeen gangbaar is in deze sector.
Het Hof van Beroep van Gent stelt dat indien een tussenpersoon van zijn
principaal ook een bevoegdheid heeft gekregen om rechtshandelingen te
verrichten, de overeenkomst als lastgeving moet worden gekwalificeerd
veeleer dan als een verhuur van diensten. De rechter kon een kennelijk
overdreven loon matigen. Het Hof is van oordeel- in strijd met de mening
van de eerste rechter - dat het aangerekende loon (20% van de verkoopprijs) buiten verhouding staat met de gepresteerde diensten en dater derhalve
aanleiding bestaat tot matiging. In deze zaak stelt de vastgoedmakelaar dat
de door hem aangestelde zelfstandige agent geen aanspraak op een commissieloon kan maken zolang hij zelfniet is uitbetaald door zijn opdrachtgever.
Het Hof stelt dat de zelfstandige tussenpersoon- hij is geen aangestelde zijn opdracht uitgevoerd heeft en dat daardoor onmiddellijk zijn recht op
commissieloon is ontstaan, in casu 25% van het loon van de vastgoedagent.
Aangezien hij bij het sluiten van de overeenk:omst optrad in naam en voor
rekening van de principaal is hij in juridische zin beschouwd geen makelaar,
maar een handelsagent - een zelfstandig handelsagent - op wie, bij
afwezigheid van een contractuele regeling betreffende de verhouding principaal/agent, de wetsbepalingen aangaande de mandaatsovereenkomst toepasselijk zijn. De betaling van een loon voor mandaten is, gelet op de
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gedaantewisseling van onze maatschappij, geen uitzondering meer (Gent,
8 november 1988, R. W., 1989-90, 715).
Hoe de partijen hun overeenkomst kwalificeren is niet doorslaggevend. De
rechter is bevoegd het makelaarsloon te matigen. Het vereiste van goede
trouw bij het tot stand komen van een overeenkomst verzet er zich tegen dat
een richtprijs voor de verkoop wordt vastgesteld waarvan een professioneel
het kennelijk overdreven karakter moet beseffen. De rechtbank is dan ook
van oordeel dat op de vraag van verweerder tot matiging van het loon kan
worden ingegaan (Vred. Hamme, 15 december 1987, T. Vred., 1990, 8).
866. De overeenkomst waarbij een immobilienagentschap, dat belast is met
het zoeken naar gegadigde kopers, de bevoegdheid krijgt om aankoopsbeloften te laten opstellen tegen een bepaalde prijs, voorschotten te ontvangen
en kwijtingen ervan te geven, is een gemengd contract van huur van diensten
en van lastgeving. De clausule waarbij bedongen wordt dat het gehele
commissieloon verschuldigd is, zelfs indien de eigenaar van de verkoop
afziet v66r het verstrijken van de exclusiviteitstermijn van het contract, is
geoorloofd. Deze clausule is niet speculatief en behoudt een vergoedend
karakter (Rb. Brussel, 20 november 1990, Pas., 1991, III, 50).
867. Op 12 november 1987 kwam een overeenkomst tot stand tussen de
partijen. Daarbij gelastten de eigenaars van een villa met grond een vastgoedmakelaar dit goed te koop aan te bieden. Het commissieloon voor deze
opdracht werd vastgelegd op 180.000 frank. Deze opdracht werd bij exclusiviteit gegeven voor een termijn van 4 maanden, verlengbaar voor telkens
eenzelfde periode tenzij een der partijen de overeenkomst opzegde met
eerbiediging van een termijn van 6 dagen. De overeenkomst stipuleert verder
dat de bedongen vergoeding van 180.000 frank eveneens verschuldigd is
indien de eigenaar gedurende de periode van de exclusiviteit het onroerend
goed zelf zou verkopen of indien de koper, ongeacht het tijdstip van de
verkoop en ongeacht de verkoopprijs, een kandidaat-koper zou zijn die werd
aangebracht door de vastgoedmakelaar. De eigenaars zegden de overeenkomst op per brief van 21 februari 1988,- opzeg die per 27 maart 1988 een
einde stelde aan het contract. Maar op 1 apri11988 b1ijkt een authentieke akte
van verkoop van het onroerend goed verleden te zijn, dit is vier dagen na de
beeindiging van de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat het beding
waarbij de commissie eisbaar blijft, indien na beeindiging van de overeenkomst de eigenaars hun goed verkopen aan een vroegere kandidaat, nietig is,
omdat dit beding aan geen enkele beperking in de tijd onderworpen is (Rb.
Tongeren, 19 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 369).
868. De partij die een contract ondertekent, aanvaardt hierdoor de hele akte.
Dit is zelfs zo indien zij deze blindelings heeft ondertekend, zonder kennis te
hebben genomen van de standaardbepalingen, omdat ze het volle vertrouwen
had in de tegenpartij. Een contract, waarbij een vastgoedagentschap de
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opdracht ontvangt om een goed te verkopen, d.w.z. om voor de opdrachtgever een rechtshandeling te stellen, is een mandaat. Art. 1152 B.W., op grond
waarvan forfaitair vastgestelde schadebedingen niet mogen worden verminderd, is niet van toepassing op het mandaat, aangezien de lastgeving in
beginsel een contract om niet is en, zo een loon werd gedongen, dit maar
een billijke vergoeding voor de geleverde diensten kon zijn (Antwerpen
3 maart 1987, T.B.B.R., 1989, 237, noot Philippe, D.). De rechtspraak blijft,
zoals men kan opmaken uit dit overzicht, verdeeld, over de kwalificatie van
de overeenkomst. Bepaalde uitspraken opteren voor het mandaat, andere
voor de aannemingsovereenkomst. Over het onderscheid tussen deze twee
overeenkomsten: zie Simont, De Gavre en Foriers in hun overzicht van
rechtspraak, R.C.J.B., 1986, 392 e.v. Volgens de annotator die verwijst naar
het economisch mechanisme van de onroerende agentuurovereenkomst, bestaat de essentiele rol erin om koper en verkoper in contact te brengen en
erover te waken dat alle formaliteiten betreffende een goede afloop van de
koop vervuld worden. M.a.w. men kan in een onroerende agentuurovereenkomst zonder de essentiele opdracht te miskennen, gerust aan de klant de
zorg overlaten om zelfhet contract te tekenen. Volgens de annotator zijn het
verlenen van de materiele prestaties die eigen zijn aan de aannemingsovereenkomst toch wel het essentiele punt in het contract met een vastgoedagent.
Men weet dat de schadevergoedingsclausule vemietigd kan worden door de
rechter wanneer het bedrag ervan elk vergoedend karakter uitsluit en een
bedrag inhoudt dat buiten verhouding staat met de bij het sluiten van de
overeenkomst voorzienbare schade. In tegenstelling tot andere rechtsstelsels
met name met het Franse recht, laat ons Hof van Cassatie geen reductie toe
van de overdreven strafclausule. Een bedrag van 300.000 frank lijkt wel een
redelijk salaris indien de vastgoedagent erin slaagt een goed van 10 miljoen
te verkopen.
869. Een echtpaar, eigenaar van een onroerend goed in St.-Joost-ten-Node,
geeft lastgeving aan een vastgoedmakelaar om het goed te verkopen voor
550.000 frank. Ret echtpaar Urf ondertekende op 9 november 1987 een
koopcompromis. Maar op 18 november tekende de vastgoedmake1aar met
het echtpaar U.G. een tweede koopcompromis. De vastgoedmakelaar schrijft
het echtpaar Urf nog dezelfde dag om hen te melden dat zijn lastgevers het
koopcompromis van 9 november niet bekrachtigd hebben en bijgevolg stort
hij hun het voorschot van 55.000 frank terug. De twee kopers beweren echter
de waarachtige verkrijgers te zijn met wie het echtpaar de authentieke akte
moet verlijden. De eigenaars en de vastgoedmakelaar beschouwen slechts
het tweede koopcompromis als het koopcontract dat gevolgen moet sorteren.
Was de bekrachtiging door de eigenaars wel nodig, aangezien de vastgoedmakelaar een lastgeving had om zonder voorbehoud te verkopen? In het
koopcompromis evenwel werd uitdrukkelijk vermeld dat de vastgoedmakelaar handelde onder voorbehoud van een bekrachtiging van de eigenaars. Een
vastgoedmakelaar die gemandateerd wordt om een onroerend goed te ver-
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kopen, mag toch nog het verkoopcompromis onderwerpen aan de latere
bekrachtiging van de lastgever. Het gaat hier niet om een zuiver potestatieve
voorwaarde vermits de realisatie van de voorwaarde (de bekrachtiging)
afhangt van de wil van de schuldeiser en niet van de debiteur. De overeenkomst die ondertekend wordt onder voorbehoud van de bekrachtiging, is een
verkoopbelofte die slechts onmiddellijk de kandidaat-kopers bindt (Rb.
Brussel, 28 november 1989, Res. Jur. Imm., 1990, 261).
870. In de overeenkomst van 1 december 1982 heeft Mevr. D'Hondt het
studiebureau Imeco - een vastgoedagent - belast om op uitsluitende en
onherroepelijke wijze de overdracht van een handelszaak - een rusthuis
voor bejaarden - te negocieren en af te sluiten, om het handgeld en het
voorschot te ontvangen en de koop te tekenen. De vergoeding van deze
opdracht wordt vooraf betaald bij het storten van het handgeld. De voorgestelde koopprijs is 950.000 frank. Het handgeld werd ter beschikking gesteld
onder vorm van een aanvaarde wissel. De kandidaat-koper ziet later afvan de
koop. De definitieve koopovereenkomst, inclusief de handelshuur, wordt niet
getekend. Er is geen fout in hoofde van de overdrager, Mevr. D'Hondt. Het
koopcompromis was gesloten onder opschortende voorwaarde dat het goed
in staat moest worden gesteld om aan de normen van een rusthuis te beantwoorden. Uit geen enkel element dat aan het Hof ter beoordeling werd
voorgelegd blijkt dat de tussenpersoon zou hebben gepoogd om de betaling
van het handgeld te bekomen ten laste van de kandidaat-koper die besliste af
te zien van de koop. De tussenpersoon heeft de wisselbrief die hij op de
kandidaat-koper had getrokken, niet geprotesteerd en hij heeft nagelaten het
bedrag eventueel langs gerechtelijke weg te vorderen. Het is door toedoen
van de tusssenpersoon zelf dat betaling van het handgeld niet werd bekomen,
terwijl hij enkel daarvan zijn commissieloon kon afhouden. Bijgevolg roept
de overdrager terecht de niet-uitvoering van de verplichtingen van de tussenpersoon als lasthebber in (Brussel, 14 mei 1991, T. Aann., 1993, 90).
871. STATUUT VAN DE FILIAALHOUDER: BEZOLDIGDE LASTHEBBER. - Op het
einde van de jaren 1970 ontstond er deining onder de filiaalhouders van het
Gemeentekrediet van Belgie omdat velen ontevreden waren over hun statuut.
De filiaalhouders achtten zich in hun belangen geschaad, begonnen de
problematiek te bestuderen, en richtten, teneinde hun belangen te behartigen,
een soort beroepsfederatie op: de Nationale Unie der Agenten van het
Gemeentekrediet V.Z.W. Een eensgezinde rechtspraak beschouwt die filiaalhouders als lasthebbers van het Gemeentekrediet. Dit blijkt uit de volgende
uitspraken.

Wie als zaakvoerder optreedt van een agentschap van een openbare kredietinstelling, is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst maar door een
bezoldigde lastgeving, al is hij gebonden aan richtlijnen en al houdt de
opdrachtgever toezicht op de administratie en de boekhouding van het
agentschap. Uit de omstandigheden evenwel blijkt dat er, ondanks een
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economische afhanke1ijkheid, geen juridische band van ondergeschiktheid
bestaat. De werknemer beweert de hoedanigheid van hande1svertegenwoordiger te hebben. De werkgever kan het vermoeden weerleggen door te
bewijzen dat de werknemer in werke1ijkheid en gedurende de he1e contractuele verhouding gebonden is krachtens een overeenkomst die verschilt van
de arbeidsovereenkomst (Arbh. Brusse1, 13 december 1989, TS.R., 1992,
432). Bij arrest van 25 maart 1991 (AR nummer 9056) heeft het Hof van
Cassatie dit arrest bevestigd.
Zaakvoerders van bankagentschappen en agenten van het Gemeentekrediet
van Be1gie zijn niet onderworpen aan het regime van de socia1e zekerheid van de 1oontrekkende werknemers. Dit is toch zo indien ze geen
arbeidsovereenkomst ges1oten hebben. Vo1gens een rondschrijven nummer
28/7/1987 van de Bankcommissie zijn de afgevaardigde agenten onafhanke1ijken die aan een strikt toezicht onderworpen zijn. De agenten van het
Gemeentekrediet van Be1gie zijn 1asthebbers (Arbrb. Luik, 11 december
1990, TS.R., 1991, 232.).
Bij de uitlegging van een overeenkomst dient de voorkeur te worden gegeven
aan de kwalificatie die de partijen ze1f gegeven hebben, tenzij bewezen is dat
deze kwa1ificatie niet strookt, hetzij met de bedoeling van de partijen bij het
s1uiten van de overeenkomst, hetzij met haar bedingen of met de uitvoering
ervan. Diegene die, op grond van een a1s mandaat gekwa1ificeerd contract,
a1s zelfstaridig agenc een- agentscliap van eeii-openoare-:tcredietinsfelling
uitbaat, is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, maar wei door
een bezo1digd mandaat. Dit is ook zo a1s hij verp1icht is bepaa1de onderrichtingen van de lastgever in acht te nemen en als hij diens contro1e moet
du1den, nu uit de elementen van de zaak niet b1ijkt dat hij, ondanks een
economische afhanke1ijkheid, aan de juridische ondergeschiktheid van deze
kredietinstelling is onderworpen. Het gaat om een filiaa1houder van het
Gemeentekrediet van Belgie (Arbh. Antwerpen, 23 november 1989, Pas.,
1990, II, 110). De rechtbank 1eidt uit de werkelijke verhouding tussen
partijen af dat de agent van het Gemeentekrediet een 1asthebber is. De
mandataris heeft a1s opdracht we1bepaalde rechtshandelingen te verrichten
in de p1aats en voor rekening van de opdrachtgever, in tegenstelling tot de
werknemer die uits1uitend materiele hande1ingen verricht voor rekening van
een werkgever (Arbrb. Leuven, 8 januari 1987, TS.R., 1990, 62; Arbrb.
Nijve1, 16 apri11986, TS.R., 1990, 67, noot G.H.). In casu hadden de partijen
hun contract uitdrukkelijk gekwalificeerd als een 1astgeving. De verbintenis
om rekening af te 1eggen voor zijn activiteiten en het feit dat de overeenkomst op grond van emstige redenen kan worden verbroken en een beroep
kan worden gedaan op een verzoeningscomite is niet onverzoenbaar met die
kwa1ificatie (Arbh. Brussel, 11 september 1987, Rechtspr. Arb., 1988, 99).
B1ijkbaar gaat het ook hier om een zaakvoerder van het Gemeentekrediet.
De N.M.K.N. me1dt aan een agente dat zij het mandaat, dat de agente werd
ver1eend op 1 december 1981, wenst te beeindigen. De tussen partijen
schrifte1ijk ges1oten overeenkomst werd een mandaatovereenkomst ge-
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noemd. Ret Arbeidshof van Antwerpen stelt dat de zaakvoerder van een
plaatselijk agentschap verbonden is met de openbare bankinstelling door een
gemengde overeenkomst die met commissies wordt bezoldigd. Deze gemengde overeenkomst bevat zowel een verhuring van diensten als een
lastgeving. Gelet op de aard van de te stellen handelingen, namelijk bankverrichtingen, moet de lastgeving als doorslaggevend worden beschouwd.
De omstandigheden die betrokkene ter staving van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst inroept, wijzen weliswaar op een economische afhankelijkheid, maar geenszins op een juridische ondergeschiktheid (Arbh. Antwerpen, 4 december 1989, Soc. Kron., 1991, 304, noot; in dezelfde zin:
Arbrb. Leuven, 8 januari 1987, Arbrb. Mechelen, 13 januari 1987 en Arbrb.
Brussel; 16 april1986; Arbh. Antwerpen, 23 november 1989 enArbrb. Luik,
11 december 1990). De beheerders van agentschappen van het Gemeentekrediet worden als zelfstandigen beschouwd zowel door de bankcommissie
als door de RSZ, het Ministerie van Financien, het Ministerie van Sociale
Voorzorg en het Ministerie van Middenstand.
872. BANKRECHT.- Ret geding voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Bergen betreft de controversiele vraag naar de aansprakelijkheid bij de
uitvoering van een overschrijvingsorder, waarvan de aanduidingen m.b.t.
de begunstigde verkeerd zijn, met de tussenkomst van twee banken die de
elektronische weg gebruiken. In zo'n geval bestudeert de rechter de juridische aard van de overschrijving en van de gevolgen die emit voortvloeien,
zowel vanuit het oogpunt van de grondslag van de vordering in schadevergoeding die door de opdrachtgever ingesteld werd tegen de tweede bank,
als vanuit het oogpunt van de verbintenissen die wegen op elke partij die in
de operatie tussenkomt. De feiten zijn als volgt. Om het rekeningnummer dat
door een van zijn schuldeisers meegedeeld werd, geloofwaardig te maken,
brengt de Belgische Staat een rectificatie van dit nummer aan door toevoeging van een cijfer in de centrale groep en door wijziging van het nummer
van de check-digit dat zich bevindt na het tweede streepje en geeft een
overschrijvingsopdracht aan de bank. De naam van de begunstigde is correct.
Ret rekeningnummer is echter verkeerd en de overschrijving gebeurt ten
voordele van een derde die kort nadien failliet verklaard wordt. De schuldeiser dagvaardt de Staat, die zelf de bank van de begunstigde in vrijwaring
roept. De rechtbank van Bergen stelt dat de bank van de opdrachtgever die
een verkeerde overschrijving doet aan een tweede bank, contractueel aansprakelijk is op grond van het mandaat jegens zijn cliertte. De tweede bank,
die kan worden gekwalificeerd als een gesubstitueerde lasthebber, beging
geen fout vermits het gegeven order correct werd uitgevoerd. De Staat wordt
veroordeeld om zijn schuldeiser opnieuw te betalen (alhoewel deze een fout
had begaan bij het mededelen van zijn rekeningnummer). De vordering in
vrijwaringwordt afgewezen (Rb. Bergen, 2 december 1987,D.C.C.R., 198990, 52, noot Antoine, M.F.). Beneden de 100.000 Fr wordt de naam van de
begunstigde niet meegedeeld aan zijn bank, aileen zijn rekeningnummer. Die
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bank moet dus de overeenstemming tussen de naam en het nummer niet
nakijken.
Een bank heeft een overschrijvingsorder van 110.000 frank uitgevoerd op de
aangeduide rekening. Deze rekening behoorde echter aan de zoon van de
ontleners, en niet aan de ontleners zelf. Een kredietinstelling dient niet alleen
het rekeningnummer, maar vanzelfsprekend ook de naam of namen van de
titularissen te controleren. Bij de uitvoering van een overschrijvingsorder is
de uitvoerende bank geen uitvoeringsagent, maar een lasthebber. De door de
opdrachtgever geleden schade wordt bewezen door de debitering van zijn
rekening (Kh. Antwerpen, 12 november 1991, T Not., 1992, 137).
873. HET SOCIAAL SECRETARIAAT ALS LASTHEBBER. - Slechts indien een
werkgever aan een sociaal secretariaat de volledige bevoegdheid geeft om
in zijn naam met alle openbare besturen te handelen en de door wettelijke en
reglementaire bepalingen in sociale aangelegenheden voorgeschreven vormschriften te volbrengen, is die instelling zijn lasthebber. De verplichtingen
van het sociaal secretariaat verschillen al naargelang het belast is met het
registreren van de lonen die medegedeeld werden door de werkgever dan wel
met het berekenen ervan, wat de verplichting behelst zelf, minstens bij de
indiensttreding van een nieuw personeelslid, bijvoorbeeld via een door de
werknemer ondertekende vragenlijst, de nuttige vragen te stellen m.b.t. de
leeftijd, de kwalificatie en alle andere elementeii; die het barerria van net lomi
kunnen bei:nvloeden.

De eiseres, een werkneemster, was in dienst getreden in december 1976.
In september 1984 werd ze om economische redenen ontslagen. Ze riep in
dat haar ontslagbrief aanvang noch duur van de opzeggingstermijn vermeldde, en stelde dat het ontslag niet geldig was. Ze vorderde 6 maanden
loon als verbrekingsvergoeding. Hierbij kwamen onjuistheden aan het licht
m.b.t. de uitbetaalde lonen en vakantiegelden. De werkgever riep het sociaal
secretariaat Assubel in vrijwaring en vroeg als lastgever schadevergoeding
voor de schade die de lasthebber veroorzaakte door een slechte uitvoering
van het contract. De rechtbank acht het echter niet bewezen dat de werkgever
Assubel had be last met de aanvullende opdracht de juistheid van de ontvangen informatie na te trekken. Zelfs indien men er zich kan over verwonderen
dat een instelling zoals Assubel niet opgemerkt heeft dat de gedeclareerde
lonen nooit gei:ndexeerd werden, kan men, wetende dat Assubel geen ander
mandaat heeft gekregen dan het registreren van de effectiefbetaalde salarissen, er geen grond in vinden voor een vrijwaring van de werkgever voor
opgelopen veroordelingen (Arbrb. Brussel, 11 juli 1988, J.TT., 1988, 150.
Zie nog voor de aansprakelijkheid van de sociale secretariaten: Brussel, 5 mei
1974, J.TT., 1975, 158; Luik, 25 mei 1983, J.TT., 1984, 256). Het sociaal
secretariaat is een lasthebber van de werkgever: zijn rechtshandelingen
verbinden de werkgever, zoals die van de mandataris de. opdrachtgever
binden (Arbh. Bergen, 6 april 1989, TS.R., 189, 464, noot Reynders, W.).
De annotator merkt op dat een erkend sociaal secretariaat geen ander doel
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mag nastreven dan het vervullen van de formaliteiten die verband houden
met de tewerkstelling van het personeel. Die activiteit veronderstelt een
aannemingscontract of een lastgeving. Het sociaal secretariaat handelt
slechts als lasthebber indien het de formaliteiten vervult die voorgeschreven
zijn door de wet van 27 juni 1969. Slechts dan wordt een sociaal secretariaat
als dusdanig erkend. Het grootste deel van de activiteiten van de erkende
sociale secretariaten echter valt onder de aannemingsovereenkomst. Aldus
de opstelling van een individuele rekening. Dit document wordt, terloops
gezegd, opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 2 december 1978 en
niet door de wet van 27 juni 1969. Het is dus niet als lasthebber dat het
erkend sociaal secretariaat de individuele rekening opgesteld heeft.

TITEL VIII

BORGTOCHT EN GARANTIE
OP EERSTE VERZOEK
HooFDSTUK

1

BORGTOCHT
AFDELING

1

BEGRIP EN KENMERKEN

874. BORGTOCHT EN STERKMAKING. - Soms moeten elementaire beginselen
in herinnering gebracht worden. Borgtocht is een persoonlijke zekerheid, die
bijvoorbeeld gesteld wordt door een overdrager van de huur (borg) ten
voordele van de verhuurder (schuldeiser) in geval van tekortkoming van
de ovememers (hoofdschuldenaars). De overeenkomst van sterkmaking bestaat integendeel uit de verplichting om van een derde de onderschrijving van
een verbintenis te bekomen, en niet om de uitvoering van deze verbintenis te
vrijwaren (Vred. Etterbeek, 29 december 1987, T. Vred., 1988, 120).
875. CONSENSUELE, MAAR UITDRUKKELIJKE OVEREENKOMST. - De borgstellingsakte is geen eenzijdige rechtshandeling, maar een consensuele overeenkomst. Bijgevolg is een overeenstemmende wilsuiting betreffende het voorwerp van deze overeenkomst van de bij de borgtocht betrokken partijen
noodzakelijk. Dit is vaste rechtspraak. Het cassatiearrest van 16 juni 1960
heeft de bankiers ertoe aangezet in de borgtochtakte een clausule op te
nemen waaruit uitdrukkelijk blijkt dat de bank ingaat op het aanbod van
de borg om zich borg te stellen. Ret Hofvan Beroep van Antwerpen stelt dat
de aanvaarding door de hoofdschuldeiser van een borgstelling kan blijken uit
de bewoordingen van de akte van borgstelling. Verder stelt het arrest dat het
toestaan van kredieten voor een hoger bedrag dan dat waarvoor borgtocht is
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gegeven, de rechtsgeldigheid van de borgstelling niet aantast. Uiteraard
blijven de borgen enkel gehouden tot het oorspronkelijk maximumbedrag
waarvoor zij zich borg hadden gesteld. Geldig is de borgstelling voor
toekomstige schulden die bepaalbaar zijn (Antwerpen, 15 december 1992,
R. W., 1992-93, 1030, noot Lanoye, L.; Limb. Rechtsl., 1993, 34).
876, BEPAALBAARHEID VAN DE TOEKOMSTIGE SCHULD. -De borgtocht kan
een toekomstige schuld waarborgen op voorwaarde dat deze toekomstige
schuld bepaalbaar is op het ogenblik van het sluiten van de zekerheidsovereenkomst. Dit beginsel wordt in de onderzochte rechtspraak frequent benadrukt. Er is een voldoende bepaalbaar karakter vanafhet ogenblik waarop de
overeenkomst waarbij de zekerheid wordt ingesteld, toelaat deze schuld te
bepalen en indien uit de elementen van de zaak duidelijk blijkt dat zij
daadwerkelijk hoort tot de verbintenissen die de partijen wilden waarborgen.
Het beding waarbij de borg er zich toe verbindt de uitvoering te waarborgen
van alle verbintenissen die een schuldenaar heeft of zou kunnen hebben
jegens een schuldeiser, is ondanks de algemene termen, klaar en nauwkeurig
(Bergen, 5 februari 1991, geciteerd).

877. BORGTOCHT VOOR ALLE SOMMEN. - Een kredietopening van 100.000
frank werd geopend ten voordele van de uitbater van een herberg die zich er
toe verbond zich te bevoorraden bij een bepaalde brouwerij. Diezelfde dag
werd een borgtocht gesloten waarbij de borg alle sommen die de herbergier
verschuldigd was aan de brouwerij of verschuldigd zou kunnen zijn, evenals
alle verbintenissen die hij zou oplopen krachtens de exclusiviteitsovereenkomst, (waarvan een door de borg geparafeerd exemplaar in bijlage bij het
borgtochtcontract werd gevoegd) waarborgde. Het vonnis citeert het cassatiearrest van 28 maart 1974 volgens welk de borgstelling voor toekomstige of
zelfs voorwaardelijke schulden geldig is, voorzover de gewaarborgde schuld
bepaald is, oftenminste bepaalbaar op het ogenblik dat de zekerheid gegeven
wordt (Rb. Brussel, 24 januari 1989, T.B.B.R., 1990, 84). De borgsom voor
alle sommen is geldig (Bergen, 8 december 1987, Rev. Liege, 1988, 199). De
borgen hadden de bedoeling alle schulden te waarborgen die konden voortspruiten uit de uitbating door de N.V. Labo van een winkel in Awans. Die
uitbating zou gebeuren in het kader van een franchise-overeenkomst die
gesloten zou worden door de N.V. Sarma en de N.V. Labo. De borgen die
meerderheidsaandeelhouders waren van de N.V. Labo, terwijl een van hen
daarenboven gedelegeerd bestuurder was, hadden ongetwijfeld een vrij
nauwkeurig idee van de verbintenissen die de N.V. Labo aanging t.a.v. de
N.V. Sarma, zowel wat betreft de aard als wat betreft de draagwijdte ervan.
Een voorwaardelijke schuld kan worden gewaarborgd door een borgtocht,
voor zover zij bepaald is of bepaalbaar op het ogenblik dat de zekerheid
gegeven wordt. De gewaarborgde schuld heeft een voldoende bepaald of
bepaalbaar karakter indien de overeenkomst waarin de zekerheid gegeven
wordt toelaat de schuld te bepalen en indien uit de elementen van de zaak
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voortvloeit dat zij effectief een schuld is die partijen willen waarborgen door
die zekerheid. Het voorschrift van art. 1326 B.W. is niet toepasselijk, indien
de borgtocht tot zekerheid dient van voorwaardelijke of toekomstige schulden van een onbepaald bedrag. De handtekening van de borgen was voorafgegaan door de vermelding ,goed voor hoofdelijke borgtocht" (Rb. Brussel, 9 april 1990, J.L.MB., 1990, 1250).
878. DWALING IN HOOFDE VAN DE BORG VERWORPEN.- Het wezenlijk doel
van de borgtocht bestaat erin zekerheid te verschaffen. De schuldeiser moet
op beide oren kunnen slapen. Maar uiteraard spartelt een aangesproken borg
steeds tegen als een karper aan de vislijn. Het argument van de eiseres dat zij
(samen met haar overleden echtgenoot) een verkeerd idee had van de vermogenstoestand van de schuldenaars (in casu haar zoon en haar schoondochter), is niet relevant, omdat de aanvaarding van dit argument aan de
borgtocht in ons positieve recht elke zin zou ontnemen. Bovendien kan de
financiele toestand van de debiteur vanaf het ogenblik dat het contract
gesloten wordt, veranderen en vormt die geen essentieel element bij het
sluiten van de borgtocht. Een borgtocht is trouwens geen kanscontract (Rb.
Brugge, 28 september 1988, R. W., 1989-90, 308).
879. DWALING IN HOOFDE VAN DE BORG AANVAARD. - Uit de elementen van
het dossier blijkt dat de borgen zich slechts hebben verbonden omdat er een
garantie werd gegeven door de neerlegging van de factuur die het voorrecht
van de verkoper van roerende goederen veilig stelde. Bovendien werd het
bestaan van die garantie bevestigd door de bankschuldeiseres. Indien dan
blijkt dat die garantie onbestaande is, moet men aanvaarden dat de dwaling
over het doorslaggevend en essentieel motiefvoor de borgstelling de nietigverklaring van de borgtocht rechtvaardigt (Luik, 13 juli 11990, J.L.MB.,
1991, 1079).
880. OORZAAK.- De heer Weinstein had zich ten overstaan van de Commerzbank verbonden als solidaire borg voor een vennootschap, waarvan hij
aandeelhouder was. De borg vordert de nietigverklaring van de borgtochtovereenkomst om niet minder dan drie redenen. De borg stelde op de eerste
plaats dat de overeenkomst van kredietopening nietig was omwille van
afwezigheid of ongeoorloofdheid van oorzaak. Die kredietopening werd
volgens hem uitsluitend gesloten omdat er een verbintenis van de borg
was. Dit zou onverenigbaar zijn met het accessoir karakter van de borgtocht.
De borg stelde dat als de overeenkomst van kredietopening nietig is, de
borgtocht dit uiteraard ook is. Het arrest oordeelt dat de oorzaak van de
overeenkomst bestaat uit de doorslaggevende beweegredenen van de partijen. Het accessoir karakter van de borgtocht betekent aileen dat de overeenkomst geen ander voorwerp heeft dan het garanderen van een hoofdverbintenis. De omstandigheid dat de schuldeiser met de hoofddebiteur gecontracteerd heeft met als doorslaggevende reden het bestaan van een borgtocht,
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ontneemt natuurlijk aan de borgtocht zijn accessoir karakter niet. De verwerping door het arrest van het eerste verweermiddel moet dan ook worden
bijgetreden. Meer vatbaar voor kritiek lijkt de manier waarop het Hof van
Beroep van Brussel een bepaald artikel van het contract van borgtocht
toepast. De borg beweerde dat het kwestieus artikel een zuiver potestatief
en dus ongeoorloofd karakter had. In het contract van borgtocht kwam
namelijk een clausule voor die in fine de rechten van de schuldeiser ten
aanzien van de borg bleef waarborgen, niettegenstaande het tenietgaan van
de gewaarborgde verbintenis door andere oorzaken dan betaling. Gezien het
wezenlijk kenmerk van de borgtocht, namelijk dat het een bijkomstig en
ondergeschikt contract is, zou een.borgtochtovereenkomst metals voorwerp
het garanderen van de rechten van de schuldeiser ten aanzien van de borg
niettegenstaande de uitdoving van de verbintenis van de hoofddebiteur, geen
juridisch geldige verbintenis kunnen uitmaken. Het Hof had de nietigheid
van de clausule moeten uitspreken. Eventueel had de overeenkomst kunnen
worden geherkwalificeerd en geconverteerd in een andere vorm van garantie,
zoals een autonome garantie, voor zover de bedoeling van de partijen deze
analyse zou toelaten. De borg verwees ten slotte ook naar het verlies van zijn
bevoegdheden als aandeelhouder en als bestuurder van de ontlenenende
vennootschap, na het ontstaan van zijn verbintenis. Hij leidde hieruit af
dat zijn verbintenis nietig geworden was door het verdwijnen van haar
oorzaak. Het Hof verwerpt terecht deze redenering. De beoordeling van
het bestaalren van de geloigneid van ae-oorzaaK. geoetirt uitsli.i1ffmd-op het
ogenblik van de totstandkoming van het contract. De argumentatie van de
borg leon steun vinden in bepaalde Franse uitspraken die aanvaard hebben dat
de borg bevrijd wordt, indien het doorslaggevend motief waarom hij zich
verbonden heeft, verdwijnt op een tijdstip na het sluiten van de overeenkomst. Men weet dat een borg die aangesproken wordt, spartelt als een
duivel in een wijwatervat. In dit geval gaat het om theoretische en spitstechnologische spartelingen. Ze laten het Hof echter toe om beginselen van de
borgtocht van naderbij te onderzoeken (Brussel, 17 oktober 1986, TB.B.R.,
1989, 150, noot Dalcq, C.).
881. COMMERCIELE BORGSTELLING. - De borgstelling door een niet-handelaar is in beginsel een overeenkomst van burgerlijke aard, zelfs indien de
hoofdovereenkomst een handelskarakter vertoont en zelfs indien de beheerder of de zaakvoerder-niet-handelaar van een handelsvennootschap een
schuld van deze vennootschap waarborgt, tenzij hij in de vennootschap
een dergelijk belang zou hebben dat de vennootschapszaken zich vermengen
met zijn belangen (Bergen, 5 februari 1991, JL.MB., 1991, 953; Rev. Not.
B., 1992, 541). De borgstelling die door de beheerder van een vennootschap
wordt verleend, is een daad van koophandel indien de beheerder er een
vermogensrechtelijk belang bij heeft. Dit was in casu het geval. De borg was
aandeelhouder en beheerder van de vennootschap van Zwitsers recht C. Tour
and Travel. Hij speelde in die vennootschap een vooraanstaande rol. Dit is in
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overeenstemming met de Franse rechtspraak (zie Simler, Ph., Le cautionnement, Parijs, Litec, 1983 nr. 71 v.).Op de commerciele borgstelling is
artikel 1326 BW niet van toepassing. Een borgstellingsakte die niet vermeldt
voor welk bedrag borg wordt verleend, is geldig wanneer de verbintenis van
de borg met voldoende zekerheid bepaalbaar is . Dat is het geval indien de
borgtocht verleend wordt tot zekerheid van de goede afloop van alle tussen
twee vennootschappen hangende verrichtingen (Brussel, 15 januari 1987,
T.B.B.R., 1988, 428, noot De Gavre, J. ).

882. OMVANG VAN DE BORGTOCHT. - Het ,goed voor", dat door de borg
overeenkomstig art. 1326 B.W. onderaan een akte voor onbepaalde of
onbeperkte borgtocht wordt aangebracht, waarbij die akte enkel het bedrag
van het kapitaal vermeldt, strekt zich uit tot alle toebehoren van de schuld
met inbegrip van de interesten die contractueel ten laste van de borg worden
gelegd (Brussel, 8 mei 1990, Bank Fin., 1990, 463).
De verweerders stelden zich borgjegens de eiseres, een factoringmaatschappij,
voor de verbintenissen van een vennootschap met betrekking tot de over te
dragen facturen. Een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap maakte
fictieve facturen op. Hierdoor leed de factoringmaatschappij schade. Zij richt
zich nu voor vergoeding van deze schade tot de borgen. Deze werpen op dat zij
niet instaan voor de schade die het gevolg is van de delictuele handelingen van
de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap. Uiteraard krijgen ze gelijk.
V erbintenissen die voortspruiten uit delictuele handelingen van een derde, die
zogezegd handelde voor rekening van de vennootschap, vall en duidelijk buiten
de grenzen van de borgtocht. In de overeenkomst van borgtocht was enkel
sprake van de verbintenissen die hun oorsprong vinden in echt bestaande,
onbetwistbare schuldvorderingen, die ontstaan door een beroepsbedrijvigheid
die gewoonlijk aan de hand van facturen vastgesteld wordt (Rb. Brussel,
18 februari 1986, RW, 1987-88, 546). Krachtens het statuut van de personeelsleden van de N.M.B.S., staat deze maatschappij jegens haar personeelsleden borg voor schulden die voortspruiten uit de onrechtrnatige daad van een
derde. Overeenkomstig de artt. 2028 en 2029 B. W. kan dergelijke borgstelling
buiten het medeweten van de hoofdschuldenaar worden aangegaan en treedt
de borg, die de schuld betaald heeft, in alle rechten van de schuldeiser tegen de
hoofdschuldenaar. De betaling van de patronale bijdragen op het loon ontslaat
de N.M.B.S. evenwel niet van haar hoedanigheid van borg (Antwerpen,
8 november 1989, Pas., 1990, II, 100; R.G.A.R., 1991, 11.763, noot). De
contractuele verwijlinteresten zijn, behalve bij een bijzondere clausule van de
overeenkomst, slechts verschuldigd nadat de schuldenaar in gebreke werd
gesteld. Bij ontstentenis van ingebrekestelling van de hoofdschuldenaar, is de
borg, die slechts in de mate van de verbintenis van de hoofdschuldenaar is
gehouden, deze interesten niet verschuldigd (Rb. Luik, 13 oktober 1988, Pas.,
1989, III, 42). Het vonnis verme1dt dat zowel programmatuur als informaticainfrastructuur of hardware als uitrustingsgoederen vatbaar zijn voor fmanciering bij leasing (zie verder de titel Leasing).
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BEWIJS. De eiser in cassatie ondertekende de overeenkomst op
15 september 1978 a1s borg voor een pachter. Deze borg had betrekking
op de pachtsommen en bijhorigheden. De borgstelling strekte tot de uitvoering van de verpachtingsvoorwaarden. De eiser bevestigt zijn geschrift m.b.t.
de in het contract aangebrachte verme1ding ,borg - Guido Claesen" evenals zijn handtekening. Het bedrag of de hoeveelheid van de schuld van de
pachter was niet bekend op het ogenblik dat de borg de verbintenis op zich
nam en kon niet door een cijfer worden uitgedrukt. Ret Hofvan Beroep van
Antwerpen stelt dat men uit de elementen van de zaak voldoende kan
afleiden dat het aanbod van borgstelling impliciet doch zeker aanvaard werd.
Art. 1326 B.W. kan in casu geen toepassing vinden, terwijl de borg
beweert van wei. Hij wordt veroordeeld tot het betalen van de schuld
van 600.000 BF. Art. 1326 B.W. heeft namelijk enkel betrekking op
eenzijdige verbintenissen die de betaling van een geldsom of de levering
van vervangbare zaken tot voorwerp hebben. Het is niet van toepassing
op eenzijdige verbintenissen met een ander voorwerp, noch op wederkerige overeenkomsten. De overeenkomst van borgtocht, die een eenzijdige verbintenis inhoudt, is pas onderworpen aan art. 1326 B.W. als zij
slaat op een belofte die een geldsom of een in geld waardeerbare zaak tot
voorwerp heeft, dit wil zeggen indien het bedrag of de hoeveelheid
bekend is op het ogenblik van de verbintenis en door een cijfer kan
worden uitgedrukt. Het Hof van Cassatie vindt dat het Hof van Beroep
van Antwerp-en zodoende zijn oeslissing naaf recht. verai:ifwoo-rdf.-In-het
licht van het art. 7 van de overeenkomst moet worden aangenomen dat
de borg de overeenkomst ondertekende om te voldoen aan de verplichtingen die op de pachter rusten i.v.m. het stellen van een goede en
solvabele borg (Cass., 26 februari 1993, Arr. Cass., 1993, 230; R. W.,
1993-94, 22; Recente Cass., 1993, 94, noot Matheeusen).
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Art. 2015 B. W. dat bepaalt dat borgtocht niet wordt vermoed en uitdrukkelijk
moet zijn aangegaan, onderwerpt de borgtocht aan geen enkel vormvoorschrift, maar vereist dat diegene die zich tot borgtocht verbindt, op ondubbelzinnige wijze van die wilsuiting doet blijken. De eiser in cassatie voerde aan
dat de borg zich in zijn brief van 14 december 1980 die hij richtte aan de
schuldeisers niet uitdrukkelijk borg heeft gesteld voor de verbintenissen van
zijn ouders. Dit onderdeel van het middel faalt naar recht (Cass., 8 april1988,
Arr. Cass., 1987-88, 996).
De ratio legis van art. 1326 B.W., met name vermijden dat in eenzijdige
contracten de schuldeiser die een akte bezit, misbruik zou maken van een
blanco ondertekening of op bedrieglijke wijze de cijfers zou wijzigen, bestaat
niet indien de eenzijdige overeenkomst opgenomen is in het instrumentum van
een wederkerig contract. In dit geval gelden de bewijsregels voor een wederkerig contract. Wanneer in eenzelfde onderhandse akte twee overeenkomsten
worden opgenomen, namelijk een leningovereenkomst tussen een kredietmaatschappij en een vennootschap en een overeenkomst van hoofdelijke en
ondeelbare borgtocht voor de verbintenis tot terugbetaling van het ontleende
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bedrag, ondertekend door de natuurlijke-personen-zaakvoeders, is de ratio
legis van art. 1326 B.W. niet gerealiseerd en moet dit artikel dan ook niet
worden nageleefd. Aan de verreisten van art. 1325 B.W. is voldaan wanneer
twee originelen werden opgemaakt en op elk origineel vermeld werd hoeveel
originelen werden opgemaakt. Een echtpaar-zaakvoerders en de vennootschap
waarvan zij het orgaan zijn, hebben hetzelfde belang. In feite zijn er dus maar
twee onderscheiden belangen, namelijk dat van de uitlener en dat van het
echtpaar. Met de opstelling van twee exemplaren van de overeenkomst werd
dus aan de vereisten van art.1325 B.W. voldaan (Antwerpen, 18 januari 1993,
D.A.O.R., 1993, 87; J.L.MB., 1993, 1326).
Op grond van art. 1 van het K.B. van 14 mei 197 6, genomenter uitvoering van
de wet van 3 april 1975 houdende de begroting van het ministerie van
economische zaken voor het begrotingsjaar 1975, kan ten laste van het Fonds
voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie aan bepaalde
ondememingen van de kleding- en confectienijverheid en van de breigoedsector een terugvorderbaar renteloos voorschot worden toegekend van 15.000
frank per arbeider of arbeidster die meewerkt aan de productie. Art. 6, § 3 van
voormeld K.B. bepaalt: ,de leidinggevende eigenaars en aandeelhouders staan
borg met hun eigen goederen voor de terugbetaling van bovengenoemd
voorschot, en moeten daarom de aanvraag ingediend aan de hand van de in
art. 4 vermelde formulieren medeondertekenen". De regels inzake borgtocht
liggen besloten in de artt. 2011-2043 B.W. De begrotingswet van 3 april1975
wijkt daarvan niet af en verleent de Koning de bevoegdheid niet een afwijkende regeling uit te vaardigen. Ret blijkt trouwens niet dat, inzake de
borgtocht, het K.B. van 14 mei 1976 een van het B.W. afwijkende regeling
wil vestigen. De strekking van de tekst van art. 6 § 3 is dat de leidinggevende
eigenaars en aandeelhouders zich met hun eigen goederen zullen moeten borg
stellen voor de terugbetaling van de aan de ondememing toegekende voorschotten en dat zij daartoe het gepaste aanvraagformulier moeten medeondertekenen. De borgtocht is aan geen enkele vormvereiste onderworpen, maar
art. 2015 B.W. vereist wel dat bij diegene die zich borg stelt een ondubbelzinnige wilsuiting aanwezig is. De feitenrechter stelt onaantastbaar het bestaan
en de strekking van een wilsuiting vast, op voorwaarde dat hij de bewijskracht
van de akte waaruit de wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent. Ret arrest stelt
vast dat op het op 13 mei 1976 opgestelde aanvraagformulier de handtekening
van verweerder enkel voorkomt in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
verzoekende ondememing, een P.V.B.A.. Op grond van die vaststelling oordeelt het arrest onaantastbaar in feite dat de verweerder, die een leidinggevende aandeelhouder was, zich in de bedoelde akte niet borg heeft gesteld voor
de terugbetaling van het renteloos voorschot dat de P.V.B.A. later heeft
verkregen. De voorziening wordt verworpen (Cass., 10 maart 1989, Arr. Cass .,
1988-89, 798).

884. DE BELANGEN VAN HET GEZIN.- Ret art. 224 B.W. is reeds meer dan
twintig jaar oud. Roewel het inmiddels goed gekend is, is het nog steeds
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gevreesd door de kredietinstellingen. De banken hebben moeten leren leven
met het risico dat de persoonlijke zekerheid - meestal de borgstelling verleend door een gehuwde man ofvrouw, nadien wordt aangevochten door
de echtgenoot die niet mee optrad bij de zekerheidsstelling (Zie Stijns, S. en
Cuypers, A., ,Persoonlijke zekerheden en echtgenoten of onzekerheden
omtrent zekerheden", in Dirix, E. (ed.), Borgtocht en garantie, studiedag
K.U.Leuven, Kluwer, 1997). Het begrip ,het in gevaar brengen van de
belangen van het gezin" dat wordt gebruikt in art. 224 B.W., kan overeenstemmen met de situaties waarin een van de echtgenoten zijn eigen vermogen dermate zou verbinden dat hij de mogelijkheid niet meer heeft om op
behoorlijke wijze bij te dragen in de lasten van het gezin. Dit gevaar moet
worden beoordeeld op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en
volgens het bedrag van de zekerheid die door de echtgenote verleend wordt,
vergeleken met de vermogensrechtelijke situatie van de familie. De echtgenoot die de nietigverklaring van de akte vordert, kan er zich niet toe beperken
het gevaar voor de belangen van het gezin in te roepen. Hij moet er het bewijs
van leveren. (Rb. Namen, 1 april 1988, J.T, 1988, 410).
Krachtens art. 224 § 1 en 4, B.W. kunnen de door een van de echtgenoten
gestelde zekerheden die de belangen van het gezin in gevaar brengen, nietig
worden verklaard. Die bepaling maakt geen onderscheid tussen borgstellingen i.v.m. een beroepsactiviteit en andere. De borgstelling in casu was
gebem:d yoor be(Qeps_d_i!eleinden, namelijk om een restaurantte exploiteren
om de broodwinning van het gezin te verzekeren. Volgens het Hof van
Beroep van Antwerpen waren de reeds bestaande verplichtingen zo zwaar
dai elke bijkomende verbintenis de gezinsbelangen in gevaar bracht. De
goede trouw van de schuldeiser-medecontractant staat de nietigverklaring
niet in de weg (Cass., 27 november 1987, R. W., 1988-89, 297, noot Geelhand, N.; A. C., 1987-88, 406; T Not., 1988, 26).
Ongeacht de nationaliteit van de betrokken partijen kan de ene echtgenoot
tegen de andere een vordering instellen tot nietigverklaring van de persoonlijke zekerheden die buiten zijn weten werden gegeven. Dit kan op grond van
art. 224, 1°, lid 4 B.W. dat als een politiewet moet worden beschouwd. In
casu betrof het een Italiaan die met een Belgische getrouwd was. De Italiaan
had zich t.a.v. de Banque Sud-Belge borg gesteld voor een kredietopening
ten voordele van de V.Z.W. Koninklijke Atletiekclub van La Louviere
(Bergen, 20 juni 1989, TB.H., 1990, 787).
Zelfs indien Rose-Marie met haar solidaire borgstelling voor de verbintenissen van de BVBA die ze met haar man leidde, enkel beoogde het familiale
bedrijfte redden, belet dit niet dat die borgstelling op grond van art. 224 BW.
op vraag van de man kan nietig verklaard worden. Het is inderdaad de
vermogenstoestand van de borg die in beschouwing moet worden genomen
om uit te maken of de verbintenis er al dan niet mee in verhouding stond en
of de belangen van het gezin in gevaar konden komen. Het ging om een
bouwbedrijf. De sociale zekerheid vroeg aan de echtgenoten om zich borg te
stellen voor de verbintenissen van de BVBA. De schuld jegens de sociale
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zekerheid bedroeg ongeveer vijfmiljoen. Het vermogen van Rose-Marie was
niet voldoende om een dergelijke last te dragen (Rb Dinant, 25 maart 1986,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 1990.)
885. INTERPRETATIE VAN DE VERBINTENIS IN EEN ,LETTER OF INTENT". -De
term ,patronaatsverklaring" kan een zeer gevarieerde lading dekken. Het
gaat om een vrij recente, namelijk vanaf eind de zeventiger jaren, en succesrijke vorm van persoonlijke zekerheid van Anglo-Amerikaanse oorsprong
die in eerste instantie werd aangewend in concernverhoudingen (Zie Lanoye,
L., ,Patronaatsverklaring: what's in a name", in Dirix, E.(ed.), Borgtocht en
garantie, Kluwer, 1997; Verbeke, A. en Blommaert, D., ,Patronaatsverklaringen", Voorrechten en Hypotheken, Grondige Studies, 2, Antwerpen,
Kluwer, 1996). De patronaatsverklaring wordt in binnen- en buitenlandse
rechtsleer en rechtspraak zeer uiteenlopend betiteld, onder meer: letter of
comfort of intentieverklaring, zoals in onderstaand geval. Een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel van Dinant bepaalt de draagwijdte van de
verbintenis die onderschreven werd door een moedervennootschap die een
letter of intent (een letter of comfort) had ondertekend ten voordele van een
bank, die geld geleend had aan haar dochter. Oorspronkelijk had deze
dochtermaatschappij drie voornaamste aandeelhouders. De zaken gingen
niet goed, zodat twee van de aandeelhouders in november 1979 hun aandelen
aan de derde overdroegen voor een symbolische frank. Deze derde aandeelhouder nam zich voor de dochter te herstmctureren. De bank die kredieten
verleend had, aanvaardde deze kredieten van 20 op 30 miljoen te brengen, op
voorwaarde dat de moedervennootschap (die enige aandeelhouder was geworden) een intentiebrief zou ondertekenen. De tekst van deze brief is in het
vonnis in extenso weergegeven. Deze intentiebriefwerd getekend op 3 maart
1980, nadat de moedervennootschap geweigerd had een borgstelling te
tekenen. Enkele maanden later, eind juni 1980, ging de dochter evenwel
failliet. De moedervennootschap weigerde haar verbintenissen uit de intentiebrief na te leven. Als verweer tegen de vordering van de bank liet de
moedervennootschap het volgende gelden. Ze herinnerde eraan dat de intentiebrief geen borgtocht is en dat haar weigering om zich borg te stellen
voor de dochter aantoonde dat de bedoeling van partijen erin bestond
mindere verbintenissen op te nemen dan deze die uit een borgtocht voortspruiten. De rechtbank wuifde dit argument weg, omdat de redenen om de
borgtocht niet te tekenen waarschijnlijk te maken hadden met een bilantechniek en vreemd waren aan het geding. Het is daarentegen van belang te
ontleden wat getekend werd en niet wat de moedervennootschap weigerde te
tekenen. De moedervennootschap verklaart dat haar verbintenis om iets te
doen slechts een inspanningsverbintenis was, wegens het aleatoir karakter
van het nagestreefd resultaat- namelijk een herstructurering van de dochter
die haar zou toelaten over voldoende liquide middelen te beschikken om de
bank terug te betalen die de verliezen die de dochter opgelopen had, kende.
De moedervennootschap beweert alle mogelijke middelen aangewend te
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hebben om de dochter te redden. De rechtbank beantwoordt dit verweer door
een ontleding van de termen van de intentiebrief. Deze termen tonen aan dat
de bank slechts een krediet verleend heeft aan de dochter, omdat er een
moedervennootschap was die de mogelijkheid had het risico te dekk:en.
Laatstgenoemde bezat inderdaad alle aandelen van de dochter en k:ende zeer
goed de moeilijke situatie. Zij beschik:te over alle middelen om aan de
dochter haar wil op te leggen en het is met kennis van zaken dat zij. de
intentiebrief tekende. De rechtbank kwalificeert deze intentiebrief als resultaatsverbintenis. Reeds verscheidene auteurs hebben de diversiteit van de
verbintenissen die vervat kunnen zijn in intentiebrieven onderstreept. Deze
kunnen gaan van simpele morele verbintenissen tot zeer concrete en nauwkeurige verbintenissen om iets te doen, die als middelenverbintenissen of als
resultaatsverbintenissen kunnen gekwalificeerd worden al naargelang het
geval. De inhoud van de intentiebrief in casu bracht de rechtbank van Dinant
ertoe de verbintenis als een resultaatsverbintenis te kwalificeren. Volgens de
annotator is dit vonnis, na een vonnis van 30 ok:tober 1985 van de Rechtbank
van k:oophandel van Brussel, de tweede uitspraak hierover in Belgie (Kh.
Dinant, 26 mei 1987, Bank. Fin., 1988, 29, noot Verheyden G.)
886. CONTRAST BORGTOCHT-GARANTIEOVEREENKOMST.- De eisers in cassatie hebben zich hoofdelijk borg gesteld voor de schulden van een ye@QOtschap-ten aanzieh van ae paildhoudster op de handelszaak. De curator van de
inmiddels gefailleerde vennootschap N.V. Data Systems werd door de pandhoudster belast met de verk:oop van de handelszaak. De opbrengst van die
verkoop bracht voldoende op om de schuld van de gefailleerde vennootschap
volledig te delgen, maar de curator maak:te de gelden niet volledig over aan
de pandhoudster. Als gevolg hiervan sprak: de pandhoudster de borgen aan.
De verbintenis van de borg is naar haar aard een bijkomende verbintenis en
hieruit volgt dat de borg ontslagen is als de hoofdschuld betaald is. Krachtens
art. 2036 B.W. kan de borg zich tegen de schuldeiser beroepen op alle
excepties die aan de hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld zelf
behoren. In het bijzonder kan hij opwerpen dat de hoofdschuld betaald is.
Een beding krachtens hetwelk de borg er op voorhand aan verzaakt de
exceptie van betaling van de hoofdschuld op te werpen, heeft tot gevolg
dat de verbintenis van de borg volledig geabstraheerd wordt van de hoofdverbintenis. Dit is in strijd met de aard zelf van de borgtocht. Ret arrest van
het Hofvan Beroep van Antwerpen besliste dat de curator opgetreden is als
lasthebber van de pandhoudster, dat de verkoop van de handelszaak voldoende opbracht om de schuldvordering van de pandhoudster op de N.V.
Data System te dekken en dat de geld en in handen van de lasthebber werden
betaald. Ret arrest geeft hiermee te kennen dat de hoofdverbintenis teniet is
gegaan. Ret Rof oordeelde dat, aangezien de borgen verzaakt hebben aan
elk:e exceptie of elk middel dat hun bevrijding van hun verbintenis tot gevolg
kon hebben, waaronder de omstandigheid dat de schuld werd betaald, deze
niet als verweermiddel kunnen aanvoeren tegen de schuldeiser. Riermee kan
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het Rofvan Cassatie niet instennnen. Na de kwa1ificatie a1s borgtocht van de
tussen de borgen en de pandhoudster ges1oten overeenkomst, mochten de
appe1rechters niet bes1issen dat de borgen op grond van het hoger verme1d
beding verbonden b1even, a1 was de hoofdschu1d betaa1d. Dit is een schending van de artt. 2011 en 2036 B.W. (Cass., 16 december 1994, Arr. Cass.,
1994, 1121; R. W., 1995-96, 322, noot Dirix, E.) In dit arrest wordt k1are wijn
geschonken. Een overeenkomst waarbij de toegevoegde schu1denaar afstand
doet van de excepties die het bestaan van de gewaarborgde schu1dvordering
betreffen (in casu de beta1ing van de hoofdschu1d), kan geen borgtocht zijn.
Een derge1ijke clausu1e is met de borgtocht onverzoenbaar. Dirix betoogt
nochtans terecht dat uit dit arrest geenszins kan worden afge1eid dat de
persoon1ijke zekerheidsovereenkomsten voortaan aan een vorm van dwang
worden onderworpen. Ret Rof van Cassatie heeft alleen bes1ist dat het
bestreden arrest de overeenkomst tussen partijen onmoge1ijk a1s een overeenkomst van borgtocht kan kwa1ificeren, wanneer aan de borgen het recht
wordt ontzegd om de exceptie van betaling van de hoofdschu1d op te werpen.
Op grond van de wi1sautonomie b1ijft het verder geoor1oofd om aan de
gebondenheid van de toegevoegde schu1denaar een meer ze1fstandig karakter
te geven, waarbij hem een toenemend aanta1 excepties worden ontnomen, a1
hebben die betrekking op de gewaarborgde rechtsverhouding. De rechtsge1digheid van derge1ijke garantie-overeenkomsten werd op overtuigende
wijze aangetoond. Of het om een borgtocht of een garantie-overeenkomst
gaat, is een vraag van uitlegging. De woordkeuze van de partijen is onvast. In
de praktijk worden beide termen overigens vaak door e1kaar gebruikt. De
kwalificatie van borgtocht moet worden aangenomen, wanneer het de bedoe1ing van partijen was de positie van de toegevoegde schu1denaar met die van
de hoofdschu1denaar te verbinden. Ret Rof van Cassatie benadrukt sterk het
wezen1ijk bijkomend karakter van de verbintenis van de borg. Zodra het
beginse1 van de bijkomstigheid wordt ver1aten, kan een verwijzing naar de
figuur van de borgtocht alleen mis1eidend werken, omdat hierdoor de grenzen tussen borgtocht en garantie vervagen. Dat is duide1ijk het geva1 met het
begrip ,borgtocht op eerste verzoek". Dit begrip wordt beter niet gebruikt.
De garantie op eerste verzoek is, zoa1s gezegd, een andere vorm van zekerheid.
Om na te gaan of de verbintenis die een bankier aanging, een borgstelling is
dan we1 een garantie op eerste verzoek, mag men niet vergeten dat de
garantie op eerste verzoek onafhanke1ijk is van de gewaarborgde verbintenis,
zowe1 wat haar bestaan a1s wat haar uitvoering betreft, terwij1 de borgste11ing, die een accessorium is van het hoofdcontract, een subsidiair karakter
heeft, dat wi1 zeggen dat de borg s1echts kan aangesproken worden indien
alle midde1en om de hoofdschu1denaar tot beta1ing te dwingen, uitgeput zijn
(Luik, 28 juni 1991, Pas., 1991, II, 179, noot P.M.).
887. KOSTEN VAN DE BORGTOCHT. -Ret vo1gend arrest dat gewezen wordt
na een verwijzing door het Rof van Cassatie, handelt over de kosten van de
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borgstelling. De schuldeiser die een borgtocht verkrijgt ter vervanging van
de normale formule van het kantonnement moet er zelf de kosten van dragen.
Het is helemaal gerechtvaardigd dat een bank bij onderhandelingen waarbij
haar gevraagd wordt geen gebruik te maken van haar recht om tot een
kantonnement over te gaan, garanties zoekt die aangepast zijn aan het
bijzonder geval en zich aldus behoedt tegen de eventuele gevolgen van
een mogelijke cassatie. Door af te zien van de borgstelling na verwerping
van de voorziening in cassatie, heeft de debiteur geen rechtsmisbruik gepleegd. De kosten van de borgstelling kunnen dus niet van de debiteur
gevorderd worden ten titel van kosten van uitvoering, en evenmin op basis
van rechtsmisbruik. Art. 1406 Ger.W. bepaalt dat de rechter die uitspraak
doet over de vordering zelf, kan beslissen dat er geen reden is tot kantonnement voor alle veroordelingen die hij uitspreekt of voor een deel ervan,
indien de vertraging in de regeling de schuldeiser aan een ernstig nadeel
blootstelt. Het Hof van Beroep van Bergen stelt dat indien de rechter de
voorlopige uitvoering toelaat, en aan de debiteur de mogelijkheid laat om tot
kantonnement over te gaan of een borg te eisen, hieruit voortvloeit dat het
kantonnement niet geweigerd werd en dat de borgstelling enkel een vervangingsformule bleef die tussen de partijen bespreekbaar was. De formule van
het kantonnement beschermt in beginsel de belangen van de debiteur. Het
gaat hier om een recht voor de debiteur, dat alleen de rechter ten grande kan
uitsluiten. De opportt1niteit van het kantonnement kan niet beoordeeld
worden door de beslagrechter. Zijn eventuele tussenkomst blijft beperkt tot
de verificatie van de voorwaarden van inwerkingstelling van de maatregel en
tot de bepaling van de modaliteiten ervan. Het kantonnement vertoont voor
de schuldeiser het voordeel dat de geconsigneerde fondsen te zijner beschikking zijn zodra de beroepsinstantie de beslissing in eerste aanleg bevestigd
heeft, zonder dat een eventuele voorziening in cassatie door de debiteur
gevolgen zou hebben voor de vrije beschikking over de fondsen door de
schuldeiser. Met de beslissing om af te zien van elke vorm van kantonnement, heeft de schuldeiser vrijwillig afstand gedaan van de voordelen dat het
wettelijk mechanisme hem hood indien het Hof van Beroep het vonnis zou
bevestigen. De Generale Bankmaatschappij (de debiteur) kon zeer rechtmatig de afstand van het kantonnement onderwerpen aan de voorwaarde
belangrijkere garanties te verkrijgen die haar tegen elk risico zouden beschermen. Dit gedrag is normaal voor een voorzichtig bankier. De debiteur
kon vrezen dat in geval van bevestiging van het vonnis van de Rechtbank van
Koophandel, het arrest het voorwerp van een voorziening in cassatie zou
uitmaken en dat deze voorziening tot een effectieve cassatie zou leiden met
verwijzing naar een ander Hofvan Beroep die op een andere manier de grond
van de zaak zou kunnen beoordelen (Bergen, 28 juni 1988, JL.MB., 1988,
1350).

888. UITVOERINGSMOEILIJKHEDEN. ~ De borgen, die op de vervaldag aangesproken worden door de schuldeiser, houden vol hun verplichtingen niet te
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kunnen nakomen omdat de toelating om de fondsen vanuit het buitenland
over te schrijven hen geweigerd wordt door de directeur van de wisselreglementering van de Nationale Bank van Frankrijk. Hij stelt dat een voorafgaandelijke administratieve toelating had moeten bekomen worden bij het
sluiten van de borgtocht. V ermits dit niet gebeurde, zou de borgtocht nietig
zijn. De rechtbank oordeelt echter dat dit te maken heeft met de uitvoering
van de overeenkomst, en niet met de totstandkoming ervan. Ten onrechte
besluiten de borgen tot de nietigheid van de borgtocht. Aan de schuldeiser
kan men ook niet verwijten dat hij de aandacht van de borgen niet getrokken
heeft op de eventuele uitvoeringsmoeilijkheden van hun verbintenis. De
borgen moeten de opgenomen verbintenissen naleven (Bergen, 10 februari
1992, J.T., 1992, 641).
889. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. - Voor het eerst heeft het Hof van
Cassatie aanvaard dat de niet geschreven regels van het Belgische I.P.R. het
voorwerp kunnen uitmaken van het toezicht door het Hof van Cassatie. Het
Hof bepaalt inderdaad dat het toezicht kan uitoefenen, hoewel het middel
slechts de schending van de ongeschreven regellocus regit actum aanstipte,
zonder die regel uitdrukkelijk te verbinden aan een Belgische geschreven
wettekst. Het geding betreft de geldigheid van een borgtocht die in 1974 in
Zurich onderschreven werd door de eisers, drie Zwitsers met woonplaats in
Zwitserland, ten gunste van de N.M.K.N. om de verbintenissen te waarborgen die de N.V. naar Belgisch recht Source de Thil opgenomen heeft ten
aanzien van de N.M.K.N. Het wordt niet betwist dat bij het sluiten van de
overeenkomst de vormregels van het Belgisch recht nageleefd werden. Maar
de eisers in cassatie stellen dat de overeenkomst naar haar vorm aan het
Zwitsers recht onderworpen had moeten worden en dat daarom een authentieke akte had moeten worden verleden. Het Hof van Beroep van Brussel
besliste dat het Belgisch recht van toepassing was op de overeenkomst,
zowel wat de grond als wat de vorm betrof. De borgtocht is inderdaad een
bijkomstig contract. Nochtans is het onderscheiden van het hoofdcontract.
Niets verplicht de partijen dus om de borgtocht te onderwerpen aan dezelfde
wet als het hoofdcontract. Slechts bij afwezigheid van naspeurbare wil van
de partijen m.b.t. de op de borgtocht toepasselijke wet, zal men de wet
toepassen die de gewaarborgde verbintenis beheerst. De eisers in cassatie
betwistten deze regel. Ze steunden zich hierbij op hetverdrag van Rome van
19 juli 1980 dat toen nog niet van kracht was in Belgie. Het werd dit slechts
krachtens de Belgische wet van 14 juli 1987. Ze beriepen zich dus op de door
deze conventie gevolgde theorie van de karakteristieke prestatie. Volgens het
Hof van Cassatie moest het Hof van Beroep niet kiezen, zoals de eisers
stelden, tussen twee subsidiaire aanknopingspunten, namelijk tussen de wet
van het hoofdcontract en de wet van de plaats waar de karakteristieke
prestatie moet worden uitgevoerd, in casu in de Zwitserse woonplaats van
de debiteurs. Het Hof had immers een hoofdaanknopingspunt ontdekt in de
omstandigheden van de zaak, namelijk een impliciete keuze van de partijen
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om de inhoud van de borgtocht aan de Belgische wet te onderwerpen. Ret
bestreden arrest stelt vast dat de partijen de akte van borgtocht, voor de
inhoud ervan, vermoedelijk aan de Belgische wet hebben willen onderwerpen, en zegt ,dat de aanwijzingen i.v.m. de keuze van de wet, die van
toepassing is op de inhoud, ook gelden voor de keuze van de wet die van
toepassing is op de vorm". Ret bestreden arrest oordeelt dus dat de Belgische
wet, zowel op de inhoud als op de vorm van toepassing is, overeenkomstig de
wil van partijen. De voorziening wordt verworpen. De impliciete keuze van
partijen bepaalt de op de inhoud van het contract van borgtocht toepasselijke
wet, en dit onafuankelijk van de wet die van toepassing is op het hoofdcontract. Diezelfde wet kan van toepassing zijn op de vormvereisten (Cass.,
24 september 1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 25, noot Vander Elst, R.; A.C.,
1987-88, 116; Pas., 1988, I, 112; R. W., 1987-88, 813).
Bij wetsconflict verhindert het bijkomstig karalcter van de borgstelling niet
dat zij, zowel wat betreft haar voorwaarden als wat betreft haar gevolgen,
beheerst wordt door een eigen wet, die niet noodzakelijk deze is van het
hoofdcontract. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijk beding waaruit de wil
van partijen blijlct, mag de rechter in geval van wetsconflict, op grond van de
elementen van de zaak nagaan aan welke wet zij hun verbintenissen hebben
will en onderwerpen. Rij moet in dat geval geen rekening houden met de wet
die de partijen zouden gekozen hebben, indien zij kennis hadden geh_ad vm;t
de op te lossen rrioeilijkheaen, maar-hif moet daarentegen hun impliciete wil
opsporen door een beroep te doen op vermoedens. Volgens art. 4.1 van het
Verdrag van Rome, dat goedgekeurd werd door de wet van 14 juli 1987 en
dat toepasselijk is op de overeenkomsten die gesloten werden na 1 januari
1988, is elk contract, bij gebreke aan uitdrukkelijke keuze door de partijen,
onderworpen aan de wet van het land waarmee het de meest nauwe banden
vertoont. Art. 4.2 preciseert evenwel dat vermoed wordt dat het contract de
meest nauwe banden vertoont met het land waar de partij die de karakteristieke prestaties leveren moet, op het ogenblik van het sluiten van het contract
haar gewone verblijtplaats heeft. Dat is bij borgtocht het land waar de borg
zijn gewone verblijtplaats heeft. De annotator onderstreept het belang van
een contractuele aanknoping van de borgtocht aan de wet van de hoofdvordering. Dit maakt het eenvoudiger, vooral als de borg een regresvordering
instelt tegen de schuldenaar. Ret is wel interessant om de feiten van dit geval
te schetsen. Op 24 april1975 wordt de Bank Nagelmaekers door een van haar
gewone clienten, de N.V. Pieux Franki per brief gevraagd om een bankgarantie te stellen v66r midden mei ten voordele van de vennootschap Pali
Franki in Genua die een belangrijke bestelling heeft ontvangen van de
Italiaanse vennootschap Porto Cervo. Die bestelling betreft de bouw van
de installatie van een scheepswerf. De dag zelfvan ontvangst van deze brief,
informeert de bank haar client Pieux Franki van haar beginselakkoord m.b.t.
de uitgifte van de gevraagde bankgarantie. Pieux Franki deelt deze informatie mee aan haar correspondent in Italie. Op 12 mei 1975 stelt Pieux Franki,
die van de bank op 6 mei een voorstel van garantiebrief ontvangen heeft, een
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meer preciese tekst voor, zoals gewenst wordt door Porto Cervo. De volgende dag stuurt de bank aan Porto Cervo een document toe dat haar
engagement bevat en schrijft zij aan haar Belgische client: ,Faisant suite
avotre demande, nous adressons ce jour aIa socif~te Porto Cervo une lettre
de garantie de 371.200.000 Lire. Nous vous remettons copie de cette lettre en
annexe. Nous vous saurians gre de bien vouloir nous retourner notre lettre
du 6 mai pour annulation. Du chef de notre intervention, il sera perc;u une
commission trimestrielle et anticipative de 114% du montant garanti. En
consequence, etc ... " Ret aanbestedingscontract tussen Porto Cervo en de
vennootschap Franki Sarda wordt in Porto Cervo getekend op 20 juli 1976.
De bank Nagelmaekers van Luik stelt zich borg voor het bedrag van
371.200.000 Lire, tot waarborg van de goede uitvoering van de werken.
Op 26 februari 1977 wordt de gewaarborgde firma Franki Sarda in staat van
faillissement gesteld. De werf werd niet afgewerkt. Daarop spreekt Porto
Cervo de bank aan (Luik, 28 juni 1991, Pas., 1991, II, 179, noot P.M.).
In Luik houdt men er blijkbaar ook een andere mening op na. Sidmar leverde
grote hoeveelheden staal aan de Luikse vennootschap Linton en Hirst Unilam. Na belangrijke vertragingen in de betalingen van de leveringen, vroeg
Sidmar aan de moedennaatschappij, de Engelse N.V. Linton and Hirst, de
betalingen te garanderen. Daarop werd in Groot-Brittanie een borgstelling (a
suretyship) gegeven, die in Belgie aanvaard werd. Unilam werd later failliet
verklaard en Sidmar vorderde van de Engelse borg betaling. Ret Hof van
Luik besliste dat indien nagelaten wordt de borgstelling uitdrukkelijk aan een
bepaalde wet te onderwerpen, het de wet is die de hoofdovereenkomst
beheerst die van toepassing is, krachtens het principe dat de bijhorigheid
de hoofdzaak volgt (Luik, 6 januari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 85).

AFDELING 2

VERWEERMIDDELEN VAN DE BORG EN SUBROGATIE

890. AFSTANDVANVERWEERMIDDELEN.- De vennootschap A. G. 1830 stelde
zich op 25 november 1988 voor 1 miljoen frank borg voor een P.V.B.A.
jegens Belgian Shell. De overeenkomst preciseert dat de borg zal betalen op
eerste vraag van de schuldeiser, zonder dat deze tegenover haar zijn goed
recht zal moeten aantonen. Een dergelijke clausule betekent dat de borg er
aan verzaakt een beroep te doen op art. 2036 B.W, dat bepaalt dat hij zich
tegen de schuldeiser kan beroepen op alle excepties die aan de hoofdschuldenaar toekomen. De schuld van de hoofddebiteur wordt voldoende aangetoond door het voorleggen van zijn rekening-client in de boeken van Belgian
Shell. Vanaf de vervaldag kan de schuldeiser dan ook aan de borg de betaling
van die schuld vragen. Ret gedrag van de borg toont aan dat deze slechts op
vertraging van de procedure aanstuurt. De rechtbank aanvaardt dan ook de
vraag voor voorlopige tenuitvoerlegging. Ook wordt het kantonnement geweigerd (Kh. Brussel, 16 mei 1991, J.T., 1991, 701).
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891. BEROEP OP ART. 2036 B.W. IN RET KADER VAN EEN LEVERANCIERSDISCONTO.
- Het leveranciersdisconto is een eigenaardig contract. De feiten die aan de
grond liggen van het geding zijn de volgende. De vennootschap naar Deens
recht B&O liet de producten, die aan de Belgische vennootschap B&O
geleverd werden, betalen door middel van een leveranciersdisconto dat
kaderde in een krediet dat ten voordele van de Belgische vennootschap door
verscheidene Belgische banken geopend was. Op het ogenblik van het
faillissement van de Belgische vennootschap bezaten de banken verscheidene geprotesteerde wisselbrieven die door de Deense vennootschap op de
Belgische vennootschap getrokken waren. Hun waarde bleek twijfelachtig,
omdat er een clausule in voorkwam die bepaalde dat hun vervaldatum
hoogstens 180 dagen na die van de facturen die de provisie voor die wisselbrieven uitmaakte, mocht vallen. Die clausule die de vervaldatum athankelijk maakt van een gebeurtenis die vreemd is aan het mechanisme van een
wisselbrief, brengt de nietigheid van de wisselbrief als dusdanig met zich
mee. Het lijkt aan die twijfel over de geldigheid van de wisselbrieven te
wijten dat de banken zich in hun vordering tegen de trekker tevreden stelden
met de wisselkoers op de dag van de betaling. Deze was minder voordelig
dan de wisselkoers op de vervaldag. Ze zagen er eveneens van af om van de
trekker de interesten en de kosten van het protest te vorderen. Langs zijn kant
zag de trekker ervan af om de nietigheid van de wisselbrieven in te roepen.
Dit akkoord is ongetwijfeld een dading. Na d~ _Il~lgische_y.enno_otschap met
die bednl.geri. gecreaiteeiotehebben,-keerden de banken zich tegen de exgedelegeerde bestuurder van de vennootschap in zijn hoedanigheid van
hoofdelijke en ondeelbare borg van die vennootschap. De borg stelde dat
de dading die de banken gesloten hadden een onverschoonbare fout uitmaakte die hen belette een beroep te doen op zijn afstand om op art. 2037 B.W.
een beroep te do en. Het is juist dat rechtsleer en rechtspraalc aanvaarden dat
de afstand een beroep te doen op artilcel 2037 B.W. in de borgstellingsalcte
geen gevolgen heeft wanneer de schuldeiser een onverschoonbare fout heeft
begaan. Het Hof verwerpt evenwel dit middel van de borg, omdat de
schuldeisers geen fout hebben begaan door met de treldcer een dading te
sluiten. Die dading is geen onverschoonbare fout, omdat dit aklcoord nuttig
was en voor aile partijen voordelen leverde. Dit was in het bijzonder zo voor
de borg, in die zin dat de door de Deense vennootschap betaalde bedragen tot
gevolg hadden dat het bedrag van de (door de borg gewaarborgde) schuld
van de Belgische vennootschap verminderde. De borg deed daarenboven een
beroep op artikel 2036 B.W. dat bepaalt dat de borg aan de schuldeiser alle
excepties die aan de hoofddebiteur toebehoren, lean opwerpen. In casu
beweerde de borg dat hij aan de schuldeisers (de banken) de dading kon
tegenwerpen die ze gesloten hadden met de Deense trekker van de wisselbrief, die niet de hoofddebiteur was. De borg stond hier voor de moeilijkheid
aan te tonen dat de dading die gesloten was door de schuldeisers (de banken)
met de trekker (de Deense firma) eveneens leon ingeroepen worden door de
betrokkene (de gewaarborgde debiteur, de Belgische firma). Hij omzeilde
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deze moeilijkheid door een regel in te roepen die geldt voor solidaire
schuldenaren, en die hen toelaat in hun voordeel de dading in te roepen
die door een andere medeschuldenaar is gesloten. De betrokkene zou dus,
zoals een solidaire medeschuldenaar, een beroep kunnen doen op de dading
gesloten door de trekker. Ret Rofvan Beroep heeft deze redenering gevolgd,
maar beperkte het voordeel van die exceptie tot het deel van de medeschuldenaar. De borg van de schuldenaar (betrokkene) kan, tot be loop van het deel
van de schuldenaar die er van geniet, de dading inroepen die gesloten werd
tussen de houder en de trekker van een - in het raam van een leverancierdisconto - getrokken wisselbrief. Op verschillende punten heeft An Leinertzhagen-Limpens kritiek op het arrest. De argumentatie van de borg die
gegrond was op artikel2037 B.W. moest volgens haar ongegrond bevonden
worden, niet omwille van de afwezigheid van een onverschoonbare fout,
maar om reden dat de vordering van de banken tegen de trekker geen
,bevoorrecht recht" in de zin van art. 2037 B.W. was. De bij leveranciersdisconto gevolgde techniek is de volgende: de wisselbrief die voorafgaandelijk geaccepteerd wordt door de client en die vervolgens getekend
wordt door de leverancier als trekker, wordt opgesteld hetzij rechtstreeks
aan order van de bank, hetzij van de leverancier, en gereendosseerd aan de
bank. De Belgische praktijk - in tegenstelling tot de Franse - laat toe
het discontocontract tussen de bank en de leverancier beter te onderscheiden van het krediet dat aan de debiteur verleend wordt. Daaruit vloeit
voort dat de trekker niets anders garandeert dan de betaling van de wisselbrief op de vervaldag en dat de verbintenis die voortvloeit, zowel uit de
wisselbrief als uit het discontocontract, niets gemeen heeft met de gewaarborgde schuld en dus geen bevoorrecht recht kan uitmaken ten voordele van
deze schuld. De trekker garandeert slechts de wisselbrief en niet de schuld
van de debiteur tegenover de bank. Ret bedrag van die schuld is trouwens
totaal verschillend van dat van de wisselbrief. Ret argument van de borg
sneed dus geen bout, in deze zin dat de vordering van de banken tegen de
trekker geen bevoorrecht recht was in de zin van artikel2037 B.W. Een ander
oordeel zou neerkomen op de aanvaarding van de absurde situatie waarin de
borg zich het recht zou erkend zien om een vordering in te stellen tegen de
schuldeiser van de debiteur waarvoor hij zich borg stelde. In het leveranciersdisconto is de trekker de economische garant van zijn eigen extracambiaire schuldvordering jegens de betrokkene. De argumentatie die de
borg grondt op art. 2036 B.W. en de exceptie van dading moesten ongegrond
bevonden worden, niet omwille van het beperkt effect van een dergelijke
exceptie inzake solidariteit, maar enerzijds omdat de exceptie van dading
niet bestond in hoofde van de betrokkene en anderzijds omdat in elk geval de
relatie trekker-betrokkene in casu volledig vreemd was aan de relatie borgdebiteur. De borgstelling met betrekking tot een overschrijding in rekening
courant is vreemd aan de cambiaire relaties die ontstaan uit het leveranciersdisconto (Brussel, 13 juni 1986, Bank. Fin, 1987, 47 noot MeinertzhagenLimpens, A.)

1223

892. ART. 2037 B.W. DE VERMINDERING VAN DE RECHTEN EN ZEKERHEDEN VAN
DE SCillJLDEISER. De toepassing van artikel 203 7 B. W. vereist: 1) Een

verlies of een vermindering van de rechten en zekerheden van de schuldeiser
die het gevolg is van zijn eigen daad; 2) een ten gevo1ge hiervan door de borg
geleden schade. De borg kan niet rechtmatig hopen te genieten van die
zekerheden en rechten waarvan het ontstaan of de uitoefening voor de
schu1deiser s1echts een mogelijkheid is. De borg duidt het de schuldeiseres,
een bank, ten onrechte ten kwade niet tijdig een hypothecair mandaat in een
hypotheek veranderd te hebben. De onroerende goederen van de vennootschap hadden dan verleocht kunnen worden en dit zou de verbintenissen van
de borgen uiteraard verminderd hebben. De rechtbank citeert de Franse
auteurs Ph. Simler en Chr. Mou1y en overvloedige Franse rechtspraak Deze
stellen dat de schuldeiser die een hypothecair mandaat verkreeg, op discretionaire wijze lean beslissen a1 dan niet zijn toestemming te geven voor het
ontstaan van de zeleerheid door zijn verzoek om de authentieke hypotheelealete te verlijden. De borg lean dus niet, op het ogenblile dat hij zich verbindt
met zekerheid releenen, op de 1atere vestiging van die zeleerheid (Kh. Bergen,
25 februari 1988, TB.H., 1989, 538; Rev. Reg. Dr, 1988, 283).
Op 15 maart 1973 verleende de Shea aan de N.V. Tracom eenkredietopening
van 33 miljoen in rekening-courant met het oog op de oprichting van een
appartementsgebouw. De duur van het krediet was 5 jaar. Het ging gepaard
met de garanties van een- hypotheele op het onroerend gmid. Op zoek naar
nieuwe liquiditeiten vroeg de N.V. Tracom in 1975 het krediet opnieuw op
zijn oorspronleelijk niveau te brengen. De Shea ging hierop in, maar eiste als
tegenprestatie een borgstelling door de N.V. Briqueteries Bruxelloises. Deze
borg werd gesteld in een overeenkomst van 31 december 1975. Toen de term
van 5 jaar ten einde liep, verleende de Shea aan de N.V. Tracom eerst een
termijn van twee jaar (overeenkomst van 28 november 1978) en daarna een
termijn van vijf jaar (overeenkomst van 2 september 1980) om de schuld
terug te betalen. Die twee overeenkomsten werden ges1oten zonder de borg
hierover in te lichten. De borg verweet daarom aan de Shea dat deze de
situatie van de borg verzwaard had omdat ze het niveau van het krediet niet
herleid had evenredig met haar handlichting van de hypotheleen, en omdat ze
nagelaten had de borg op de hoogte te brengen enerzijds van de situatie van
de schuld op de verva1dag van het krediet en anderzijds van de ver1enging
van de betalingstermijn die aan de hoofddebiteur verleend werd. Elk verlies
aan rechten en zeleerheden dat toe te rekenen is aan de schuldeiser, verantwoordt een beroep op art. 2037 B.W. Ten belope van 5.150.000 BF. wordt de
borg bevrijd. Het feit dat de schuldeiser het 1aediet verlengt, zonder de borg
hierover in te lichten, kan een fout uitmaken waardoor de borg wordt bevrijd.
Indien de schuldeiser, bij het verstrijken van het krediet, de volgens de alete
van kredietopening voorziene afreleening niet meedee1t, verliest hij het recht
de interesten te vorderen die vervallen zijn sinds de verlenging van het
laediet die niet aan de borg werd meegedeeld. Art. 203 7 BW is ook van
toepassing, indien de borg zowel een ,zaleelijlee" borg als een eigenlijlee
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borg is. De Briqueteries Bruxelloises heeft zich inderdaad niet aileen als een
echte borg verbonden, maar heeft ook toegestemd in een hypothecaire
affectatie (Brussel, 23 juni 1988, T.B.H, 1989, 47).
In casu beschikte de eiseres, die gesubrogeerd was in de rechten van de
verkoper, over het voorrecht dat verleend wordt door art. 20, 5° Hyp. Wet. Dit
voorrecht sloeg op een voertuig. De waarde ervan was hoger dan het bedrag
van de gewaarborgde schuld. De eiseres heeft abnormaallang getalmd om de
curator in te lichten over het bestaan van haar schuldvordering en over het
voorrecht dat eraan gehecht was. De nalatigheid van eiseres m.b.t. de
procedure van tegeldemaking en m.b.t. de informatie van de verweerder
had een vermindering van het voorwerp van haar voorrecht tot gevolg,
vermits de verkoopprijs uiteindelijk slechts zeer gedeeltelijk haar schuldvordering vergoedde. In die omstandigheden kan de borg terecht een beroep
doen op art. 2037 B.W. (Rb. Charleroi, 8 maart 1990, J.T., 1991, 46; R.R.D.,
1990, 481; T.B.B.R., 1990, 488).
De BBL heeft een vennootschap krediet verleend. Als zekerheid werd de
handelszaak in pand gegeven ten belope van een bedrag van 6 miljoen frank.
Daarnaast stelde de heer Hutner zich borg ten belope van 2 miljoen frank. De
vennootschap heeft nadien de handelszaak verkocht nadat de bank handlichting gegeven had van haar inschrijving op de handelszaak tegen de betaling
van 5 miljoen frank. Achteraf liep het mis. Het krediet werd beeindigd en de
borg werd aangesproken. De borg verweert zich door te stellen dat de BBL
geen handlichting had mogen geven van haar inschrijving op de handelszaak
voor een som die lager was dan 6 miljoen frank. De rechtbank oordeelt dat de
schuldeiser geen handeling gesteld heeft die de uitvoering van de verbintenis
van de borg zwaarder kon maken, noch dat zij op overdreven en lichtvaardige
wijze de schuld van de hoofddebiteur verzwaard heeft. Zou de borg niet eerder
een beroep moeten doen op art. 2037 B.W.? Helaas staat in de borgstellingsakte uitdrukkelijk dat de borg afziet van het voordeel van art. 2037 B.W. (Kh.
Brussel, 9 april1990, T.B.H., 1992, 80, noot). In het volgend geval riep de borg
met succes art. 2037 B.W. in. Een artikel uit het financieringscontract liet de
schuldeiseres toe om zich te laten subrogeren in de rechten van de verkoper
van het materiaal. Zij zou dus het voordeel genieten van het voorrecht van
art. 20, 5 Hyp.Wet. Zij kon trouwens vanaf de eerste tekortkoming de
onmiddellijke betaling van het verschuldigde saldo vorderen en dit op een
ogenblik waarop het patrimonium van de debiteur nog actieve elementen
bevatte die haar een gedeeltelijke betaling van de schuld zou opgeleverd
hebben. Een ander artikel gaf haar daarenboven het recht om de gekochte
zaak terug te nemen, zodat het goed aldus haar pand zou worden. Het dossier
toont niet aan dat eiseres om het even wat gedaan heeft om die rechten in
werking te stellen. Zij wachtte integendeel 9 maanden alvorens de debiteur
uiteindelijk in gebreke te stellen. De borg kan van zijn verbintenissen ontheven
worden, wanneer door een positieve fout, een eenvoudig nalaten of een
nalatigheid de zekerheden waarover de schuldeiser beschikte, door zijn schuld
verminderd werden (Rb. Luik, 4 april 1990, J.L.MB., 1990, 1291).
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Een aantal met hypotheek bezwaarde appartementen, gelegen aan de kust en
eigendom van een niet al te scrupuleuze immobilienvennootschap, werden
aan de echtgenoot van de zaakvoerster van dezelfde vennootschap verkocht.
De vennootschap betaalde haar hypothecaire schuldeiser niet. Dit gebeurde
met medeweten van de notaris. De immobilienvennootschap ging enige tijd
later failliet. De zaakvoerster en haar man verdwenen met de noorderzon. De
appartementen veranderden herhaalde malen van eigenaar, zonder dat de
notarissen zich zorgen maakten over de hypothecaire toestand van het goed.
Immers, om kosten te besparen werd, zoals vaak gebeurt, slechts een
hypothecaire staat tegen de vorige eigenaar aangevraagd. Dit had de notarissen duur komen te staan, indien de beslagrechter hen toevallig geen
helpende hand zou hebben toegestoken. De toestand was voor de hypothecaire schuldeiser dermate alarmerend dat een financieringsmaatschappij
bereid werd gevonden zich hypothecaire borg te stellen voor de verbintenissen aangegaan door de immobilienvennootschap. Daartoe gaf zij eigendommen in het binnenland in pand. Er wordt vermoed dat deze nieuwe borg
op een of andere manier met de hypothecaire schuldeiser verbonden was. Om
niet nader te verklaren redenen, achtte die financiele maatschappij (de
hypothecaire borg) het geraadzaam de hypothecaire schuldeiser terug te
betalen. De hypothecaire schuldeiser gooide het echter met haar op een
akkoord en droeg haar zogenaamd tegen betaling haar schuldvordering over.
Eerstgenoemde liet de borg dan ook in haar rechten treden, met inbegrip van
de zakelijke zeketheaerl veisfrekt op de eigendoJ:limen aan de kust. Over de
hypotheek m.b.t. de goederen in het binnenland gelegen, werd in de akte met
geen woord gerept. De cessionaris die zowel hypothecaire schuldeiser als
hypothecaire borg was geworden, droeg kort daarop haar hypothecaire
schuldvordering tegen betaling aan een bank over. Tenslotte lichtte laatstgenoemde banlc de hypotheek gevestigd op de goederen in het binnenland en
nam dezelfde dag op dezelfde goederen een nieuwe hypotheek waarbij dan
duidelijk werd bepaald dat die tot waarborg van een nieuwe schuld strekte.
Het is precies m.b.t. deze laatste verrichting dat de ogen van de beslagrechter
opengingen. Laatstgenoemde bank, ovemeemster van de hypothecaire
schuldvordering, wist immers dat door de opheffing van de hypotheek, de
zakelijke zekerheden zouden verminderen. De derden-verkrijgers zouden
dus in geval van uitwinning in hun verhaalsrecht gekortwiekt worden.
Anderzijds onttrok de schuldeiser een aantal goederen aan het verhaal van
de derden-verkrijgers door zelf de goederen met een hypotheek te bezwaren
tot waarborg van een zogenaamde nieuwe schuld,. Derhalve achtte de
beslagrechter art. 2037 B.W. toepasselijk, waarbij collusie tussen de cessionaris (de bank) en de cedent (de vennootschap die zich hypothecair borg
had gesteld) voor bewezen werd gehouden. Het was precies op verzoek van
een van de notarissen, die gevaar liep in schadevergoeding aangesproken te
worden, dat tegen de beschikking van de beslagrechter derdenverzet werd
aangetekend. Het derdenverzet steunde hoofdzakelijk op art. 2037 B.W. Dit
artikel vond, volgens de beslagrechter, toepassing, omdat de derden-verkrij-
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gers als ,hypothecaire borgen" bij uitwinning de mogelijkheid niet meer
hadden op een andere ,hypothecaire borg" hun verhaal uit te oefenen. De
hypothecaire schuldeiser had immers van de door de vennootschap verstrekte
hypotheek afstand gedaan. Volgens art. 2037 B.W. moet de schuldeiser
foutief hebben gehandeld. Dit is het geval wanneer een schuldeiser een
hypothecaire inschrijving zonder tussenkomst van de borg laat doorhalen,
een zakelijke zekerheid niet laat inschrijven, of een hypothecaire inschrijving laat verstrijken. W at kan volgens Frans Bouckaert uit dit ingewikkeld
verhaal onthouden worden? Dat de hypothecaire schuldeiser het er als cessionaris beter zou hebben vanafgebracht, indien hij de bestaande inschrijving
gewoon had laten voortbestaan. Hij zocht echter naar middelen om zichzelf
en de hypothecaire borg ten nadele van derden-verkrijgers veilig te stellen,
en kreeg het deksel op zijn neus. Dankzij een aandachtige analyse van de
retroakten kwamen feiten aan het licht waardoor, tegen alle verwachtingen
in, het beslag kon worden geschorst. De beslagrechter kan immers de
opschorting van de tenuitvoerlegging bevelen, hetzij voorlopig, geheel of
gedeeltelijk, indien het laten doorgaan van een verkoop of beslag van
onroerende goederen moeilijk te herstellen of onherstelbare schade zou
teweegbrengen (Beslagr.Brugge, 11 februari 1991, T. Not., 1992, 366, noot
Bouckaert, F.). Art. 2037 B.W. dat de borg wil beschermen, wordt hier
toegepast om de verkrijger van een gehypothekeerd goed te ontslagen. Dit
druist in tegen de Belgische rechtsleer en rechtspraak (zie MeinertzhagenLimpens, A., Le cautionnement en droit belge, Brussel, Bruylant, 1978, nr.
267). In Frankrijk wordt dergelijke toepassing van art. 2037 B.W. wel
aanvaard.
893. RECHTSKARAKTER VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE BORGTOCHT.
- In de zaak die het voorwerp uitmaakt van een arrest van het Hof van
Beroep van Luik hebben brouwerijen de teruggave gewaarborgd van de
sommen die door een van hun clienten bij een bank geleend werden. Ze
pogen de vordering van de bank af te weren en doen een beroep op de
argumenten die altijd ingeroepen worden door borgen in dit soort van
procedure. Deze argumenten zijn ten eerste dat de borgtochtovereenkomst
ongeoorloofde clausules zou bevatten, omdat ze afwijken van dwingende
normen, ten tweede dat de bankier een fout beging door niet de noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn schuldvordering te innen bij de hoofddebiteurs en ten slotte dat de wil van een van de borgen aangetast is door
dwaling. Ret Hof van Beroep van Luik bevestigt op die punten de constante
rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken. De artt. 2028, 2029 en
2037 B.W. zijn niet van dwingend recht en overeenkomsten die ervan
afwijken zijn geoorloofd. Eveneens geoorloofd is de clausule waarbij de
bank van de borg eist dat die alle verbintenissen waarborgt die de klant heeft
of zou kunnen hebben jegens de bankier, om welke reden ook, ongeacht of
het bedrag geplafonneerd is of niet. Maar de clausules die afwijken van
art. 2036 B.W. zijn aansprakelijkheidsbeperkende bedingen. Zij kunnen
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noch het bedrog van de schuldeiser dekken, noch zijn fouten die zo onverschoonbaar zijn dat ze kunnen worden gelijkgesteld met een intentionele
fout. Een borgtocht is in die mate een abstracte rechtshandeling dat de borg
ten aanzien van de schuldeiser de excepties niet mag inroepen die hij haalt uit
zijn betrekkingen met de hoofddebiteur. Het hoort de borg toe de solvabiliteit
van de debiteur na te gaan. Talrijk zijn de borgen die zich Iichtvaardig
verbinden. De rechtspraak komt ze niet ter hulp. De borg kan uiteraard
beroep doen op de theorie van de wilsgebreken, maar de Belgische rechtspraak ontkent hem het recht om de dwaling m.b.t. solvabiliteit van de
hoofddebiteur in te roepen, want dit is een dwaling die voortvloeit uit de
relaties van de borg met de debiteur. Het Hofvan Beroep van Luik verwerpt
in casu eveneens een dwaling die ingeroepen wordt door een van de borgen,
maar die niet gegrond is op de zojuist vemoemde dwaling. Het Hof steunt
zijn beslissing op de overweging dat de dwaling geen oorzaak van nietigheid
is, wanneer ze aileen de motieven betreft die een van de partijen ertoe
genoopt heeft het contract te sluiten. Uit het abstract karakter van de
borgtocht leidt het Hof van Beroep van Luik af dat het aan de borg hoort
de solvabiliteit van de hoofddebiteur na te gaan. Dit moet goedgekeurd
worden. Indien een bankier een beroep doet op een persoonlijke zekerheid,
is het precies omdat de solvabiliteit van de hoofddebiteur problemen kan
stellen. Indien de borg zich niet informeert over de financiele situatie van de
debiteur voordat hij zich verbindt, moet men dan niet besluiten_dat hij
aanvaard heeft ditrisico te dragen (Luik, 10 maart 1992, JL.MB., 1993,
1085, noot Hannotiau, B.)?
894. EXCEPTIE VAN SCHULDVERGELIJKING. -De borg kan zich niet alleen
beroepen op een tussengekomen schuldvergelijking, maar hij kan ook de
compensatie inroepen wanneer de hoofddebiteur nalaat dit te doen of er
afstand van gedaan heeft. Het doet er weinig toe dat de schuldeiser het
uitdoven van de schuld door compensatie onmogelijk maakte door een
schuld in tegenovergestelde zin, die gecompenseerd had kunnen worden,
te betalen in handen van de curator (Bergen, 5 februari 1991, JL.MB., 1991,
953; Rev. Not. B., 1992, 541).
895. BEVRIJDING VAN DE BORG DOOR SCHULDVERNIEUWING. - Schuldvemieuwing wordt niet vermoed. De animus novandi hoeft echter niet uitdrukkelijk
te zijn, zij kan ook uit de omstandigheden worden afgeleid. Zo'n impliciete
wil tot vemieuwing kan worden vermoed, indien het voorwerp van de
verbintenis op wezenlijke punten wordt gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer een bepaalde schuld in het raam van een schuldherschikking
wordt opgenomen in de rekening-courant-verhouding tussen partijen. Het
brengen van een schuld in een lopende rekening, is boekhoudkundig geoorIoofd, maar heeft tot juridisch gevolg dat er schuldvemieuwing plaatsvindt.
Elke in de rekening-courant komende schuldvordering verliest haar aard van
schuldvordering. Ze wordt een post in de rekening, een daarin materieel
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ingeschreven bedrag, zonder meer. Die mutatie is interessant voor beide
partijen. Voor de schuldenaar is het een vorm van financiering op termijn,
voor de schuldeiser een verhoging van de werkingsmiddelen met een grotere
interestvoet tot gevolg. De novatie heeft evenwel tot gevolg dat de zekerheidsrechten m.b.t. de oorspronkelijke verbintenis vervallen. De schuldvernieuwing die t.a.v. de hoofdschuldenaar tot stand komt, bevrijdt de borg. Een
bank vordert de betaling van 1.193.000 frank uit hoofde van een kredietopening die zij toestond aan een echtpaar en waarbij de zoon zijn hoofdelijke en
solidaire borgstelling had verleend. Ret krediet verleend aan de ouders betrof
de verdiscontering van een promesse ten bedrage van 600.000 frank. Op de
promesse stand de vervaldatum van 27 juli 1981 aangeduid. Op grand van de
stukken van het dossier werd een kredietopening van 600.000 frank toegestaan voor de duur van 4 maanden ter verhoging van de middelen voor de
aankoop van een lot kachels. De echtgenoten hadden inderdaad een handel in
ijzerwaren. Op welke rekening dit krediet werd geboekt, is niet erg duidelijk.
De vordering van de bank wordt afgewezen als ongegrond, omdat er tussen
de oorspronkelijke partijen (de kredietgeefster en de kredietnemer-hoofdschuldenaar) een schuldvemieuwing is ontstaan, doordat het bedrag van de
promesse op de rekening-courant werd uitgeboekt (Gent, 5 december 1989,
R. W., 1989-90, 1196).
896. UITBREIDING VAN DE HOOFDSCHULD. BEVRIJDING VAN DE BORG? - De
borg is gehouden tot de verbintenis van de hoofddebiteur voor het geval
laatstgenoemde die verbintenis niet zelf zou nakomen. Indien de debiteur de
verbintenis uitbreidt zonder toestemming van de borg, is deze slechts tot de
oorspronkelijke schuld gehouden. (Art. 2025 B.W.) Ret Hofvan Beroep van
Brussel stelt vast dat de overeenkomst, die voor aval getekend werd door de
verweerster, een clausule inhield die bepaalde dat de schuldeiser ,om welke
reden ook de totale of gedeeltelijke teruggave van de geleende som niet kan
vorderen, daar deze niet terugbetaalbaar is op een bepaalde termijn". Ret
stelt ook vast dat op een latere datum lener en ontlener, zonder hiervan
kennis te geven aan de borg, overeenkwamen de clausule te vervangen door
de volgende tekst: ,art. b wordt geschrapt en vervangen door de huidige
paragraaf: de heer Henry Pil verbindt er zich toe de som van 50.000 frank per
jaar terug te betalen". Ret arrest stelt dat de borg er niet toe gehouden is het
gevorderde bedrag terug te betalen, omdat die nieuwe clausule hem niet
tegenwerpelijk is en dat ,de borgtocht niet uitgebreid kon worden zonder
zijn toestemming". Dit gaat te ver. De rechter kan aan de ontlener termijnen
verlenen naargelang de omstandigheden, indien er geen termijn bepaald
werd voor de teruggave. Door te beslissen dat de borg helemaal niet
gehouden is om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag terug te betalen,
schendt het arrest de wettelijke bepalingen inzake borgtocht en inzake lening
en miskent het eveneens de bindende kracht van de oorspronkelijke overeenkomst door te weigeren er gevolg aan te geven (Cass., 20 april 1989, R. W.,
1989-90, 513; Bull., 1989, 864; Arr. Cass., 1988-89, 964).
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897. SCHULDSPLITSING. ONGELIJKE DELEN.- lndien de schuld van een vennootschap gewaarborgd wordt met borgstellingen van verschillende vennoten die ongelijke del en van het sociaal kapitaal bezitten, moet de verdeling
van de bijdrage tot de hoofdschuld gebeuren op een wijze die evenredig is
met de hoegrootheid van de sociale aandelen die de borgen bezitten. Art.
2033 B.W. bepaalt inderdaad dat wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en dezelfde schuld, de borg die
de schuld voldaan heeft een verhaal heeft op de overige borgen, ieder voor
zijn aandeel. De P.V.B.A. Les Trois Rives had een kapitaal van 1 miljoen
verdeeld in duizend aandelen waarvan de verweerder er driehonderd bezat,
de echtgenote van de eiser honderd en de twee andere vennoten elk driehonderd. De schuld van de P.V.B.A. bij het faillissement werd door de
borgen aan de bank terugbetaald. Elke deelgenoot betaalde ongeveer
182.000 frank. De eiseres nodigde dan per brief haar medeborgen uit om
haar elk de som van 36.373 frank te storten. Deze som maakte het verschil uit
tussen het bedrag dat aan de schuldeiser van de hoofddebiteur gestort werd
en het aandeel waarvoor zij gehouden was, naar haar oordeel 10% van de
schuld, in evenredigheid met de aandelen waarvan zij titularis was. Een van
de medeborgeh, de verweerder, gaf geen gevolg aan deze vraag. De rechtbank geeft de eiseres gelijk. Borgen die gelijke belangen hebben moeten elk
in gelijke aandelen bijdragen tot de hoofdschuld. Ret zou echter abusief zijn
om de borgen op gelijke wijze te behandelen indien hun belang in de
hoofdschuld niet identielCis-: Dit is liet geval indien de schuld van een
vennootschap gewaarborgd wordt door borgstelling van verschillende deelgenoten die ongelijke delen van het sociaal kapitaal bezitten (Rb. Charleroi,
3 januari 1991, R.R.D., 1991, 296; J.T., 1991, 747).
898. HOOFDELIJKHEID MET DE DEBITEUR. VOORRECHT VAN UITWINNING. - Drie
borgen worden op de vervaldag aangesproken door de schuldeiser. Zij doen
een beroep op het voorrecht van uitwinning. De Rechtbank van Eerste
Aanleg stelt dat het bedingen door de schuldeiser van een solidariteit tussen
de borgen hen enkel het voorrecht van verdeling van de schuld ontneemt,
maar niet het voorrecht van uitwinning. Ret stipuleren van solidariteit tussen
de borgen en de hoofddebiteur doet integendeel beide voorrechten verdwijnen. De rechtbank beslist dat in casu de borgen nog steeds volkomen terecht
beroep doen op het voorrecht van uitwinning en dat de schuldeiser voorlopig
ingebreke blijft met het bewijs dat hij zijn hoofdschuldenaars heeft uitgewonnen. Eigenaardig is wei dat in fine van de overeenkomst van borgstelling vermeld wordt: ,goed voor hoofdelijke en ondeelbare borgstelling".
Is dit niet precies te interpreteren als een stipulering van hoofdelijkheid met
de hoofddebiteur (Rb. Turnhout, 13 februari 1992, Turnh. Rechtsl., 1992,
122)?
899.

HOOFDELIJKHEID. BORGSTELLING DOOR EEN GEWONE COMMANDITAIRE VEN-

NOOTSCHAP.- Wanneer een gewone
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commanditaire vennootschap zich borg
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heeft gesteld, geldt de beherende vennoot t.a.v. die verbintenis eveneens als
borg. Het bestreden arrest van het Hof van Beroep van Luik behandelt de
vraag of de eiser, die beherend vennoot is van een bank, het recht heeft om de
exceptie van uitwinning in te roepen. De bank is een gewone commanditaire
vennootschap. De bank had het voorrecht van uitwinning dat haar als borg
toekwam, niet ingeroepen voor de rechtbank van koophandel. Er mocht dus
worden van uitgegaan dat ze er afstand van gedaan had. Hieruit meende het
Hof van Beroep te mogen afleiden dat ook aan de beherende vennoten geen
recht van uitwinning kon worden toegekend. Dit arrest wordt vemietigd. Het
voorrecht van uitwinning kan aan de beherende vennoot niet worden antnomen, indien niet vaststaat dat ook hij zich solidair met de hoofschuldenaar
heeft verbonden. Dit heeft het Hof van Beroep niet onderzocht. Het is
belangrijk een onderscheid te maken tussen de verbintenissen van de beherende vennoot als de gewone commanditaire vennootschap zelf schuldenaar
is, en de verbintenissen van diezelfde vennoot als de gewone commanditaire
vennootschap zich borg heeft gesteld voor een derde. Een gewone commanditaire vennootschap is immers een van haar leden onderscheiden rechtspersoon. Haar persoon mag niet met die van haar leden verward worden,
want deze laatsten bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde rechtstoestand als de vennootschap. Dit wijst op een zekere zelfstandigheid van de
vennoten t.o.v. de vennootschap. Men zou hier kunnen verwijzen naar de
rechtstoestand die bestaat tussen hoofdelijke co-debiteuren: een hoofdelijke
medeschuldenaar die door de schuldeiser vervolgd wordt, kan alle excepties
inroepen die uit de aard van de verbintenis voortvloeien en alle excepties die
hem eigen zijn, alsook de excepties die aan alle medeschuldenaars gemeen
zijn. Bovendien mag de schuld van een der schuldenaren de positie van de
medeschuldenaren niet verslechteren. De positie van de besturende vennoten
zou verslechteren indien zij het voorrecht van uitwinning niet zouden kunnen
inroepen omdat de vennootschap daaraan verzaakt heeft. De hoofdelijke
borg wordt, zoals men weet, geacht afstand gedaan te hebben van het voorrecht van eerdere uitwinning en van het voorrecht van schuldsplitsing. De
handelsrechtelijke regel van het verrnoeden van hoofdelijkheid mag uitgebreid worden tot de borg van een debiteur-handelaar, zonder uitdrukkelijk
beding in die zin, met als gevolg dat hij afstand doet van zijn voorrecht van
eerdere uitwinning. De regel dat de verbintenis van een bank een handelsverbintenis is, berust echter op een vermoeden dat door tegenbewijs kan
worden weerlegd (Cass., 25 oktober 1990, R. W., 1990-91, 1237; T.R. V.,
1992, 173, noot VanDerZee, 0.; A.C., 1990-91, 241)
900. HOOFDELIJKHEID TUSSEN DE BORGEN. - Om een som van 4.500.000
frank uit te lenen aan een concessionaris vereiste de N.V. Austin Rover
Belgium dat zowel zijn echtgenote, als zijn broer en zijn schoonzuster zich
solidaire en ondeelbare borg voor al zijn verbintenissen zouden stellen. Een
beding is als volgt opgesteld: ,Mevr. D, echtgenote van de concessionaris en
Dhr. J.P. en de echtgenote van J.P., verklaren en verbinden zich ertoe om op
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solidaire en ondeelbare wijze de volmaakte uitvoering voort te zetten door
Dhr. J.P. van aile verbintenissen uit deze overeenkomst". De akte van lening
is ondertekend door ontlener en uitlener. Daaronder staan de handtekeningen
van de solidaire en ondeelbare borgen (elke handtekening moet voorafgegaan worden door de handgeschreven vermelding ,bon pour caution solidaire et indivisible"). Mevr. D. en Dhr. J.P. tekenen inderdaad en laten hun
handtekening door die termen voorafgaan. De vrouw van de broer van de
hoofddebiteur tekent ook, maar laat haar handtekening voorafgaan door de
volgende getypte vermelding ,mevr. S. tekent voor akkoord van de verbintenis van haar man" en de handgeschreven vermelding ,voor akkoord".
De hoofddebiteur wordt drie jaar later failliet verklaard. De uitlener vervolgt
de borgen. De echtgenote van de broer verweert zich door te ontkennen dat
zij zich verbonden heeft als borg. Ze krijgt gelijk. De borgtocht wordt niet
vermoed, maar moet uitdrukkelijk zijn. Hetzelfde geld voor de solidariteit.
Er moet een ondubbelzinnige wilsuiting zijn. De akte die de borgstelling
inhoudt is onderworpen aan de vereisten van art. 1326 B.W. wat betreft het
,goed voor, en ,goedgekeurd,. Die vermelding is noodzakelijk, zelfs indien
de verbintenis van de borg is opgenomen in een geschrift dat bestemd is om
het bewijs te leveren van het bestaan van de hoofdverbintenis. Indien een
echtgenote de borgstelling die haar man aangaat, tekent en v66r haar handtekening vermeldt dat zij ,tekent voor akkoord voor de verbintenis van haar
man", terwijl in die overeenkomst een algemene verbintenis vervat ligt ten
titel van solidaire en ondeelbare borgtocht van de andere ondergetekenden,
moet men besluiten dat de vrouw duidelijk haar wil heeft veruitwendigd om
in de akte slechts tussen te komen binnen de strikte perken vereist door
art. 224 B.W. om een vordering in nietigverklaring op basis van die tekst te
voorkomen. Daarenboven interpreteert men de overeenkomst in geval van
twijfel tegen de gene die haar bedongen heeft en ten voordele van die gene die
de verbintenis aangaat. De algemeenheid van de termen van de overeenkomst is irrelevant, indien zij worden tegengesproken door de duidelijk
uitgedrukte wil in dezelfde akte (art. 1161 B.W.) (Luik, 17 april 1990,
Act.Dr., 1991, 233, noot Forges, M.).
901. SUBROGATIE VAN DE BORG. - Ben handelszaak kan slechts in pand
worden gegeven aan een erkende kredietinstelling. Toch kan deze zekerheid
door subrogatie overgedragen worden. Er kan aldus een beroep op gedaan
worden door de borg die de schuld van de pandgevende debiteur betaald
heeft (Voorz.Kh. Luik, 2 april 1990 en Kh. Luik 28 juni 1990, JL.MB.,
1990, 1114).

De gesubrogeerde borg kan van de debiteur niet meer vorderen dan de
schuldeiser van hem kon eisen. Op 6 december 1984 heeft de Bank van
Breda zich borg gesteld voor de verbintenissen van een zekere Brognez
jegens de leasingmaatschappij van Breda en dit voor een bedrag van maximum 1.842.900 frank. De bank heeft op dezelfde dag dat bedrag geleend aan
het echtpaar Brognez met als zekerheid een belofte van hypotheek van eerste
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rang op een onroerend goed dat eigendom is van de leners. Op 18 september
1986 werd de conventionele hypotheek ingeschreven op het eerste bureau
van de bewaring van hypotheken van Bergen. Brognez werd failliet verklaard op 30 maart 1987. De rechtbank van koophandel van Bergen heeft de
schuldvordering van de Bank van Breda in het bevoorrecht passief opgenomen voor 357.387 frank en de schuldvordering van de leasingmaatschappij op het chirografair passief voor 1.170.526 frank. Na verkoop van een
ge1easde vrachtwagen werd dit bedrag teruggebracht op 1.155.974 frank.
Daama schreef de leasingmaatschappij aan de curator dat ,de schuldjegens
ons volledig betaald werd door de Bank van Breda. U moet dus geen
rekening meer houden met onze schuldvordering". Op dezelfde datum
bevestigde de Bank van Breda aan de curator: ,wij hebben een betaling
van 1.15 5.97 4 frank gedaan in uitvoering van onze borgstelling van 6 december 1984". De bank vroeg om opneming van deze schuldvordering in het
bevoorrecht passief ,met als voorrecht de hypothecaire inschrijving op het
onroerend goed van de gefailleerde". De bank die betaa1d heeft, werd
gesubrogeerd in de rechten van de leasingmaatschappij van Breda. Maar
de schu1dvordering van de leasingmaatschappij van Breda op Brognez genoot geen zakelijke zekerheid en werd toegelaten op het chirografair passief.
Voor de schuldvordering van 1.155.974 frank mocht de borg geen beroep
doen op de hypotheek die de teruggave waarborgde van de lening die zij aan
Brognez toestond v66r zijn faillissement. Het is van geen belang dat de
verbintenis van de Bank van Breda haar oorzaak vond in het hypothecair
krediet dat de schuldenaar bekwam, vermits de borgtocht een abstract
contract is dat los staat van zijn oorzaak. Het kopje dat hoven dit arrest
prijkt, is onbegrijpelijk: ,de borg kan zich niet beroepen op enige zekerheid
m.b.t. zijn schuldvordering die voortspruit uit de uitvoering van zijn verplichtingen als borg". In casu heeft men te doen met twee contracten:
enerzijds is er een borgtocht waarbij de bank de verbintenis van een lessee
waarborgt, anderzijds is er een lening van dezelfde bank aan diezelfde lessee.
Eigenaardig is dat precies hetzelfde bedrag geleend werd als het bedrag
waarvoor de financieringsovereenkomst gesloten werd, vermits het geleasde
goed een waarde had die met dat bedrag bleek overeen te komen. Merken we
ook op dat de leasingmaatschappij een dochter- ofzustermaatschappij is van
de Bank van Breda (Bergen, 24 februari 1992, T.B.H., 1993, 860).
902. VERLENGING TERMIJN VOOR DE HOOFDDEBITEUR. - De eenvoudige verlenging van de termijn die door de schuldeiser aan de hoofddebiteur verleend
wordt, outlast in beginsel de borg niet, behalve in bijzondere omstandigheden die van aard zijn om de hoofdverbintenis te wijzigen tegen de belangen van de borg in. De schuldeiser beging geen fout door geen contante
betaling te eisen op een ogenblik waarop de onbetaalde facturen zich pas
begonnen op te stapelen en de borg, die trouwens beroepsmatig bezig is in de
kredietsector, zelf pas toegestemd had in een uitbreiding van de borgstelling
(Kh. Brussel, 6 september 1988, Rev. Not. B., 1989, 124).
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903. BEPERKING IN DE TIJD VAN DE BORGTOCHT.- Indien de verbintenis van
de borg onderschreven werd voor een kortere termijn dan de verbintenis van
de hoofdschu1denaar, is er een prob1eem. Ret Rof van Beroep van Brusse1
vo1gt de stelling van mevr. Limpens. Zij meent dat de borg, voor wiens
verp1ichtingen een termijn werd bepaa1d, gehouden is voor de schu1den die
ontstonden en vervie1en v66r die termijn. De situatie van de borg wordt niet
verergerd, indien de bank handlichting verleent van een pand op een handelszaak die verkocht wordt, indien die verkoop toelaat gedeeltelijk de schu1dvordering te betalen. De bank die de rekeningen en de waarden die aan de
borg behoren, blokkeert hoven het bedrag dat strikt noodzakelijk is voor de
dekking van haar schu1dvordering, handelt echter in strijd met de goede
trouw. De schade van de borg stemt overeen met de winst die hij had kunnen
maken door de verkoop van de waardepapieren die het gewaarborgde bedrag
overschrijden (Brusse1, 25 mei 1992, JL.M.B., 1993, 870, noot De Patoul, F.
en Baudoux, P.).

AFDELING

3

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHULDElSER

904. BEWAREND BESLAG TEN LASTE VAN DE BORG. - Kan de schuldeiser
bewarend bes1ag 1eggen ten laste van de borg alvorens de hoofdschuldenaars
uitgewonnen te hebben? Dezevraag wordt door net Rofvan Cassatie terecht
bevestigend beantwoord. Luidens art. 2011 B.W. verplicht hij die zich voor
een verbintenis borg ste1t, zich jegens de schuldeiser de verbintenis te
voldoen ,indien de schuldenaar niet zelf daaraan voldoet". Zodra de gewaarborgde verbintenis opeisbaar is en de hoofdschuldenaar in gebreke blijft
daaraan te voldoen, beschikt de schuldeiser over een opeisbare vordering ten
laste van de borg. Een voorafgaande ingebrekestelling is overbodig. De
omstandigheid dat de borg nog over het voorrecht van uitwinning beschikt,
doet aan die gebondenheid niets af. In het geval dat aanleiding gaf tot het
geannoteerde arrest, had de schu1deiser bewarend beslag ge1egd op de
roerende goederen van de borg. In zijn verzet tegen dit beslag deed de borg
ge1den dat hij over het voorrecht van uitwinning beschikte en dat, zolang de
hoofdschuldenaar niet werd uitgewonnen, geen beslag kon worden ge1egd.
Ret Rof van Cassatie verwerpt terecht dit verweer: de gehoudenheid van de
borg voor de schuld waarvoor hij zich borg heeft gesteld, hangt niet af van
het vereiste dat de hoofdschuldenaar eerst wordt uitgewonnen. Kan de
schuldeiser ook bes1ag leggen ten laste van de borg v66r de hoofdschuld
opeisbaar is? Roewe1 de schuld van de borg pas opeisbaar wordt indien de
hoofdschuldenaar in gebreke blijft, is het niettemin zo dat de borg van bij het
aangaan van de borgtocht een waarborgverbintenis op zich neemt ten aanzien
van de schuldeiser. Dat de gehoudenheid van de borg in dat stadium nog
voorwaardelijk is, s1uit niet uit dat de schuldeiser onder omstandigheden
bewarende maatregelen kan treffen, bijvoorbeeld als gevreesd wordt dat de
hoofdschu1denaar zijn verbintenissen niet zal nakomen en ook indien de
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uitwinning van de borg gevaarloopt(Cass., 10 mei 1991,A.C., 1990-91, 906;
R. W., 1991-92, 405, noot Dirix, E.)
905. HYPOTHECAIRE LASTGEVING. - De borgen voor een kredietopening
kunnen de schuldeiser niet verwijten dat hij geen gebruik heeft gemaakt
van zijn recht om een hypothecaire inschrijving te nemen. De borgen kunnen
er niet van uitgaan dat zij slechts aangesproken zullen worden na uitputting
van de zakelijke zekerheden. Ze hadden trouwens uitdrukkelijk aan de
toepassing van artikel 2037 B.W. verzaakt, hetgeen rechtsgeldig is. De
borgen kunnen evenmin aanvoeren dat de kredietgever een fout beging door
nate laten een hypothecaire inschrijving te nemen. De kredietverlener was er
niet toe verplicht een inschrijving te nemen, ook al had hij die mogelijkheid
in zijn voordeel bedongen. Het getuigde integendeel van gezond kredietbeleid vanwege de NMKN dat zij jarenlang geen inschrijving nam, aangezien
er relatief regelmatig werd betaald en de kredietnemer er belang bij had dat
er geen hypothecaire inschrijving werd genomen. Het was geen fout geen
inschrijving te nemen en zo het gevaar te lopen dat een andere kredietgever
wel een inschrijving zou nemen. De bank heeft evenmin de borgen misleid of
hen onvoldoende op de hoogte gehouden. De borgen moeten er zelf voor
zorgen dat ze ingelicht blijven over de evolutie van de toestand van de
debiteur. In casu waren ze trouwens als hoofdaandeelhouders goed ingelicht
(Brussel, 5 mei 1987, T.B.H., 1989, 780). De borg die aan een bank een
authentiek hypothecair mandaat verleend heeft, kan niet beweren ontlast te
zijn op grond van artikel 2037 B.W., dat van toepassing zou zijn omdat de
bank nagelaten heeft dit mandaat om te vormen in een hypotheek. De bank is
niet aansprakelijk door het enkele feit dat zij geen zekerheid verworven
heeft, indien dit voor haar een eenvoudige mogelijkheid was (Kh. Bergen,
25 februari 1988, T.B.H., 1989, 538; Rev. Reg. Dr., 1988, 283). In 1967 heeft
een bank een kredietopening van 1.500.000 frank toegestaan aan een N.Y.
Dit krediet kon worden opgebruikt onder vorm van acceptatiekrediet voor de
financiering van import van waren, en onder de vorm van kaskrediet. De
interesten en de commissielonen werden overeengekomen. Die kredieten
werden gewaarborgd door de borgstelling door een gedelegeerd beheerder en
ook door een hypothecair mandaat op twee onroerende goederen die toebehoorden aan een echtpaar, namelijk de genoemde beheerder en zijn echtgenote. In februari 1976 ging de N.Y. failliet. De borg werd aangesproken,
maar dit bleek onvoldoende en ook de echtgenote werd aangesproken. Het
Hof van Beroep van Brussel stelt terecht dat de hypothecaire lastgeving aan
de schuldeiser geen persoonlijke zekerheid verleent op de lastgever (Brussel,
8 mei 1990, Bank Fin., 1990, 463).
906. CUMUL VAN ZAKELIJKE EN/OF PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN. - In casu had
de bank niet alleen de handelszaak van haar client in pand gekregen. De
client had ook de rechten uit een levensverzekeringsovereenkomst overgedragen en zijn vrouw had zich solidaire borg gesteld. Ten slotte had ook
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de vader zich borg gesteld. Op een bepaald ogenblik aanvaardde de bank om
het pand op de handelszaak op te geven, maar onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat ze hypothecaire lastgeving bekwam op een onroerend goed
dat toebehoorde aan de schuldenaar en zijn vrouw. Na onteigening van dit
onroerend goed, werd het hypothecair mandaat vervangen door de inpandgeving van waardetitels voor ongeveer 600.000 frank. De cumul van zakelijke en/ofpersoonlijke zekerheden kan worden aanvaard, in de mate waarin
de schuldeiser langs deze weg niet probeert om betaling te bekomen van een
hogere som dan diegene die verschuldigd blijft door de hoofddebiteur
(Bergen, 8 december 1987, Rev. Dr. Liege, 1988, 199).
907. INFORMATIEPLICHT SCHULDEISER. -De borg is verplicht de solvabiliteit
na te gaan van de debiteur voor wie hij zich borg stelt. De bankier die de
debiteur een krediet toestaat, hoeft geen initiatief te nemen om de borg
inlichtingen te geven over de solvabiliteit van de debiteur, afgezien uiteraard
van de hypothese van bedrog. De borg is niet gerechtigd te stellen dat de
bank met lichtvaardigheid krediet verleend heeft en op foutieve wijze de
verbintenis tot stand heeft doen komen, terwijl hij beter dan de kredietgever
de financiele situatie van de debiteur kende (Rb. Namen, 9 januari 1991,
J.L.MB., 1991, 641).

Schril in tegenstelling tot de Franse rechtspraak, die haar mening evenwel
steunt op een wettelijke-verplichting van de banken, meent het Hof van
Beroep van Antwerpen dat de bankier geen informatieplicht heeft ten aanzien van de borgen, ondermeer m.b.t. een stijging van de schulden van de
hoofdschuldenaar. Ook buitencontractueel bestaat er geen verplichting de
borg die slechts een beperkte zekerheid heeft gegeven, op de hoogte te
houden van de financiele toestand van de hoofdschuldenaar. Deze stelling
volgt logischerwijze uit de bestaansreden zelf van de borgstelling. Deze
veronderstelt een vertrouwensrelatie tussen borg en gewaarborgde, althans
op het ogenblik van de ondertekening van de borgtochtakte. Niets belet de
borg op elk moment de schuldenaar te ondervragen. De bankier hieromtrent
interpelleren zou volgens het Hof in botsing komen met de privacy van de
hoofdschuldenaar (Antwerpen, 15 december 1992, R. W., 1992-93, 1030,
noot Lanoye, L.; Limb. Rechtsl., 1993, 34).
Op 8 juli 1982 onderschreef een echtpaar een akte van solidaire en ondeelbare borgtocht voor alle sommen die hun zoon verschuldigd was of zou
worden t.a.v. de Societe Generale de Banque. Op dat ogenblik had de zoon
genoten van een kredietopening met het oog op de aankoop van een aak die
inmiddels volledig terugbetaald was. Op 29 maart 1985 verleende de bank
aan de zoon en zijn vrouw een hypothecair investeringskrediet van 1.500.000
frank en opende parallel daarmee een rekening-courant t.v.v. de zoon. Op
15 juli 1988 maakte de Generale Bank een einde aan het krediet. In het kader
van de betrekkingen tussen de partijen is het duidelijk dat de ouders de
verbintenis van hun zoon voor de aankoop van een aak in 1982 hebben willen
waarborgen en dat ze gedacht hebben volledig bevrijd te zijn zodra die
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schuld betaald was. Hun zekerheid werd gevraagd in het kader van een
welbepaalde operatie. Zij hebben ten onrechte gemeend dat zij geen gebruik
moesten maken van de mogelijkheid om een einde te stellen aan hun
verbintenis, zoals art. 5 van het borgtochtcontract het bepaalde. De echtgenoten zijn eenvoudige bootslieden die geen kaas gegeten hebben van banktechniek. De bank heeft hen niet verwittigd toen de lening volledig terugbetaald was en heeft hen ook niet ge1nformeerd toen de debiteur enkele jaren
later nieuwe verbintenissen aanging. De bank is tekort geschoten aan haar
loyauteitsverplichting door haar medecontractant niet te informeren en hem
te laten geloven in een toestand van schijnbare veiligheid. De bank heeft
aldus de goede trouw tussen partijen, miskend en de vordering die ze instelt
tegen de ouders, is ongegrond. (Rb. Charleroi, 3 aprill992, J.T., 1993, 71)

908. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETGEVER. -De N.Y. Publiatour werd
in 1959 opgericht door de prins de Croy Roeulx en door de echtgenoten
Gaston Boussange. De prins was sinds 1963 beheerder van de vennootschap.
Hij werd vervolgens voorzitter van de raad van beheer en bekleedde die
functie op het ogenblik van het faillissement van de N.Y. op 6 november
1975. Gaston Boussange was gedurende vele jaren gedelegeerd bestuurder.
Op het eind van 1970 verwierf de Zwitserse vennootschap Unitourisme Plan
bijna de totaliteit van de aandelen voor 2.400.000 frank. Ze legde klacht neer
wegens boekhoudkundige onregelmatigheden. Dit leidde tot het faillissement en tot de aanhouding van Gaston Boussange. De financiele situatie van
de N.Y. Publiatour was reeds precair op het ogenblik dat Gaston Boussange
op grote schaal en bij talrijke banken een beroep deed op de carousseltechniek met het doel een schijnsolvabiliteit te creeren voor zijn vennootschap. Dit liet hem toe het faillissement gedurende drie jaren uit te stellen.
Het echtpaar de Croy Roeulx had zich borg gesteld op 4 december 1973 voor
de schulden van Publiatour jegens de N.Y. Scaldisbank. Hun eerste verweer
bestaat erin dat het voorwerp van hun verbintenis niet bepaald of bepaalbaar
is. Ze beroepen zich ook op de niet-naleving van artikel 1326 BW. Deze
argumenten worden verworpen. Hoewel de borgen vrijwillig aanvaard hebben om, zonder beperking van bedrag, de gehele schuld van de hoofdschuldenaar te dekken, hebben zij in hun overeenkomst toch de criteria
aangegeven die toelaten de omvang van hun verbintenis te bepalen, zodat
de borgtochtovereenkomst een voldoende bepaald voorwerp heeft. Met hun
tweede punt van verweer halen de borgen evenwel hun slag thuis. De borgen
konden rechtmatig hopen dat de banken de regels uit hun eigen reglement
voor kredietopeningen, geannexeerd aan de overeenkomsten met Publiatour,
zouden naleven, en slechts kredieten zouden verlenen op basis van regelmatige documenten (dit zijn documenten die beantwoorden aan de door de
wet en de gebruiken gestelde voorwaarden) en niet op basis van postoverschrijvingen. De banken, schuldeisers van het failliete Publiatour, vorderen
betaling door de borgen. Ze slagen hier niet in, enerzijds omdat een rechtstreekse kredietverlening aan de N.Y. Publiatour (alsmede aan de gedele-
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geerde bestuurder) niet voorzien was in de gewaarborgde overeenkomsten,
en anderzijds omdat de banken nagelaten hadden de borgen te informeren en
te raadplegen over de dagelijkse verzoeken om directe kredieten vanwege de
hoofddebiteur. De bankier mag niet door zijn eigen daad, met name door een
schuldige onverschilligheid, de last van de zekerheden die in zijn voordeel
onderschreven zijn, verzwaren. Het Hof van Beroep vindt dat het verlenen
van directe kredieten aan de hoofddebiteur, zonder raadpleging van de
borgen, een fout van de bankiers uitmaakt die de bevrijding van de borgen
rechtvaardigt, als vergoeding van de schade die veroorzaakt werd door deze
fout. Indien de door de borg gewaarborgde hoofdschuld verzwaard wordt in
gemeenschappelijk akkoord tussen de schuldeiser en de debiteur, maar
zonder toestemming van de borg, wordt algemeen aanvaard dat, - behalve
strijdige clausule (de borgtocht voor alle sommen is hier een toepassing van)
- de borg slechts gehouden is tot de oorspronkelijke schuld. Zou de borg
daarenboven kunnen beweren dat hij bevrijd is van zijn oorspronkelijke
verbintenissen in bet geval dat de verzwaring van de hoofdschuld op gevoelige wijze de risico's van bet onvermogen van de hoofddebiteur verhoogde en hiermee ook de risico's van bet verhaal tegen de borg? Prima
facie merkt men niet op welke wettelijke bepaling dergelijke redenering zou
kunnen steunen. Art. 2037 spreekt van een in gevaar brengen van rechten of
zekerheden waarvan de schuldeiser genoot ten aanzien van de hoofddebiteur.
Maar rechtsleer en rechtspraak hebben inzake borgtocht geleidelijk aan een
algemeen -beginsel· bloot gelegd krachtens -welk de--hoofd3el5ifeur en de
schuldeiser niet de bevoegdheid hebben de verbintenis van de borg te
verzwaren. Art. 2037 en art. 2015 B.W. zouden volgens deze opvatting
slechts bijzondere toepassingen zijn van dit algemeen beginsel. Het algemeen beginsel waarnaar aldus gerefereerd wordt inzake borgtocht moet
evenwel ook in verband gebracht worden met bet principe van de uitvoering
te goeder trouw van de overeenkomsten, evenals met de algemene zorgvuldigheidsplicht van de artt. 1382 en 1383 B.W. Aldus heeft het Hof van
Cassatie beslist dat bet niet verwittigen van de borg van een verlenging van
de termijn voor de hoofddebiteur in bepaalde gevallen, een fout kan uitmaken die de borg beroofd heeft van de mogelijkheid om op tijd de nodige
bewarende maatregelen te nemen. In die gevallen brengt die fout voor de
schuldeiser de verbintenis met zich mee om de schade te vergoeden. Dit kan
eventueel onder de vorm van de bevrijding van de borg. De conclusie van de
toenmalige advocaat-generaal F. Dumon stelt dat het hier gaat om een
contractuele aansprakelijkheid en om een schade-herstel in natura. Het
geannoteerde arrest dat beslist tot een gedeeltelijke bevrijding van de borgen
als vergoeding van de schade die veroorzaakt werd door de fout van de
banken, lijkt een interessante toepassing van deze beginselen. Het arrest telt,
terloops gezegd, niet minder dan 22 bladzijden (Brussel, 11 september 1987,
T.B.H., 1989, 7, noot Devos, D.).
De borgtocht is abstract in die zin dat de borg jegens de schuldeiser geen
beroep mag doen op de excepties die hij haalt uit zijn betrekkingen met de
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hoofddebiteur. Wat de aansprakelijkheid van de kredietgever betreft, wordt
erop gewezen dat de borg de solvabiliteit van de hoofddebiteur moet verifieren. De bankier is er niet toe verplicht de derde, die gevraagd wordt om de
schuld van een client te waarborgen, te verwittigen van de slechte situatie
van die client, indien de toekomstige borg reeds op de hoogte is van de
financiele moeilijkheden van de debiteur en de risico's van een borgstelling
kent (Rb. Namen, 1 april 1988, JT, 1988, 410). Maar anderzijds moet de
bank vermijden de start of de voortzetting van een activiteit die onvermijdelijk tot mislukken gedoemd is, te begunstigen door haar medewerking te
verlenen. Evenwel moet men het gedrag van de bank met de grootste
voorzichtigheid beoordelen en slechts een gekarakteriseerde fout in aanmerking nemen. De borg beweert dat, om de borgstelling te bekomen, de BBL
hem in dwaling gebracht heeft met betrekking tot de schijnbare solvabiliteit
van de schuldenares, mevrouw Emilie B .. De bank zou hem hebben doen
geloven in de rendabiliteit van haar apotheek. De derde die beweert slachtoffer te zijn van schuldige gedragingen van de gecrediteerde moet aantonen
dat hij zelf niet zo onvoorzichtig was te vertrouwen op de morele borgtocht
die door de bank gegeven werd (Rb. Namen, 1 april 1988, JT, 1988, 410).
De kredietverlener begaat een fout als hij een krediet toestaat aan een bedrijf
- in casu een restaurant - waarvan de leefbaarheid van meet af aan als
twijfelachtig voorkomt, en als hij er zich niet van verzekert dat de contractuele voorwaarden voor een beroep op het krediet wel degelijk vervuld zijn,
en werken financiert die buiten verhouding staan met de grootte van het
bedrij f. In die omstandigheden is het niet rechtvaardig om zich te keren tegen
de borg. De borg was een verpleegster die onder invloed van haar hierarchische overste enkele aandelen in de vennootschap had opgenomen en
daama de verbintenis van de vennootschap had gewaarborgd door een
borgstelling. Men heeft misbruik gemaakt van haar lichtgelovigheid en
onervarenheid (Bergen, 4 oktober 1988, JL.MB., 1989, 1151).

HOOFDSTUK

II

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK
Hierboven werd reeds het contrast tussen de borgtocht en de garantieovereenkomst besproken.
909. UITVOERING TEGENGARANTIE. - De Generale Bank gaf voor rekening
van de N.V. Fertibel een tegengarantie uit, bestemd om de garantie van
goede afloop te dekken die gegeven werd door een Iraanse bank. De hoofdgarantie dekte de levering van pesticide door de N.V. Fertibel aan een andere
vennootschap, die beroep deed op de garantie. Op haar beurt deed de Iraanse
bank een beroep op de tegengarantie door de Generale Bank. De N.V.
Fertibel verzet zich tegen de uitvoering van de tegengarantie door de
Generale Bank, omdat het beroep op de garantie door de importerende firma
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abusief zou zijn. Er zou inderdaad vastgesteld zijn dat het geleverde product
een voor de mens bijzonder gevaarlijk gif uitmaakt, hetgeen de verbreking
van het koopcontract zou rechtvaardigen. De voorzitter van de rechtbank in
kort geding herinnert eraan dat de bankgarantie geen borgtocht is. De N.V.
Fertibel is misschien wei het slachtoffer van een slinks manoeuvre, maar dit
is een economisch risico dat zij niet kan doen dragen door haar bankier,
waaraan zij met kennis van zaken gevraagd heeft t.a.v. een derde een
persoonlijke verbintenis aan te gaan, waardoor ze als exporterend handelaar
gemakkelijker toe gang zou krijgen tot een bepaalde markt. Ret verbod om de
verplichtingen van een tegengarantie uit te voeren, zou door de rechtbank
aan de banlc slechts kunnen worden opgelegd, indien ze onbetwistbaar kennis
had van een fout die begaan werd door de bank-garant in de uitoefening van
de garantie (Kort ged. Kh. Brussel, 30 januari 1990,. TB.H, 1992, 84, noot).
910. GARANTIE OP EERSTE AANVRAAG EN SCHULDVERGELIJKING. -De rechtbank van koophandel van Charleroi herinnert er terecht aan dat de verbintenis van de bankier-garant op eerste verzoek, onafhankelijk is van het basiscontract dat bestaat tussen de opdrachtgever en de beneficiaris en van de
betrekkingen die bestaan tussen de garanderende bankier en de opdrachtgever. Een dergelijke garantie is een abstracte akte, die los staat van haar
oorzaak. Deze oorzaak ligt voor de ene auteur in het commercieel basiscontract, voor de andere in de contractu~le verhouding tussen de opdrachtgever en de bankier en voor nog anderen in de twee contractuele betrekkingen
samen. Dit onafhankelijk en autonoom karakter wordt benadrukt in artikel 2
van de regels over de garanties op eerste aanvraag van de Internationale
Kamer van Koophandel, al zijn aan dit karakter grenzen die door het vonnis
in herinnering worden gebracht. Ret gebeurt niet vaak dat een bankier, die
weliswaar een beetje snel door de rechtbank gekwalificeerd wordt als automatische garant, de exceptie opwerpt van betaling door schuldvergelijking
en een beroep doet op het bestaan van een schuldvordering, in casu een
factuur van de opdrachtgever op de begunstigde, geendosseerd ten voordele
van de garanderende bank. Bepaalde vreemde rechtbanken hebben reeds de
geldigheid van een dergelijke compensatie aanvaard, zoals het federaal
Bundesgerichtshof in Duitsland en een cassatiearrest van 12 juni 1979 in
Franlcrijk. De Rechtbank van Charleroi heeft waarschijnlijk voor de eerste
maal in de Belgische rechtspraak hierover een uitspraak gedaan. De wettelijke schuldvergelijking gebeurt van rechtswege, ze speelt zonder tussenkomst van partijen die er in casu geen afstand hadden van gedaan. De
Belgische rechtbanken hadden al wei de schuldvergelijking aanvaard inzake
documentair krediet (Kh. Charleroi, 8 september 1992, JL.MB., 1993, 892,
noot Buyle, J.).
911. GARANTIE OP EERSTE AANVRAAG EN DADING. - De vordering in kort
geding streeft ernaar de bank Indosuez te verbieden een garantie uit te voeren
die zij gegeven heeft aan de vennootschap van Turks recht Enka. De eiseres,
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de naamloze vennootschap C.M.I. verbond er zich toe aan Enka vier stookovens te leveren voor de uitrusting van een elektrische centrale. C.M.I. roept
de volgende redenen in om het verbod te bekomen: 1) het bestaan van een
dading die definitief de rekening tussen partijen afsluit; 2) het gebrek aan
betaling door Enka van sommen die verschuldigd zijn aan C.M.I.; 3) een
tota1e afwezigheid van grieven ten aanzien van C.M.I.; 4) de niet-naleving
van de door de garantie voorziene formele voorwaarden.
De bank Indosuez daarentegen stelt dat haar verbintenis een garantie op
eerste aanvraag is, die een abstracte en onvoorwaardelijke garantie is die
afroepbaar is op eerste aanvraag zonder dat de begunstigde het bewijs moet
leveren van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de hoofdovereenkomst
door de opdrachtgever, in casu Enka. De rechter in kort geding gaat in op de
vordering en verbiedt aan de bank Indosuez de gevraagde garantie uit te
voeren. Een afroeping van een bankgarantie, die tot doe1 heeft een inmiddels
afgesloten dading op losse schroeven te zetten, terwijl degene die zich op de
garantie beroept debiteur is van belangrijke sommen, vertoont een karakter
dat kennelijk abusief en bedrieglijk is. Het afroepen van een ,gejustifieerde"
afroep op eerste aanvraag zonder naleving van de afgesproken vormen (in
casu de afwezigheid van een geschreven motivering van de afroep) is
onregelmatig. Het feit dat een garantie op eerste aanvraag ,gejustifieerd
is" doet haar haar abstract karakter verliezen, maar niet haar onafhankelijkheid. Het afroepen door de beneficiaris van een garantie op eerste aanvraag
indien het onderliggend contract reeds uitgevoerd is en de koper (de beneficiaris) erkend heeft dat hij geen enkele klacht had, terwijl hij zelf
debitem is van de verkoper (de opdrachtgever) en door deze afroep poogt
andere voordelen die niet in het onderliggend contract gestipuleerd zijn te
bekomen (een verlenging van de garantie), is kennelijk abusief en bedrieglijk
(Kort ged. Kh. Brussel, 15 april 1991, J.L.M.B., 1991, 966, noot Buyle, J.)

912. WANNEER PRECIES IS ER BEROEP OP BEN GARANTIE? - Het enkele feit van
het opsturen vat;t een kopie van de factum door de begunstigde van de
bankgarantie op eerste verzoek aan de bankier houdt geen beroep op de
bankgarantie in. De N.V. Modivel streeft de betaling na van 249.601 frank,
in toepassing van de bankwaarborg die geldig is tot 30 september 1985 en
vervat ligt in een brief van 18 juni 1985. Deze waarborgt de betaling door de
P.V.B.A. Tradico voor de levering en de plaatsing van ramen en demen op
een werf, volgens een prijsofferte van 25 april1985. Bij aangetekende brief
van 30 augustus 1985 stuurde Modivel een kopie van de factum aan de bank.
Dit gebemde volgens de bank enkel ter informatie, vermits op die datum de
schuldenaar nog over een betalingstermijn van 30 dagen beschikte. Modivel
daarentegen stelt dat haar aangetekend schrijven van 30 augustus 1985 een
naar vorm en termijn ge1dig beroep op de bankwaarborg was en dat de
betalingstermijn van Tradico irrelevant was in de rechtsbetrekking tussen
haar en de bank. Het Hof van Beroep van Brussel stelt echter dat het
schrijven van 30 augustus 1985 naar inhoud geen beroep op de garantie
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uitmaakte. De brief bevatte geen expliciet of impliciet verzoek tot garantieverlening. De bankgarantie houdt een zekerheid in voor het geval de schuldenaar de gewaarborgde verbintenis niet zou nakomen. Op het ogenblik van
het kwestieus schrijven kon de zekerheid nog niet in werking treden, gezien
de betalingstermijn van 30 dagen nog niet verstreken was, zodat deze
onmogelijk als een geldig beroep tot betaling gericht aan de ge1ntimeerde
bank kan worden beschouwd (Brussel, 28 maart 1991, T.B.H., 1992, 996,
noot).

TITEL IX

INPANDGEVING
913. BUITENBEZITSTELLING. OVEREENGEKOMEN DERDE. - De vraag of men te
maken heeft met een burgerlijk pand dan wel met een handelspand is van
groot belang. In geval van burgerlijk pand past men de regels van het
Burgerlijk Wetboek toe, en eist men de registratie van de pandakte. In geval
van handelspand past men de in het W etboek van Koophandel opgenomen
regels toe, die geen registratie van de pandakte eisen en die zelfs niet
voorschrijven dat er een schriftelijke akte zou worden opgemaakt. In 1979
werd er-een huurovereenkomst betreffende een-winkelruimte onaertekend~
Ter uitvoering van deze overeenkomst gaf de huurder effecten in pand die
werden neergelegd bij een bank. De akte van deze neerlegging werd nooit
geregistreerd. De huurder werd door de rechtbank van koophande1 failliet
verk1aard. De verhuurder riep het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser in. Zijn aanspraak werd door de rechtbank van koophandel verworpen
met de overweging ,dat, hoewel de bestemming van het gehuurde pand
comercieel was, het huurcontract zelf van burgerlijke aard is". Volgens de
rechtbank stond men voor een burgerlijk pand, dat niet tegenwerpelijk was
aan de curator omdat de onderhandse akte waarbij de inpandgeving werd
vastgesteld niet was geregistreerd overeenkomstig art. 2074 B.W. (Kh.
Mechelen, 3 juni 1985, R. W., 1987-88, 890, noot Lamine, L., ,Het pand
gegeven tot zekerheid van de uitvoering van een huurovereenkomst betreffende een winkelpand"). De rechtbank dwaalde echter, omdat zij zich liet
leiden door rechtsleer van v66r de wet van 3 juli 1956. Deze wet bepaalde
uitdrukkelijk dat verbintenissen van kooplieden, zelfs deze betreffende onroerende goederen, geacht worden een handelskarakter te hebben.
914. GEEN BESLAG OP RET PAND VEREIST. -De pandhoudende schuldeiser
moet geen beslag leggen op het pand dat hij in handen heeft; zijn bezit van de
zaak maakt dit beslag overbodig. De verkoop van het pand door de pandhouder is geen gedwongen verkoop en de regels van het uitvoerend beslag
zijn er niet op van toepassing. Er is dus geen tussenkomst van de beslagrechter nodig (Arrondrb. Charleroi, 1 maart 1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 297).
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915. INPANDGEVING VAN SCHULDVORDERING. BUITENBEZITSTELLING. - Ret
voorrecht op het pand blijft s1echts bestaan voor zover het pand in het bezit
is gesteld en gebleven van de schuldeiser of van een derde omtrent wie
partijen zijn overeengekomen (art. 2076 B.W. en art. 1 Rande1spandwet van
5 mei 1872). Op 6 december 1973 gaf Leopold G., een handelaar, aan zijn
bank de N.V. G., de opdracht om de som van 290.000 frank over te schrijven
van zijn rekening 901 op zijn rekening 902, met als mededeling op die
opdracht: ,voor de vestiging van een termijmekening 25 maanden in pand te
geven ten voordele van de N.V. G. tot waarborg van mijn verbintenis jegens
haar". Op 10 december 1973 werd de inpandgeving aan de N.V. G. betekend
bij deurwaardersexploot. Van de starting van 6 december 1973 werd evenwel
geen rekeninguittreksel opgemaakt. Dat rekeninguittreksel, aldus de curator
van het faillissement van U:opold G., had de bank moeten opmaken, moeten
opsturen aan Leopold G. en moeten terugvragen als titel van de schuldvordering. De rechtbank van koophandel van Charleroi oordeelde dat de buitenbezitstelling geen voorwaarde is voor de vestiging van een pand en slechts
vereist is ter bescherming van derden. De rechtbank oordeelde eveneens dat
de rechten van derden voldoende beschermd zijn door de betekening, wanneer een schu1dvordering in pand wordt gegeven die niet vervat ligt in een
titel (Kh. Charleroi, T.B.H., 1984, 718). In hager beroep werd geste1d dat de
pandhouder in casu toch in het bezit was gesteld van de in pand gegeven
zaak. De rekening zelf was immers de titel die in het be zit was van de bank.
Bovendien had de bank haar rechten op de schuldvordering laten gelden door
de betekening, die gebeurde met de toestemming van Leopold G. (Bergen,
T.B.H., 1989, 944; J.L.MB., 1988, 1103). Ret Rofvan Cassatie kan alleen
maar vaststellen dat het arrest van Bergen door een feitelijke beoordeling van
de zaak, vastgesteld had dat de bank het voorwerp van het pand in bezit had
genomen (Cass., 29 maart 1990, R. W., 1990-91, 364, noot Dirix, E.; T.B.H.,
1990, 1029, noot Lechien, D.; J.T., 1991, 88; Bull., 1990, 890; Arr. Cass.,
1989-90, 1066; Pas., 1990, I, 890).
916. INPANDGEVINGVAN SCHULDVORDERING. BETEKENING.- Art. 2075 B.W.
bepaalt dat op roerende schu1dvorderingen het voorrecht van de pandhouder
slechts kan gevestigd worden door een onderhandse of openbare akte, aan de
schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering betekend. Alleen het
feit van de inpandgeving van de schuldvordering moet worden betekend. Ret
is niet vereist dat de akte van betekening vermeldt tot beloop van welk
maximumbedrag het pand gevestig werd (Cass., 19 oktober 1990, Arr. Cass.,
1990-91, 202; R. W. 1990-91, 722).
917.

VOORRECHT VAN DE PANDHOUDER. CONFLICT MET DAT VAN DE COMMISSIONAIR. - Ret conflict tussen een pandhoudende schuldeiser en een com-

missionair moet beschouwd worden als een conflict tussen twee pandhouders. De oplossing gebeurt volgens de regel ,prior tempore, potior iure"
(Brussel, 20 mei 1986, T.B.H., 1987, 738, noot Kokelenberg, J.).
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918. ART. 2078 B.W.- Tot waarborg van de terugbetaling van een lening werd
door de leners een diamanten ring in pand gegeven. In de leningovereenkomst werd bedongen: ,Beide partijen aanvaarden dat deze ring een waarde
heeft van 500.000 frank". Toen de leners hun verbintenissen niet nakwamen
verzocht de pandhoudende schuldeiser de burgerlijke rechtbank om de
rechterlijke machtiging voor de openbare verkoop van het pand en de aanstelling van een deskundige belast met de schatting van de waarde van de in
pand gegeven diamanten ring. Deze laatste eis werd afgewezen. De rechtbank oordeelde dat de pandhouder het recht had het pand openbaar te laten
verkopen of het te behouden (ter betaling van de som van 500.000 frank),
mits verrekening aan de pandgever voor het overschrijdende bedrag. De
,aangenomen waarde" maakte de schatting door deskundigen overbodig
(Rb. Antwerpen, 11 april1986, R. W., 1987-88, 649).

In een pandovereenkomst werd bedongen dat de pandhouder in geval van
wanbetaling de mogelijkheid zou hebben om eigenaar te blijven van de in
pand gegeven diamanten zonder verdere formaliteiten terwijl de prijs van
deze diamanten forfaitair werd bepaald op 250.00 frank. De schuldenaar
eiste dat de pandhouder de diamanten zou inkopen voor een bedrag van
250.000 frank. De pandhouder weigerde dit. De rechtbank van Brussel gaf
hem gelijk, overwegende dat het beding van automatische eigendomsoverdracht strijdig is met art. 2078 B.W., dat de openbare orde raakt (Rb. Brussel,
18_mei_1987, T.B.B.R., 1989, 1]2).
919. INPANDGEVING VAN DE VORDERING TOT VOLSTORTING VAN AANDELEN.,Kan een N.V. of een B.V.B.A. de schuldvordering tot volstorting van haar
aandelen in pand geven?" Het was een vraag die de titel leverde van een
tijdschriftartikel (Wyckaert, M., T.R.V., 1988, 100-105). De vordering die
een vennootschap op haar vennoten heeft uit hoofde van niet volstorting van
het onderschreven kapitaal, is vatbaar voor inpandgeving. Noch het begrip
,kapitaal", noch zijn waarborgfunctie worden daardoor miskend (Antwerpen, 24 mei 1984, T.R. V., 1988, 374, noot).
920. INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. OPENBAARHEID. INSCHRIJVING.De pandakte wordt ingeschreven in een afzonderlijk register in het hypotheekkantoor van het gerechtelijk arrondissement waar de handelszaak gelegen is (art. 1, al. 1 Wet 25 oktober 1919). De schuldeiser legt een uitgifte of
een origineel van de pandakte voor aan de hypotheekbewaarder en voegt
daar twee borderellen bij (art. 1, al. 2 Wet 25 oktober 1919). Deze borderellen bevatten o.a. de bijzondere aanwijzing van de in pand gegeven
handelszaak (art. 1, al. 3, 3°). De hypotheekbewaarder vermeldt de inhoud
der borderellen in zijn register (art. 5, al. 1). De P.V.B.A. Dekeyzer gafhaar
handelszaak in pand aan de N.V. West-Finance. De pandakte vermeldde
uitdrukkelijk dat ,het in pand gegeven handelsfonds de schuldvorderingen
omvat". Dit gegeven werd niet vermeld in het borderel dat door de hypotheekbewaarder werd overgeschreven. Na het faillissement van de P.V.B.A.
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Dekeyzer rees de vraag of de N.V. Westfinance een voorrecht op de
schuldvorderingen van de P.V.B.A. Dekeyzer kon laten gelden. De curator
verdedigde de stelling dat Westfinance geen voorrecht op deze schuldvorderingen had, en kreeg zelfs gelijk tot voor het Rofvan Beroep van Gent. De
N.V. Westfinance tekende evenwel cassatieberoep aan en kreeg van het Rof
van Cassatie gelijk. De eis de bijzondere aanwijzing van de in pand gegeven
handelszaak te vermelden betekent niet dat in de borderellen een opsomming
moet gegeven worden van de verschillende bestanddelen van de handelszaak
(Cass., 6 november 1986, Arr. Cass., 1986-87, 325; concl. Adv. Gen.
Dujardin; R. W., 1988-89, 57, noot Dirix, E.; T.B.H., 1987, 723, noot Maes,
B.).

921. INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. OPENBAARHEID. VERPLAATSING
VAN DE HANDELSZAAK NAAR EEN ANDER ARRONDISSEMENT.- De pandakte,

houdende inpandgeving van de handelszaak, verkrijgt openbaarheid door
inschrijving in een afzonderlijk register in het hypotheekkantoor van het
gerechtelijk arrondissement waarbinnen de handelszaak gevestigd is (art. 4,
al. 1 Wet 25 oktober 1919). De wet schrijft evenwel niet voor wat er
moet gebeuren indien de handelszaak naar een ander arrondissement verplaatst wordt, en het past hier misschien te spreken over een leemte in de
wet (Moreau-Margreve, I., ,A propos de la publicite en cas de deplacement
d'un fonds de commerce mis en gage" (noot onder Cass., 26 maart 1987,
Ann. Dr. Liege, 1990, 167). Maar men zou ook kunnen stellen dat de
inschrijving op het hyptheekkantoor van de plaats van de ligging van de
handelszaak op het ogenblik van de vestiging van het pand volstaat. Ook
indien de handelszaak later naar een ander arrondissement verhuist. En dat er
dus geen nieuwe overschrijving vereist is, omdat de wet geen nieuwe
inschrijving oplegt.
Een geval van een in pand gegeven en daama verplaatste handelszaak werd
voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Brussel. Deze rechtbank
besliste dat het pand tegenwerpelijk is aan de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan was v66r de verplaatsing van de handelszaak maar niet aan de
schuldeisers wier schuldvordering daama was ontstaan (Kh. Brussel, 3 april
1984, R.P.S., 1986, 159). Ret Rofvan Beroep gooide het evenwel over een
andere boeg en oordeelde dat de pandhouder van de handelszaak zijn voorrecht aan geen enkele schuldeiser kon tegenwerpen (Brussel, 20 juni 1985,
R.P.S., 1986, 155; Rev.Gen.Enr.Not., 1987, nr. 23464). Voor het Rof van
Cassatie betoogde de pandhouder dat zijn voorrecht eigenlijk aan alle
schuldeisers tegenwerpelijk zou moeten zijn, omdat de wet van 1919 geen
nieuwe inschrijving oplegt in geval van verplaatsing van de handelszaak
(eerste onderdeel van zijn middel). Ret Hof van Cassatie oordeelde dat het
een nieuw middel betrof en dat er geen enkele wettekst betreffende de
openbare orde in het gedrang werd gebracht. Ret middel werd bijgevolg
onontvankelijk verklaard: de pandhouder had het middel niet voorgelegd aan
het oordeel van de feitenrechters (Cass., 26 maart 1987, Ann. Dr. Liege,
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1990, 161, noot Moreau-Margn~ve, I.; Rec. Gim. Enr. Not., 1988, 345;
R.P.S., 1987, 211). En de rechtzoekende, hij zocht verder.
922.

ACHTEREENVOLGENDE INPANDGEVINGEN VAN EEN HANDELSZAAK. HONORARIUM VAN DE CURATOR. Ben handelszaak wordt achtereenvolgens in

pand gegeven aan twee bankinstellingen. Na faillissement maakt de curator
het handelsfonds te ge1de. De curator oordeelt dat de twee pandhouders van
de handelszaak samen de kosten moeten dragen van de tegeldemaking in
verhouding tot wat zij daadwerkelijk ontvangen uit de opbrengst van de
verkoop. Er werd aangenomen dat de berekening anders moet worden gemaakt. De curator verkoopt het handelsfonds, trekt zijn honorarium en
kosten afvan deze opbrengst, en betaalt dan met de rest de eerste pandhouder
uit. Indien er dan nog genoeg overblijft zal de tweede pandhouder ook nog
iets ontvangen (Kh. Verviers, 22 juni 1989, J.L.MB., 1989, 1180, noot
Caeymaex, J.).
923.

INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. CONFLICT MET DE ONBETAALDE

Ret voorrecht van de
verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel kan tegen de pandhouder van de
handelszaak worden opgeworpen wanneer deze pandhouder weet dat de prijs
van het verkochte materieel niet is betaald, en dit bij toepassing van art. 23
Ryp.Wet. Ret bewijs van die kennis wordt geleverd-door de neerleggingvan
een afschrift van de factuur op de griffie van de rechtbank van koophandel bij
toepassing van art. 20,5 ° Ryp.Wet. De wet maakt geen onderscheid naargelang de factuur v66r of na de inschrijving van het pand is neergelegd. Ret
is niet relevant dat de factuur niet neergelegd werd gelijktijdig met de
levering, doch integendeel enkele dagen daarna (Cass., 7 mei 1987, Arr.
Cass., 1986-87, 1171; Pas., 1987, I, 1034; TB.H., 1988, 13; R. W, 1987-88,
195).
VERKOPER VAN BEDRIJFSUITRUSTINGSMATERIEEL. -

924.

INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK. CONFLICT MET DE HOUDER VAN EEN

Ben handelszaak wordt in pand gegeven en aan deze inpandgeving wordt de wettelljk voorgeschreven publiciteit gegeven. Later wordt
er een warrant uitgeschreven die tot gevolg heeft dat de houder van de
warrant een pandrecht heeft op bepaalde bestanddelen van de in pand
gegeven handelszaak. Er is dus sprake van dubbele inpandgeving. Ret
conflict wordt opgelost volgens de regel ,,prior tempore, potior jure". De
voorkeur gaat dus naar de pandhouder van de handelszaak (Kh. Brussel,
16 december 1986, J.T, 1988, 484; Kh. Namen, 17 maart 1988; Rev. Reg.
Dr., 1988, 289).
WARRANT.-

925. INP ANDGEVING EN ERKENNING VAN SCHULD. - Uit de inpandgeving van
een zaak tot zekerheid van de uitvoering van een verbintenis mag men niet
(noodzakelijk) afleiden dat de pandgever erkent dat hij verplicht is deze
verbintenis uit te voeren. Men mag er evenmin uit afleiden dat de pandgever
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afstand heeft gedaan van de verjaring (Antwerpen, 25 juni 1986, Rechtspr.

Antw., 1987, 10).

TITEL X

DADING
HoOFDSTUK

I

BEGRIP EN WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN DADING

926. BEGRIP. ALGEMEEN. - Art. 2044 B.W. omschrijft de dading als een
contract waarbij partijen een gerezen geschil beeindigen of een toekomstig
geschil voorkomen. Men weet dat de rechtspraak en de rechtsleer aan deze
wettelijke omschrijving het element wederzijdse toegevingen tussen de
partijen, als wezenlijk kenmerk toegevoegd hebben. Dading impliceert, in
de woorden van het hoogste rechtscollege, een akkoord tussen de partijen die
beiderzijds toegevingen doen, zonder dat de ene partij evenwel de gegrondheid van de aanspraken van de andere erkent (Cass., 19 juni 1989, Arr. Cass.,
1988-89, 1254; JT.T., 1989, 349; Pas., 1989, I, 1145; Cass., 31 maart 1993,
Arr. Cass., 1993, nr. 170, 344; Pas., 1993, I, 343, R. W., 1994-95, 1052, noot).
Zie recentelijk over de essentiele elementen van de dadingsovereenkomst:
Govaert, L., ,Commentaar art. 2044 B.W.", in Commentaar Bijzondere
Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., randnrs.
1-15; Spanoghe, F., ,Van het water, de wijn, het zand en oude koeien. De
dading in het Belgisch recht", in De behoorlijke beeindiging van overeenkomsten, Brussel, BVBJIVP/CJB, 1993, (173), 176-181; Van Oevelen, A.,
,Dading en ontslag", in Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys &
Breesch, 1995, (273), 274-278).
Een berusting in een rechterlijke beslissing, die hierop neerkomt dat een
partij afstand doet van de rechtsmiddelen die zij kan aanwenden ( artt. 10441045 Ger.W.), verschilt als zodanig uiteraard van de overeenkomst dading
(Cass., 19 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1254, JTT., 1989, 349, Pas.,
1989, I, 1145).
927. EEN BESTAAND OF TOEKOMSTIG GESCHIL. - Dading veronderstelt een
bestaand of toekomstig geschil tussen de betrokken partijen. Hiervan is
sprake wanneer de partijen tegenstrijdige meningen en aanspraken (dreigen
te) hebben omtrent het bestaan en/of de precieze omvang van hun wederzijdse rechten.
Een kwijtschrift waarin sprake was van ,une transaction complete et definitive", werd door het Hof van Beroep te Bergen niettemin als een niettransactioneel eenvoudig kwijtschrift bestempeld, omdat uit de verdere
termen bleek dat de verzekeraar van de aansprakelijke zich ertoe beperkt
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had, aan de wetsverzekeraar het bedrag van zijn uitgaven ten behoeve van het
slachtoffer terug te betalen, zonder enige betwisting noch toegeving en
zonder dat er een eigenlijk geschil bestond (Bergen, 13 januari 1986,
R.G.A.R., 1988, nr. 11420; zie ook Brussel, 25 maart 1987, R.G.A.R.,
1988, nr. 11415, noot.).
Op die grond werd de kwalificatie dading bijvoorbeeld ontzegd aan een
kwijting n.a.v. een ongeval, omdat uit de briefwisse1ing tussen de partijen
bleek dat noch de aansprake1ijkheid, noch het bedrag van de schade voorwerp waren van ook maar de minste betwisting (Brussel, 25 maart 1987,
R.G.A.R., 1988, nr. 11415, noot.).
928. BEDOELING OM HET GESCHIL DEFINITIEF TE BESLECHTEN. ~In een betwisting rond ontdoken successierechten deelde de administratie op een bepaald
ogenb1ik aan de betrokken algemeen 1egataris mee dat bepaalde sommen
voldoende verantwoord bevonden waren en dat er nog slechts een deel
verantwoord diende te worden. De raadsman van de a1gemeen legataris
antwoordde dat zijn client zich daar zou naar schikken. De algemeen
1egataris voerde nadien aan dat a1dus een dading tot stand gekomen was.
Ret Hof van Beroep van Brussel zag het niet zo, bij gebrek aan bedoeling
vanwege de belastingadministratie om met de kwestieuze medede1ing het
geschil te beeindigen (Brussel, 19 maart 1993, Rec. Gen. Enr. Not., 1994,
103).
-- - - --- --- - - 929. WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN. ALGEMEEN. ~De rechtspraak houdt krachtig vast aan de aanwezigheid van wederzijdse toegevingen als wezenlijk
element voor dading in de zin van de artike1en 2044 e.v. B.W. (zie o.m. in
Cass., 31 maart 1993, Arr. Cass., 1993, 344; Pas., 1993, I, 343; R. W., 199495, 1052, noot; Brussel, 25 maart 1987, R.G.A.R.; 1988, nr. 11415, noot;
Bergen, 29 december 1987,.De Verz., 1989, 113, noot Lambert, M.; Bergen,
26 mei 1989, Verkeersrecht, 1989, 323, noot; Bergen, 13 juni 1989, Pas.,
1990, II, 40, noot J.S.; R.G.A.R., 1990, nr. 11679, Verkeersrecht, 1990, 19;
Bergen, 23 januari 1990, T.B.B.R., 1992, 156, noot Merchiers, Y.; Antwerpen, 14 september 1992, Proces & Bewijs, 1993, 4, noot Minjauw, H.; Luik,
22 december 1992, Verkeersrecht, 1993, 104; Corr. Brussel, 11 apri11986,
R.G.A.R., 1988, nr. 11332; Rb. Doomik, 2 april 1987, F.JF., 1988, 29;
Arbrb. Brussel, 5 september 1988, JT.T., 1988, 445, noot; Arbrb. Nijvel,
12 oktober 1988, JT.T., 1989,46, noot; Kh. Gent, 12 oktober 1989, T.G.R.,
1989, 169; Rb. Namen, 11 december 1989, JL.MB., 1990, 643; Kh. Brussel,
29 oktober 1990, T. Aann., 1991, 370; Rb. Luik, 4 november 1991, JT.,
1992, 273; Vred. Aar1en, 24 juni 1988, JL.MB., 1989, 97; Vred. Oostende,
21 november 1990, F.JF., 1990, 428).
Bijwijlen wordt er uitdrukke1ijk aan herinnerd dat die wederzijdse toegevingen niet per se evenwaardig moeten zijn (Bergen, 29 december 1987, De
Verz., 1989, 113, noot Lambert, M.; Luik; 22 december 1992, Verkeersrecht,
1993, 104). Hoewel het nuttig kan zijn, is er ook geen verplichting om de
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wederzijdse toegevingen expliciet in het contract te vermelden (zie Luik,
22 december 1992, Verkeersrecht, 1993, 104).
930. WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN. TOEPASSINGEN.- Bij een dading tussen een
werkgever en een werknemer n.a.v. de opzegging van de arbeidsovereenkomst, bestonden de wederzijdse toegevingen enerzijds uit de vrijstelling
van verdere prestaties met behoud van loon en alle voordelen om de werknemer toe te laten in de beste voorwaarden een nieuwe betrekking te zoeken,
anderzijds uit een beperking van de opzeggingstermijn tot op het ogenblik
dat de werknemer bij een nieuwe werkgever in dienst zou treden (Arbrb.
Brussel, 5 september 1988, J.T.T., 1988, 445, noot).

Bij een dading omtrent onbetaalde facturen verzaakte de schuldeiser aan een
deel van zijn vordering, terwijl de schuldenaar niet langer zou discussieren
over de niet-conformiteit van de ontvangen leveringen en de niet-ontvangst
van de levering onderliggend aan de laatste factuur (Kh. Gent, 12 oktober
1989, T.G.R., 1989, 169).
Bij een dading tussen een bouwheer en de aannemer n.a.v. uitvoeringsfouten
beloofde de aannemer herstellingswerken en een ,creditnota", terwijl de
bouwheer zijn schadeclaim beperkte tot 35.000 ft. (Kh. Brussel, 29 oktober
1990, T. Aann., 1991, 370).
In een overeenkomst tot beeindiging van een handelshuurgeschil werden

enerzijds de betaling van een vergoeding aan de huurder, anderzijds diens
vertrek uit het gehuurde goed, als concrete, substantiele tegemoetkomingen
aangemerkt (Rb. Turnhout, 2 maart 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 120).
Het afzien door de B.T.W.-Administratie van het recht om een aanslag van
ambtswege te vestigen maakt een toegeving uit (Rb. Doomik, 2 aprill987,
F.J.F., 1988, 29).
Voor dadingen ter vergoeding van schade door ongeval, waarbij er betwisting is ofkan zijn over de aansprakelijkheid en/of de precieze omvang van de
schade, bestaat de toegeving van het slachtoffer er doorgaans in, genoegen te
nemen met een door de veroorzaker of zijn verzekeraar uitgekeerde som en
af te zien van verdere aanspraken - die van de veroorzaker of zijn verzekeraar - om dadelijk die som te betalen zonder de gegrondheid van de
aanspraak daarop door het slachtoffer later nog te kunnen betwisten (zie b.v.
de toepassingen in Bergen, 29 december 1987, De Verz., 1989, 113, noot
Lambert, M.; Bergen, 13 juni 1989, Pas., 1990, II, 40, noot J.S.; R.G.A.R.,
1990, nr. 11679, Verkeersrecht, 1990, 19; Bergen, 23 januari 1990, T.B.B.R.,
1992, 156, noot Merchiers, Y.; Luik, 22 december 1992, Verkeersrecht,
1993, 104; Corr. Brussel, 11 april 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11332; Rb.
Namen, 11 december 1989, J.L.M.B., 1990, 643; Vred. Aarlen, 24 juni 1988,
JL.M.B., 1989, 97; zie ook Corr. Marche-en-Famenne, 27 februari 1991,
JL.MB., 1991, 821; zie hierover ooknader Simoens, D., ,Vergoedingskwijting en dading in de verzekeringspraktijk", in De overeenkomst vandaag en
morgen (XVIe Postuniversitaire Cyclus W Delva 1989-90), Storme, M.,

1249

1249erchiers, Y. en Herbots, J. (eds.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187), 197-198). De Rechtbank van Eerste Aan1eg van
Namen merkt in dit verband op dat het feit dat de verzekeraar betaalt zonder
erkenning van aansprake1ijkheid van de verzekerde en zonder afbreuk te
doen aan diens rechten, niet per se het bestaan van wederzijdse toegevingen
uitsluit (Rb. Namen, 11 december 1989, J.L.MB., 1990, 643).
931. GEENWEDERZIJDSE TOEGEVINGEN. TOEPASSINGEN.- Anderzijds noopt de
afwezigheid (of althans het niet afdoende bewezen zijn) van toegevingen
door de twee betrokken partijen, gerege1d ook tot het niet als dading
kwalificeren van een vergoedingsovereenkomst.
Aangezien de toegevingen van beide partijen moeten komen, kan een overeenkomst tussen verzekeraar en s1achtoffer, waarin laatstgenoemde in zeer
nadrukkelijke bewoordingen zonder meer afziet van elke vergoeding en elke
toekomstige aanspraak, uiteraard geen dading uitmaken in de zin van de
artikelen 2044 e.v. B.W. (zie Bergen, 26 mei 1989, Verkeersrecht, 1989, 323,
noot).
Ook de rechtbank van Luik kon in een bepaalde overeenkomst tot vergoeding van een verkeersslachtoffer geen wederzijdse toegevingen bespeuren
(Rb. Luik, 4 november 1991, J.T., 1992, 273).
Zo ook oordeelde de vrederechter van Oostende dat de ondertekening van
eel!_!egl.llarisatieopgaye inzake BTW niet beschouwd kan worden -als een
dading, wanneer er geen enkele toegeving van de administratie is geweest
(Vred. Oostende, 21 november 1990, F.J.F., 1990, 428).
Door de burgerlijke partij en de verzekeraar werd naar aanleiding van het
geneeskundig deskundigenonderzoek een document opgesteld en ondertekend, naar luid waarvan ,de ondergetekende partijen uitdrukkelijk verklaren
zich ertoe te verbinden de bewoordingen en bevindingen ervan, die voortaan
tussen hen zullen gelden als wet en tot geen enkel verhaal aanleiding zullen
kunnen geven, onherroepelijk te aanvaarden". Het Hofvan Cassatie besliste
dat aangezien de partijen elkaar geen toegevingen doen in de litigieuze
overeenkomst, waarvan de bewoordingen door het beroepsarrest werden
overgenomen, die overeenkomst niet als een dading kan worden beschouwd
(Cass., 31 maart 1993, Arr. Cass., 1993, 344; Pas., 1993, I, 343; R. W., 199495, 1052, noot).

HOOFDSTUK

II

ONTSTAAN, GELDIGHEIDSVEREISTEN
EN BEWIJS VAN DADING
932. VOORWERP.- Naar algemeen verbintenissen- en contractenrecht moet
de dading een bepaald of bepaalbaar voorwerp hebben, dat geoorloofd is en
in de handel is.

1250

_L

Artikel 2046 B.W. staat uitdrukkelijk toe dat een dading zou worden aangegaan over de burgerlijke belangen die uit een misdrijf ontstaan (Corr.
Marche-en-Famenne, 27 februari 1991, JL.MB., 1991, 821; Pol. Gent,
13 mei 1993, Intern. Vervoerr., 1993, 558; zie ook impliciter de toepassingen
in Bergen, 29 december 1987, De Verz., 1989, 113, noot Lambert, M.;
Bergen, 13 juni 1989, Pas., 1990, II, 40, noot J.S.; R.G.A.R., 1990, nr.
11679; Verkeersrecht, 1990, 19; Antwerpen, 1 februari 1990, Verkeersrecht,
1992, 239; Luik, 6 maart 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 416; Luik, 22 december
1992, Verkeersrecht, 1993, 104; Corr. Brussel, 11 april 1986, R.G.A.R.,
1988, nr. 11332; Rb. Hoei, 25 november 1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 341,
noot Jacobs, A.; Rb. Namen, 11 december 1989, JL.MB., 1990, 643; Vred.
Aarlen, 24 juni 1988, JL.M.B., 1989, 97; Pol. Halle, 2 februari 1990,
T. Vred., 1992, 211). Een hierover gesloten dading belet het slachtoffer
om zich nog burgerlijke partij te stellen of tot rechtstreekse dagvaarding
over te gaan (infra). De (verdere) strafvervolging door het Openbaar Ministerie wordt er echter niet door verhinderd (art. 2046, al. 2 B.W.).
Ex-echtgenoten kunnen rechtsgeldig een dading sluiten over de onderhoudsuitkering die de rechtbank op grond van artikel 301 B.W. aan een van hen
heeft toegekend (Cass., 9 september 1994, Arr. Cass., 1994, 727; E.J., 1995,
25, nootRoodhooft, J., R. Cass., 1995,6, nootPoelemans, B.; R. W., 1994-95,
1070).
De wettelijke bepalingen inzake de bijdrageplicht en de berekening van
sociale-zekerheidsbijdragen van zelfstandigen zijn van openbare orde. De
RSZ kan bijgevolg geen dading sluiten waarin zij zou verzaken aan een deel
van verschuldigde bijdragen (Arbh. Gent, 3 mei 1991, J.T.T., 1991, 333,
noot).

933. WILSOVEREENSTEMMING. - Met betrekking tot een mondeling aangegane dading tussen de partijen bij een informatica-overeenkomst moest
worden vastgesteld dat de partijen het dermate oneens waren over de
precieze omvang en draagwijdte van hun respectieve toegevingen en het
mondeling akkoord daardoor zo dubbelzinnig was, dat er in werkelijkheid
helemaal geen wilsovereenstemming over hetzelfde voorwerp bestond en dat
er dus geen dadingsovereenkomst tot stand gekomen was (Brussel, 17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.).
934. WILSGEBREKEN. DWALINGENBEDROG.- Wat vemietigbaarheid wegens
dwaling betreft, verklaart artikel2052, al. 2 B.W. dat men tegen een dading
niet kan opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht. De dading kan
luidens artikel2053, al. 1 B.W. wel vemietigd worden wanneer er dwaling
heeft plaatsgehad in de persoon of omtrent het voorwerp van het geschil. Zij
kan eveneens vemietigd worden in alle gevallen waarin bedrog of geweld
heeft plaatsgevonden (art. 2053, al. 2 B.W.).
Een dwaling betreffende de rechtsregels die van toepassing zijn op de
betwisting die de dading tot doel heeft te beeindigen, is een dwaling omtrent
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het recht, die luidens artikel 2052, al. 2 B.W. geen aanleiding kan geven tot
nietigverklaring van de darling (Bergen, 13 juni 1989, Pas., 1990, II, 40, noot
J.S.; R.G.A.R., 1990, nr. 11679; Verkeersrecht, 1990, 19). Een dwaling
betreffende de omvang van een recht is weliswaar een feitelijke dwaling,
doch betreft volgens het Hofvan Beroep van Bergen niet de zelfstandigheid
van de zaak, terwijl dwaling over de omvang van geleden schade geen
dwaling aangaande het voorwerp van de darling uitmaakt in de zin van
artikel 2053, al. 1 B.W. (Bergen, 29 december 1987, De Verz., 1989, 113,
noot Lambert, M.; Bergen, 13 juni 1989, Pas., 1990, II, 40, noot J.S.,
R.G.A.R., 1990, nr. 11679; Verkeersrecht, 1990, 19). Het Hof van Beroep
van Luik besliste in dezelfde zin, daarbij opmerkend dat de wetgever er van
uitgegaan is dat partijen geen darling aangaan zonder zich vooraf omtrent
hun rechten ge'informeerd te hebben (Luik, 22 december 1992, Verkeersrecht, 1993, 104).
Indien een partij zich vergist heeft over de draagwijdte van de bijzonder
uitdrukkelijke bewoordingen van het contract, waaruit blijkt dat de overeengekomen uitkering, in de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, de
algehele, forfaitaire en definitieve vergoeding van de schade vormt, gaat het
voor het Hof van Beroep van Bergen om een onverschoonbare dwaling,
d.w.z. een dwaling die de abstracte goede huisvader niet begaat, zonder dat
er rekening moet worden gehouden met de concrete eigen bekwaamheden
van de gene die_ z!_~h~rgi~t}leeft~Bovendien zijn noch een dwaling omtrentnet recht, zoals die welke de betrokkene had kunnen begaan in verband met
de juridische gevolgen van een darling, noch de benadeling die zonder meer
voortvloeit uit een ongelijkheid van de wederzijdse toegevingen, oorzaken
van nietigheid van een darling (Bergen, 29 december 1987, De Verz., 1989,
113, noot Lambert, M.).
Het verschil tussen de werkelijke schade van het slachtoffer van een ongeval
en het bedrag van de met de verzekeraar van de aansprakelijke gesloten
darling was volgens de Correctionele Rechtbank van Brussel niet dermate
groot dat zou moeten besloten worden dat er in hoofde van het slachtoffer
dwaling bestond nopens de omvang van zijn rechten en dat zijn akkoord door
de verzekeraar op bedrieglijke wijze zou zijn afgedwongen (Corr. Brussel,
11 april 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11332).
Zolang daarbij geen enkele laakbare kunstgreep wordt gebruikt, van aard om
de goede trouw van de medecontractant te verschalken, kan aan een partij die
onderhandelt over een darling niet worden verweten de toestand op de haar
meest voordelige wijze te hebben voorgesteld (Luik, 22 december 1992,
Verkeersrecht, 1993, 104).
Het Hofvan Beroep van Antwerpen betrok in een arrest van 30 aprill991 op
merkwaardige wijze ook het gedrag van de respectieve raadslieden van de
partijen bij de beoordeling van ingeroepen bedrog. De appellanten wierpen
op dat een transactionele verdeling tot stand gekomen was ingevolge bedrieglijke manoeuvres langs zijde van de ge'intimeerden. Het Hof vond
echter dat in casu onverklaard gebleven was dat appellanten misleid zouden
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geweest zijn door bedrieglijke manoeuvres door de gei:ntimeerden, zonder
dat de door hen gekozen notaris en advocaat zich rekenschap hadden
gegeven of hadden kunnen geven nopens het beweerd gepleegde bedrog.
In de veronderstelling dat de overeenkomst inderdaad totstandgekomen was
ingevolge bedrog, zou volgens de Antwerpse raadsheren impliciet doch
zeker aangenomen dienen te worden dat de misleiding van appellanten niet
alleen het gevolg was van het lastens de gei:ntimeerden ingeroepen bedrog,
doch daarenboven mede veroorzaakt was, hetzij door de medeplichtigheid,
hetzij door schuldige nalatigheid van hun raadslieden. W elnu, volgens het
Hoflieten de appellanten noch de medeplichtigheid, noch schuldige nalatigheden van hun toenmalige raadslieden gelden en toonden zij trouwens noch
het een, noch het andere aan (Antwerpen, 30 april1991, Pas., 1991, II, 151,
noot G.L.). Dit arrest lijkt de voorwaarden en de bewijslast inzake bedrog
toch wel danig te overspannen (zie de kritische noot G.L. onder het arrest,
alsook Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temrnerman, B., ,Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", TP.R., 1994, (171), nr.
127, p. 352).
935. WILSGEBREKEN. BENADELING.- Artikel2052, al. 2 B.W. bevestigt voor
de dading uitdrukkelijk de algemene regel inzake contracten dat benadeling
(onevenwicht van de wederzijdse prestaties) geen nietigheidsgrond uitmaakt.
Een uitzondering ligt vervat in artikel888, al. 1 B.W., op grond waarvan een
zgn. transactionele verde ling van een nalatenschap in aanmerking komt voor
vemietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde (zie art. 887, al. 2
B.W.). Dergelijke benadeling werd in casu niet bewezen verklaard in het in
vorig randnummer gemelde arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen
(30 aprill991, Pas., 1991, II, 151, noot G.L.). Zie over artikel888 B.W. en
de vemietigbaarheid van sommige dadingen n.a.v. een verde ling: Bouckaert,
F., ,Dading en verdeling: nieuwe koers in de rechtspraak?" (noot onder Gent
28 december 1990), T. Not., 1992, 220-223; Govaert, J., ,Commentaar
art. 2052 B.W.", in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Antwerpen,
Kluwer rechtswetenschappen, losbl., 2052/6-7.
Artikel 2052 B.W. staat ook een eventuele toepassing van de leer van de
gekwalificeerde benadeling niet in de weg. Zij werd door de Arbeidsrechtbank van Brussel in casu echter afgewezen, omdat volgens de rechtbank in
hoofde van de eiser, een field account manager, geen gewag gemaakt kon
worden van onwetendheid, onervarenheid of zwakte tegenover zijn werkgever, met wie hij naar aanleiding van zijn ontslag een dading gesloten had
(Arbrb. Brussel, 5 september 1988, JTT., 1988, 445, noot).
936.

BEKWAAMHEID. DADING DOOR OF NAMENS NIET-ONTVOOGDE MINDERJARI-

Niet-ontvoogde minderjarigen zijn niet bekwaam dadingen aan te
gaan. Ouders zijn evenmin zonder meer gerechtigd om als wettelijke vertegenwoordigers namens hun niet-ontvoogd minderjarig kind een dading aan
te gaan; zij behoeven hiervoor machtiging door de Rechtbank van Eerste
GEN. -
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Aanleg (artt. 378 juncto 467 B.W.). Zie voor toepassingen tijdens de onderzochte periode: Rb. Hoei, 25 november 1987, Ann. Dr. Liege, 1988, 341,
noot Jacobs, A.; Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, R. W., 1990-91, 128, noot;
Pol. Halle, 2 februari 1990, T. Vred., 1992, 211. Zie voor een intemationaalprivaatrechtelijk geval waarin het ltaliaanse recht terzake diende te worden
toegepast: Luik, 22 december 1992, Verkeersrecht, 1993, 104.
Nadat de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen een door de ouders
qualitate qua onbevoegdelijk aangegane dading met een verzekeraar niettegenwerpelijk had verklaard aan het inmiddels meerderjarig geworden kind,
ging ze een stap verder op het vlak van schadevergoedingsplicht. De rechtbank was van oordeel dat de verzekeraar bij het sluiten van de dading met de
ouders zeer emstige fouten had begaan, de beginselen van de goede trouw
met de voeten had getreden en de medecontractanten - en via hen ook de
eiser- grovelijk had misleid. Iedere contracterende partij heeft de verplichting om haar medecontractant aan wie zij een aanbod doet, op een open en
eerlijke wijze in te lichten over de draagwijdte van de substantiele elementen
van de overeenkomst. Wanneer het gaat om het sluiten van een dading tussen
een verzekeringsmaatschappij en personen die mogelijk lichtgelovig zijn en
bei:nvloed worden door het vooruitzicht meteen vrij belangrijke geldsommen
te ontvangen, moet de verzekeringsmaatschappij bijzonder kies optreden.
Aangezien een verzekeringsmaatschappij weet en behoort te weten dat
ouders -van eeh minderjarige niet ·oevoegd zijn om--zomaar ·een-dading- in
naam van hun kind te sluiten, had de maatschappij volgens de rechtbank niet
alleen de plicht om de ouders hierop te wijzen, doch beging zij bovendien
nog een veel emstiger fout door te contracteren met onbevoegden, uit te
betalen zonder dat er een dading was en de ouders in de waan te laten dat zij
geldig contracteerden. Ten gevolge van deze fout werd eiser niet of toch
minstens onvolledig vergoed. De schade werd door de rechtbank gelijkgesteld met de schadevergoeding die het slachtoffer uit het ongeval had dienen
te ontvangen, te verminderen met de eventueel reeds uitbetaalde vergoedingen (Rb. Antwerpen, 4 maart 1988, R. W., 1990-91, 128, noot).

937. DADING TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER. -De mogelijkheid om
tussen werkgever en werknemer een dading aan te gaan, in het bijzonder naar
aanleiding van ontslag, is recent zeer uitvoerig onderzocht door A. Van
Oevelen in zijn bijdrage ,Dading en ontslag" in het Liber Amicorum Alfons
Vandeurzen (Gent, Mys & Breesch, 1995, 273-298; zie hieromtrent ook
Govaert, L., ,Commentaar art. 2044 B.W. ", in Commentaar Bijzondere
Overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., 2044/
11-14; Steyaert, J., De Ganck, C. en De Schrijver, L., Arbeidsovereenkomst,
in A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1990, 783-786). De problematiek moet
worden benaderd vanuit twee bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978: artikel 6 naar luid waarvan alle met de bepalingen van deze
wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover
zij ertoe streldcen de rechten van de werknemer in te korten of zijn ver-
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plichtingen te verzwaren en anderzijds artikel42 volgens welk een kwijting
voor saldo van rekening afgegeven op het ogenblik dat de overeenkomst een
einde neemt voor de werknemer niet betekent dat hij van zijn rechten afziet.
Een als darling te kwalificeren overeenkomst tussen werkgever en werknemer die gesloten wordt tijdens de loop van de arbeidsovereenkomst en
zelfs vooraleer een opzegging is betekend en die een afstand van rechten
door de werknemer impliceert, is strijdig met het imperatiefkarakter van de
Arbeidsovereenkomstenwet (art. 6) en is derhalve ex tunc nietig (Arbrb.
Gent, 28 februari 1992, R. W., 1992-93, 1347).
Eenmaal de toestand van afhankelijkheid van de werknemer opgehouden
heeft, meer bepaald vanaf de kennisgeving van de opzegging, kan een darling
aangegaan worden over het geheel van de rechten van de werknemer, met
uitzondering van deze die de openbare orde raken (Arbrb. Nijvel, 12 oktober
1988, J.TT., 1989, 46). Werd geldig en bindend bevonden, wegens herwonnen vrijheid van de werknemer, een darling aangegaan naar aanleiding
van verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, waarbij o.m.
een forfaitaire vergoeding voor de werknemer gestipuleerd was, met uitdrukkelijke verklaring van laatstgenoemde dat de werkgever hem geen
enkele verdere som verschuldigd was m.b.t. de arbeidsovereenkomst en haar
beeindiging (Arbrb. Brussel, 19 december 1989, Rechtspr.Arb.Br., 1990,
89).
Artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet verhindert niet dat de werknemer, nadat de opzegging werd betekend, op geldige wijze afstand kan doen
van sommige rechten en een darling in de zin van artikel 2044 B.W. kan
aangaan (Arbrb. Brussel, 5 september 1988, J.TT., 1988, 445, noot). De
arbeidsrechtbank verwijst naar de cassatierechtspraak terzake, waaruit de
opvatting blijkt dat op het ogenblik van de betekening van de opzegging aan
de ondergeschikte positie van de werknemer een einde is gekomen. De
rechtbank voegt er wel uitdrukkelijk aan toe dat die dadingsmogelijkheid
na opzegging doch v66r het eigenlijke einde van de arbeidsovereenkomst
beperkt blijft tot de tegenwoordige rechten die de werknemer op dat ogenblik
reeds verworven heeft; (nog) geen darling kan worden aangegaan met betrekking tot rechten die de werknemer nog tijdens de opzeggingstermijn
zullen toevallen. Aangezien het recht op een minimum-opzeggingstermijn
(art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet) een recht is dat ontstaat op het ogenblik
van de betekening van de opzegging, kunnen de partijen na de opzegging
rechtsgeldig een darling s1uiten over de duur van de opzegging, een wijziging
daarvan, of nopens het feit dat de opzeggingstermijn onderworpen zal zijn
aan een ontbindende voorwaarde (in casu de datum van het in dienst treden
bij een andere werkgever).
Artikel 42 van de Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werknemer niet
om een darling aan te gaan of te verzaken aan het geheel of een deel van wat
hem verschuldigd kan zijn. Evenwel moet de wil een darling aan te gaan
duidelijk en onbetwistbaar zijn. Die wil zal meestal blijken uit aan de
kwijting exteme e1ementen, zoals onderhandelingen, waarvan de kwijting
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slechts het resultaat is. Het ingeroepen geschrift moet zeer expliciet zijn en
mag geen enkele twijfel laten bestaan over de wil tot het sluiten van een
dading (Arbrb. Charleroi, 8 februari 1988, J.T.T., 1988, 134). De arbeidsrechtbank vond in casu echter geen enkel element aanwezig dat op de
intentie tot het aangaan van een dading of een verzaking wees.
Dat er over de effectieve bedoeling tot dading geen twijfel of dubbelzinnigheid mag bestaan, klinkt krachtig door in een cassatiearrest van 7 maart
1988. Ben kwijting voor loon en vakantiegeld was gegeven in een ,overeenkomst" die vermeldde: ,alles is vereffend tussen de beide partijen". Het
Arbeidshof van Gent had uit die vermeldingen afgeleid dat de werknemer
ook afstand gedaan had van eventuele rechten op een verbrekingsvergoeding
en dat die overeenkomst aldus een dading was. Deze beslissing werd verbroken wegens schending van artikel 42 Arbeidsovereenkomstenwet. Ben
afstand van aanspraken of een dading moeten in van de kwijting voor saldo
van rekening onderscheiden en uitdrukkelijke bewoordingen bedongen worden; zij kunnen niet worden afgeleid uit de termen van de kwijting zelve
(Cass., 7 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88, 879; Pas., 1988, I, 809; R. W.,
1988-89, 11).
Artikel 42 Arbeidsovereenkomstenwet is weliswaar alleen toepasselijk op de
afrekening die bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt, maar stelt niet als voorwaarde dat het ajleveren van de kwijting
noQdzakelijk moet geschieden op-het ogenblik zel£ dat-de overeenkomst-een
einde neemt. Artikel 42 is daarom ook van toepassing op de afrekening die
ingevolge de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt en
door de werknemer pas wordt afgeleverd nadat de overeenkomst reeds
beeindigd is (Cass., 21 februari 1994, Arr. Cass., 1994, 179, J.T.T., 1994,
205, noot; Pas., 1994, I, 182; R. W., 1994-95, 191; T.S.R., 1994, 39, noot
Sonck, S.; zie ook reeds Cass., 27 juni 1973, Arr. Cass., 1973, 1062; R.W.,
1973-74, 1201).

938. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID TOT HET SLUITEN VAN EEN DADING.
- Het mandaat ad litem van de advocaat omvat niet (automatisch) de
bevoegdheid om namens de client een dading aan te gaan. Hiertoe is een
bijzonder mandaat vereist, waarvan bij betwisting het bewijs moet worden
geleverd (Luik, 6 maart 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 416; zie vorig Overzicht,
T.P.R., 1989, randm. 528).
In een geschil betreffende o.m. een losweg stemde de advocaat van een der
partijen op een bepaald ogenblik bij brief in met een voorstel tot beeindiging
van het geschil vanwege de tegenpartij. De Rechtbank van Oudenaarde
leidde hieruit af dat er tussen de partijen een dading tot stand gekomen
was en dat de partij wier advocaat schriftelijk had ingestemd, dit akkoord niet
meer kon intrekken. Het Hofvan Cassatie vemietigde dit vonnis: het bestaan
van een dading kon in casu niet wettig afgeleid worden uit de brief van de
advocaat waarin hij met een voorstel van de tegenpartij instemde, zonder
tevens vast te stellen dat hij door zijn client gemachtigd was om dat voorstel
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te aanvaarden. Het Hofherhaalde nog eens zeer principieel dat een advocaat
slechts gerechtigd is een dading aan te gaan namens zijn client, indien die
hem daartoe een bijzondere volmacht heeft gegeven (Cass., 18 november
1988, Arr. Cass., 1988-89, 341; Pas., 1989, I, 313).
Nochtans wordt ook in dit verband soms schijnmandaat ingeroepen (algemeen hierover, supra). Aldus b.v. in een geval waarin een advocaat namens
zijn client een voorstel tot dading had gedaan, dat aanvaard werd door de
raadsman van de tegenpartij, doch waarin achteraf de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de eerstgenoemde advocaat betwist werd. De Arbeidsrechtbank van Brussel achtte het correct dat voor een dading, als daad van
beschikking, een uitdrukkelijk mandaat vereist is, doch merkte op dat zo'n
mandaat ook mondeling kan gegeven worden en oordeelde in casu bovendien een schijnmandaat bewezen: volgens de rechtbank kan van een advocaat
die een voorstel tot dading ontvangt vanwege de advocaat van de wederpartij
redelijkerwijze niet worden geeist dat hij zou nagaan ofzijn confrater daartoe
wel een bijzonder mandaat had; zulks zou- volgens de rechtbank- strijdig
zijn met de beroepsregels en het onderling vertrouwen en de confraterniteit
tussen de advocaten teniet doen (Arbrb. Brussel, 18 november 1991, JT.T.,
1992, 53).
Gebondenheid aan een dading wegens schijnmandaat werd eveneens aanvaard t.a.v. partijen in een erfeniskwestie, die achteraf ontkenden volmacht
daartoe gegeven te hebben aan hun notaris die in hun naam een door de
wederpartij aanvaard voorstel tot dading had gedaan. Op grond van de
omstandigheid dat de notaris door de betrokkenen belast was met de afhandeling van de nalatenschap en voordien, met toelating, in hun naam
onderhandeld had, mocht de wederpartij er volgens de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Brugge redelijkerwijze en te goeder trouw van uitgaan dat de
notaris de bevoegdheid had om een bindend voorstel tot dading te doen (Rb.
Brugge, 10 december 1992, T. VB.R., 1993, 28).
939. AANBOD EN AANVAARDING. - Voor dadingen die ontstaan door uitwisseling van briefwisseling of door toezending, ter ondertekening, van kwijtingen, kunnen moeilijkheden ontstaan m.b.t. het vaststellen van het precieze
ogenblik van de wilsovereenstemming of m.b.t. de herroepbaarheid van een
aanbod tot dading.
Een toegestuurd kwijtschrift maakt een aanbod van dading uit. Het is
bindend en de dading komt tot stand wanneer de bestemmeling de inhoud
ervan aanvaardt (Vred. Aar1en, 24 juni 1988, J.L.MB., 1989, 97). Ret aanbod
kan wel nog ingetrokken worden zolang het niet ter kennis gekomen is van
de wederpartij(en) (Luik, 6 maart 1992, Rev. Reg. Dr., 1992, 416). In casu
had een verzekeringsmaatschappij op 14 september 1977 een kwijting toegestuurd aan de raadsman van de erfgenamen van het slachtoffer van een
dodelijk ongeval. Wegens nieuwe gegevens omtrent de omstandigheden van
het ongeval liet de maatschappij twee dagen later echter weten dat het
voorstel van dading van 14 september als nietig en onbestaande moest
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worden beschouwd. De erfgenamen slaagden er voor het Hofvan Beroep van
Luik niet in, de maatschappij door het eerste voorstel gebonden te laten
verklaren. De raadsman had nl. geen mandaat gekregen tot het aangaan van
een dading (supra) en op het ogenblik van de intrekking hadden de erfgenamen zelf nog geen kennis gekregen van het aanbod. De erfgenamen
konden zich volgens het hof dan ook niet beroepen op de verplichting om het
aanbod tot contracteren gedurende een redelijke termijn aan te houden.
940. BEWIJS. -In wezen is de dading vormvrij en kan zij onafhankelijk van
elk geschrift bestaan. Artikel2044, al. 2 B.W. legt het geschrift aileen op ad
probationem, zonder het tot het wezen van de dading te rekenen (Brussel,
17 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.; Arbrb. Brussel,
5 september 1988, J.T.T., 1988, 445, noot; zie Cass., 25 april 1844, Pas.,
1844, I, 152).
Gelet op het wederkerig karalcter van de dading, moet het onderhands
geschrift in beginsel voldoen aan artikel1325 B.W. en dient een geschreven
overeenkomst in zoveel exemplaren opgesteld worden als er partijen zijn met
een onderscheiden belang (Arbrb. Brussel, 5 september 1988, J.T.T., 1988,
445, noot; Corr. Brussel, 6 februari 1990, R.G.A.R., 1991, m. 11847; Rb.
Luik, 4 november 1991, J.T., 1992, 273). Niet-naleving van dit voorschrift
kan echter niet meer ingeroepen worden door de partij die reeds tot uitvoering van d~ ov~n~enk:o_mstis QYergegaan_(Bergen,_23_januari J9<l0,-T.B.B.R.,
1992, 156, noot Merchiers, Y.; Corr. Brussel, 6 februari 1990, R.G.A.R.,
1991, m. 11847). Er kan ook aanherinnerd worden dat artikell325 B.W. niet
van toepassing is wanneer de dading tot stand komt via briefwisseling. De
dading kan dan bewezen worden door neerlegging van die briefwisseling (zie
vorig Overzicht, T.P.R., 1989, p. 1447, m. 527; Van Oevelen, A., ,Dading en
ontslag", in Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch,
1995, (273), 281 ).
Indien er begin van uitvoering geweest is, of een begin van geschreven
bewijs, mogen deze volgens het Hof van Beroep te Brussel geen enkele
dubbelzinnigheid vertonen m.b.t. de essentiele elementen van de dading en
de gemeenschappelijke bedoeling der partijen (Brussel, 17 februari 1987,
T.B.B.R., 1989, 140, noot Flamee, M.).
Er is betwisting in de rechtspraak en rechtsleer of het vereiste van geschrift
ook geldt in handelszaken (zie met verwijzingen Van Oevelen, A., ,Dading
en ontslag", in Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch,
1995, (273), 281-282). De Rechtbank van Koophandel van Gent treedt de
stelling bij dat een dading die door een handelaar ges1oten wordt binnen het
raam van zijn handelsexploitatie een zuiver hande1skarakter heeft, zodat
artikel2044, al. 2 B.W. geen toepassing vindt. De rechtbank voegt er echter
onmiddellijk aan toe dat het getuigenbewijs, gezien de vergaande gevolgen
van de dading, slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan kan worden,
waartoe de litigieuze casus volgens de rechtbank niet gerekend kon worden.
Het zou zowel een verplichting in hoofde van een voorzichtig handelaar als
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een handelsgebruik uitmaken om een dading, die afhankelijk werd gesteld
van de naleving van bepaalde voorwaarden, schriftelijk te bevestigen, hetgeen in casu niet was gebeurd. Bovendien betwistte de verweerder niet dat de
eiseres bij ontvangst van betaling voorbehoud uitgedrukt had, zodat uit de
door eiseres ingenomen houding niet kon worden afgeleid dat ze het bestaan
van een dading erkend had (Kh. Gent, 12 oktober 1989, TG.R., 1989, 169).
De rechter is in handelszaken inderdaad niet verplicht om het getuigenbewijs
te aanvaarden. Terecht stellen de rechters zich wat dit betreft bij belangrijke
en complexe contracten als dading, voorzichtig en terughoudend op (Van
Oevelen, A., l.c., 282).
De Arbeidsrechtbank van Brussel besliste dat inzake arbeidsovereenkomsten
het bewijs van een dading geleverd mag worden door getuigen en vermoedens (Arbrb. Brussel, 5 september 1988, J.T.T., 1988, 445, noot). De regel
van artikel 2044, al. 2 B.W. moet volgens de rechtbank wijken voor artikel
12 Arbeidsovereenkomstenwet, dat een recentere norm uitmaakt op een
specifiek domein en naar luid waarvan bij ontstentenis van geschrift het
getuigenbewijs toegelaten is ongeacht de waarde van het geschil (zie ook
Steyaert, J., De Ganck, c. en De Schrijver, L., Arbeidsovereenkomst, in
A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1990, nr. 1146.3, p. 786).
Bij ontstentenis van geschrift kan een dading steeds bewezen worden door
een bekentenis van degene tegen wie ze wordt ingeroepen (Luik, 6 maart
1990, J. T., 1990, 443). Merkwaardig is wel dat het Hofvan Beroep van Luik
in casu een door de raadsman van een der partijen ter zitting afgelegde
verklaring als bekentenis in aanmerking nam. Men neemt aan dat een
bekentenis door een lasthebber van een partij slechts als bewijs van een
dading kan gelden indien specifiek mandaat was gegeven om die bekentenis
te doen (zie Cass., 17 november 1976, Arr. Cass., 1977, 307; R. W., 1976-77,
1517). In het Luiks arrest werd het bestaan zo 'n mandaat nergens uitdrukkelijk vastgesteld.

HOOFDSTUK

Ill

WERKING EN GEVOLGEN VAN DE DADING
941. BINDEND KARAKTER EN EXTINCTIEVE WERKING. - Geldig gesloten dadingen hebben, in de woorden van artikel2052 B.W., tussen partijen kracht
van gewijsde in hoogste aanleg. Ret is precies de bedoeling van een dading
om daarmee een betwisting definitief en onherroepelijk te regelen. De
extinctieve werking van de dading betekent dat de partijen op hun vroegere,
betwiste rechtsverhouding niet meer kunnen terugkomen, zich in de toekomst uitsluitend te gedragen hebben naar de aangegane dadingsovereenkomst en deze uiteraard niet eenzijdig kunnen wijzigen. Doet een van de
partijen dat toch, dan zal de andere partij terecht het bestaan van de dading
kunnen opwerpen en de vordering doen stranden door het inroepen van de
exceptie van dading (exceptio litis per transactionem finitae). Zie Cass.,
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9 september 1994, Arr. Cass., 1994, 727; E.J., 1995, 25, noot Roodhooft, J.;
R. Cass., 1995, 6, noot Poelemans, B.; R. W., 1994-95, I 070; Arbh. Brussel,
8 november 1988, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 36; Antwerpen, 14 september
1992, Proces & Bewijs, 1993, 102, noot Minjauw, H.; Arbrb. Brussel,
5 september 1988, JT.T., 1988, 445, noot; Arbrb. Nijvel, 12 oktober 1988,
JT.T., 1989, 46; Rb. Doomik, 2 aprill987, F.J.F., 1988, 29; Corr. Marcheen-Famenne, 27 februari 1991, JL.MB., 1991, 821; Arbrb. Brussel, 18 november 1991, JT.T., 1992, 53; Pol. Gent, 13 mei 1993, Intern. Vervoerr.,
1993, 558.
Een geldig aangegane darling over de burgerlijke gevolgen van een misdrijf
(in casu een medische fout van een geneesheer, met lichamelijk letsel voor
de patient), put de rechten van de benadeelde uit en belet dat deze zich nog
burgerlijke partij zou stellen voor de strafrechter of tot rechtstreekse dagvaarding overgaan (Corr. Marche-en-Famenne, 27 februari 1991, JL.M.B.,
1991, 821). Zie ook Corr. Brussel 11 april 1986 waarin de burgerlijke
partijstelling van het slachtoffer van een verkeersongeval onontvankelijk
werd verklaard wegens een aangegane darling met de verzekeraar van de
aansprakelijke (R.G.A.R., 1988, nr. 11.332).
Een darling die gesloten wordt hangende de procedure over het geschil voor
de rechter, put de rechtsmacht van de rechter daarover meteen uit (Antwerpen, 14 september 1992, Proces & Bewijs, 1993, 102, noot Minjauw, H.).
Het Arbeidshofvan Brussei-v-em1et1gcle-een- vonnis- vanoe aroe1dsrechtbal1k
over een geschil waaromtrent de partijen tijdens de procedure in eerste
aanleg een darling hadden bereikt, maar dit - raar maar waar - niet aan
de rechtbank hadden voorgelegd. Aan de partijen werd akte verleend van de
door hen gesloten darling (Arbh. Brussel, 8 november 1988, Rechtspr. Arb.
Br., 1989, 36).
Ter regeling van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap
gingen ex-echtgenoten een darling aan. Tien dagen voordien had de vrouw
echter klacht neergelegd tegen de man wegens meineed bij de boedelbeschrijving. Drie jaar na de ondertekening van de darling werd hij daar
inderdaad voor veroordeeld. De vrouw vocht de geldigheid als zodanig
van de transactionele verdelingsovereenkomst niet aan (zij wist ten tijde
van de darling dat niet aile goederen in de verdeling begrepen waren en kon
zich dus niet op bedrog beroepen), doch zij vroeg een aanvullende verdeling
van de verborgen gehouden effecten en gelden. De eis werd afgewezen. Door
de darling had de vrouw zich het recht ontzegd om de heropening te eisen van
de bedoelde verrichtingen teneinde een aanvullende verdeling uit te Iokken.
De latere veroordeling wegens meineed kon de onherroepelijkheid van de
dading-verdeling niet aantasten. Ook de sanctie van artikel 1448 B.W. kon
niet meer gevorderd worden (Gent, 28 december 1990, T. Not., 1992, 217,
noot Bouckaert, F.).
942. DADING OMTRENT DE UITKERING OP GROND VAN ART. 301 B.W.- In een
arrest van 9 september 1994 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de al
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dan niet wijzigbaarheid van een tussen ex-echtgenoten gesloten dading
omtrent de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 B.W. (Cass.,
9 september 1994, Arr. Cass., 1994, 727; E.J., 1995, 25, noot Roodhooft,
J.; R.Cass., 1995, 6, noot Poelemans, B.; R. W., 1994-95, 1070).
Ex-echtgenoten hadden de bij vonnis op 35.000 frank maandelijks bepaalde
onderhoudsbijdrage bij overeenkomst ,principieel" herleid tot 25.000 frank.
De onderhoudsplichtige vroeg nadien aan de rechter om hem volledig van de
verplichting tot betaling van de bijdrage te ontslaan, wegens zijn gewijzigde
financiele toestand. De eerste rechter ging daar inderdaad op in. In hoger
beroep oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen daarentegen dat het contractueel overeengekomen bedrag niet voor wijziging vatbaar
was ,( ... ) daar het hier geen gewone alimentaire overeenkomst betreft maar
een dading waarin wederzijdse toegevingen zijn gedaan". Door op de vordering tot wijziging door de eiser in te gaan, had de eerste rechter volgens de
Rechtbank ten onrechte de kracht van gewijsde van de dading geschonden. In
zijn cassatievoorziening wierp de eiser op, dat aan de in artikel301, § 3 B.W.
voorziene mogelijkheid om het bedrag van de uitkering te veranderen, geen
afbreuk wordt gedaan door het louter feit dat over dit bedrag tussen de exechtgenoten een dading gesloten is. Die dading zou, aldus eiser, enkel
bindend zijn en kracht van gewijsde hebben zolang er zich geen wijzigingen
voordoen in de zin van artikel 301, § 3 B.W.
Ter verwerping van de voorziening bevestigt het Hof van Cassatie in het
arrest van 9 september 1994 dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg
staat dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading sluiten over de
onderhoudsuitkering die de rechtbank op grond van artikel 301 B.W. aan
een van hen heeft toegekend. Zoals alle dadingen heeft ook zulke dading,
krachtens artikel 2052 B.W., tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste
aanleg. Ret bestreden vonnis, dat besliste dat partijen een rechtsgeldige
dading hadden aangegaan met betrekking tot de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, besliste terecht dat die dading onwijzigbaar is, ook al
is de toestand van de onderhoudsgerechtigde of die van de onderhoudsplichtige sindsdien gewijzigd.

943. DRAAGWIIDTE EN INTERPRETATIE VAN DE DADING.- De gevolgen en de
extinctieve werking van dadingen blijven beperkt tot hun voorwerp (art. 2048
B.W.). Dadingen regelen slechts de geschillen die daarin zijn begrepen,
hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen
hebben uitgedrukt, hetzij die bedoeling als een noodzakelijk gevolg wordt
afgeleid uit hetgeen is uitgedrukt (art. 2049 B.W.).
Een - naar beweerd - uit de briefwisseling blijkende dading omtrent het
lot van spullen uit een nalatenschap (eetkamer, wagen, radio ... ), had volgens
het Hof van Beroep van Antwerpen alleszins geen betrekking op eveneens
betwiste gelden en waardepapieren, omdat in de briefwisseling daarover met
geen woord werd gerept. De gelden en waardepapieren waren volgens het
Hof in casu dermate belangrijk, dat zij uitdrukkelijk vermeld hadden moeten
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zijn in de lijst van goederen waarover een akk:oord bestond (Antwerpen,
3 april 1989, Rev. Not. B., 1989, 578).
Aan een betwisting betreffende de beeindiging van een handelshuur werd
door de partijen een einde gesteld door middel van een dading ,( ... ) in het
algemeen over alle zak:en die zij met elkaar uitstaans mochten hebben en
welke verband houden met de handelshuur van(... )". Krachtens de dading
kreeg de uitgezette huurder een vergoeding uitbetaald van 525.000 Fr.
Nadien trok: de handelshuurder toch weer naar de rechter, en wel tot het
bek:omen van de uitzettingsvergoeding voorzien in artik:el 25, 3° Handelshuurwet wegens niet-uitvoering van de opzeggingsreden door de verhuurder.
Onder verwijzing naar artik:el 2048 B.W. beweerde de huurder dat de
aangegane dading niet de genoemde bijzondere vergoeding omvatte, o.m.
ook: omdat er over de uitvoering van de opzeggingsgrond op het eigenste
ogenblik van de dading nog geen effectief geschil bestond. Hij ving evenwel
tweemaal bot. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Turnhout overwoog dat
er in elk geval sprake was van minstens een toek:omstig geschil in de zin van
artikel 2044, al. 1 B.W. en dat de terminologie zelf van de dading (supra)
zich tegen de door eiser opgeworpen beperkte interpretatie verzette (Rb.
Turnhout, 2 maart 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 120).
944. DADING EN LATER OPDUIKENDE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL. - Problernatischis_de draagwijdtevandadingen omtrent de vergoeding van persoons~
schade, wanneer de toestand van het slachtoffer achteraf in ongunstige zin
evolueert ofwanneer er zich nadien nieuwe verwikkelingen voordoen die de
partijen niet hadden (kunnen) voorzien ten tijde van het aangaan van de
dading (zie hierover Simoens, D., ,Vergoedingskwijting en dading in de
verzekeringspraktijk", in De overeenkomst vandaag en morgen (XVIe Postuniversitaire Cyclus W. Delva 1989-90), Storme, M., Merchiers, Y. en
Herbots, J. (eds.), Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, (187),
215-224; zie ook Govaert, L., ,Commentaar art. 2048 B.W.", in Commentaar Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
losbl., 2048/3-5). Ret k:omt er in ieder concreet geval afzonderlijk op aan, de
werkelijke bedoeling van de partijen te achterhalen, op basis van de bewoordingen van de overeenkomst en/of andere begeleidende omstandigheden (zie
Cass., 3 maart 1966, Pas., 1966, I, 851; R. W, 1966-67, 594; Cass., 12 mei
1966, Pas., 1966, I, 1157; Cass., 28 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 835).
Aan het Hofvan Beroep van Bergen werd het volgend geval voorgelegd. Een
dame was het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Een tegensprekelijk medisch onderzoek besloot tot 5% blijvende invaliditeit, zonder
professionele gevolgen. Tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de
tegenpartij werd een ,proces-verbal d'accord" opgesteld, dat bepaalde:
,Mme M reconnaissant etre en mesure d'apprecier et de determiner !'bendue de son prejudice, les parties divisees sur la responsabilite et le dommage
ont decide de mettre fin leur dif.ferend moyennant le versement de la somme
de ( ..), representant Ia reparation foifaitaire et pour solde de to us chefs de

a
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prejudice quels qu 'ils soient: corporels, moraux, materiels, presents et
futurs. En contrepartie de ce paiement, Mme M. declare Ia societe W et
son assure valablement quittes et liberes et leur donne en consequence
decharge definitive et sans reserve. Mme M. se desiste de taus ses droits
et actions". Zes maanden later werd het slachtoffer door een arbeidsgeneesheer alsnog totaal werkonbekwaam verklaard. Om die reden ontslagen door
haar werkgever, vorderde de dame een bijkomende vergoeding van de
verzekeringsmaatschappij. Die was daartoe niet bereid en verwees naar de
geldig gesloten dading, waarin de vergoeding in haar ogen definitief geregeld was. Na beslist te hebben dat het proces-verbal d 'accord wel degelijk
een dading uitmaakte, boog het Hof van Beroep van Bergen zich over de
kwestie van de draagwijdte ervan. Volgens het Hofbleek uit de vermelding
dat het slachtoffer erkende in staat te zijn de omvang van haar schade te
apprecieren en bleek impliciet doch zeker dat gerefereerd werd aan het
enige beoordelingselement waarover de partijen op dat ogenblik beschikten, te weten het (eerste) tegensprekelijk medisch onderzoek. De zekere
bedoeling van de partijen was geweest om een einde te stellen aan alle op
basis daarvan gekende en inschatbare gevolgen van het ongeval, doch niet
de toen nog onbekende en/of onvoorzienbare gevolgen die zouden voortvloeien uit de latere werkonbekwaamverklaring. Daar deze laatste niet in de
aangegane dading begrepen was, erkende het Hof in beginsel het recht van
het slachtoffer op bijkomende vergoeding. Een bijkomend medisch onderzoek werd bevolen (Bergen, 23 januari 1990, T.B.B.R., 1992, 156, noot
Merchiers, Y.).
945.

DADING DOOR AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR EN LATERE VRIJSPRAAK

Eveneens stof voor betwisting zijn de gevallen waarin een
verzekeringsmaatschappij, in de overtuiging van de aansprakelijkheid van
haar verzekeringnemer en zonder de definitieve afloop van de ingestelde
strafprocedure af te wachten, een dading sluit met het slachtoffer, terwijl de
verzekeringnemer uiteindelijk vrijgesproken wordt en niet-aansprakelijk
verklaard (zie met verwijzingen Simoens, D., I.e., nr. 23, p. 207-208).
VERZEKERDE. -

De fundamentele vraag, aldus de Rechtbank van Namen, is of de verzekeraar
de bedoeling had het schadegeval bij wijze van dading definitief te regelen,
dan wel de betaling gedaan heeft in de verkeerdelijke overtuiging dat zijn
verzekerde voor het schadegeval aansprakelijk was. In casu was het slachtoffer door de verzekeraar vergoed op basis van een proposition de reglement
de sinistre, luidend: ,Nous vous proposons de regler ce sinistre par le
paiement de Ia somme mentionnee ci-dessus. Par Ia signature de Ia presente,
vous marquez votre accord sur cette proposition et vous declarez qu 'apres
paiement elle vaudra bonne et valable quittance pour solde de tout compte.
Le montant susmentionne sera paye ( ..) a titre d'indemnite pour le sinistre
ci-dessus. Le soussigne declare etre ainsi dedommage de taus les dommages
subis, en ce inclus les suites previsibles et imprevisibles. Il certifie que ce
paiement sera effectue sans reconnaissance de responsabilite et ne peut
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porter prejudice ni Ia compagnie ( ..) ni son assure. II s 'interdit pour
!' avenir toute forme de recours contre Ia compagnie ( ..) et/ou son assure".
Uit deze bewoordingen Ieidde de Rechtbank af dat de bedoeiing wei degeiijk
was om bij wijze van dading het geschil definitief te regeien en dat de
betaiing haar oorzaak derhaive niet vond in de verkeerde appreciatie van de
aansprakeiijkheid van de verzekerde. De Rechtbank merkte bovendien op dat
de verzekeraar zeif een risico neemt, wanneer hij op het ogenbiik van het
voorstei tot schaderegeiing met het siachtoffer nog niet over aile (later pas
bekende) appreciatiegegevens kan beschikken (Rb. Namen, 11 december
1989, J.L.M.B., 1990, 643).
Ben vordering tot terugbetaiing op grond van verrijking zonder oorzaak en
onverschuidigde betaiing werd ook door de Vrederechter van Aarien afgewezen omwille van de tussengekomen dading, waarop de partijen, behoudens wiisgebreken niet meer kunnen terugkomen (Vred. Aarlen, 24 juni
1988, J.L.MB., 1989, 97).
V oor vergoedingskwijtschriften die geen dading uitmaken in de zin van de
artikeien 2044 e.v. B.W. worden doorgaans dezeifde principes toegepast ais
voor dading en wordt in concreto nagegaan of de partijen hun rechtsverhouding met het akkoord ai dan niet definitief hebben willen regelen (zie b.v.
Cass., 2 juni 1972, Arr. Cass., 1972, 931; Cass., 3 maart 1983, Arr. Cass.,
1982-83, 829). Zo moest voigens de Rechtbank van Berste Aanieg van
Antwerpen uit de bewoordingen van een vergoedingskwijtschrift zonaef
twijfei worden afgeieid dat de verzekeringsmaatschappij ook de onbekende,
niet te voorziene gevoigen van het ongevai - nl. de vrijspraak van haar
verzekerde - voor haar rekening heeft genomen, en dus de bedoeiing had
om haar rechtsverhouding met het siachtoffer definitief te regelen. Br was in
dit gevai geen sprake van onverschuidigde betaiing, want de verzekeraar
moest betalen krachtens een geidige overeenk:omst. Br was evenmin sprake
van vermogensverschuiving zonder oorzaak, want de overeenkomst was de
oorzaak van de betaiing, noch van dwaiing, want de verzekeraar was voiledig
op de hoogte van de omstandigheden van het ongevai en kon zich bijgevolg
in voile vrijheid een mening over de aansprakeiijkheden vormen. Dat hij zich
daarbij vergiste, had hij ais risico aanvaard, geiet op de bewoordingen van
het vergoedingskwijtschrift (Rb. Antwerpen, 27 juni 1988, R. W., 1989-90,
130, noot). Het Hof van Beroep van Brussel stond een vordering tot terugbetaiing na vrijspraak van de verzekerde daarentegen wei toe, erop wijzend
dat het in casu bij ontstentenis van geschil en van wederzijdse toegevingen
niet om een dading ging, dat er geen sprake was van vrijwilige uitvoering van
een natuurlijke verbintenis en dat de vrijspraak uiteindelijk gebeurd was op
basis van twee getuigen van wiens bestaan de verzekeraar op het moment van
de kwijting nog geen weet had (Brussel, 25 maart 1987, R.G.A.R., 1988, nr.
11415).
Tijdens de onderzochte periode dook een variant van deze problematiek op.
Ben mede-inzittende van een wagen werd dodelijk gewond toen het voertuig
van de weg raakte. De verzekeraar van de bestuurder ging een dading aan
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met de ouders van het slachtoffer, ervan uitgaande dat de bestuurder dronken
was en (de nabestaanden van) het slachtoffer van de rechter slechts een
gedeeltelijke vergoeding zou krijgen, wegens risico-aanvaarding. De bestuurder werd door de strafrechter vrijgesproken van dronkenschap en alcoholische intoxicatie, doch werd veroordeeld en aansprakelijk gesteld op
andere gronden (o.m. wegens onaangepaste snelheid, gelet op de overladen
toestand van het voertuig). De ouders van het slachtoffer wilden op de dading
terugkomen omdat volgens hen, door de vrijspraak voor dronkenschap en
alcoholische intoxicatie, het mogelijk verwijt van risico-aanvaarding door
het slachtoffer weggevallen was, waarop de dading gesteund was. Ret Rof
van Beroep van Bergen achtte evenwel geen dwaling bewezen. De partijen
hadden de vergoedingskwestie namelijk losgekoppeld van de uitkomst van
de strafprocedure en aldus een aleatoir element in het contract gebracht.
Bovendien sloot de vrijspraak van dronkenschap en alcoholische intoxicatie
in de concrete omstandigheden van het geval niet noodzakelijk een eigen
fout van het slachtoffer uit, namelijk het feit plaatsgenomen te hebben in het
voertuig (Bergen, 13 juni 1989, Pas., 1990, II, 40, noot J.S.; R. G.A.R., 1990,
nr. 11.769; Verkeersrecht, 1990, 19).
946. DADING EN DERDEN. - De relativiteit van de dadingsovereenkomst,
door de wetgever nog eens uitdrukkelijk geponeerd in artikel 2051 B.W.,
houdt zoals bij alle overeenkomsten (art. 1165 B.W.) in dat de rechten en
plichten die uit de dading voortvloeien in beginsel enkel voor de betrokken
partijen gelden. Ret bestaan van de dading als feit kan echter wel aan derden
worden tegengeworpen en/of door hen ingeroepen om er in rechte of in feite
de passende gevolgen uit af te leiden.
Van dat laatste vindt men een toepassing in een cassatiearrest van 27 januari
1994 (Arr. Cass., 1994, 109; Pas., 1994, 114). In een dading tussen de
verkopers en de kopers van een pand en de erin uitgebaatte handelszaak
lag o.m. ook een vergoeding vervat voor de handelsschade die de ovememers
hadden opgelopen ten gevolge van metrowerken. De ovememers spraken
nadien niettemin het Brussels Roofdstedelijk Gewest tot vergoeding van die
schade aan, op grond van hinder uit nabuurschap wegens de uitvoering van
openbare werken. Ret Rof van Beroep wees de eis af, omdat de eisers voor
die handelsschade reeds vergoed waren in het kader van de dading. De
cassatievoorziening van de ovememers, die o.m. steunde op de relativiteit
van de dading en de afwezigheid daarin van enig beding ten behoeve van de
opdrachtgever van de werken, werd verworpen. Noch artikel 1165 B.W.,
noch de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen betreffende de
dading, verboden verweerster om naast het bestaan van de tussen de eisers en
de overdragers van het pand en de handelszaak gesloten dading, ook de
gevolgen die genoemde overeenkomst tussen de partijen teweegbracht te
harer verdediging aan te voeren tegen de rechtsvordering die de eisers (op
grond van burenhinder) tegen haar had ingesteld. Ret Rof van Beroep had
zonder schending van de in het cassatiemiddel aangegeven wetsbepalingen

1265

de tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingestelde vordering tot schadevergoeding afgewezen, op grond van de genoemde dadingsovereenkomst en
op grond van het feit dat het bedrag reeds teruggegeven was aan de vennoten
van de eisende vennootschap.
Hoewel de exceptie van dading persoonlijk is, komt de dading door een
schuldeiser aangegaan met een van de tegenover hem hoofdelijk of in
solidum aansprakelijken, indirect ook aan de anderen ten goede: zij heeft
namelijk dezelfde gevolgen als een gedeeltelijke betaling. De schuldeiser
kan de andere aansprakelijken nog slechts in betaling aanspreken onder
aftrek van de sommen die werden betaald door degene waarmee hij transigeerde (Brussel, 4 juni 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11462; zie Cass., 18 september 1941, Pas., 1941, I, 343).
Krachtens art. 70, § 2, al. 5 (thans art. 76quater, § 2, al. 5) ZIV-Wet
9 augustus 1963 is de dading tussen de vergoedingsplichtige en de genieter
van ZIV-uitkeringen niet tegenwerpelijk aan de ZIV-verzekeringsinstelling
zonder de instemming van deze laatste (Bergen, 29 december 1987, De
Verz., 1989, 113, noot Lambert, M.).
Nadat de verzekeraar van de voor een ongeval strafrechtelijk verantwoordelijke een dading gesloten had met het slachtoffer, stelde hij tegen zijn
verzekeringnemer een regresvordering in wegens diens zware fout. De
verzekeringnemer riep de niet-tegenwerpelijkheid van de dading te zijnen
opzichte in. Het Hof van B€lroep van Antwerpen merkte ec1iteTop daCae
vraag niet was of de dading aan de verzekerde, tegenstelbaar was, maar of de
verzekeraar ook de in uitvoering van de dading uitgekeerde sommen in
toepassing van de verzekeringspolis kon terugvorderen. Nergens in de polis
was het akkoord van de verzekerde als voorwaarde gesteld voor de eventuele
uitoefening van een later verhaalsrecht. W el bleef onverkort het criterium
van verantwoordheid van de uitbetalingen gelden, waaraan volgens het Hof
in casu was voldaan (Antwerpen, 1 februari 1990, Verkeersrecht, 1992, 239).

HOOFDSTUK

IV

ONTBINDING VAN DE DADING
947. NIET-NAKOMING VAN DE BEDINGEN VAN DE DADING.- Indien een van de
partijen bij een dading de bepalingen ervan niet naleeft of uitvoert, kan de
andere partij voor de rechter de gedwongen nakoming vorderen. Voor
dadingen gesloten tijdens een gerechtelijke procedure kan dit niet door de
vroegere procedure te hernemen. Daartoe moet een nieuwe vordering worden
ingesteld (Arbh. Brussel, 8 november 1988, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 36;
Antwerpen, 14 september 1992, Proces & Bewijs, 1993, 102, noot Minjauw,
H.; zie Gheysen, G.,Dading, inA.P.R., Brussel, Larcier, 1966, nr. 64, p. 44).
In elke overeenkomst van dading ligt ook het stilzwijgend ontbindend beding
van artikel1184 B.W. vervat (zie Cass., 6 april1977, Arr. Cass., 1977, 844;
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R. W., 1977-78, 1131, noot; over de vroegere controverse hieromtrent Gheysen, G., Dading, p. 119 e.v., nrs. 325 e.v.). Wanneer een partij haar verbintenissen niet naleeft, mag de andere partij de ontbinding van de dading
eisen en de oorspronkelijke betwisting aan de rechter voorleggen (Arbrb.
Brussel, 5 september 1988, JT.T., 1988, 445, noot). Tenzij uitdrukkelijk
anders bedongen, geschiedt de ontbinding van de dading niet automatisch of
van rechtswege, maar dient zij in rechte aangevraagd te worden. Zolang de
ontbinding op grond van artikel 1184 B. W. niet is aangevraagd en bekomen,
blijft de dading verder bestaan en blijven de partijen erdoor gebonden (Kh.
Brussel, 29 oktober 1990, T. Aann., 1991, 370). Laatstgenoemd vonnis betrof
een dading omtrent een gebrekkig uitgevoerd bouwwerk. Enkele herstellingen, waartoe de aannemer zich in de dading verbonden had, bleken echter
even gebrekkig. V oor de rechter waren de partijen het oneens over de
omvang van de opdracht van de aan te duiden deskundige. Volgens de
aannemer diende die opdracht beperkt te worden tot hetgeen in de dading
overeengekomen was. De bouwheer daarentegen beweerde dat de niet
correct nagekomen dading vervallen was en dat de opdracht van de deskundige gans het oorspronkelijke overeengekomene moest betreffen. De
Rechtbank van Koophandel overwoog dat de stelling van de bouwheer
nopens het zogenaamd ,vervallen" zijn van de dading juist zou kunnen zijn
in het kader van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Dergelijk beding was
evenwel in casu niet gestipuleerd. Aangezien de bouwheer de ontbinding van
de dading niet had gevraagd en bekomen, bleven de partijen erdoor gebonden
en diende de opdracht van de deskundige beperkt te blijven tot wat in de
dading overeengekomen was (Kh. Brussel, 29 oktober 1990, geciteerd).
Ret Arbeidshof van Brussel herinnert eraan dat een geschil betreffende de
uitvoering van bedingen van een dading n.a.v. ontslag van een werknemer,
een betwisting is van gewoon, burgerrrechtelijk verbintenissenrecht, waarvoor de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn (Arbh. Brussel, 8 november
1988, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 36).

TITEL XI

LEASING
948. BEGRIP EN EIGEN KARAKTER. -Men weet dat leasing rond de jaren 1950
uitgevonden werd in de U.S.A. Ret betreft een nieuwe techniek van kredietverlening, die toestaat dat de financiele instelling de eigendom van het te '
financieren materiaal tot zekerheid behoudt, aangezien de gebruiker die
krediet krijgt slechts huurder is. Op het Europese continent werd de leasing
ingevoerd rond 1962 en genoot ze onmiddellijk een groot succes. Dit bracht
de wetgever ertoe leasingbedrijven te reglementeren. In Frankrijk gebeurde
dit door een wet van 2 juli 1966. In Belgie pakte de wetgever voor het eerst
de materie aan in 1967. Dekoning maakte hierbij gebruik van bijzondere
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machten. In de praktijk hebben alle maatschappijen die zich met leasing
inlaten, hun standaard-contracten aangepast aan de kenmerken van de leasing die men kan vinden in het eerste artikel van het K.B. nr. 55 van
10 november 1967. Vandaag echter aanvaardt men dat het K.B. niet de
criteria bevat die toelaten een leasingcontract te kwalificeren.
Het feit dat een occasionele fmancieringshuur gesloten wordt door een
bedrijf dat niet beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden vervat in het
K.B. van 10 november 1967, be"invloedt de aard van de contractuele betrekkingen niet, evenmin als de rechten van de derden. Het eigendomsrecht van
de lessor is tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de gefailleerde lessee
(Luik, 29 november 1990, JL.MB., 1991, 945, noot Kileste, P.). Het arrest
herinnert er nochtans aan dat de rechter vrij is om de overeenkomsten die aan
zijn oordeel onderworpen worden, te kwalificeren. Dit geldt natuurlijk ook
voor een kwalificatie van een overeenkomst als leasingovereenkomst. Het
K.B. van 1967 beperkt er zich toe de toelatingsvoorwaarden van de leasingbedrijven te bepalen, maar rept niet over de rechten en de verplichtingen van
partijen. Bij gebrek aan een wettelijke bepaling van het leasingcontract is dit
K.B. hoogstens een vertrekpunt bij de studie van een juridische kwalificatie
van de operatie.
Er bestaat in ons land een overvloedige rechtspraak inzake leasing. Bij het
lezen ervan valt het op dat drie thema' s bestendig terugkomen: de geldigheid
van exoneratieclausules- en van-de overdracht aan de lessee van de rechten
van de lessor jegens de verkoper, de strafbedingen (waarin een raming
gemaakt wordt van de schade) ingeval van voortijdige verbreking van het
leasingcontract en tenslotte, de erkenning en de tegenwerpelijkheid van het
eigendomsrecht van de lessor.
949. De leasingovereenkomst is essentieel een kredietoperatie met een
originele zekerheid als waarborg namelijk het eigendomsrecht. Dit is een
fundamenteel kenmerk van de leasing: indien de lessor de eigendom van het
door hem gefinancierd goed bewaart, dan is dit om in geval van onvermogen
van de lessee over een zekerheid te beschikken. Het materiele bezit van het
goed interesseert hem niet: hij heeft het nooit in zijn handen, hij weigert het
te onderhouden en hij wenst niet liever dan dat het hem nooit teruggegeven
wordt. De gebruiker verschijnt dus als de economische eigenaar van het
goed: het is de lessee die het goed onderhoudt, herstelt, verzekert, en die het
contact onderhoudt met de leverancier tegen wie hij rechtstreeks de eventuele vrijwaringsvorderingen instelt. Zelfs indien bij het einde van het contract
de lessee opteert voor een teruggave van het goed, komt dit toch aan het
einde van zijn economisch leven en kan men zeggen dat er een transfer
geweest is van de economische substantie van het goed aan de gebruiker.
Zoals Roy Good het schrijft: ,The huge growth in finance leasing illustrates
how little importance is attached by the businessmen to the legal concept of
ownership. (...)For practical purposes the lessee is the owner" (Commercial
law, Pinguin Books, 1995, 778).

1268

950. De leasingovereenkomst is een overeenkomst sui generis. Dit mag niet
verkeerd begrepen worden. Niet de huurovereenkomst tussen lessor en lessee
is sui generis, wel de fiduciaire rechtsbetrekking die de partijen aangegaan
hebben, namelijk de stilzwijgend tussen hen gesloten fiduciaire raamovereenkomst. De enige realistische manier om de driehoeksoperatie van de
leasing uit te leggen bestaat erin te doen inzien dat ze haar grond vindt in
een financieringsaanvraag door de toekomstige lessee en een financieringsaanvaarding door de toekomstige lessor, en dat heiden zich bij voorbaatuitdrukkelijk of stilzwijgend- onderwerpen aan een gebruikelijke juridische combinatie van contracten. Het fundamenteel contract tussen de financieringsmaatschappij en de gebruiker van het in leasing gegeven goed is
inderdaad een voor-contract, namelijk een raam-contract.. Deze raamovereenkomst is een overeenkomst sui generis. Om de financieringsoperatie te
realiseren moeten er een aantal overeenkomsten gesloten worden die uiteraard een groep van contracten vormen waaraan de voor-overeenkomst een
coherentie geeft. De financieringsmaatschappij koopt een goed volgens de
richtlijnen van de gebruiker. Zij verhuurt het vervolgens aan de gebruiker en
draagt hem alle risico's over- niet van het voor-contract- maar van het
contract dat hem het genot van het goed verschaft. Er kunnen zich nog andere
contracten in dat geheel inpassen, zoals een synallagmatische huurbelofte en
een belofte om het goed te kopen in hoofde van de leasingmaatschappij, of
nog een overdracht van schuldvordering of een mandaat.
951. Een overeenkomst van financieringshuur kan gekwalificeerd worden
als een overeenkomst sui generis waarop men de bepalingen van het contract
moet toepassen, op voorwaarde dat zij niet strijdig zijn met de openbare orde
en goede zeden. Het contract mag niet ontleed worden als een simpele
superpositie van benoemde overeenkomsten. Het Hof kan derhalve slechts
de door het contract vastgestelde regels toepassen, zelfs als deze afwijken
van het gemeen contractenrecht, voor zover ze niet indruisen tegen de
openbare orde en de goede zeden. Bij faillissement kan de lessor zijn
eigendomsrecht aan de boedel tegenwerpen, indien de gefailleerde lessee
de aankoopoptie niet gelicht heeft (Bergen, 5 februari 1991, TB.H., 1991,
655; JT., 1991, 565). Ook hier betrofhet gehuurde goed een computer. Voor
een computer is 4 jaar de normale vermoedelijke duur van de economische
ingebruikneming. Dit criterium mag niet verward worden met de periode van
fiscale en boekhoudkundige afschrijving.
952. ONROERENDE LEASING. - De onroerende leasing is een operatie die
door fiscalisten goed gekend is. Deze operatie maakt het mogelijk om de
betaling van de registratierechten die koop en huur met zich meebrengen, te
vermijden. Dit laat toe de juridische verhoudingen aan de B.T.W. te onderwerpen. In concreto betekent dit dat de financieringsmaatschappij de B.T.W.
mag aftrekken. In de mate dat de huurder eveneens onderworpen is aan de
B.T.W., kan hij in beginsel de B.T.W. op de huurprijzen recupereren.
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Onroerende leasing kan niet worden beschouwd als een zuivere huurovereenkomst met eenzijdige verkoopbelofte, maar wel als een operatie die bij
gebrek aan enige wettelijke regeling een onbenoemd contract is. Art. 20, 1
Hyp. W. kan niet worden toegepast indien de verbintenissen waarvan het
voorrecht tot zekerheid zou kunnen strekken, hun oorsprong vinden in een
overeenkomst van een andere aard. De overeenkomst van sale and leaseback
is een onbenoemde overeenkomst (Brussel, 30 maart 1988, TB.H., 1989,
793).

953. De lessor kan zijn eigendomsrecht op het onroerend goed tegenwerpen
aan de massa van de schuldeisers. De huurgelden die na het faillissement
vervallen zijn, kunnen slechts gekwalificeerd worden als schulden van de
massa, indien de curator het goed gebruikt heeft om een passend beheer van
de liquidatie te verzekeren en hiervoor een persoonlijk engagement te
contracteren (Luik, 13 november 1990, J.L.MB., 1991, 622, noot Kileste, P.).
954. Een uit vijf modulen bestaand prefabgebouw dat na samenstelling in de
grond verankerd werd, wordt als een onroerend goed beschouwd, zelfs als
het nadien door een kraan van 40 ton op een vrachtwagen gehesen werd en
weggevoerd. Het geschil betrof een kantoorruimte in een industriegebouw.
Het kantoor werd ter beschikking gesteld van de gebruiker op grond van een
overeenkomst die de partijen als onroerende leasing bestempelden. Het Hof
beschouwt deze overeenkomst als een autonome en ondeelbare overeenkomst sui generis. Het contract is dus niet te herleiden tot een amalgaam van
andere overeenkomsten waarop men simultaan alle burgerrechtelijke regels
zou moeten toepassen. De aankoopoptie wordt niet beschouwd als een
essentieel constitutief element van de leasingovereenkomst. Ten onrechte
stelt het Hof nochtans dat de partijen over de vrijheid beschikken om hun
contractuele verhoudingen te definieren voor zover zij de bepalingen van het
K.B. nr. 30 van 28 december 1970 naleven. Dit K.B. beperkt zich tot de
bepaling van de voorwaarden om de operatie van onroerende leasing aan de
B.T.W. te onderwerpen. Men mag hieruit nochtans niet afleiden dat een
overeenkomst die niet aan die vereisten zou beantwoorden niet als leasing
gekwalificeerd zou kunnen worden. (In die zin ook Kh. Luik, 14 februari
1989, J.L.MB., 1990, 812, noot Kileste, P. en Demol, A.) Ret K.B. nr. 30 van
28 december 1970 m.b.t. de toepassing van de B.T.W. op de financieringshuur van onroerende goederen wijzigt geenszins de contractuele betrekkingen tussen partijen, noch de rechten van de derden. De feiten waren als volgt.
De N.V. Incor die eigenaar was geworden van een bouwterrein, heeft dezelfde dag van haar eigendomsverkrijging een recht van opstal op die grond
verleend aan de N.V. Util voor een bepaalde duur. Gedurende die periode
zou de N.V. Incor afzien van elk recht van natrekking op het door de N.V.
Util op te richten gebouw. De rechter heeft de bevoegdheid om aan een
contract dat door partijen tot leasing benoemd werd zijn werkelijke kwalificatie te geven. Maar voor zover de overeenkomst geen verkoop met in de
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tijd gespreide betalingen simuleert, moet de leasingovereenkomst alle gevolgen hebben die eigen zijn aan de gevolgde bijzondere techniek. In het
geval van faillissement van de lessee kan de lessor dan ook zijn eigendomsrecht op het onroerend goed tegenwerpen aan de massa van de schuldeisers
(Kh. Luik, 14 februari 1989, J.L.MB., 1990, 812, noot Kileste, P. en De
Mol, A.)
955. SALE AND LEASEBACK. - Sale and leaseback moet niet beschouwd
worden als een verkoopovereenkomst gevolgd door een leasing, maar als
een onbenoemd contract dat een geheel uitmaakt. De driepoligheid is geen
essentieel kenmerk van de leasing. De financieringshuurwet vereist enkel dat
het materiaal door de verhuurder speciaal met het oog op de huur wordt
gekocht. De huurder mag dus de gewezen eigenaar zijn. De bewering dat de
goederen bij een derde moet wordt gekocht, komt neer op het stellen van een
bijkomende, doch niet wettelijke voorwaarde voor de tegenwerpelijkheid
aan de boedel. Bij sale and leaseback maakt, zoals bij de driepolige leasingoperatie, het materiaal schijnbaar deel uit van het vermogen van de lessee,
maar bij sale and leaseback wordt het vermogen van laatstgenoemde uitgebreid door de betaling van de koopprijs door de lessor (Brussel, 7 februari
1990, R.W., 1990-91, 639, noot Libert, H.) De leasing betrof in casu een
aantal voertuigen. Een P.V.B.A. beschikt over 25 voertuigen waarvan er
reeds 7 het voorwerp zijn van een financiering door een lessor. Op een
bepaald ogenblik wordt overeengekomen dat al deze voertuigen verkocht
worden aan de lessor. Hij betaalt de koopprijs aan de lessee, verminderd met
het nog verschuldigde saldo voor de financiering van de 7 voertuigen. Het
gaat hier dus om de verrichting die gekend is onder de benaming ,sale and
leaseback" (in Frankrijk eveneens ,cession-bail" genoemd). Deze verrichting bestaat erin dat de ondememer zijn materiaal aan een financieringsinstelling verkoopt om het nadien van de financieringsinstelling te huren. De
operatie is bijgevolg een financiering a posteriori van een reeds verwezenlijkte investering. De door de financieringsinstelling gestorte verkoopprijs
vertegenwoordigt het bedrag van de toegestane financiering. Deze zal geleidelijk worden terugbetaald door de betaling van de huurprijs. De vraag die
gesteld wordt betreft de tegenwerpelijkheid aan derden van deze specifieke
overeenkomst. Bevinden de voertuigen zich in het vermogen van de gefailleerde lessee of in het vermogen van de lessor? Het Hof gaat de realiteit en
het werkelijk doel van de leasing niet uit de weg. Er wordt aangenomen dat
de leasingmaatschappij de voertuigen uitsluitend aankocht om ze als financiering te verhuren aan de oorspronkelijke verkoper die trouwens nooit zou
hebben verkocht als hij het gebruik ervan niet kon blijven behouden. De
leasingmaatschappij heeft dus, volgens het Hof enkel de rol van de geldschieter gespeeld. Het Hof gaat zelfs zover te beweren dat de sale and
leaseback een resultaat oplevert dat vergelijkbaar is met dat van een pand
zonder buitenbezitstelling. Het fundamentele verschil is evenwel dat bij pand
bij volledige betaling de rechten van de pandhoudende schuldeiser teniet-
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gaan, maar dat de lessor volledig eigenaar blijft, tenzij de lessee op het einde
van de huur de koopoptie licht.
956. HET VOORWERP VAN DE LEASING.- Traditioneel wordt onderwezen dat
een leasingovereenkomst slechts bedrijfsmateriaal tot voorwerp kan hebben.
De techniek van de financieringshuur is erg verspreid in het domein van de
informatica. Elke investering in een systeem van informatica noodzaakt niet
aileen het verwerven van hardware en software dat niet specifiek is voor de
verbruiker, maar ook de realisatie van een programma dat aangepast is aan de
noden van de gebruiker (de software van de gebruiker). De rechtbank van
Luik beslist terecht dat de kosten voor de software beschouwd moeten
worden als integraal deel uitmakend van de kosten voor het verwerven van
het informaticamateriaal zelf. Software and hardware maken bedrijfsgoederen uit die vatbaar zijn voor financiering door de leasingtechniek (Rb. Luik,
13 oktober 1988, J.L.MB., 1988, 741, noot Kileste, P.).
957. TEGENWERPELIJKHEID VAN HET EIGENDOMSRECHT VAN DE LESSOR. -Ret
K.B. nr. 55 van 10 november 1967 heeft slechts de precisering van de
toe1atingsvereisten voor de leasingondememingen tot voorwerp. Ret wijzigt
de contractuele verhoudingen tussen die bedrijven en hun clienten niet, noch
de rechten van de derden. De rechter heeft bijgevolg het recht om de
kwalificatie die de partijen min hun 6vereenkonist gegeven hebben, in casu
een leasing, te hervormen. De zogenaamde leasingovereenkomsten die aan
de beweerde huurder de wettelijke verbintenissen van de eigenaar overdragen, zijn in werkelijkheid koopovereenkomsten op afbetaling (Kh. Charleroi,
7 september 1988, J.L.MB., 1989, 26, noot Kileste, P.). Dit vonnis zal
hervormd worden in beroep en het arrest zal bevestigd worden door het
Rof van Cassatie. Ret betreft de zaak Zuckerman. De geschiedenis is
eenvoudig. De N.V. Fingraf geeft in leasing aan de echtgenoten Zuckerman
een pers (aankoopprijs: 6.350.000 BF) die uitsluitend bestemd is voor beroepsdoeleinden. Een tweede overeenkomst, die helemaal op de eerste
gelijkt, wordt later gesloten. Ditmaal is een foto-composeuse het voorwerp
(aankoopprijs: 1.300.000 BF). Volgens de overeenkomst wordt de huur
toegestaan voor vijf jaar. Deze termijn komt overeen met het vermoede
economisch leven van het gehuurde materiaal. De huurprijs wordt zodanig
bepaald dat de waarde van het gehuurde goed kan afgeschreven worden over
een periode van vijf jaar. Op het einde van de huur he eft de huurder het recht
om het gehuurde materiaal te verwerven tegen betaling van de sommen van
254.000 en 52.000 BF, die de vermoede restwaarde van het materiaal
vertegenwoordigen. Deze contracten vertonen niets abnormaal. De rest van
het verhaal is ongelukkigerwijze eveneens banaal. Na een gerechtelijk
akkoord bekomen te hebben, wordt Zuckerman door de rechtbank van
Koophandel van Charleroi failliet verklaard. Na het gerechtelijk akkoord,
maar v66r de faillietverklaring heeft de leasingvennootschap Van Breda (die
de vennootschap Fingraf opgevolgd heeft) het in leasing gegeven materiaal
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laten wegnemen en verkocht. Ze heeft daarna de curatoren gedagvaard voor
de Rechtbank van Koophandel om het verschil tussen de opbrengst van de
verkoop van het materiaal en de totaliteit van de huurprijzen die nog
verschuldigd waren door Zuckerman te bekomen. De curatoren hebben voor
de rechter een tegenvordering ingesteld. Ze stellen dat achter de zogenaamde
leasingovereenkomsten eigenlijk een koop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud schuilgaat en dat, vermits het materiaal verkocht werd na het
ontstaan van de samenloop, de leasingmaatschappij de waarde ervan moet
terugbetalen aan de massa. De Rechtbank van Koophandel van Charleroi
geeft de curatoren gelijk. Terecht wordt dit vonnis in 1991 hervormd door het
Rofvan Beroep van Bergen. De voorziening in cassatie wordt verworpen bij
arrest van 17 juli 1993. Ret Rofvan Cassatie aanvaardt dat om reden van de
wilsautonomie de financieringsformule berust op verscheidene juridische
technieken waarvan de huurovereenkomst er slechts een is. Ret Rof aanvaardt ook dat de verbintenis tot leveren herleid mag worden tot het minimum en dat in de huurovereenkomst artikel 1722 B.W. terzijde mag gezet
worden. Na aanvaard te hebben dat de leasing een complexe overeenkomst is
die ook een huurovereenkomst insluit, keurt het Rof van Cassatie de weigering van het Rof van Beroep goed om de overeenkomst als een koop op
afbetaling met eigendomsvoorbehoudsclausule te kwalificeren en aanvaardt
dat de lessor eigenaar gebleven is van het goed (Cass., 17 juni 1993,
S.Rechtspr. 1993, afl. 14,3; R.Cass. 1993, 183, noot Storme, M.E.; J.T.
1993, 732; R.C.J.B. 1996, noot Rerbots, J.R.).
958. SUPPLETIEF HUURRECHT. - De verplichting tot levering van het gehuurde goed die krachtens art. 1719 B.W. op de verhuurder rust, is een
wezenlijk kenmerk van de huurovereenkomst. De partijen mogen de omvang
ervan evenwel beperken. De verplichting tot levering kan inzonderheid
worden beperkt tot de louter materiele daad van het ter beschikking stellen
van de huurder van de beloofde zaak. Zo is het beding dat de verplichting tot
levering van de lessor beperkt tot de louter materiele daad van het ter
beschikking stellen van de lessee van de beloofde zaken niet onverenigbaar
met de financieringshuurovereenkomst.

De bepaling van art. 1722 B.W., inzake het tenietgaan door toeval van het
verhuurde goed, is slechts een toepassing van de rechtsregel dat in wederkerige overeenkomsten, het tenietgaan door overmacht van de verplichtingen
van de ene partij leidt tot het tenietgaan van de correlatieve verplichtingen
van de andere partij en dat de ontbinding van de overeenkomst bijgevolg
verantwoord is. Ret beding dat ,de huurder, bij geheel of gedeeltelijk verlies
van het gehuurde materiaal, geen schorsing ofbeeindiging van de huurovereenkomst kan aanvoeren" is nochtans niet overenigbaar met de financieringshuurovereenkomst. Art. 1722 B.W. is niet van dwingend recht.
959. AANKOOPOPTIE. - De leasingovereenkomst moet aan de huurder de
mogelijkheid voorbehouden om aan het einde van de overeenkomst de
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eigendom van bet gebuurde goed - de leasing betreft bier een oven - te
verwerven tegen betaling van een in bet contract bepaalde prijs. Deze moet
beantwoorden aan de restwaarde van bet goed. Aan deze voorwaarde is
voldaan indien de prijs bij bet sluiten van de overeenkomst meer bedraagt
dan ,niets ofbijna niets", zelfs als die prijs lager ligt dan de marktwaarde
van bet goed bij bet licbten van de optie (Luik, 17 september 1987, T.B.H.,
1988, 721 ). Indien de restwaarde die de buurder kan betalen op bet einde van
de leasingovereenkomst om eigenaar te worden van bet geleasde goed, nocb
belacbelijk laag nocb symboliscb lijkt, bezit de overeenkomst effectief alle
kenmerken van een leasingovereenkomst en moet ze niet geberkwalificeerd
worden als koopovereenkomst. Daaruit volgt dat de verbuurder eigenaar
gebleven is van bet goed en dat dit eigendomsrecbt tegenwerpelijk is aan de
curator van de buurder. Het ging om een wagen Mitsubisbi Paillero, die
recbtstreeks door de leverancier werd geleverd en in ontvangst genomen
werd door de buurder. De normale gebruiksduur voor dit type wagen is vier
jaar. De restwaarde bedroeg 34.940 BF exclusief B.T.W. (Bergen, 3 maart
1993, J.L.M.B., 1994, 1240, noot P.K).
960. DIEFSTAL VAN HET GELEASDE MATERIAAL. - Na bet verlies van een
geleasde computer door een diefstal in mei 1986 weigerde de lessee nog
buur te betalen. De diefstal gebeurde buiten de scbuld van de lessee. Het
betrof dus overmacbt. Indien bet genot van-bet gebuurdemateriaal verloren
gaat door diefstal, is de buurder op grond van art. 1302 B.W. niet ontslagen
van zijn verbintenis tot betaling van de buurgelden en kan bij er zicb niet toe
beperken op grond van art. 1732 B.W. de waarde van bet gebuurde en
gestolen materiaal te vergoeden, indien tussen de partijen werd bedongen
dat in geval van verlies van bet genot van bet gebuurde materiaal, om welke
reden ook, de buurder geen aanspraak kan maken op de ontbinding of
scborsing van de buurovereenkomst, nocb op vermindering van de buurprijs,
nog op scborsing van verbintenis tot betaling van de buurprijs. Indien is
bedongen dat in geval van verlies ofvemietiging van bet gebuurde materiaal,
om welke oorzaak ook, de buurder de door de verbuurder gel eden scbade zal
vergoeden door betaling van de geactualiseerde waarde der nog te vervallen
buurgelden, vormt dit geen ongeoorloofd strafbeding, omdat de bedongen
scbadevergoeding een reeel bestaand en aangetoond verlies beoogt te vergoeden (Antwerpen, 27 februari 1991, Pas. 1991, II, 120). In de overeenkomst werd gesteld dat de verbuurster ten allen tijde de buurovereenkomst
kon beeindigen, ondermeer bij de niet-uitvoering door de buurster van baar
wettelijke of contractuele verplicbtingen. Er werd eveneens bepaald dat in
deze situatie de buurster naast de betaling van de niet-betaalde vervallen
buurgelden vermeerderd met de verwijlinteresten, verplicbt was tot betaling
tot een forfaitaire scbadevergoeding vastgesteld op bet bedrag van de nog te
vervallen buurgelden geactualiseerd aan 2/3 van de rentevoet van toepassing
op dat moment door de N.M.K.N. voor krediet op lange termijn. Zo komen
we aan bet onderwerp van de strafbedingen.
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961. SCHADEBEDINGEN IN LEASINGCONTRACTEN.- De algemene verbintenisrechtelijke criteria ter beoordeling van de geldigheid van conventionele
schade- of strafbedingen zijn bekend. De als schadebeding vastgestelde
geldsom mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn van de schade die de
schuldeiser kan lijden ten gevolge van de wanprestatie van de schuldenaar.
Een contractueel schadebeding komt in strijd met de artikelen 6, 1131 en
1133 B.W. indien de bedongen vergoeding buiten verhouding staat tot de
potentiele schade, zoals die op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze kon worden geraamd. De rechtspraak is sedert een
cassatie-arrest van 17 april 1970 in die zin gevestigd (Cass.,17 april 1970,
Arr. Cass., 1970, 754). Sindsdien heeft het Hofvan Cassatie zijn zienswijze
meermaals bevestigd, verduidelijkt en verfijnd.

Deze rechtspraak werd door de wetgever overgenomen in de Wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting ter bescherming
van de consument. Binnen haar toepassingsgebied verklaart die wet onder
meer omechtrnatig en derhalve nietig elk beding dat ertoe strekt ,in geval
van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van
de koper, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenredig zijn met het nadeel dat door de verkoper kan worden geleden". Voor
overeenkomsten, onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet geldt het bijzondere voorschrift dat de overeengekomen
nalatigheidsintrest niet hager mag liggen dan het gemiddelde tussen de
wettelijke intrestvoet en het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage.
Indien de overeengekomen nalatigheidsintrest hager ligt, wordt hij van
rechtswege tot het wettelijke maximum verminderd. Zelfs indien de bedongen vergoeding beneden het maximum ligt aangegeven in artikel 28 Wet
Consumentenkrediet, kan de rechter ze nog ambtshalve verminderen of de
consument er geheel van ontslaan, indien hij ze overdreven of onverantwoord vindt.
In leasingcontracten bestaan strafbedingen er meestal in dat de leasingnemer,
bij ontbinding van de overeenkomst we gens wanprestatie van zijn kant, naast
de teruggave van het geleasde materiaal aan de leasinggever tevens een
schadevergoeding verschuldigd is, die forfaitair vastgesteld wordt op - of
berekend aan de hand van - het totaalbedrag van alle nog te vervallen
huurtermijnen voor de aanvankelijk voorziene duur van het contract, onverminderd uiteraard de reeds vervallen, doch onbetaald gebleven huurtermijnen. Dergelijke schadebedingen hebben reeds aanleiding gegeven tot heel
wat rechtspraak en commentaren. Zie voor een opgave van de recente
rechtsleer, met verwijzingen naar de rechtspraak: Pauwels, C., ,Schadebedingen in leasingcontracten: van vaststaande concrete toelaatbaarheidsgrenzen nog geen spoor", RW., 1996, 784.
962. In de literatuur zijn pogingen gedaan om precieze en concrete toelaatbaarheidsgrenzen voor schadebedingen in leasingovereenkomsten aan te
geven. De rechtspraak geeft, zoals uit de hiernavolgende voorbeelden zal
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blijken, een allesbehalve uniform beeld. Het is namelijk zo dat geen enkel
schadebeding inzake leasing op unanieme jurisprudentiele goed- of afkeuring blijkt te kunnen rekenen. Clausules die door de meeste rechters als
buitensporig en bijgevolg als nietig beschouwd worden, worden door anderen dan toch weer geoorloofd geacht, en omgekeerd. Aldus wordt bijvoorbeeld als plafond voor de vooraf geraamde schadevergoeding voorgesteld:
een som gelijk aan de kapitaalwaarde van de nog te vervallen huurgelden,
min de realisatiewaarde van het geleasde goed, plus een wederbeleggingsvergoeding (bijv. 3 tot 6 maanden intrest), plus een forfaitaire som voor de
kosten veroorzaakt door de wanprestatie. Een andere formule bepaalt als
plafond: de totaliteit van de nog te vervallen huurtermijnen, plus de overeengekomen residuwaarde, min de door de leasinggever na terugname gerealiseerde verkoopprijs van het geleasde goed. Een derde formule plafonneert de schadevergoeding op de totaliteit van de niet-vervallen leasingbedragen, met verplichte actualisatievoet, min de reele opbrengst van de
recuperatie van het goed.
In het geval van leasing van een Renault betrof de overeengekomen vergoeding bij verbreking de nog te vervallen huurgelden. Om de geldigheid van dit
strafbeding te beoordelen moet men zich plaatsen op het ogenblik van het
sluiten van de overeenkomst. In hoofde van de lessor blijk geen speculatieve
bedoeling aanwezig te zijn. Het beding is geldig (Kh. Brussel, 30 november
1990, JT., 1991, 300). Bij niet-nakoming van de financieringshuur is de
huurder in geval van ontbinding naast de vervallen en onbetaalde huursommen, een vergoeding verschuldigd die forfaitair vastgesteld werd op
het bedrag van alle nog te vervallen huurtermijnen. Het betreft hier de
toepassing van art. 10 van de a1gemene voorwaarden van financieringshuur.
In tegenstelling met wat de eerste rechter heeft aangenomen, is hier geen
sprake van een verboden strafbeding (Gent, 7 april1993, Intern. Vervoerr.,
1993, 555).
Een strafclausule in een leasingovereenkomst waarbij in geval van verbreking het bedrag van al de nog te vervallen huurprijzen in een maal betaald
moet worden zonder vermindering van de prijs van de verzilvering van het
hemomen materiaal, heeft geen vergoedend karakter en is bij gevolg strijdig
met art. 6 B.W. De toepassing van een dergelijke clausule zou aan de
verhuurder een voordeel verschaffen dat manifest belangrijker is in geval
van verbreking dan in de hypothese van een normale uitvoering van de
overeenkomst (Brussel, 31 maart 1992, J T., 1992, 640; in dezelfde zin:
Gent, 17 januari 1992, T. V.B.R., 1992, 163, noot). In dezelfde zin gaat een
vonnis van de rechtbank van Koophandel van leper. Het geleasde goed
bestond uit twee groepen kaarsenmachines. Indien een strafbeding voorziet
dat, in geval van vroegtijdige verbreking van de leasingovereenkomst, het
bedrag van de nog niet vervallen huurgelden onmiddellijk opeisbaar wordt,
is het gepast, ingevolge het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van
overeenkomsten, slechts de gekapitaliseerde waarde van dit bedrag in aanmerking te nemen. Van het aldus bekomen bedrag dient nog de opbrengst
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van de verkoop van het goed in mindering te worden gebracht, onder aftrek
van de terugkoopwaarde van dit goed bij het einde van de overeenkomst. In
zijn noot meent Kileste, dat indien de rechtbank meende dat de normale
toepassing van het strafbeding een aan de schuldeiser groter voordeel zou
leveren dan diegene die hij zou verkregen hebben door een normale uitvoering van de overeenkomst, zij de strafclausule had moeten nietig verklaren
(Kh. leper, 6 januari 1992, T.B.H, 1993, 273, noot Kileste, P.).
963. Om de wettigheid van een strafbeding na te gaan, dient men zich te
plaatsen op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst. Zodra
de wettigheid ervan aanvaard is, moet de schuldeiser zijn schade niet verder
aantonen, aangezien het beding hem vrijstelt van de bewijslevering van het
bestaan en de omvang van zijn schade. In de mate dat het voorziet in de
aftrek van de verkoopprijs (van het gehuurde goed), is het strafbeding dat de
betaling voorziet van de nog niet vervallen huurgelden wettig en verschaft
het aan de schuldeiser geen overdreven profijt. Deze huurgelden omvatten de
afschrijving van het kapitaal, de beheerskosten en de kosten voor de betwistingen te wijten aan de houding van de huurder.
964. Niettegenstaande de vordering tot integrale en onmiddellijke terugbetaling, moeten de interesten op de vervallen huurgelden toegestaan worden, want de partijen kunnen op het ogenblik van het aangaan van de
overeenkomst niet voorzien binnen welke periode de terugbetaling effectief
zal gebeuren (Rb. Luik, 21 november 1991, T.B.H., 1992, 628). Het doel van
een strafbeding bestaat erin elke betwisting te vermijden in geval van
contractuele tekortkoming. Om na te gaan of een strafbeding wel degelijk
de vergoeding van de voorzienbare schade beoogt, moet men zich plaatsen
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Onwettig is het strafbeding dat buiten alle proportie is met de schade waarvan het de vergoeding
beoogt. In casu vorderde de leasingmaatschappij achterstallige huurgelden
voor de periode van 19 oktober 1988 tot 19 oktober 1990. Ze vorderde
eveneens de ontbinding van de leasing-overeenkomst. Een artikel in de
algemene voorwaarden stelt dat: ,in geval het contract verbroken wordt
door de fout van de huurder, deze laatste aan de verhuurster een schadevergoeding zal moeten betalen die forfaitair en onherroepelijk vastgesteld is
op het bedrag van de op de dag van de verbreking nog te vervallen huurgelden". De rechtbank besliste dat de leasingmaatschappij terecht de betaling vorderde van de vervallen huurgelden, evenals van de afgesproken
nalatigheidsinterest en vertragingsvergoeding. De rechtbank aanvaardde
ook de geldigheid van het strafbeding (Kh. Brussel, 24 juni 1991, T.B.H.,
1992, 641).
965. De verweerster verhuurt voertuigen. Zij zelf least deze voertuigen bij
Sofilease en onderverhuurt ze dan aan haar klanten. In de relatie tussen de
partijen kwam een kink in de kabel naar aanleiding van de diefstal van een

1277

voertuig dat in leasing gegeven was door Sofilease en gebruikt werd door de
zaakvoerder van de verweerster. Deze zaakvoerder werd verdacht van medeplichtigheid in de diefstal. De rechbank stelt dat Sofilease de verbreking van de
contracten vorderde op een ogenblik dat de vertraging in de betaling nog
minimaal was en dat aldus op onverbiddellijke wijze toepassing gemaakt werd
van de contractuele bepalingen. De rechtbank aanvaardt dat Sofilease eigenlijk
speculeert op de niet-uitvoering door de lessee van zijn verbintenissen. Het
strafbeding wordt nietig verklaard. Het strafbeding dat bepaalt dat in geval van
voortijdige ontbinding van het leasingcontract de onmiddellijke betaling verschuldigd is van een vergoeding gelijk aan het totaal van de nog niet vervallen
huurgelden, is inderdaad onwettig. Dit beding houdt geen rekening met het
voordeel dat de lessor haalt uit de voortijdige opeisbaarheid van deze huurgelden. De situatie moet anders beoordeeld worden, indien het goed dat het
voorwerp van het leasingcontract uitmaakt, gekenmerkt wordt door een snelle
onbruikbaarheid of indien het strafbeding de aftrek van de residuele waarde
van het goed oplegt (Kh. Brussel, 28 mei 1991, T.B.H. 1992, 637).
966. De in een leasingcontract bepaalde huurprijs bestaat uit verschillende
elementen: de afschrijving van de investering, de beheerskosten uitgespreid
over het geheel der termijnen, de verwachte winst en de interesten. Het
strafbeding kan geldig dergelijke interesten bevatten, zonder rekening te
moeten houden met een ,ristomo" verbonden aan de voortijdige terugbetaling. De wettigheid moet worden beoordeeld op het ogenblik van de ondertekening van het contract. Het strafbeding daarentegen is onwettig, indien het
aan de schuldeiser toelaat de volledige winst van het contract te bekomen en
tevens eigenaar te blijven van het goed en dit te verkopen tegen een prijs die
de restwaarde overtreft, zonder aan de lessee een bonificatie van de realisatiewaarde toe te kennen (Rb. Luik, 17 april 1991, T.B.H., 1992, 625). De
overeenkomst werd op 9 maart 1984 ondertekend door de nu gefailleerde
lessee voor een duur van 60 maanden vanaf 12 maart 1984. De huur van de
machine was vastgesteld op 52.000 frank per trimester. Op de dag van het
faillissement moesten nog 12 trimesters vervallen. Het goed werd verkocht
voor 400.000 frank. Het strafbeding wordt door de rechtbank nietig verklaard, maar de raadsman van de eiseres vroeg op de zitting mondeling een
som die overeenkwam met de werkelijk geleden schade, dus met aftrek van
de verkoopprijs van het materiaal. Dat kende de rechtbank wel toe.
967. Een schadebeding is geoorloofd, indien het bedrag ervan overeenstemt
met de potentiele schade die bij wanprestatie kon worden verwacht. Het
beding waarbij de leasinggever aanspraak maakt op de helft van de nog te
vervallen huurgelden, is zeker niet ongeoorloofd (Kh. Brussel, 18 februari
1991, R. W., 1991-1992, 722, noot; T.B.H., 1992, 634). Het betrofeen geleasd
voertuig Renault.
Het beding dat in geval van voortijdige ontbinding van een leasingcontract,
voorziet in de betaling van een vergoeding gelijk aan het totaal van de nog te
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vervallen huurgelden is wettig, indien de lessor in de loop van het geding zijn
vordering vermindert met een bedrag dat overeenstemt met de opbrengst van
de verkoop van het goed. De rechter oordeelt evenwel vrij of die opbrengst
overeenstemt met de verkoopwaarde (Kh. Brussel, 5 februari 1991, T.B.H.,
1992, 631). Het betrof een koelinstallatie. De aankoopprijs was 118.000
frank. De rechtbank oordeelde dat de waarde van de zaak na 1 jaar schommelt tussen 88.500 frank en 59.000 frank, en dat een herverkoopprijs van
21.000 frank bijgevolg als abnormaallaag moest beschouwd worden.
De wettigheid van een strafbeding dat, in geval van voortijdige ontbinding
van het contract, de betaling voorziet van een vergoeding gelijk aan het totaal
van de nog te vervallen huurgelden, vindt zijn grondslag in de bijzondere
voorwaarden van risico en rendabiliteit die inherent zijn aan een leasingcontract. Een dergelijke clausule compenseert op forfaitaire wijze de nietbetaling van de huurgelden waarop de lessor normaal mocht rekenen ter
vergoeding van zijn investering, van de loonlasten van de ondememing en
van de minderwaarde voortvloeiend uit de realisatiewaarde (Rb. Brussel,
22 oktober 1990, T.B.H., 1992, 623). Hier betrof de leasing visserijmateriaal
voor een waarde van 516.000 frank voor een duur van 5 jaar met een
trimestriele huurprijs van 33.800 frank.
In een andere zaak echter besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Brussel dat een beding dat de verbrekingsvergoeding vaststelt op het bedrag
van de huurgelden die nog moeten vervallen overdreven is en bijgevolg
nietig. Het loutere feit dat de opbrengst van de verkoop van het verhuurde
materiaal, een kleine Toyota-vrachtwagen, tot voordeel strekt van de huurder, wijzigt het overdreven karakter van dit beding niet (Rb. Brussel, 20 maart
1990, R.R.D., 1990, 476).
968. Bij een strafbeding willen de partijen vermijden dat diegene die een
fout zou begaan, de werkelijkheid van de schade, haar bedrag of de causaliteitsband tussen de fout en de schade ter sprake brengt. Het voordeel voor de
lessor voortvloeiend uit de vervroegde betaling (van de nog niet vervallen
huurgelden) is niet voor kritiek vatbaar, omdat dit onder meer gecompenseerd wordt met de risico's van insolvabiliteit van de lessee (Rb. Brussel
14 april 1989, T.B.H. 1992, 620).
Het strafbeding dat geraamd wordt op de totaliteit van de nog te vervallen
huurgelden levert aan de schuldeiser een voordeel op dat buiten verhouding
staat tot de schade die geacht wordt vergoed te worden en moet nietig
verklaard worden, aangezien de rechter geen bevoegdheid heeft dit beding
te matigen (Kh. Luik, 14 februari 1989, J.L.MB., 1990, 812, noot Kileste, P.
en De Mol, A.).
969. DERDENMEDEPLICHTIGHEID GARAGIST.- Wie auto's koopt om ze opnieuw te verkopen is verplicht de aankoopfactuur van het voertuig te vragen,
omdat hij als beroepsverkoper, moet weten dat auto's geleasd kunnen
worden. Doet hij dat niet, dan is hij medeplichtig aan de door de lessee
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gepleegde contractbreuk. Omdat de leasingovereenkomst kort na het sluiten
ervan werd verbroken op grond van niet-betaling door de lessee, kan de
schade van de lessor geraamd worden op de prijs die hij bij herverkoop van
de voertuigen zou gekregen hebben. In casu werden vier kleine vrachtwagens geleasd. Zij bleken bij het faillissement van de lessee in het bezit
te zijn van Noord-Afrikanen, die ze van een garagist gekocht hadden. Deze
garagist verweerde zich door te stellen dat het inschrijvingsbewijs en de
verzekeringsdocumenten op naam stonden van de lessee. Er was geen plaatje
bevestigd op de wagen dat aanduidde dat het om een geleasde wagen ging.
Op het ogenblik van de doorverkoop waren de vier voertuigen zo goed als
nieuw (minder dan eenjaar oud). De rechtbank neemt het niet dat de garagist
de lessee op zijn woord geloofde toen deze beweerde eigenaar te zijn (Kh.
Charleroi, 24 september 1992, TB.H., 1993, 281, noot Parmentier, C.).
970. KAN DE LEASINGNEMER DE ONTBINDING VAN DE KOOP VORDEREN? - Het
voorwerp van de overeenkomst betreft een informaticasysteem. De lessee
beklaagt er zich over dat het aandrijftoestel voor de printer (de zogenaamde
formstractor, die moet verzekeren dat die printer automatisch gevoed wordt)
nooit geleverd werd, zodat het informaticasysteem veel van zijn bruikbaarheid verloor. De lessee beweert dat de verkoper zijn leveringsplicht niet
nakwam en vordert de ontbinding van de verkoop met schadeloosstelling.
Het beding waarbij de lessor-alle- rechtsvorderingen waarover-hij beschikt
tegenover de verkoper-fabrikant, met inbegrip van de vordering tot ontbinding van de verkoopovereenkomst, aan de lessee overdraagt, is geldig. Het
beding waarbij de lessee bij voorbaat afstand doet van elke rechtsvordering
tegenover de lessor, in het geval het goed niet zou kunnen worden gebruikt
wegens feiten die de lessor niet toerekenbaar zijn, is geldig (Kh. Brussel,
29 januari 1988, TB.H., 1989, 281, noot).

Het volgende geval betreft enerzijds een tekortkoming door de verkoper aan
zijn leveringsverplichting en aan zijn vrijwaringsplicht en anderzijds een
fout die de ontbinding van de verkoop rechtvaardigt. In de meeste leasingcontracten exonereert de lessor zich van zijn vrijwaringsplicht als verhuurder, maar als tegenprestatie draagt hij aan de gebruiker de vorderingen die hij
als koper heeft, over. De rechtspraak aanvaardt deze mogelijkheid. In rechtsleer blijft enige twijfel bestaan m.b.t. de mogelijkheid voor de gebruiker om
de vordering in ontbinding in te stellen indien deze de teruggave van de prijs
met zich zal meebrengen die ongetwijfeld aan de lessor die deze betaald
heeft, toekomt. In casu beveelt de rechter in kort geding een bewarende
maatregel en schort tijdelijk de uitoefening van het recht op betaling van de
huurprijs van de lessor op. In dit geval bleef het verhuurde materiaal de
eigendom van de verhuurder en had de huurder geen mogelijkheid om er de
eigendom van te verwerven. De rechter laat opmerken dat indien men een
exotische term zou verkiezen i.p.v. de simpele woorden verhuring van
materieel men eerder zou moeten opteren voor een renting contract waarvan
de gebruiksduur langer is dan de economische duur van het gehuurde goed.
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De lessee is een V.Z. W. die sportlokalen uitbaat in Oudergem. Het voorwerp
van het contract bestond uit een achttal telematische zuilen met als doel in de
lokalen van de V.Z.W. beelden en publicitaire boodschappen en informaties
weer te geven. De verkoper van het materiaal verbindt zich tot bepaalde
prestaties inzake publiciteit ten aanzien van de gebruiker (Kort ged. Kh.
Brussel, 15 oktober 1990, J.T., 1991, 216, noot Glansdorff, F.).
971. ONTBINDING VAN DE KOOP, ONTBINDING VAN DE LEASING? - De clausule
in een leasingovereenkomst waarbij alle rechten van de lessor tegen de
leverancier overgedragen worden aan de huurder, impliceert dat de huurder
het recht heeft om de ontbinding van de koop te vorderen tegen de leverancier van het geleasde materieel. In dat geval moet de leverancier de prijs
terugbetalen aan de lessor, indien de lessee de ontbinding van de koop
verkrijgt en de zaak restitueert. De lessee is in casu een bakker die een
automatische verdeler van bakkerijproducten geleasd heeft. Het toestel
werkte echter niet, en kon niet hersteld worden. Nadien werd de verkoper
faillliet verklaard. De bakker vorderde niet aileen de ontbinding van de koop
tegen de verkoper, maar eveneens de ontbinding van de leasing wegens
gebrek aan voorwerp van de leasingovereenkomst en de veroordeling van de
lessor tot terugbetaling van de reeds gei'nde huurprijzen. De rechtsleer is
verdeeld over de vraag of bij de rechten die aan de lessee die overgedragen
werden, ook de vordering tot ontbinding van de koop zit. De Franse rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dit. Het besproken vonnis aanvaardt dat de
lessee de vordering in ontbinding tegen de verkoper kan instellen. Het vonnis
spreekt zich nochtans niet uit over de vraag of de ontbinding van de verkoop
ook de ontbinding van de leasing met zich meebrengt wegens verdwijning
van het voorwerp ervan. De rechtbank beslist dat indien de ontbinding van de
koop wordt uitgesproken, de lessee het goed zal moeten teruggeven aan de
verkoper en dat deze dan de koopprijs moet terugbetalen aan de leasingmaatschappij. Men kan denken dat het anders moet zijn en dat bij ontbinding
van de koop de koopprijs moet terugbetaald worden aan de lessee. De lessee
moet inderdaad blijven de huurprijs betalen aan de lessor (Kh. Charleroi,
17 juli 1992, J.L.MB., 1993, 1493, noot Kileste, P.; Rev. Reg. Dr., 1993,
141).
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