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1 o Leasing is een vrij belangrijke financieringsmethode geworden in 
Belgie en heeft een eigen plaats verworven naast zelffinanciering en 
klassiek krediet op middellange of lange termijn. Bij leasing (I) 
financiert de lessor (I) een investering derwijze dat hij voor een vooraf 
bepaalde duur, een productiemiddel (2) (roerend of onroerend) tegen 
betaling aan de leasingnemer - lessee - ter beschikking stelt: duur en 
bedrag van de periodieke betalingen worden dusdanig berekend dat in 
een onopzegbare huurperiode de lessor zijn investering volledig kan 
afschrijven (3). 

Een meer preciese beschrijving van wat finance leasing is, wanneer het 
draagt op roerende goederen werd op uitstekende wijze gedaan in een 
arrest van het Bundesfinanzhof (4) dat volgende eigenschappen van 
leasing als essentieel aanmerkt : 

a) het contract wordt gesloten voor een periode van verscheidene 
jaren (zgn. ,Grundmietzeit"), meestal van 3 tot 6 jaar die in de regel 
korter is dan de normale economische gebruiksduur van het materiaal ; 

b) het contract kan tijdens deze periode niet opgezegd worden door 
de lessee; 

c) de huur is zo berekend dat na afloop van de basis huurperiode de 
aankoop of productiekosten en nevenkosten volledig worden afgeschre
ven waarbij de lessor ook een winst en intrest op het ge!nvesteerd kapi
taal bekomt. 

(I) In navolging van KEIJSER, J. A.M. P., Civielrechtelijke aspecten van leasing in Neder
land; V. U.G.A., 1972, gebruiken wij de woorden lessor en lessee voor de verschaffer en de 
gebruiker van het lease-object en vervoegen wij het werkwoord to lease als een Nederlands 
werkwoord. Wij verkiezen leasing hoven financieringshuur, term gebruikt door de Belgische 
wetgever, omdat het woord leasing zowel in Noord als Zuid gebruikelijk is. 
(2) Leasing van consumptiemiddelen is theoretisch denkbaar, doch het woord leasing wijst 
in het algemeen spraakgebruik steeds op productiemiddelen. 
(3) Dit laatste element spoorde een der beste commentatoren van leasing aan (LELOUP), 
om leasing om te dopen tot location-amortissement. 
(4) 26 januari 1970, B.F.H., 97, 466, 472. 
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d) de risico' s van verlies of minderwaarden gaan over op de lessee 
(die meestal verplicht wordt het goed te verzekeren). 

e) bij wanprestatie van de lessee of faillissement van de lessee, zijn de 
toekomstige huurtermijnen verschuldigd onverminderd het recht van 
de lessor het gehuurd object terug op te eisen. 

Het is duidelijk dat leasing essentieel een financieringsmethode is die 
een beroep doet op mekanismen van het huurcontract, of tenminste 
die niet werkt met een eigendomscontract van materieel ten behoeve 
van de lessee. 

De lessor beschikt over een eigendomstitel van het gehuurd object: 
hij stelt dit object ter beschikking van de lessee (onder vorm van een 
huurovereenkomst) tegen periodieke betalingen die op een zuiver 
financiele wijze berekend zijn t.w. bestaan uit een deel van terugbeta
lingen van kapitaal en een deel interesten en kosten. 

Deze symbiose van huur en financiering is trouwens het essentiele ken
merk van leasing. 

2. Leasing kent verscheidene vormen die met evenveel Amerikaanse 
l<.wf!lificatieven worden beschreven. 
Vooreerst onderscheidt men finance leasing en operational leasing. 
Deze laatste wordt dikwijls toegepast bij huur van computers, telefoon-· 
installaties, rijdend materiaal, werktuigmachines, fotokopieer-appara
ten. Doorgaans gepaard met een service-contract, zijn deze overeen
komsten in feite gewone huurcontracten van technologisch ingewik
keld materiaal of materieel dat constante service en onderhoud vereist. 
Het is dikwijls de producent die deze methode kiest om een betere 
controle te bewaren over zijn materieel en het te kunnen verkopen op 
het juiste ogenblik dat het materieel technologisch achterhaald is. Bij 
operating lease zal de lessor zijn investerings- of productiekosten 
doorgaans op een veelheid lessees terugwinnen. 

Finance lease echter beantwoordt aan de beschrijving die wij onder 
nr. 1 gaven en is een huurcontract dat onder zeer typerende omstan
digheden geschiedt die wij later zullen ontleden. 

Verder onderscheidt men oak leasing van roerende goederen (equipment 
leasing) en onroerende goederen, volgens het object waarop het slaat~ 
Beide vormen van leasing hebben uiteraard gemeenschappelijke ken
merken (beide zijn een financieringstechniek) doch de juridische uit
werking van de twee vormen is sterk gedifferentieerd. Dit wettigt 
trouwens een afzonderlijke bespreking van de twee contractvormen in 
deze bijdrage. 
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Ook wordt nog onderscheid gemaakt- in de West-Europese landen, 
meer dan in de V.S. - tussen contracten waar de producent of 
leverancier zelf een bepaald bedrijfsobject in huur geeft aan de lessee 
en deze waarbij drie personen optreden: de leverancier die het object 
verkoopt aan de lessor, de lessor zelf die een financiele instelling is en 
tenslotte de lessee (1). 

Het onderscheid is wat artificieel daar producenten of leveranciers zelf 
leasing-branches stichten (offilialen waar het rechtssysteem het oplegt): 
het feit dat de lessor ook producent is verandert niets aan de aard van 
het contract tussen lessor en lessee. 

3· Historisch vindt leasing zijn oorsprong in de Verenigde Staten. 
Alhoewel het verhuren van bedrijfsmateriaal (a.m. telefooninstallaties) 
reeds sedert jaren sterk versreid was in de V.S., vond de term zelf 
slechts ingang in 1952 met de stichting van de United States Leasing 
Corporation die over een kapitaal van$ zo.ooo beschikte en een krediet
opening van $ 50o.ooo bij de Bank of America. Deze vennootschap 
kende een sterke uitbreiding : in 1961 was de waarde van het aange
kochte materieel $ 2r.ooo.ooo; in 1968 was het gestegen tot 
$ 5·412.637·ooo en waren de ontvangsten van verhuurd materiaal 
$ 5·3 miljoen (nettowinst $ 594.000). Een groat deel van dit succes was 
te wijten aan een politiek van ,tight money" en de gebrekkige werking 
van krediet op middellange termijn in de V.S. Onmiddellijk na de 
stichting van United States Leasing Corporation stichtten producenten 
in de V.S. eigen leasingbranches: deze branches zijn voor het ogenblik 
de meest rendabele leasingondernemingen. 

In Europa kende leasing een eerder moeizame start, vermoedelijk om
dat aanvankelijk de rol van leasing naast het klassiek krediet niet 
duidelijk werd ingezien. Thans kent het een onbetwistbare uitbreiding. 

De verdere evolutie hangt in belangrijke mate af van de financiele 
middelen van de leasingmaatschappijen. De ervaring heeft bewezen dat 
Amerikaanse leasingsmaatschappijen over kredieten moeten kunnen 
beschikken die ongeveer zesmaal hun eigen middelen overtreffen (2)(3). 
Om gemakkelijk krediet te bekomen moeten de leasingmaatschappijen 
de mogelijkheid vinden hun inkomens van huur te binden aan het 
krediet en de meerwaarde van de operatie over te dragen aan de beleg-

(r) Aileen de laatste vorm wordt toegepast in Belgie. De term finance lease wordt trouwens, 
ook aan deze krediet-formule voorbehouden in de europese litteratuur. 
(2) RoLIN, S., Le leasing. Nouvelle technique de financement, Verviers, 1971, blz.47' 
(3) In Belgie schat RouN, S., o.c., ibidem, de waarde van het geleasd roerend materiaal op 
7oo.ooo.ooo BF; in Nederland schat KEIJSER, J., o.c., biz. 13 het voor 1970 op 700 milj. ff. 
Deze cijfers zijn noch volledig betrouwbaar noch vergelijkbaar. 
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gers. In dit opzicht schijnt onroerende leasing uitstekende vooruit
zichten te bieden aan de beleggers. De fi.nancieringstechniek vergt een 
afzonderlijke studie en zal hier niet behandeld worden. 

4· Een belangrijk element voor de toekomst van de leasing is oak het 
kostenelement. Leasingmaatschappijen beweren dat leasing nauwelijks 
duurder is: de toeslag van approximatief 0,25 %. vertegenwoordigt 
de tegenprestatie van bepaalde diensten geleverd door de leasingmaat
schappij. Bij kostenvergelijking moet rekening gehouden worden met 
een veelheid van elementen die juist de vergelijking soms moeilijk rna
ken: in het bijzonder zijn effectieve residuele waarde en fi.scalevoordelen 
moeilijk te berekenen. Een grondige berekening is in elke geval vereist. 
Bepaalde leasingmaatschappijen verschaffen aan de lessee de noodzake
lijke gegevens voor een dergelijke berekening (1). Oak al komt men tot 
een grotere kost voor leasing dan voor klassiek krediet dan dienen tach 
bepaalde voordelen van de formule in acht genomen te worden die aan 
een juiste kostenberekening niet kunnen onderworpen worden : 
service, gegeven door de lessor bij de investeringsbeslissing, nauwkeu
rige budgettering door de lessee, overname van bepaalde leverings
risico's door de lessor. 

(r) Een klassieke methode is deze van de vergelijking van de totale kosten gesteund op 
enkele fictieve veronderstellingen (stabiele kapitaalmarkt, onveranderlijke fiscale lasten, 
lineaire afschrijvingen aileen toepasselijk). De actuele kostprijs van de huur tijdens de on
herroepelijke periode wordt berekend (met eventuele correcties wanneer het een maandhuur 
betreft) (a). De actualisatiefactor beantwoord aan de minimumwaarde van het kapitaal voor 
de onderneming. Verder wordt de netto en actuele fiscale besparing berekend (b), evenals de 
actuele waarde van het optierecht (c). De eigenlijke kostprijs is dan a-(b + c). 
Een praktisch voorbeeld kan dit verduidelijken .. 
Gesteld een kapitaal van roo.ooo- Belastingsvoet: 30 %. 
Fictief wordt verondersteld dat er geen residuele waarde is. 

Jaar Bruttouit- Bedrijfs Be last. Netto-
gaven (huur) uitgaven Winst uitgaven 

34320 34320 34320 
2 34320 34320 10296 24024 

3 34320 34320 10296 24024 

4 34320 34320 !0296 24024 

5 !0296 10296 
6 

Act. Act. 
Factor Waarde 

0.9259 31757 
o.8573 207!6 
0.7938 19070 
0.7350 !7658 
o.68o6 -7027 
o.6302 0 

8920! 
-7027 
82174 

Met dezelfde fictieve veronderstellingen bekomt men bij klassiek krediet een kostprijs van 
74473 en bij financiering met eigen middelen 76047. 
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5. In onze uiteenzetting zullen wij ons beperken tot de twee meest 
voorkomende vormen van leasing in Belgie: finance lease van roerende 
goederen (in het schema met drie partijen) en, leasing van onroerende 
goederen, met occasionele verwijzingen naar de sale lease back variaties. 
Voor elke vorm worden opeenvolgend de privaatrechtelijke karakteri
sering, de wederzijdse verbintenissen van partijen en handelsrechter
lijke regeling, onderzocht ( 1 ). 

§ 2. Leasing van roerende goederen 

A. KWALIFICATIE VAN LEASING VAN ROERENDE 
GOEDEREN 

6. Het belang van de vraag van de juridische kwalificatie van de 
lease-overeenkomst is niet te onderschatten : hiervan hangt de oplos
sing af van de vragen welke regels van dwingend recht toepasselijk zijn, 
welk suppletief recht client toegepast, en verder op grond van welke 
categorie overeenkomst de typecontracten moeten gei:nterpreteerd 
worden. Nu is het zo dat dwingende rechtsbepalingen slechts uitzon
derlijk op leasingcontracten toepasselijk zijn en dat de typecontracten 
een vrij exhaustieve regeling van de wederzijdse verbintenissen van 
partijen bevatten. Nochtans blijft een juiste kwalificatie essentieel 
voor de toepassing van de faillissementswetgeving, de waarborgregels 
en de regels betreffende strafbedingen. Ook op fiscaal en boekhoud
kundig gebied heeft zij een groot belang. 

Partijen kiezen nagenoeg altijd de vorm van een huurovereenkomst. 
Niet de vorm is determinerend echter, doch wei de inhoud van het 
contract zodat deze vorm een belimgrijke aanduiding van de wil van 
partijen, niet de laatste stap betekent van de speurtocht naar een juiste 
kwalificatie. Deze speurtocht kan soms moeilijk zijn: Oosterhuis
Smits (2) vergeleek leasing met een luchtspiegeling: zodra je ze meent 
te grijpen, lost ze zich op in lucht. Een van de redenen van dit vruchte
loos zoeken is dat bij de leasingoperatie ook andere contracten dan huur 
een rol spelen, waaronder vooral het mandaat (3). De voornaamste re
den ligt echter in het vertrekpunt van de redenering van een deel van 
de auteurs, die vertrekkend van een concrete overeenkomst oordelen 

(r) Fiscale vragen worden in deze bijdrage niet behandeld, tenzij occasioneel waar het 
onontbeerlijk is voor de oplossing van privaatrechtelijke vragen. 
(2) OosTERHUIS-SMITS, M., en BEHRENDT, H., Enige jitridische aspecten van leasing, Prae
advies voor het Broederschap voor Notai:lssen, Enschede, 1971, biz. 13. 
(3) Zie hiervoor vooral KocH-HAAG, Die Rechtsnatur· des Leasing- Vertrages, B. B., 1968, 
biz. 93 die in het mandaat een essentieel element zien voor de leasing. Zie ook CHAMPAUD, 
Le leasing, ].C.P., 1965, nr. 1954· 
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dat de clausules ervan onverenigbaar zijn met een van de benoemde 
contracten en besluiten dat leasing aldus geen huur, ... huurkoop kan 
zijn. Wij geven onze voorkeur aan een omgekeerde redenering: 
vertrekkend van het standpunt dat partijen de rechtsfiguur van een 
huurcontract bewust gekozen hebben, menen wij dat de inspanningen 
van de rechtspraktijk erop moeten gericht zijn de clausules van de 
contracten derwijze op te stellen of te interpreteren dat zij nog met een 
huur-verhuur verenigbaar blijven (1). 

7· De vraag van de kwalificatie stelt zich alleen wanneer de wetgever 
het niet nodig acht van financieringshuur of leasing een benoemd con
tract te maken of dit als dusdanig te regelen. Dit laatste werd in Frank
rijk gedaan waar door de wet nr. 66-455 van 2 juli 1966 leasing ener
zijds in de rechtscategorie van de huur werd ondergebracht en ander
zijds op enkele punten specifiek geregeld: het komt er in dit geval alleen 
op aan te weten of een bepaald contract beantwoordt aan de ken
merken opgesomd in de wet (2). 

In Belgie ontbreekt dergelijke regeling waar een K.B. van 10 november 
1967 (nr. 55) bepaalde kenmerken van leasing opsomt met het oog op 
de reglementering van de maatschappijen die de aldus gekwalificeerde 
ve~~ichtiilgen-doen~ nl-Cimpliceerf echter geeiiszins dat het contract 
in de een of andere rechtscategorie moet ondergebracht worden (3). 

8. Het K.B. heeft echter wel een indirect belang omdat de facto alle 
leasingmaatschappijen hun typecontracten hebben aangepast aan. de 
kenmerken opgesomd in artikel I van het K.B. Dit laatste is dan ook 
het natuurlijk vertrekpunt van een onderzoek naar de kwalificatie. 
Volgens het K.B. beantwoord leasing aan de volgende kenmerken : 

1°) Zij client betrekking te hebben op bedrijfsmateriaal dat door de 
huurder uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. 

2°) Het materiaal client door de verhuurder speciaal met het oog op de 
huur te worden gekocht; en dit op gespecifieerde aanwijzing van 
de toekomstige huurder. 

3°) De in het contract bepaalde huurtijd client overeen te stemmen 
met de vermoedelijke duur van het bedrijfsgebruik van het 
materiaal; 

(1) Dit is de algemeen toegepaste metode in de Verenigde Staten waar onderscheid gemaakt 
wordt tussen de ,true lease" (huur-verhuur) en andere vormen van beweerde leasing die 
verkapte vormen zijn van verkoop, maar verder geen leases zijn in de ware zin van het woord. 
(2) J. 0. R:EP. F., 3 juli 1966. 
(3) VEROUGSTRAETE, I., Het Koninklijk Besluit op de financieringshuur, S.E. W., 1968, 319. 



4°) De huurprijs client zo te worden vastgesteld dat de waarde van het 
gehuurde materiaal erdoor wordt afgeschreven over de in het 
contract bepaalde tijd. 

5°) Het contract client ten behoeve van de huurder in de mogelijkheid 
te voorzien op het einde van de huur de eigendom van het gehuur
de materiaal te verwerven, tegen betaling van een prijs die in het 
contract wordt bepaald, een prijs welke client overeen te stemmen 
met de vermoedelijke residuele waarde van het materiaal. 

Een contract dat punt voor punt aan deze kenmerken beantwoordt is 
geen gewone huur. Hierop wijst reeds het Verslag aan de Koning dat 
het Besluit voorafgaat waar in een typerende tegenstrijdigheid gezegd 
wordt dat ,leasing een vorm is van verhuring met eigendomvoorbe
houd". 

Markant vooreerst is dat de verhuurder een soort afgeleide investeer
der is daar de werkelijke investeringsbeslissing in feite bij de huurder 
berust (I). 

Nag meer typerend is het gestelde in paragraaf 3: dit kenmerk wijst 
erop dat de lessee, behoudens eventuele verbreking een rechtspositie 
gaat inkleden die hem toelaat het goed economisch uit te putten; hier
bij neemt hij oak het risico op zich van technologische achteruitgang, 
daar de betalingsplicht verder blijft bestaan (cfr. infra). Hij is een 
economisch eigenaar geworden (2). 

Dit kenmerk impliceert echter nag niet dat het gehuurd object totaal 
waardeloos geworden is op het einde van de lease: aileen moet de schat
ting van de vermoedelijke gebruiksduur bij het sluiten van het contract 
voor een bepaald gebruik overeenstemmen met de contractduur. Zeer 
goed mogelijk is dat de partijen beseffen bij het sluiten van het con
tract dat het geleasd object nag een belangrijke schrootwaarde zal 
overhouden, of zelfs nag in een ander bedrijf zal kunnen tewerkge
steld worden. 

Verder bepaalt paragraaf 4 van artikel I van het K.B. dat de huurprijs 
zo client te worden vastgesteld dat de waarde van het materieel erdoor 
wordt afgeschreven over de in het contract bepaalde huurtijd. Wij 
vermeldden reeds dat de huurprijs berekend wordt op een typisch 
financiele wijze die los gezien wordt van de gebruikswaarde van het 

( 1) KEIJSER, J ., o.c., biz. 23 betoogt dat dit in principe niet onverenigbaar is met de juridisch 
gekozen vorm van een huurcontract. 
(2) Zie over dit begrip: SLAGTER, W. J., ]uridische en economische eigendom, 1968, biz. 42; -
H.R. 19 oktober 1955, N.J., 1955, 377;- Zie ook STAUDER, B., Le contrat de finance equip
ment leasing, Proefschrift, rechtsfaculteit Geneve, 1970, biz. 21. 
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materieel (1). Het totaal bedrag van de geactualiseerde huurprijzen 
zal grosso modo de investering van de lessor vertegenwoordigen. 
Opmerkelijk is paragraaf 5 dat wat vreemd kan klinken gelet op het 
vereiste van. paragraaf 3 dat veronderstelt dat de vermoedelijke duur 
van het bedrijfsgebruik verstreken is. In de logica van dit systeem zou 
men kunnen denken dat de geschatte restwaarde ipso facto nul zou 
geworden zijn. Nochtans is, zoals reeds gezegd, veelal een restwaarde 
te voorzien (schrootwaarde, verderverkoopwaarde aan een ander 
bedrijf (2), correcti.ef op een te conservatieve schatting van de 
gebruiksduur (3). 

9· Formeel gezien is de hierboven beschreven overeenkomst een huur7 

overeenkomst met een koopoptie - of zij ook in feite verzoenbaar is 
met het wezen van een huurcontract wordt sterk betwist (4). 

Essentieel voor een huurcontract is de scheiding van enerzijds eigen
domsrecht (vermogenssfeer) en anderzijds gebruik van het voorwerp 
(, Unternehmerische sphare"). Een dergelijke splitsing is go~d denkbaar 
bij onroerende goederen waar, welk ook de .duur zij van de huur, er 
steeds een aanzienlijke restwaarde blijft. Bij roerende goederen di~ 
door tijdsverloop hun waarde verliezen is dit soms moeilijker verdedig
baar (5): het object verdwijnt wdiswaar fysisch niet doch wei econo
misch, hetgeen op hetzelfde neerkomt. Men zou kunnen stellen dat de 
lessee betaalt niet pro usu rei doch wei pro re. , 

Het louter feit dat de lessor nooit het object zal kunnen gebruiken of 
voor een identiek gebruik als dat van de lessee verder zal kunnen ver
kopen of verhuren, wijst er echter nog niet noodzakelijk op dat tijdens 
de huurovereenkomst de lessee iets anders zou hebben dan een per
soonlijke vordering tegen de lessor het rustig genot enz. te bekomen 
en dat de lessor andere rechten zou hebben dan deze op periodieke be
talingen in functie van verloop van tijd (6). 

(1) Zie nr. 1. 

(2) Dikwijls is dit bedrijf de oorspronkelijke leverancier die zich op voorhand verbindt fegen 
een vrij !age prijs het materiaal over te nemen. 

(3) Dit laatste beduidt d.at partijen, in strijd met paragraaf 3, vermoedelijke. gebruiksduur en· 
contractduur niet hebben Iaten overeenstemmen. 
(4) Zie hierover de gemiimceerde mening van VINCENT, L., en DEHi\N, ·p,, Le Statut legal 
du leasing,]. T., 1968, 73, nr. 2 en nr. 14. 
(5) Zie over dit probleem in het Duitse recht: FLUME, W., Das Rechtsverhiiltnis des Leasing 
in zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht, Das Betrieb, 1972, S. 7; ook_DuRANTON, 
C(Jurs de droit civil suivant le Code Fran9ais., V., biz. 42: ,Les· chases -qui se consominent 
par !'usage que !'on en fait ... ne peuvent non plus etre Ia matiere d'un contrat de louage ... 
Car dans Ie louage, Ia propriete de Ia chose louee doit etre conservee au locateur U faut que 
Ia chose _puisse lui etre rendue; Ie locataire n'en doit avoir que lajouissance". 

(6) Zie nr. 12. 



Het is integendeel de uitdrukkelijke wil van partijen om deze karakte
ristieke trekken van de huurcontracten te laten verder bestaan. 
Een vergelijking met andere bestaande contractvormen zal dit verder 
komen adstrueren. Hieruit zal blijken dat ook deze contractvormen 
bezwaarlijk met leasing kunnen vereenzelvigd worden. 

10. Verkoop op afbetaling met pactum reservati dominii. Het is gebrui
kelijk leasing te vergelijken met verkopen met uitgestelde eigendoms
overdracht (1). 
Bij een dergelijke verkoop betaalt de koper sommen die een fractie 
vertegenwoordigen van het gekochte voorwerp (hij betaald m.a.w. 
pro re en niet pro usu rei). In twee belangrijke gevallen manifesteert 
dit zich: bij niet-naleving door de koper van zijn verbintenissen heeft 
de koper recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, ook al 
moet hij het object teruggeven en instaan voor de minderwaarde .. Ook 
bij faillissement, kan volgens het eerder geciteerd arrest van het hof van 
cassatie van 9 februari 1933, voorbehoud van eigendom niet tegenover 
derden ingeroepen worden: de verkoop is voltrokken vanaf het ogen
blik van de overeenkomst en het object is in het vermogen van de 
koper geraakt. 
Deze gevolgen zijn stellig niet door partijen gewild. 
And~rzijds valt ook op te merken (2) dat bij verkoop met beding van 
uitgestelde eigendomsoverdracht de duur van het contract nooit of 
practisch nooit loopt tot het einde van het economisch leven van het 
verkocht object, en dit om de evidente reden dat bij verbreking de 
realisatiewaarde van het object een belangrijke rol speelt (veel meer dan 
bij leasing). Leasing is dus niet automatisch te vereenzelvigen met ver
koop met pactum reservati dominii. 

II. Of leasing als huurkoop kan aanzien worden valt eveneens te 
betwijfelen. Bij huurkoop bedingen partijen dat de zaak niet verkocht 
wordt doch verhuurd met bijkomend beding dat door de betaling van 
het laatste huurgeld de huurder eigena~r wordt (3). 

(1) Zie over dit begrip: Het advies van Procureur-Generaal LECLERQ voor. Cass:,.9 februari 
1933, Pas., 1933, I, 103. Het advies wijst er zeer terecht op dat hier de betaling van de prijs 
geen schorsende voorwaarde is van verkoop, doch dat alleen de eigendomsoverdracht, in, 
een toegelaten afwijking van artikel 1583 B.W., wordt uitgesteld. 
(2) Dit werd treffend betoogd door FLUME, W., o.c., blz. 6. 
(3) Dit is huurkoop in de Belgische zin van het woord waarvan de definitie is gegeven door: 
Cass.; 23 mei 1946, Pas., 1946, I, 204. In Nederland is huurkoop ,.de koop en verkoop op 
afbetaling waarbij partijen overeenkomen dat de verkochte zaak niet door eilkele overdracht 
in eigendom van de verkoper overgaat" {art .. I 576 Ned. B. W.). Deze laatste omschrijving is 
veel ruimer. 
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Een essentieel element van de huurkoop, volgens deze definitie is dat de 
huurgelden in feite aangerekend worden op de koopprijs zodat deze 
laatste per definitie nul is wanneer het huurcontract een volledig 
verloop kent (1). 

Huurcontracten gepaard met een koopbelofte en geen huurkoop vindt 
men zodra de sommen door de huurder betaald met het normaal genot 
van het object overeenstemmen, de huurder een bijkomend bedrag op 
het einde van de huur moet betalen en hiertoe vrij blijft tot hij de 
optie gelicht heeft (2). 

Leasing nu vertoont een bijzonder kenmerk, nl. dat de huur voor een 
bepaalde onopzegbare periode gesloten is. Koopopties kunnen niet 
gelicht worden tijdens de duur van het contract waarbij de reeds 
betaalde huur zou aangerekend worden op de wedersamengestelde 
koopprijs. 

Anderzijds trachten contractanten te vermijden dat het contract op 
een of andere onrechtstreekse wijze een automatische eigendoms
overdracht zou impliceren. Dit werd in Belgie vroeger gedaan door in 
leasingcontracten elke koopoptie te vermijden (3). Onder invloed van 
het K.B. van 10 november 1967 is dit thans beeindigd en worden koop
opties verplicht in de contracten ingelast (4). 

Om opnieuw dit automatisme van eigendomsoverdracht te were~, 
wordt ernaargestreefd te vermijden dat de optie zou kunnen gelicht 
worden pro nummo uno. Hierin komt de leasingpraktijk in overeen
stemming met een traditioneel criterium van onderscheid tussen 
huurkoop en huur met eenzijdige koopbelofte. 

In de V.S. wordt de true lease van de conditional sale onderscheiden 
op de volgende wijze: 

,Whether a lease is one intended for security is to be determined by the facts of 
each case ; however an agreement that upon compliance with the terms of the 
lease the lessee shall become or has the option to become the owner of the property 
for no additional corl:sideration or for a nominal consideration does make the lease 
one intended for security" (5). 

(r) De Franse wet op de credit-bail bepaalt dat de huurgelden aangerekend worden op de 
koopprijs (of prijs te betalen voor het lichten van de optie): m.i. is credit-bail aldus duidelijk 
een huurkoop. 
(2) PrRET, noot onder Cass., 23 mei 1946, ]. T., 1946, 418. 
(3) Dit wordt nu nog gedaan in de Engelse leasingcontracten. 
(4) VINCENT, L., en DEHAN, P., o.c., ]. T., 1968, 75 betreuren terecht dat de wetgever de 
inlassing van een koopoptie verplicht maakte. In dezelfde zin: VEROUGSTRAETE, I., Le 
contrat de leasing, R. Banque, 1969, nr. 7· 
(5) V. C. C. sec, I - 201 (37), 
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In het Duits recht geldt hetzelfde criterium, nl. de effectieve keuzevrijheid van de 
lessee, de optie al dan niet te lichten (1). 

Toegepast op de overeenkomsten die beantwoorden aan de kenmerken 
van het K.B. van 10 november 1967, beseft men nu dadelijk dat de 
effectieve keuzevrijheid van de Belgische leasing niet per se beduidend 
zal zijn. De geschatte restwaarde zal doorgaans vrij laag zijn en auto
matisch oak het bedrag te betalen voor het lichten van de optie (2). 
De rechnender - Unternehmer (of sensible entrepreneur) zal dikwijls een 
overduidelijk belang hebben bij het lichten van de optie, vooral indien 
de montage- en verplaatsingskosten te zijne laste vallen. Om het in 
abstracto te stellen: wanneer het lichten van de optie niet gebeurt onder 
economische dwang zouden wij suggereren dat de vrijheid de optie te 
lichten een ware betekenis heeft wanneer het te betalen bedrag voor
eerst evenredig is met de geschatte restwaarde (3) van het object 
(eventueel oak lager) en wanneer oak in absolute waarde een bedui
dend bedrag moet betaald (bv. minimum 10% van de aankoopprijs) (4). 

12. Leasing vertoont aldus geen al te duidelijk beeld: noch verkoop op 
afbetaling, noch huurkoop, is het anderzijds een huurcontract dat als 
meest typerende omstandigheid vertoont een contract te zijn ,zu 
ungestorten und dauernden Gebrauch bis zur volligen Ent
wertung" (s). 

Oak bij klassieke huurcontracten kan het gebeuren dat iets verhuurd 
wordt tot volledig economisch verbruik: bv. verhuring van een reeds 
bouwvallig huis. Origineel is hier dat het object, althans in de Belgische 
praktijk, nieuw wordt aangekocht en verhuurd voor gans zijn gebruiks
duur. Om waar te maken dat de substantie zelf van de zaak niet nood
zakelijkerwijze werd overgedragen, zal men vooreerst moeten ontleden 

(I) Leasing, Heft 74, Institut Finanz- und Steuern, Bonn, I964;- Voor Nederland: OosTER
HUis-SMITS, o.c., biz. IS en de aldaar geciteerde rechtspraak;- Zie ook het eerste Belgische 
leasing-arrest: Gent, 27 juni I966, R. W., I966-1967, 312; R.C.].B., I967, 299 met noot 
VINCENT, L., en DEHAN, P. 
(2) Waar in Belgie de geschatte restwaarde doorgaans de IO% niet overtreft wordt in de 
V.S. door de rechtspraak een grens gesteld van I 5 % voor hetgeen al. dan niet symbolisch is 
en wordt Io % in Duitsland (voor fiscale doeleinden) algemeen aanvaard. 
(3) Men client zich te plaatsen op het ogenblik van het sluiten voor de overeenkomst om de 
wil van de partijen te onderzoeken, niet op het ogenblik van het lichtan van de optie. Zie 
VINCENT, L., en DEHAN, P., o.c., R.C.].B., biz. 242. 
(4) In deze zin Rb. Brussel, 21 november I972, R. Banque, 1973, nr. I; - Een auteur, 
STAUDER, B., o.c., p. 30, verdedigt de stelling dat leasing niet als huurkoop kan beschouwd 
worden omdat de lessee nooit belang zal hebben bij het lichten van de optie voor materieel 
dat per definitie waardeloos is. Deze opvatting strookt niet met de realiteit waar het ge
leasd object in de grote meerderheid der gevallen een beduidend gebruikswaarde overhoudt 
juist omdat het fiscaal belangrijk is de huurperiode zoveel mogelijk te beperken. 
(5) Zwitserse Bundesrat, Erlass, 29 januari Ig6o, BBl., I96o, I, 568. 
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of de overdracht van gebruik niet noodzakelijkerwijze uitmondt op een 
overdracht van eigendom (cfr. supra, nr. I I)., hetzij omdat economische 
dwang verplicht tot het lichten van de optie, hetzij omdat van den be
ginne af vaststond dat het object totaal waardeloos zou geworden zijn 
voor gelijk welk gebruik. 
Ten tweede zal men moeten onderzoeken welke rechten en verbinte
nissen partijen zich hebben voorbehouden tijdens de lease. Het zijn in 
feite meer marginale criteria die zullen. uitwijzen dat betalingen niet 
gebeurden pro re doch pro usu rei. 

Hier kunnen exemplatief vermeld worden als elementen die wijzen 
op huur : het feit dat de lessor een toezichtsrecht uitoefent op het 
object, dat hij zorgt voor de verzekeringen en voor grate herstellingen, 
dat hij gedingen inspant wegens verborgen gebreken tegen de oor
spronkelijke verkoper, dat bij verlies van de zaak de lessee wordt vrij~ 
gesteld van verdere betalingen, dat de lessor geen wissels op voorhand 
laat accepteren voor Iiog niet vervallen huurterrnijnen. Omgekeerd kan 
men stellen dat secundaire kenmerken op koop wijzen : het object 
voorziet in de specifieke behoeften van de lessee, deze zorgt · voor 
alle herstellingen1 staat borg voor naleving van de verplichtingen die 
voor de lessor zijn ontstaan uit de koop van het object (I). 
Zander belang daarentegen is het feit dat het totaal bedrag bij leasing 
betaald per definitie hager is dan de totale aankoopprijs (2). Dit is 
niet typisch voor leasingcontracten, doch wordt ook in heel wat klas
sieke huurcoi:ltracten teruggevonden die hun financieel evenwicht 
slechts terugvinden door het feit dat de verhuurder meer ontvangt aan 
huurgelden dan hij heeft betaald om het goed te produceren of te 
kopen. 

13. Ook al aanvaardt men onze conclusie dat sommige leases tot een 
huurcontract kunnen worden herleid, dan blijft tach de overtuiging 
bestaan dat het huurcontracten zijn die economisch gezien een functie 
vervullen die huurkoop en aankoop op afbetaling met eigendomsvoor'
behoud vervullen. De lessor treedt in feite vooral opals een soortfidu
ciair eigenaar; de lessee verkrijgt een beperkt eigendomrecht dat hem 
het beschikkingsrecht niet geeft doch wel een volledig gebruik in zijn' 
ondernerning. . . 

(r) Zie hierover vooral KEIJSER, J. A., o.c., blz. 26;- Cfr. de Amerikaanse Revenue Ruling, 
55-540, Cum. Bull., 55· 
(2) Rb. Charleroi, 23 jan~ari 1968, (niet uitg.). 
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Het is dan ook wenselijk dat- de lege ferenda -leasingcontracten aan 
dezelfde regels zouden worden onderworpen als de sterk verwante 
contracten ontleed in nr. I2 en I3. Hier kan nuttig verwezen worden 
naar het Nederlands recht waar de definitie van de huurkoop zo breed 
is dat niet alleen de klassieke huurkoop eronder wordt begrepen doch 
ook alle overeenkomsten die eenzelfde strekking hebben (I576. I B.W.). 
Of de concrete regeling van het Nederlands recht wel voor de ontwik
keling van leasing gunstig is kan in het midden gelaten worden (I) ; 
essentieel is dat een bepaalde regeling tot stand komt die de regels op 
de leasing harmonieert vooral met onze faillissementswetgeving 
(cfr. infra, nr22). 

14. Een laa:tste woord betreft de kwalificatie van sale lease back van 
roerende goederen. Dit wordt nogal frekwent toegepast in Belgie door 
aannemersbedrijven. 

Bij sale lease back verkoopt een ondernemer zijn materieel aan een 
financieringsinstelling (lessor) die hetzelfde materieel wederverhuurt 
aan de oorspronkelijke verkoper. De eigendomsoverdracht is hier over-; 
duidelijk gedaan tot zekerheid van een bepaald krediet dat verleend 
wordt aan de lessee. Het juridische resultaat dat partijen willen bereiken 
kan volgens mij niet anders uitgelegd worden dan een inpandgeving 
zonder buitenbezitstelling die, spijtig genoeg in het Belgisch recht niet 
bestaat (2). 

In een rechtsstelsel waar juist nog veel belang gehecht wordt aan het 
schijnbaar patrimonium, is een dergelijke verrichting ongetwijfeld aan 
derden niet tegenstelbaar, zodat dit louter feit ook aan de sale lease 
back het grootste deel van zijn nut ontneemt (3). 

B. WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN 

rs. De typecontracten regelen zoniet op exhaustievewijze dan tach op 
gedetailleerde wijze de wederzijdse verbintenissen van partijen. Dit 
wordt gedaan op basis van het schema van de huurovereenkomst zoals 
ze is omschreven en geregeld in het burgerlijk wetboek. In feite zijn de 

(1) Zie hierover de grondige kritiek van KE1JSER, J., ci.c., biz. 26 e.v., die deze regeling als 
onverenigbaar met de eigen aard van leasing acht. Deze regeling moet volgens hem aan
gepast of in ieder geval slechts per analogians toegepast waar het hoort. 
(2) In zelfde zin, MoRETus, R., Het bezitloos pandrecht, I.U.C.R., Brussel, 1970, biz. 479 e.v. 
De correctionele rechtbank te Brussel heeft een dergelijke sale-lease-back verrichting onder
worpen verklaard aan de wet van 10 juli 1969 of het soliciteren van het openbaar spaarwe
zen inzake roerende woorden (Rb. Brussel, 30 november 1973, niet uitg.) 
(3) KE1JSER, J., o.c., biz. 38 kwalificeert dergelijke sale lease back als een verbruiklening 
van geld. 

753 



meeste clausules van de typecontracten zelfs expliciete afwijkingen van 
de suppletieve regels van de huurovereenkomst. 
Bij de ontleding van de inhoud van de lease zal gepoogd worden te 
ontwaren welke regelingen in de natuurlijke lijn liggen van het hum
contract of tenminste, welke afwijkingen van deze regelingen nog 
verenigbaar zijn met een aanpassing gedaan ter goeder trouw van de 
huurformule aan de behoeften van de leasingsverrichting. 

Zoals vermeld, wordt een oplossing gezocht om de typecontracten 
overeen te doen stemmen - naar billijkheid en in rechte - met de 
aard van de huurovereenkomst (r). 

Het concreet vertrekpunt van de ontleding van verbintenissen van 
partijen is dat van de typisch finance leasecontract waar drie partijen 
tussenkomen: de leverancier, de lessor (die geen rechtstreeks belang 
heeft in het behoud van het geleasd object als dusdanig) en de lessee. 

r6. Precontractuele faze. In de wording van een lease is het eerste 
probleem dat zich stelt in de tijd dat van de verhoudingen tussen lessee 
en leverancier. De lessee neemt het initiatief van de investering en 
zoekt contact op met de leverancier ( op dat ogenblik al dan niet met 
medewerking van de lessor). 

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

Welke waarde aan deze besprekingen client gegeven te worden hangt 
uiteraard af van geval tot geval. In de regel ondervindt men noch
tans dat de lessee zich nooit uitdrukkelijk verbindt tot een bepaalde 
prestatie doch de levering laat afhangen van een bepaalde financiering. 
Dit spoorde de rechtbank te Brussel aan om in een sterk becritiseerd 
vonnis te beweren dat de leveranciers een verkoop doen onder op
schortende voorwaarde aan de huurder : de voorwaarde is dat er een 
onafhankelijke verhuurder gevonden wordt (2). 

In feite wordt er in de praktijk voor gezorgd dat de factuur opgesteld 
wordt op naam van de lessor en dat deze laatste betaalt nadat een huur
overeenkomst gesloten is tussen lessor en lessee onder opschortende 
voorwaarde dat de lessor het aanbod van verkoop door de leverancier 
aanvaardt. 

Wanneer het object geleverd wordt, wordt het ontvangen door de 
lessee die alsdan optreedt in hoedanigheid van mandataris van de 
lessor-koper. 

(x) Zie supra, nr. 6. 
(2) Rb. Brussel, 7 rnei 1969, B.R.H., 1970, 50; de feitelijke toestand kon in deze zaak wel
licht die kwalificatie wettigen. Het kornt nochtans voor als een denkfout te aanvaarden dat 
leasing een opschortende voorwaarde was van verkoop aan de lener, daar waar bij leasing de 
lener juist een eigendomsrecht verlangt. 
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Als slotsom van deze precontractuele faze moet opgemerkt worden dat 
reeds van in het begin twee onderscheiden contracten op het voorplan 
treden: vooreerst een koop-verkoop van leverancier aan lessor; vervol
gens een huur-verhuur van lessor aan lessee. De financier treedt dus niet 
op als een tussenpersoon die ageert, om loutere kredietdoeleinden ; 
hij treedt op als een onafhankelijke partij die wel bepaalde rechten 
verwerft. 

17. Leveringsplicht. In het gemeen recht van de huurovereenkomst is 
de verhuurder verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van 
onderhoud te leveren (art. 1720 B.W.). Dit is eveneens het geval bij 
!ease-contracten: bij gebrek aan levering door de lessor moet oak prin
cipieel gesteld worden dat het contract geen aanvang neemt. 

Leasingmaatschappijen geven dit grif toe en nemen oak het risico op 
hen dat het goed niet geleverd wordt, ondanks betaling door hen van 
de prijs. Dit risico is niet denkbeeldig en kan soms zwaar wegen: bij 
deellevering van verschillende objecten die technisch onafscheidbaar 
zijn, kan faillissement veroorzaken dat geen levering meer kan geschie
den na betaling van een deel van de prijs, zodat het ganse bedrijfs
materieel onbruikbaar wordt. In dergelijk geval zou het strijdig zijn 
met het wezen van de huur en vim de leasing dat huurgeld tach betaald 
zou moeten worden, dan wanneer het gebruik niet wordt verschaft. 
Bedingen strijdig met die oplossing wijzen o.i. op het feit dat de lessor 
de rechtspositie van eigenaar nooit heeft willen innemen (1). 

Eenzelfde oplossing geldt mutatis mutardis voor leveringen die niet 
tijdig geschiedden. De verplichting van betaling ontstaat principieel 
slechts vanaf het ogenblik van de werkelijke levering. In dit geval kan 
echter bepaald worden dat de lessee bepaalde kosten zal dragen of in 
elk geval geen recht zal hebben op schadevergoeding tegenover 
de lessor (2): alleen mag de huur als dusdanig niet gevraagd worden 
vooraleer de lessor zich van zijn essentiele verbintenis gekweten heeft 
t.w. het goed leveren. 

18. Risico. Voor klassieke huurcontracten geldt het beginsel van artikel 
1722 B.W. dat indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door 
toeval geheel is teniet gegaan, de huur van rechtswege is ontbonden. 

(1) Wei mag aangenomen worden dat de lessee bepaaide risico's op zich neemt van trans
port of dat hij zekere kosten moet dragen van de niet verwezeniijkte 1easingzaak. A fortiori 
geidt dit wanneer de verrichting niet doorgaat door fout van de lessee (FLUME, W., o.c., 
biz. 54); 
(2) Dergeiijke probiemen vinden hun natuurlijke opiossing wanneer de lease gesioten is 
onder opschortende voorwaarde van levering. 
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Verder geldt ook het beginsel van artikel 1732 B.W. dat de huurder 
aansprakelijk is voor alle beschadigingen of de verliezen die gedurende 
zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld 
hebben plaats gehad. 

Bij finance leasing echter blijft de betalingsverplichting van de lessee 
voortbestaan, · ook bij geheel of gedeeltelij k toevallig teniet gaan van het 
lease-object (1) (2). Deze afwijking van het beginsel van artikel 1722 
B.W. kan prima facie onredelijk lijken doch is in feite goed uit te 
leggen door de financieringsgedachte van leasing. Anderzijds is deze 
afwijking van een suppletief beginsel ook niet volledig onbekend in 
zuivere huursituaties beschreven in het burgerlijk wetboek, o.m. in de 
regeling van de ijzeren veepacht (art. 1825 B.W.). 

Deze oplossing kan gerationaliseerd worden, op een meer algemeen 
plan door de overweging dat het geleasd object in de ondernemings
sfeer van de lessee komt en dat deze laatste dan ook het ondernemers
risico hoeft te dragen (zoals hij ook het risico draagt van de technolo
gische veroudering). 

Hoe gegrond ook op het teoretisch vlak heeft .de voorgestelde stelling 
bepaalde gevolgen tegenover de lessee die een doorgaans belangrijk 
bedrijfselement ziet teloorgaan en het nochtans verder moet betalen 
alhoewel dit bedrijfselement hem de corresponderende inkomsten niet 
meer oplevert. Daarom is de verzekeringsregeling cruciaal (3). 

Laat het verzekeringscontract toe het geleasd object te vervangen 
(verzekering voor nieuwwaarde) en wordt het vervangen, dan gaat het 
contract gewoon verder onder dezelfde voorwaarden. De koopoptie 
zal kunnen gelicht worden voor een prijs die reeds bepaald werd bij het 
sluiten van de lease en levert dus aan de lessee het voordeel op dat zij zal 
kunnen gelicht worden voor een object dat nog niet volledig is uit
geput. Wanneer de verzekerde som onvoldoende is om het object te 
vervangen, moet normaal gezien de lessee de keuze hebben ofwel het 
contract verder te zetten en het goed te vervangen (door een bijkomend 
bedrag te betalen) ofwel het contract beeindigd te zien mits overhan-

(1) In dat geval wordt ook dikwijls voorzien dat de toekomstige termijnen opeisbaar worden 
omdat dan de lessor zijn .,zekerheid" kwijt geraakt. KEIJSER, J., o.c., biz. 64, stelt zeer terecht 
dat in dat geval de rente over de toekomstige huurtermijnen in mindering moet worden 
gebracht. 
(2) Het hoeft geen betoog dat hetgeen onder dit nummer gezegd wordt niet geldt voor 
tenietgaan of verlies door fout van de lessee. 
(3) Onverschillig is wie de premies betaalt en zelfs wie het contract sluit. Voorzichtigheids
halve verkiezen de belangrijke leasingmaatschappijen zelf het contract te sluiten en de kos
ten ervan te verhalen op de lessee. 

756 



diging van het verzekerd kapitaal aan de lessor (r). In het uitzonderlijke 
geval dat het object niet verzekerd zou zijn moet de lessee, bij toevallig 
tenietgaan of verlies, ofwel het object vervangen, ofwel de tegen
waarde uitbetalen voor het nag niet teruggebaald deel meer de interes
ten en winst pro rata temporis (2). 

Een bijzonder geval van tenietgaan, dat bij equipment lease niet denk
beeldig is, is vroegtijdige slijtage. Oak in dit geval blijft, volgens de 
zoeven geschetste regels het risico bij de lessee in die zin dat hij verder 
moet betalen doch natuurlijk niet aansprakelijk is voor de teruggave 
van een object dat volledig versleten is door een normaal gebruik. 

1:9. Wanprestaties van de lessee. Wanprestaties door de lessees worden 
de laatste jaren veelvuldiger in Belgie. Twee belangrijke redenen gelden 
hiervoor : vooreerst het feit dat leasing minder selectief gebeurt dan 
voordien wel het geval was : vervolgens dat sommige leasingmaatschap
pijen tekort schieten in hun adviserende taak bij de selectie van het 
geleasd object (3). 

Bij wanprestatie door de lessee kan de lessor verbreking van het con
tract ten laste van de lessee verlangen (4). 

Vroegtijdige beeindiging van de lease betekent voor de lessor dat hij het 
geleasd object kan terugnemen doch dit heeft voor hem een dubieuse 
realisatiewaarde, vooral wanneer het object is afgestemd op specifieke 
behoeften van de lessee. Daarom wordt bij contractbreuk door alle 
leasing-contracten een boetebeding voorzien waarbij de lessee een 
schadevergoeding moet betalen die forfaitair en onherroepelijk vast
gesteld is op het bedrag van de op de dag van de verbreking nag te 
vervallen huurprijzen (5). 

lngeval van een normale uitvoering van het contract verkrijgt de less~r 
nu een dubbel voordeel : hij krijgt het object terug in een betere staat 

(I) Dit verzekerd kapitaal zal derwijze berekend zijn dat het evenredig is met het nog niet 
teruggewonnen dee! van de investering door de lessor meer de interesten pro rata temporis. 
(2) De lessee moet volgens ons de tegenwaarde niet betalen van hetgeen hij zou hebben 
moeten betalen bij het lichten van de optie. Hij draagt het risico van de betalingen doch niet 
van de zaak zelf. FLUME, W., o.c., ibidem. 
(3) Dit zou trouwens een mogelijke reden zijn tot aquiliaanse verantwoordelijkheid van de 
lessor die aldus een soort culpa in contrahendo zou begaan ; - Zie echter Riom, I I maart I 970, 
gas Pal., I97I, 233;- Trib. Comm. Paris, I9 mai I970, ].C.P., I97I, I6766. 
(4) De feiten die verbreking wettigen worden doorgaans nauwkeurig opgesomd. Bij gebrek 
aan dergelijke opsomming kan de rechter oordelen of verbreking geen onevenredige sanctie 
is met de wanprestatie. Dit zal wei af en toe het geval zijn bij wanprestaties betreffende 
lease-objecten die een essentieel element zijn van de bedrijfsuitrusting van de lessee. 
(5) Dit is een boetebedrag dat toepasselijk is aileen bij v~rbreking van de overeenkomst en 
niet bij gewone vertraging in de betaling. Over het belang van dit onderscheid, zie noot 
DESSEUR, onder Rouen, 3 juli I970, D., I97I, I, 465. 
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dan hij het wel zou gekregen hebben op het eind van de huur en verder 
krijgt hij hier ook de terugbetaling van het kapitaal en de interes
ten voor een huurperiode die nog niet verstreken is (r). Als verlies t.a.v. 
het geval van normale uitvoering, moet hij rekening houden met het 
feit dat hij geen vergoeding zal bekomen bij het lichten van de optie of 
bij wederverhuring en met het feit dat hij een wederbeleggingsverlies 
kan lijden. 
Nu is het wel zo dat partijen het recht hebben overeenkomsten te 
sluiten waarbij forfaitair bedongen wordt dat een bepaald bedrag zal 
betaald worden ten titel van schadevergoeding, ongeacht de reele 
schade van de lessor (art. 1226 B.W. en r 152 B.W.). De rechtspraak 
heeft nochtans getracht, het onbillijke van dergelijke bedingen te 
milderen (2). 
De meest radikale oplossing werd voorgesteld door het hof te Parijs (3) 
in een zaak van operating-lease maar voor motieven die ook toepasselijk 
zijn op finance lease. Volgens het hof trachten leasingmaatschappijen te 
doen wat J. Heywoods Wooker in 1546 beschreef als: ,Would you 
both eat your cake and have your cake ?" 
Het contract sloeg op een telefooninstallatie. Tengevolge van niet
betaling gedurende een bepaalde termijn vroeg de lessor de verbreking 
van de overeenkomst en de toepassing van het strafbeding. In zijn 
essentiele overwegingen zegt het hof: 

, ,La clause litigieuse, en cas notamment de non paiement a Ia date des redevances 
convenues, stipule a Ia fois Ia resolution du contrat, c.a.d. Ia disparition pour 
l'avenir du lien contractuel et des obligations des parties qui se servent reciproque
ment de cause juridique eta Ia charge de Ia dame Gaudois (lessee) Ia restitution de 
Ia chose louee et le paiement de l'integralite des redevances restant a courir, c.a.d., 
I' entiere execution et avant terme de toutes ses obligations contractuelles, alors que 
par Ia resiliation Ia T. E. (lessor) se trouve dispensee des siennes tendant a procu
rer a dame Gaudois Ia jouissance des appareils loues et leur entretien; que ce 
paiement de redevances a echoir, meme qualifie d'indemnite, ce qui n'en modifie 
pas Ia nature, se trouve depourvu de cause eu egard a la resolution du contrat". 

Dergelijk beding acht het hof in strijd zowel met artikel II84 B.W. als 
·met artikel 1228 B.W. hetwelk ,supposant un choix entre I' execution 
et la peine, suppose necessairement que la peine n'ait pas ete rendue 
artificiellement identique a 1' execution pour le debiteur ma1s avec 
disparition de ses propres obligations pour le creancier". 

(1) Oak worden beheerskosten uitgespaard. 
(2) Deze bedingen zijn vooral onbillijk wanneer de verbreking geschied in de beginfaze van 
de lease. Zie over de recente pogingen in dit verband: WYMEERSCH, E., Kroniek van recht
spraak, R. Banque, 1972, nr. 6; Het strafbeding in leasingovereenkomsten, R. Banque, 1973 
(verschenen na opstelling van deze tekst). 
(3) Paris, 27 juli 1970, J.C.P., 1970, 16576; noot BoUBLI. 



In een kritische noot onder dit arrest vindt Boubli dat het beroep op 
de afwezigheid van oorzaak van het strafbeding strijdig is met de ratio 
zelf van de strafbedingen, die, enerzijds bestemd om niet betalende 
schuldenaars af te schrikken, ook hun oorzaak vinden in het feit dat 
door de verbreking schade kan blijven voortbestaan die het strafbeding 
forfaitair schat. W el meent Boubli dat de nietigheid van het strafbe
ding kan steunen op een ongeoorloofde oorzaak : daar het beding de 
schade forfaitair schat, impliceert het ook een zeker idee van een kans
verbintenis (de schatting kan te hoog of te laag zijn): een beding waar
bij ab initio vaststaat dat de lessor uit de verbreking winst moet halen 
zou het karakter dragen van een private straf (1). 

Andere oplossingen - meer voor de hand liggend - werden gezocht 
in de toepassing van artikel 1231 B.W. (2). Naar mijn weten werd dit 
slechts toegepast in een niet uitgegeven Belgisch vonnis van de recht
bank te Brussel, dd0 10 januari 1973, waarbij de straf derwijze werd ver
minderd dat alleen de gekapitaliseerde waarde van de niet vervallen 
termijnen werd toegekend. 

Het probleem t.a.v. artikel 1231 B.W., voor de rechter die het wil toe
passen, bestaat erin dat partijen de toepassing ervan kunnen uitslui
ten (3); maar dergelijke uitsluiting moet ondubbelzinnig zijn (4). 

Hebben partijen duidelijk genoeg hun wil te kennen gegeven dat zij de 
toepassing van artikel 1231 wilden uitsluiten als zij het strafbeding bij 
gedeeltelijke niet uitvoering van het contract afstemmen op de nog 
lopende huur ? Hierop werd bevestigend geantwoord door het Franse 
hof van cassatie (s). 
De ratio van de karig gemotiveerde beslissing van het Franse hof van 
cassatie is dat partijen principieel vrij het bedrag van de geleden schade 
ook op voorhand, mogen bepalen: de tussenkomst van de rechter is 
slechts nodig wanneer de verbintenis gedeeltelijk werd uitgevoerd en 

(I) Dergelijk beding kan men ook in strijd achten met de goede zeden : zie Brussel, I 5 mei 
I963, ]. T., I963, 593 (,Est contraire aux bonnes mceurs une chause penale qui ne vise pas 
!'evaluation forfaitaire du dommage mais seulement l'enrichissement sans contrepartie de 
celui au profit duquel elle est stipulee"); zie vooral A Cass. I7 april I970, B.R.H., 1970, 
1,170. 
(2) Artikel 1231 B.W.,: ,De straf kan door de rechter verminderd worden, wanneer de 
hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd". 
(3) H.R., 2 april 1936, N.j., 1936, 4I7. 
(4) Paris, 2I januari 1970, ].C.P., 1970, Ill6376, noot Boccara;- Grenoble, 12 mei 1969, 
].C.P., 1969, II, 16I55, noot Boccara;- Trib., Gr. Inst. Bergerac, 26 maart I969, Gaz.Pal., 
I969, 2, 67. 
(5) Cass. fr., 30 juni I97I, ].C.P., I97I, II, 2686o, noot E.M.B. Dit arrest is in de lijn van 
een vroegere rechtspraak van enkele Franse hoven van beroep: Riom, II maart I970, Gaz. 
Pal., I971, I., 233; Grenoble, I6 april I97I, Gaz. Pal. I97I, I, 232; Rouen, 3 juli 1970, ].C.P. 
1971, 16581. 
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partijen een strafbeding slechts voorzien hebben bij volledige niet
uitvoering. Wanneer partijen echter uitdrukkelijk de straf bepalen bij 
gedeeltelijke niet uitvoering, mag de rechter niet tussenkomen (r). 
Of er trouwens sprake kan zijn bij leasing van een deelbare verbin
tenis -andere vereiste om artikel 123 I te kunnen toepassen - wordt 
ook betwist. 
Beweerd wordt dat de verbintenissen van de lessee in feite ondeelbaar 
zijn (2): de lessor verwacht een aantal deelbetalingen die hem zullen 
toelaten zijn investering terug te winnen (2). 

Op deze redenering werd door het Parijse hof geantwoord dat elke 
verrichting met deelbetalingen noodzakelijkerwijze haar financieel 
evenwicht vindt in een volledige uitvoering van het contract en dat dit 
niet noodzakelijkerwijze de toepassing van artikel 1231 B. W. uitsluit 
(3). Bij een dergelijke redenering sloot de rechtbank te Brussel zich aan 
in het eerder geciteerd vonnis. 
Een laatste oplossing die eveneens verdedigbaar voorkomt stoelt op een 
interpretatie van het boetebeding waarbij de forfaitaire bedongen 
schadevergoeding herleid wordt tot het gekapitaliseerd bedrag van de 
nog niet betaalde toekomstige huurtermijnen (4). Dit veronderstelt 
een interpretatiepoging op grand van de vermoedelijke wil van partijen 
die wellicht een overdreven rol toekent aan de interpretatie vrijheid van 
de rechter: nochtans client opgemerkt te worden dat een dergelijke 
interpretatie volledig in de lijn ligt van hetgeen de logica zelf is van 
de leasing en dat een uitvoering ter goeder trouw juist impliceert dat 
alleen de gekapitaliseerde waarde betaald wordt (5). 
De lege ferenda kan in elk geval gewenst worden dat een regeling ge
troffen wordt die strafbedingen reglementeert. Gedacht zou kunnen 
worden aan de regeling die door de wet op de afbetalingsovereenkoms-

(1) Deze redenering is volledig in de lijn van de voorbereidende werken van het burgerlijk 
wetboek. In het rapport van Bigot-Prearneneu staat te lezen: ,.L'intervention des juges est 
necessaire lorsque I' obligation principale a ete executee en partie ; c' est alors un cas different 
de celui qu'elles ont prevu, et auquella peine a ete attachee ... C'est une evaluation nouvelle 
pour laquelle le defaut de convention rend indispensable d'avoir recours aux tribunaux". 
(2) Toulouse, 8 mei 1970, J.C.P., 1970, II, 16481;- anders: CoRNU, De l'enormite des peines 
stipulees en cas d'inexecution partielle du contrat de credit-bail, Rev. Trim. dr. civ., 1971, 167-
170. 
(3) Parijs, 21 januari 1970, J.C.P., 1970, II, 16786. 
(4) Rb. Brussel, 21 november 1972, R. Banque, 1973, nr. r. 
(5) Dit is overigens de praktijk in Duitsland: zie FLUME, W., o.c., ibidem; - Voor Neder
land: zie KE1JSER, J. A., o.c., biz. 73, en Hof 's Gravenhage, II februari 1929, N.J., 1929, 
950 (gecit. door Keyser): .,Ook ligt in het beding van opeisbaarheid van de hoofdschuld, 
met renten, boeten en kosten, niets ongeoorloofds ... of -onzedelijks, dat als dan de geld
schieter een extravoordeel geniet i.v.m. de vervroegde aflossing; ook van onbehoorlijke 
toepassing d.i. in strijd met de billijkheid en de goede trouw is er geen sprake". 



ten werd bepaald, in artikel 19 octies, paragraaf 2: ,Indien de rechter 
oordeelt dat de opgelegde of overeengekomen strafbepalingen of scha
devergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst overdreven of 
onverantwoord zijn, kan hij deze zelf ambtshalve verminderen of de 
lener er geheel van ontslaan". Artikel 19 octies, paragraaf I citeert 
trouwens uitdrukkelijk het beding dat het saldo van het nominaal nag 
verschuldigd bedrag onmiddellijk eisbaar wordt. 

Een andere oplossing zou erin bestaan een wet in te voeren die de 
inhoud van artikel 1576 Ned. B.W. overneemt. Dit artikel luidt als 
volgt : ,Indien bij ontbinding van de overeenkomst wegens het niet 
nakomen door de koper van zijn verplichtingen de verkoper in betere 
vermogenstoestand zou geraken dan bij het in stand blijven van de 
overeenkomst vindt volledige verrekening plaats". Het wordt betwist 
of de lege lata dit artikel toepasselijk is op Nederlandse leases (formeel 
is het artikel gericht op huurkoop en overeenkomsten met zelfde strek
king) : de iure constituendo kan het een gunstige uitkomst bieden voor 
de lessee. 

20. Wanprestatie door de lessor. Wanprestatie door de lessor is een 
vrij teoretische hypotese bij finance leasing, minder teoretisch bij service 
leasing of operating leasing. Zij is echter niet volledig denkbeeldig. 
Een concreet voorbeeld van wanprestatie zou kunnen geleverd worden 
door de verkoop van het geleasd object, die het lichten van de optie in 
gevaar zou kunnen brengen. 
Bij wanprestatie van de lessor wordt deze op de gebruikelijke wijze 
aangesproken door de lessee. 

C. RECHTEN VAN DE LESSEE TEGENOVER DE LEVERANCIER. 
GEBREKEN AAN DE ZAAK 

21. Bij finance-leasing is in de regel een derde betrokken die wij tot 
hiertoe leverancier noemden (het kon een fabrikant of importeur zijn). 
De lessee komt met hem in contact voor de levering van het object. 
Begrijpelijkerwijze pogen de leasingmaatschappijen oak op deze 
leveranciers, die de onderhandelingen voerden met de lessee de waar
borgplicht te doen terugvallen. 

Hierbij moet de lessor echter rekening houden met het feit dat hij, uit 
de aard van het contract gehouden is aan de huurder het rustig genot 
van de zaak te doen hebben (art. 1719 B.W.) en verder dat hij vrij
waring verschuldigd is voor alle gebreken aan het verhuurde goed, die 
het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht hij die gebreken niet 
hebben gekend (art. 1721 B.W.). Exoneratiebedingen en afwijkingen 



van de twee voorgemelde artikelen - die in alle typecontracten voor
komen - moeten rekening houden: met het feit dat zij niet mogen uit
monden op een algehele ontkenning van de plicht het genot te ver
schaffen tijdens de huur: anders zou het contract zonder voorwerp 
worden (1133 B.W.) (1). Daarom zullen bepaalde verplichtingen in 
verband met gebreken steeds blijven rusten op de lessee in de mate 
hierna bepaald. 

Wat betreft zichtbare gebreken stellen zich geen concrete problemen: 
de verhuurder is ontslagen van de in artikel 1721 BW. omschreven vrij
waring indien het gebrek aan de verhuurde zaak zichtbaar was bij de 
totstandkoming van de huurovereenkomst en de huurder zich ervan 
rekenschap had kunnen en moeten geven (2). Bij de ontvangst tekent 
trouwens de lessee altijd voor ontvangst in goede staat. 

Wat betreft verborgen gebreken is de toestand meer genuanceerd 
(ondanks de exoneratiebedingen). 
De typecontracten bepalen dat de verhuurster de verborgen gebreken 
niet waarborgt en dat zij aan de huurder alle rechten afstaat die zij 
(lessor) tegenover de verkoper van het gehuurde materieel zou kunnen 
hebben uit hoofde van verborgen gebreken. 

Het is niet altijd duidelijk in hoeverre y:oor de lessee de mogelijkheid 
bestaat de leverancier aan te spreken. Deze afstand van recht wordt 
meestal geconstrueerd als een beding ten voordele van een derde (3) 
waarbij de lessor ten voordele van de lessee bedingt met de leverancier 
dat de lessee de aanspraken zal kunnen doen gelden die de lessor zou 
hebben tegenover de leverancier ; de aanvaarding geschiedt door de 
ondertekening van de lease. 

Deze rechtsfiguur heeft echter oak haar beperkingen. Het feit dat de 
lessor zijn rechten aan de lessee afstaat plaatst deze laatste nag niet in de 
positie van een norrnale huurder die recht heeft op het genot tijdens 
gans de contractsperiode. Bepaalde vorderingen zijn wettelijk voorbe
houden aan de koper en kunnen niet afgestaan worden aan de lessee : 
dit geldt essentieel voor de mogelijkheden tot ontbinding geboden door 
artikel 1610 en 1644 B.W. Het is op die basis dat de rechtbank te 
Vervins (4) terecht de leasingmaatschappijen verplicht heeft in te 

(1) In deze zin: Trib. Com. Parijs, 19 mei 1970, J.C.P., 1971, 16766 met noot J. M. 
LELOUP;- Zie oak: Cass., 18 juni 1941, Pas., 1941, I, 244;- DE PAGE, deel IV, blz. 458c. 
(2) Cass., 4februari 1960, R.W., 1960-1961, 990; Pas., 1960, I, 631. 
(3) In deze zin: MoKHTAR-BEY, De la symbiotique dans le leasing et le credit-bail mobilier, 
Parijs, 1970; - Zie oak: Trib. Comm. Paris, 19 mei 1970, ].C.P., 1971, 16766 met noot 
LELOUP. 
(4) Rb. Vervins, r8 aprilr967, J.C.P., 1968, nr. 15291, met noot LELOUP. 
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staan voor gebreken die een mogelijkheid tot ontbinding van de 
overeenkomst inhouden (r). 

In de praktijk kan een oplossing bereikt worden door het opnemen in 
de lease van de clausule dat de lessor zich verbindt om dergelijke aan
spraken te doen gelden tegen de leverancier (zij het dan op kosten van 
de lessee). Ongeacht dit beding zou de uitvoering te goeder trouw van 
de overeenkomsten trouwens eisen dat de lessor dit zou doen ten be
hoeve van de lessee ( 2). 

Volledigheidshalve kunnen wij nag vermelden dat de lessee desgeval
lend rechten kan doen gelden tegenover de leverancier op grand van 
productaansprakelijkheid (3); dit blijft echter een uitzonderlijk ver
haalmiddel dat de normale contractuele rechten van de lessee in effi
cientie niet benadert. 

D. FAILLISSEMENT VAN DE LESSEE 

22. De rechten van derden schuldeisers van de lessee worden schijn
baar bedreigd door de leasing-formule, daar de lessor principieel het 
recht heeft bij faillissement het object terug te vorderen en de toekoms
tige huurtermijnen op te eisen; dit op grand van expliciete clausules 
in de contracten (4). 

In de mate dat leasing niet misbruikt wordt om een verkapte vorm 
van verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht te raeliseren, kan de 
rechtspositie van de lessor niet betwist worden, oak al maakt het 
geleasd object deel uit van het schijnbaar patrimonium van de lessee (5). 
Principieel bestaat er oak wegens de staat van faillissement geen be-

(1) Dit suggereert de vraag welke de rechten zijn van de koper-lessor t.a.v. de leverancier 
wanneer de lease tengevolge van zware gebreken wordt verbroken. Het vonnis van de 
Tribunal de commerce te Parijs dd0 19 mei 1970 kiest de correcte oplossing: de koper moet 
het object teruggeven aan de verkoper en deze laatste moet het verschil betalen tussen de 
betaalde koopprijs en het bedrag der reeds betaalde huursommen (waarbij nag een dee! van 
verloren winst ten titel van lucrum cessans aan de lessor wordt toebedeeld). 
(2) KEIJSER, J. A.M. P., o.c., biz 89; KEYSER merkt terecht op dat de lessor hierbij belang 
heeft om de zekerheidswaarde van het object in stand te houden. 
(3) Cass., 12 december 1958, Pas., 1959, I, 383; - R.C.].B., 1959, 204, met noot VAN 
HECKE) 

(4) Dit uitdrukkelijk ontbindend beding is geldig: zie FREDERICQ, Traite de droit commer
cial, VII, nr. 360. 

(5) Het !outer feit dat principieel een plaatje gehecht wordt aan het materieel is geen vol
doende duidelijk teken dat het materieel niet behoort aan de lessee. Zie Ministerieel Besluit 
van 23 februari 1968, en commentaar op dit Besluit door VEROUGSTRAETE, I., L~ Contrat de 
leasing, R. Banque, 1969, nr. 27. 



zwaar, tegen het beding dat de toekomstige huur onmiddellijk eisbaar 
wordt. (1). 

Uiteraard moet een ander standpunt ingenomen worden indien de 
lease beschouwd wordt als een verkoop op afbetaling. Dit wordt hier 
echter niet in beschouwing genomen (2). 

E. BOEKHOUDING VAN DE LEASE 

23. Het probleem van de boeking van de leases in de jaarstukken van 
de vennootschappen- vooral deze van de lessee- heeft ruime aan
dacht uitgelokt vooral. wat betreft de fiskale balans. 

Waar goed koopmansgebruik geldt als norm van de boekhouding kan 
inderdaad de vraag gesteld of niet moet gegrepen worden naar de 
categorie van economische eigendom meer dan van juridische eigen
dom om de jaarstukken op te stellen. In deze optiek zouden heel wat 
finance leases kunnen beschouwd worden als een economische over
dracht van eigendom aan de lessee, terwijl andere alleen tijdelijke 
overdrachten van gebruik zouden zijn. 

Deze weg werd opgegaan, o.m. in de V.S. en in Duitsland (3). Twee 
verschillende metodes worden voorgesteld voor de boeking : operating 
method en financial method. Grof geschetst steunt deze laatste op een 
kapitalisatiebeginsel: de lessee neemt op het actief de waarde op van 
het object (waarde op grond van dewelke de lessor de huurprijs here
kent) en kapitaliseert op het passief de huurtermijnen. De huurtermij
nen zijn onder te verdelen in een deel interesten en kosten en een deel 
aflossing: alleen de eerste mogen als bedrijfsuitgave beschouwd 
worden. De lessor neemt in zijn actief een gekapitaliseerde vordering 
op de lessee op. 
Het probleem is niet zozeer de gepaste methode te vinden dan wel te 
weten wanneer juist de financial method opportuun of geboden is. 
In Duitsland werden hiervoor zeer preciese criteria aangegeven voor 
de leases met koopoptie : de financial method zal toegepast worden 
telkens de basishuurtijd minder dan 40 %of meer dan 90% van de 
normale gebruiksduur van het materieel of wanneer, bij een huurtijd 
gelegen tussen 40 %en 90 %van deze gebruiksduur, de prijs voor het 

(1) Strafbedingen zijn aan de massa tegenstelbaar. Het bedrag is een vordering in de masas: 
VAN RrJN, Principes de droit commercial, IV, 324. 
(2) Over de gevolgen van de kwalificatie als verkoop op afbetaling: zie VANWIJCK-ALEXAN-
DRE, O.C., blz. 51. . 

(3) Accounting Principles,. Opinion nr. 5 en nr. 7 van A.P.B., New York, 1971; - Erlass, 
19 april 1971. 
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lichten van de optie lager ligt dan de waarde die zou opgeleverd wor
den door lineaire afschrijving van de waarde van het object. 

24. In Belgie zijn er geen formele voorschriften de lege lata. 
Aansluitend bij de gedragslijn die werd ontwikkeld door de ,Aanbe
velingen omtrent de door de vennootschappen gepubliceerde voor
lichting" beveelt de Bankcommissie aan dat de vennootschappen over 
leasing de passende vermeldingen in de orderekeningen zouden aan
brengen; de leasingverbintenis moet tenminste worden geraamd op 
het gedeelte van de in het contract bepaalde niet vervallen gespreide 
stortingen dat de afschrijvingen in hoofdsom van de in leasing gena
men goederen vertegenwoordigt ( r ). In het Boekhoudplan voorgesteld 
door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven komt een analoge 
bekommernis tot uiting in het antwerp over artikel 8. 

Verder kan nag pro memorie vermeld worden dat het Ministerieel 
Besluit van 23 februari 1968, dat de leasingmaatschappijen reglemen
teert, aan de lessors, die niet uitsluitend leasingverrichtingen doen, 
oplegt een afzonderlijke boekhouding te voeren over deze leasingver
richtingen. 

§ 3. Onroerende leasing 

A. KWALIFICATIE VAN DE LEASING VAN ONROERENDE 
GOEDEREN (2) 

25. Leasing van onroerende goederen (3) heeft weliswaar zekere ge
meenschappelijke kenmerken met leasing van roerende goederen: 
beide zijn kredietvormen die beroep doen op de mechanismen van het 
huurcontract. Nochtans zijn er oak zeer belangrijke verschilpunten die 
moeilijk in een algemeen concept kunnen uitgedrukt worden omdat 
onroerende leasing zeer veel varianten kent en oak een sterk indivi
dueel karakter draagt. 
Enkele basiskenmerken vindt men terug in alle leases hoofdzakelijk 
dank zij een van de uitvoeringsbesluiten van de wet op de B.T.W., nl. 
het Koninklijk Besluit nr. 30 van 28 december 1970, dat bepaalt in 
welke gevallen de belasting op de toegevoegde waarde toepasselijk is op 

(r) Verslag Bankcommissie, I970-197I, biz. 159 
(:z) Het belang van de kwalificatie is geringer dan bij roerende leasing. Slechts occasioneel 
zal het belang ervan blijken. Zie infra, nr. 27, 33, 34, 35, 36. 

(3) Wij behandelen slechts finance lease van onroerende goederen, d.i. leasing waarbij de 
lessor zijn investering terugwint op een lessee tijdens een ,onhe rroepelijke peri ode". 



financieringshuur van onroerende goederen (I). Volgens het Konink
rijk Besluit kan onroerende leasing slechts als levering van diensten 
worden aangemerkt wanneer zij voldoet aan de volgende voorwaarden : 

, I. Het contract moet betrekking hebben op gebouwde onroerende goederen die 
opgericht of verkregen werden door de onderneming die gespecialiseerd is in 
onroerende financieringshuur overeenkomstig de gespecificeerde aanwijzingen 
van de toekomstige leasingnemer om door hem in de uitoefening van zijn handels
of nijverheidswerkzaamheid te worden gebruikt; 

2. Het genot van de gebouwen en van de grond waarop ze zijn opgericht moet aan 
de leasingnemer worden toegestaan op grond van een niet opzegbaar en niet-eigen
domsoverdragend contract ; 

3. de leasingnemer moet de mogelijkheid hebben om bij het einde van het contract 
tegen een prijs waarvan de vaststellingscriteria in dat contract zijn bepaald, de 
zakelijke rechten over te nemen die de leasinggever bezit op de goederen die het 
voorwerp zijn van de overeenkomst; 

4· het totale bedrag van de sommen die door de leasingnemer moet worden be
taald tijdens de duur van het contract en ingevolge de eventuele lichting van de 
onder 3· bedoelde optie, moet het de leasinggever mogelijk maken het geinvesteer
de kapitaal, verhoogd met de interesten en financiele lasten van de verrichting, 
integraal weder samen te stellen''. 

Paragraaf I onderstreept het element van specificiteit dat oak bij 
roerende leasing kenmerkend is. (artikel I, K.B. van 10 november I967, 
zie nr. 8). Gespecificeerde aanwijzing wijst er nag niet noodzakelijk op 
dat het gebouwd onroerend goed uitsluitend voor de lessee nuttig kan 
zijn: men merkt integendeel een tendens leasing slechts toe te staan 
voor goederen die een zekere realisatiewaarde kunnen opleveren en 
daarom oak een zekere standaardconfiguratie hebben. 

Paragraaf 2 beschrijft het contract zonder het nader te kwalificeren. 
In feite werd vooral gedacht aan erfpacht (2). Volgens de tekst volstaat 
het dat de lessee geen eigendomsrecht verkrijgt (huurkoop is dus uit
gesloten) en dat het contract niet opzegbaar is (3). 

Paragraaf 3 bepaalt dat de lessee de mogelijkheid moet hebben bij het 
einde van de huur de zakelijke rechten over te nemen op het goed. 
Als zakelijke rechten worden essentieel bedoeld eigendomsrecht op 
grand en gebouwen. 

Paragraaf 4 tenslotte impliceert dat de lessor niet per se het volledig 
geinvesteerde kapitaal (verhoogd met interesten en lasten) integraal 

(1) Staatsblad, 30 december 1970. Toepassing van de B.T.W. op de leasing verrichting laat 
toe de in het voorgaande stadium betaalde B. T.W. af te wentelen op de lessee. 
(2) Het Verslag van de Senaatscommissie voor Financien over het antwerp wetboek B.T.W. 
(Pari. Besch., Senaat, 1968-1969, nr.455) gewaagde van een langlopend en niet opzegbaar 
huurcontract. Van deze precieze formulering werd gewild afgeweken. 
(3) Vroegtijdige lichting van de optie is ook uitgesloten. 



------~·--~~~~~~---_ 

wedersamenstelt tijdens de lease zelf: oak het bedrag te betalen v66r 
het lichten van de optie zal bijdragen tot deze wedersamenstelling, wat 
betekent dat de jaarlijkse kanon of huurprijs oak rechtstreeks afhanke
lijk is van de restwaarde (grand en desgevallend gebouwen). 

Opmerkelijk tenslotte is het feit dat economische levensduur van de 
gebouwen en contractsduur niet noodzakelijkerwijze overeenstem
men (r). Een dergelijke voorwaarde was moeilijk te vervullen daar 
waar een schatting van de vermoedelijke gebruiksduur van nijverheids 
-of handelsgebouwen zeer moeilijk is en bovendien tegen de aard van 
onroerende leasing waar juist naar een zekere standardisatie van de 
gebouwen gestreefd wordt. 

26. Het schema dat het best beantwoordt aan de vereisten gesteld door 
het Koninklijk Besluit is dit waarbij de lessor het onroerend goed koopt 
bij een derde (of door een derde laat uitvoeren wat de gebouwen 
betreft) en het verhuurt aan de lessee (c.q. in erfpacht geeft aan de 
lessee). 

De basisovereenkomst, de eigenlijke lease, wordt naar gelang de duur 
van het contract, als huur of erfpacht gekwalificeerd. De gekozen 
contractsvorm beantwoordt oak aan de inhoud van de overeenkomst 
zodat geen noemenswaardig kwalificatievraag gesteld wordt. 

Wat betreft erfpacht ligt dit voor de hand omdat zowel bij leasing als 
bij erfpacht de lessor c.q. eigenaar zich bevrijdt van de materiele zorgen 
van de exploitatie van het onroerend goed terwijl de lessee c.q. erf
pachter het meest volstrekt economisch gebruik krijgt van het goed 
zonder juridisch eigenaar ervan te worden (tenzij desgevallend van de 
gebouwen ten voorlopige titel). 

Een meer concrete vergelijking van de gebruikelijke clausules van 
leases en van de meestal suppletieve vereisten gesteld door de wet van 
ro januari r824 op de erfpacht laat trouwens een treffend parallelllsme 
uitschijnen. 

Erfpachten worden gesloten voor een periode van 27 tot 99 jaar 
(art. 2 van de wet van ro januari r824) terwijl leases gesloten worden 
voor een duur van 25 tot 30 jaar (2). 

(r) Vgl. met equipment leasing: K.B. ro november 1967, artikel r, § 3 (supra, nr 8). 
(2) De duur is bepaald hoofdzakelijk door fiskale overwegingen (aanvaardbare afschrijvings
duur van de gebouwen). In de U.S.A. worden de leases doorgaans voor vee! langere duur 
gesloten. Het schoolvoorbeeld van sale lease-back, de lease door Allied Stores Corp. had een 
duur van ggjaar. Over dit bijzonder geval zie CARY, W., Corporate financing through sale and 
lease back of property, 62, Harv. L. Rev., r-27 (1948). 



De rechten van de erfpachter zijn uitgebreid: hij oefent aile rechten uit 
welke aan de eigendom van het erf verknocht zijn (art. 3), hij mag het 
goed verhuren, de bestemming van het goed wijzigen, het goed be
planten (I) en verbeteren, het in bepaalde grenzen met erfdienstbaar
heden verzwaren (art. 6). Hij mag eveneens zijn recht vervreemden 
zonder het aan de eigenaar te moeten mel den; zowel zijn recht als 
gebouwen mag hij met hypotheek belasten (2). 

De rechten van de lessee zijn nagenoeg dezelfde. Enkele afwijkingen 
zijn te noteren in verband met de vervreemding van het recht (3). 
Ook worden wijzigingen in de bestemming afkeurend behandeld door 
de lessors doch liever dan dit gewoon te verbieden verkiezen de lessors 
de leasing een aanvang te doen nemen op het ogenblik dat de gebou
wen zelf voltooid zijn en een wijziging in de bestemming onwaarschijn
lijk wordt. 

De verbintenissen van de lessee en erfpachter stemmen ook, overeen in 
verband met herstellingen (4), behoud van de waarde van het fonds 
en belastingen. 

Afwijkend is de risicoregeling (zie nr. 30) en vooral de berekening van 
de huurprijs of kanon. Waar in klassieke erfpacht de kanon enerzijds 
bescheiden was gelet op de verwachte meerwaarde van het onroerend 
goed die aan de eigenaar ten goede moest komen en anderzijds min of 
meer afgestemd was op de gebruikswaarde ervan voor de erfpachter, 
wordt de huurprijs bij leasing berekend als een fractie van de investe
ring van de lessor (meer interesten en kosten). 

Een fundamenteel gelijkenispunt is verder dat geen van beide, lease of 
erfpacht, eigendomsoverdracht verwezenlijken van het onroerend 
goed. Dit komt bijzonder duidelijk tot uiting in de rechten van 
partijen bij het beeindigen van de lease : de lessee geniet van een koop
optie die hij kan lichten mits betaling van een prijs die bepaald wordt 
aan de hand van vooraf bepaalde criteria (5). Deze prijs is nooit onbe
duidend en wijst uit dat de lessor volledig geniet van de eventuele 
meerwaarde van grond en gebouwen. 

(1) vandaar het woord emfyteose (e[L<pUnuew. = beplanten) 
(2) Brussel, 14 mei 1824, Pas., II, 122. 
(3) Deze wordt hetzij verboden, hetzij toegelaten mits aanvaarde solidariteit tussen cedent 
en cessionnaris. 
(4) De grate herstellingen komen echter oak ten laste van de lessee in afwijking van de regel 
gesteld onder artikels. 
(5) Er bestaan geen vaste formules, tenzij wellicht de mogelijkheid van een schatting door 
deskundige (de wijze van benoeming van de deskundige of het college van deskundigen 
wordt in het contract bepaald). De lessor krijgt soms de keuze tussen twee a 3 formules. 



27. Onroerende leasing gebeurt met altijd volgens het zoeven geschetst 
klassiek schema (r). De bijzonderste variante is wei deze waarbij de 
toekomstige lessee reeds eigenaar is van de grand en de lease eigenlijk 
aileen slaat op gebouwen opgericht door de lessor. De gebruikelijke 
constructie is dat de toekomstige lessee de grand in erfpacht geeft aan 
de toekomstige lessor met opstalrecht waarbij een jaarlijkse kanon door 
de lessor wordt betaald die ook verplicht is een bepaald bouwwerk op 
de grand op te richten en het verbod opgelegd krijgt de door hem 
opgerichte opstallen weg te nemen (2). De lessor geeft nude gebouwen 
in gewone huur aan de lessee die een huur betaalt die de lessor toelaat 
zijn investering weder samen te stellen. Duur van huurcontract en 
erfpacht vallen samen. 

Op het einde van het contract bestaan er twee mogelijkheden gesteld 
zijnde dat het huurcontract qua duur overeenstemt met de duur van 
de erfpacht : de gebouwen worden ofwel automatisch eigendom van 
de lessee door het louter beeindigen van de erfpacht zonder vergoeding 
voor de lessor (toepassing van artikel 8 van de wet op de erfpacht) 
ofwel moet de lessee eigenaar nog de restwaarde van de gebouwen beta
len. In de laatste hypothese krijgt de lessor de restwaarde van het ge
bouw doch uiteraard niet de meerwaarde van de grand (3) (4). 

Het lot van die formule hangt in grate mate af van de fiscale behande
ling ervan. De administratie van directe belastingen heeft in haar 
commentaren haar standpunt weergegeven betreffende een analoog 
contract, namelijk deze waarbij een gemeentelijke overheid of een 
financieringsvennootschap een stuk grand aan een industrieel verkoopt 
met voorbehoud van het recht van opstal en op het stuk grand een 
nijverheidsgebouw opricht dat zij verhuurt aan de industrieel voor een 
termijn van maximum I 5 jaar. Tijdens de huur betaalt de industrieel 
het gei:nvesteerd kapitaal terug. Op het einde van de huur verstrijkt het 
recht van opstal en wordt de industrieel zonder vergoeding, eigenaar 

(2) In Frankrijk was tot 1967 het aantal varianten bijzonder groat om fiscale redenen. De 
Ordonnance van 28 oktober 1967 en het ermede gepaard gunstig regime van de SICOMI 
(Societe Immobiliere pour le Commerce et l'Industrie) hebben deze vrij ingewikkelde varian
ten grotendeels overbodig gemaakt. Cfr. over het stelsel van de SrcoMI: CozrAN, M., 
Le creditbail, Nouvelles techniques contractuelles, biz. 145 e.v., Montpellier 1970. 
(3) Dit stemt overeen met de regel van artikel 7 van de wet van 10 januari 1824 die bepaalt 
dat bij het eindigen van de erfpacht de erfpachter de gebouwen mag wegnemen waartoe hij 
uit kracht van de overeenkomst niet gehouden was. 
(3) Dit maakt deze variante weinig geschikt voor het financieren door vastgoedcertificaten. 
Cfr. VANWIJCK-ALEXANDRE, o.c., 48. 
(4) Deze variante zou niet te verwezenlijken zijn in het stelsel van het Ned. Ontwerp B.W. 
(art. s.7.r.II) (aan de erfpachter mag de bevoegdheid tot wegnemen niet ontnomen worden). 
Zie KEIJSER, J., o.c., biz. 42. 



van het gebouw. In een dergelijke overeenkomst ziet de Administratie 
geen huurcontract maar de concessie van een recht van opstal gepaard 
met een verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht van de op te 
richten nijverheidsgebouwen (1). 

Ook in gevallen die volledig aan de geschetste variante beantwoorden 
vindt de Administratie een koop-verkoop en geen huurcontract (z). 

Ook op het plan van de indirecte belastingen is de variante niet te 
beschouwen als leasing in de zin van het Koninklijk Besluit van 28 de
cember 1970, omdat zij onverenigbaar is onder meer met artikel 1 § 2, 

dat levering van gebouwen en van grand veronderstelt. Zij moet daar
om beschouwd worden als een levering van gebouwen in de zin van 
artikel9 § 3 wetboek B.T.W. (3). 

28. Zeer dicht bij deze variante staat ook de zogenaamde sale lease 
back van onroerende goederen. Letterlijk genomen beduidt sale 
lease back dat de toekomstige lessee een eigen bedrijfsgoed verkoopt 
aan een financieringsmaatschappij die de tegenwaarde ervan verschaft 
in geld aan de lessee en het verkochte goed verhuurt aan de lessee. Vaak 
verkrijgt de lessee ook een koopoptie op het gehuurde goed. 

Het economisch nut van deze formule is uiteraard krediet te verkrijgen 
op basis van d~ o~ereengekomen waarde van het verkochte pand -zon~ 
der de formaliteiten te moeten vervullen van een hypotheekstelling (4). 

Op zichzelf zou dit nog niet voldoende zijn om het beroep op deze 
formule uit te leggen: de ruime fiscale voordelen die bepaalde rechts
stelsels aan dergelijke verrichting gunnen is de hoofdreden van de 
sterke verspreiding van de lease back. 

In Belgie is de formule niet verspreid omdat het fiscaal regime juist 
niet aangepast werd aan de sale lease back. Mutatierechten zijn ver
schuldigd bij de eerste verkoop en dan nogmaals bij het lichten van de 
koopoptie door de lessee, zonder dat men met zekerheid kan weten of 
de administratie bij het lichten van de optie genoegen zou nemen met 
de conventionele waarde die onvermijdelijk lager zal liggen dan de 
verkoopwaarde (art. 36 B.T.W.). 

(r) De huurprijs wordt beschouwd als de terugbetaling van een lening in principaal en 
interesten. Comm. cit., 22.36.1 en 23.16. 
(2) AEBY, F., La location-financement d'imeubles, Rec. Gen., 1971, 2421; Cfr. Vragen en 
Antwoorden, Senaat, 8 maart 1966, 673. 
(3) Voor de gevolgen van deze kwalificatie op fiscaal gebied: MrNGUET, L., Le leasing immo
bilier et Ia T. V.A., Rapport aan de C.D. V.A. Luik, 2e seminarie, biz. 16. 
(4) Dit zou een nietigheidsgrond zijn. CALAis-AuLoY, o.c., 144. 
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Privaatrechtelijk gezien is sale lease back geen verkoop met recht van 
wederinkoop zoals bepaald in artikel 166o B.W., al ware het maar 
omdat de maximumduur in dit benoemd contract vijf jaar is. 

Het is eenfiduciaire eigendomsoverdracht in de mate dat de koopoptie 
op het einde van de lease een tweede eigendomsoverdracht onvermij
delijk maakt (om redenen van economische dwang). 

B. WEDERZI]DSE RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN 
PARTIJEN 

29. Precontractuele faze. Mutatis mutandis kunnen wij verwijzen naar 
hetgeen gezegd werd in nr. 15. De belangrijkste leasingcontracten 
gebeuren onder rechtstreeks toezicht van de lessor die als een ware 
bouwheer optreedt (bv. door de realisatie van de werken te laten ge
beuren onder toezicht van een eigen architect). De lessor heeft hier een 
veel duidelijker afgetekend technische rol dan bij roerende leasing (1). 

In sommige andere leasingoperaties is het de toekomstige lessee die 
contacten legt met de leverancier. Om deze te verbinden zolang de 
lessor zijn formele toestemming niet gegeven heeft tot de operatie vol
staat het dat de leverancier een eenzijdige verbintenis aangaat te bou
wen of te verkopen met het bijkomend beding dat deze verbintenis zal 
kunnen uitgevoerd worden ten voordele van de leasingmaatschappij 
die door de lessee zal gekozen worden (2). 

In beide gevallen zal de lessor, vooraleer zich definitief te verbinden te 
kopen of te doen bouwen, de huurovereenkomst of erfpacht te sluiten 
onder opschortende voorwaarde dat het goed verkocht c.q gebouwd 
wordt. In de tussenperiode wordt een vergoeding bedongen berekend 
op de investeringsschijven. Het juiste bedrag van de huurprijs of 
kanon is op dit ogenblik nog niet bepaald daar de juiste kostprijs nog 
niet bekend is. Wel worden de vaststellingscriteria van de prijs bepaald 
om te voldoen aan de eisen van artikel 1129 B.W. 

JO. Risicoregeling. De risico's wegen op de lessee. Dit geldt vooreerst 
voor het risico dat de levering niet of niet tijdig kon geschieden (in 
tegenstelling met wat voor roerende leasing dikwijls gedaan wordt). 

Ook tijdens de lease berust het risico bij de lessee in die zin dat hij 
verplicht wordt de huur verder te blijven betalen ook al is het genot 

(I) Voor minder beiangrijke fazen van de bouw kan de lessee optreden ais mandataris van de 
lessor. Hij draagt in dat gevai een zekere verantwoordeiijkheid voor het weisiagen van de 
operatie. Ais accessorium van de lease is dergelijk mandaat onherroepeiijk (AEBY, F., o.c., 
biz. I?). 
(2) VANWIJCK-ALEXANDRE, o.c., biz. 25. 
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verdwenen (r). Behoudens andersluidend beding is de lessee van zijn 
verbintenissen bevrijd indien hij de huur verder betaalt en is hij niet 
verplicht het tenietgegaan gebouw geheel of ten dele weder op te 
bouwen. 

Deze regeling wijkt af van de regeling van artikel 4 van de wet op de 
erfpacht volgens hetwelk ,de erfpachter generlei vrijstelling kan vra
gen van betaling der pacht, noch uit hoof de van vermindering noch van 
het geheel ophouden des genots. Zo niettemin de erfpachter gedurende 
vijf jaren van het geheel genot is beroofd geweest, zal hem kwijtschel
ding verschuldigd zijn voor de tijd van zijn gemis". Deze regel is 
suppletief; daarenboven kan oak met enige reden beweerd worden dat 
bij leasing de bouwverplichting nag meer essentieel is dan het verschaf
fen van voortdurend genot. 

De verzekeringsregeling vangt de meeste nadelen van deze regeling op. 
In de overgrote meerderheid van de gevallen worden de verzekeringen 
gesloten door de lessor wat betreft de gebouwen en wachttijd voor 
buitengebruikstelling. Het meubilair wordt door de lessee oak verplicht 
verzekerd (2). 

31. Betalingsplicht van de lessee. De huurprijs of kanon wordt berekend 
op louter mathematische wijze op grand van de investering gedaan 
door de lessor. De bestanddelen van de kanon zullen doorgaans zijn: 

a) intresten op het deel van de investering dat niet aan depreciatie 
onderhevig is (prijs voor grand, aktekosten, uitwinningsvergoedingen, 
registratierechten). 
b) interesten op het deel dat wel aan depreciatie onderhevig is 
(prijs betaald voor de aanneming, erelonen van architecten en dgl., 
prijs betaald voor het verwerven van tijdelijke rechten nodig voor het 
optrekken van het gebouw). 
c) integrale afschrijving van het gebouw. 

De prijs van de grand zal terug samengesteld worden bij het lichten 
van de optie. Deze formule bezorgt aan de lessor de meerwaarde 
van de grand. 
Een andere formule is natuurlijk denkbaar, namelijk deze waarbij oak 
de gefractioneerde betaling van de prijs van de grand inbegrepen 
wordt in de kanon. Indien de lessee dan opnieuw de waarde van de 

(1) Cfr. eveneens Cass., 18 juni 1941, Pas., 1941, I, 244, volgens hetwelk de verbintenis 
genot te verschaffen behoort tot de aard maar niet tot het wezen van een huurcontract. 
(2) Dergelijke verzekering is belangrijk waar geen erfpachtvorm gekozen werd. Zij laat toe 
bij huur van onroerende goederen het voorrecht van de niet betaalde verhuurder te doen 
overgaan op de vergoedingen (zie art. 20 § r Hyp. W.). 
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grond moet betalen bij het lichten van de optie, zal hij in feite twee
maal de waarde van de grond betaald hebben. 
Indexatie van de kanon of huurprijs is de regel in alle contracten. 

32. Wanprestatie van de lessee. De regelingen zijn sterk gei:ndividuali
seerd in de contracten. De meeste contracten bevatten een uitdrukke
lijk ontbindend beding bij zulke feiten als niet-betaling, faillissement, 
aanvraag van concordaat, fusie met andere ondernemingen. 
Dergelijke uitdrukkelijke bedingen zijn geldig bij erfpachtcontracten 
(voor huur : zie 1762 bis B.W.). 
De regeling van artikel 1760 B.W. kan reeds op zichzelf de lessor 
bevredigend beschermen. Nochtans vindt men vaak het beding dat bij 
verbreking door fout of nalatigheid van de lessee, deze laatste ook de 
toekomstige huurtermijnen verschuldigd is. 
Een dergelijke clausule stuit tegen de bezwaren die wij opperden in 
verband met equipment leasing. Daarom wordt door lessors een mil
dering aangebracht aan dit beding: indien de lessor erin slaagt in het 
jaar na de verbreking het goed weder te verhuren of te verkopen zal hij 
de opbrengst van verhuring of verkoop in de grenzen van het betaald 
strafbeding aan de lessee moeten terugbetalen. Om nog meer kracht bij 
te zetten aan hun rechten verlangen bepaalde lessees dat hun een on
herroepelijk mandaat wordt toevertrouwd een nieuwe huurder te 
vinden waarbij de lessm niet gerechtigd is de nieuwe lessee te weigeren 
tenzij wegens gegronde reden (1). 

33· Rechten van partijen op het einde van het contract. Bij het eindigen 
van een erfpacht heeft de erfpachter het recht het door hem gebouwde 
weg te nemen (tenzij indien hij verplicht was die gebouwen op te 
richten) (art. 8. W. 10 januari 1824). 
De eventuele vergoeding voor de gebouwen maakt steeds het voorwerp 
uit van een uitdrukkelijke regeling. 
Waar het contract niet is gesloten onder vorm van een erfpacht wordt 
in elk geval de toepassing van artikel 555 B.W. expliciet uitgesloten. 
Dit artikel is bezwaarlijk verenigbaar met de minutieuse berekening 
van de kostprijs van lessee en lessor en met de uitgebreide rechten die de 
lease wil bezorgen aan de lessee. 

Ook bij het beeindigen van het contract kan zich teoretisch de vraag 
stellen of de lessor laesio niet zou kunnen inroepen indien hij de optie 

(I) BouLAY, P., Etude de cas, Nouvelles techniques contractuelles, Montpellier, 1970, 
biz. I54· 
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laat lichten voor een te geringe waarde (I674 B.W.). Voor een dergelijk 
geval, dat wel teoretisch zal zijn, zal de lessee beroep moeten doen op de 
,dual potentiality" van zijn betalingen waarbij een deel van de huur
prijs wordt beschouwd als een voorafbetaling van de koopprijs (I). 

C. RECHTEN TEGENOVER DE LEVERANCIER. 
VERBORGEN GEBREKEN 

34· Exoneratiebedingen zijn hier ook algemeen zoals bij equipment 
leasing en zijn geldig in de mate aangeduid in nr. 2I. In toepassing van 
artikel I I 62 B. W. zullen zij restrictief worden ge!nterpreteerd. 

Bijzondere aandacht verdient de toepassing van artikelen I792 en 
2270 B.W. De vordering tot aansprakelijkheid gaat van rechtswege 
over op de verkrijger. Dit laat aan de huurder niet toe dergelijke vor
dering in te stellen (2). In de mate dat leasing een bonafide verhuring is, 
heeft de lessee dan ook geen recht dergelijke vordering in te stellen. Het 
recht kan nochtans overgedragen worden aan de lessee hetgeen dikwijls 
gedaan wordt onder vorm van een beding ten voordele van een derde. 

Met de vergoeding moet het goed herbouwd worden (de lessee krijgt 
deze verplichting opgelegd in de lease, samen met de last de grote en 
kleine- herstellingen uit te voererr). Door natrekking wordt de lessor 
eigenaar van het nieuw gebouw. 

D. FAILLISSEMENT VAN DE LESSEE 

35. In tegenstelling met wat het geval was bij roerende leasing behoort 
het geleasd goed niet tot het schijnbaar patrimonium van de lessee. 
De eigendomstitel van de lessor getuigt hiervan evenals de overgeschre
ven erfpacht (in toepassing van art. I Hyp. W. (3). 

Het komt er in feite weinig op aan te weten of de lease in feite een 
verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht was of een verhuring 
daar in principe zulk eigendomsvoorbehoud aan derden tegenstel
baar is (4). 
Ook het recht op ontbinding van de verkoop en van de verhuring bij 
faillissement blijven bewaard (s). 

(I) CALAIS-AULOY, o.c., 143· 
(2) DELVAUX, A., Traite juridique des batisseurs, 1968, biz. 671. 
(3) Te noteren valt dat in de praktijk lessor en lessee twee contrakten maken. Een is vrij 
beperkt en wordt overgeschreven; het ander, meer gedetailleerd blijft geheim. 
(4) FREDERICQ, L., Traite de droit commercial belge, VII, 469. 
(5) FREDERICQ, L., Traite de droit commercial belge, VII, 430; Artikelz8 Hyp. W. verbindt 
dit recht aan het voorrecht van artikel 27. 
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E. HA:N'DELSRECHTELiJKE REGELEN 

36. De wet op de handelshuur. De wet op de handelshuur vindt in de 
meeste gevallen iiberhaupt geen toepassing op leasing. 
Vooreerst geldt hiervoor een formele reden, namelijk dat deze wet niet 
toepasselijk is op erfpachten(1). Een bijkomende en niet minder belang
rijke reden is dat de wet op de handelshuur slechts betrekking heeft op 
onroerende goederen geschikt voor het uitoefenen van een kleinhandel 
of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact is 
met het publiek. Dit brengt aileen leases van detailwinkels in het ma
terieel bereik van de wet ( 2). 

Bepaalde wetsartikels zijn bepaald hinderlijk voor de evolutie van 
dergelijke leases gelet op het feit dat heel wat regels regels van dwin
gend recht zijn. 
De bepaling van artikel 3 § 3 volgens dewelke de huurder de lopende 
huur kan beeindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode is in 
het bijzonder te weren. Deze bepaling werd ingelast om te vermijden 
dat de huurder bepaalde verplichtingen zou moeten blijven dragen die 
voor hem te zwaar zijn geworden (3). Strafbedingen die erop zouden 
uitmonden dat bij verbreking de lessee het ganse bedrag van de toe
komstige huurtermijnen zou moeten betalen zouden uiteraard om 
dezelfde reden nietig zijn. 

De typisch financiele aard van de verrichting maakt wederverhuring 
nochtans zeer moeilijk voor de lessor zodat deze een verlies zallijden 
dat de kans loopt des te groter te zijn naarmate de gebouwen meer 
werden afgestemd op de specifieke behoeften van de lessee. Het is om 
die reden dat de Franse wet op de creditbail de toepassing uitsluit van 
de Franse wet op de handelshuur die in analoge termen als de Belgische 
wet is opgesteld wat de opzegmogelijkheid betreft van de huurder 
van handelshuizen (Ordonnance 28 septembre 1967, art. 2). De lege 
ferenda is een aanpassing van de wet vereist. 

De iure constituto kan de lessor gedwongen zijn te bewijzen dat hij 
in feite niet wilde verhuren doch verkopen en dat er in de lease ook 
een deel terugbetaling van kapitaal schuilt: daar beide elementen van 
de huur, terugbetaling van kapitaal en vergoeding voor het genot, 
onafscheidbaar zijn, zou de toepassing van artikel 3 kunnen worden 
uitgesloten (4). 

(1) Cass., 14januari 1965, R. W., 1965-1966, 344· 
(2) In deze zin: CALAis-AuLoY, o.c., biz. 142. 
(3) Cfr. A.P.R., Tw., Huur van handelshuizen, nr. 12. 

(4) In de mate dat het contract niet in feite een verkapte verkoop is. 
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Een ander probleem stelt zich bij de toepassing van artikel 6 van de 
wet van 30 april 1951 (driejaarlijkse herziening van de huurprijs). 
De klassieke herziening is een nonsens waar de huur berekend wordt 
aan de hand van louter financiele criteria. Daarom zal de rechter, die 
ten deze een appreciatiebevoegdheid beschikt, dergelijke vorderingen 
tot herziening gewoon afwijzen. 

De andere beschikkingen van de wet of van het recht op de handels
huur schijnen mij niet onverenigbaar met leasing. Indexclausules in 
het bijzonder zijn toegelaten bij handelshuur hetgeen een conflict 
vermijdt met leases die eveneens indexclausules bevatten. 

37· ]aarrekeningen. De Bankcommissie heeft in haar Jaarverslag 
1970-1971 laten weten dat zij wenste dat in de jaarrekeningen de 
verbintenis van de lessee erfpachter tenminste zouden worden geraamd 
op het gedeelte van de in het contract bepaalde niet vervallen gesprei
den stortingen dat de afschrijving in hoofdsom van de in leasing 
genomen goederen vertegenwoordigt (1). 

De Bankcommissie schijnt aldus de lessee te beschouwen als de eco
nomische eigenaar van het onroerend goed. 
Dit standpunt is wellicht te absoluut. Elk individueel contract zal 
uitwijzen in welke mate de lessee een economisch eigendomsrecht 
verworven heeft. De lege ferenda kan men het wenselijk achten dat 
algemene criteria worden vastgesteld die toelaten op een of andere 
wijze de verrichting te boeken. 

SOMMAIRE 

LE CONTRAT DE LEASING FINANCIER - ELEMENTS DE DROIT CIVIL 

La croissance du volume des operations de leasing en Europe occidentale porte a 
s'interroger sur le regime juridique de ces contrats. Ce regime sera analyse 
successivement pour le leasing sur meubles et sur immeubles. 

Le leasing financier de meubles (equipment leasing) suppose formellement Ia vente 
d'un bien de production par un industriel a un etablissement financier lequel a 
son tour donne l'equipement en location a un utilisateur. II s'agit en fait d'un 
financement qui fait appel aux mecanismes du louage. 

La qualification juridique d'un tel contrat est malaisee et n'est pas precisee par la 
loi beige. La volonte des parties, bailleur et locataire, est assurement de se tenir 
dans les limites d'un contrat de location de meubles as,sorti d'une promesse unila
terale de vente au profit du locataire. Certaines particularites du contrat, dues a 

(1) Jaarverslag 1970-I97I, biz. 159· 



son caractere financier notamment le fait' que le bail est conclu pour la duree 
presumee d'utilisation du materiel et qu'il est non resiliable, indiquent que la quali
fication choisie par les parties n'est pas necessairement adequate. II semble nean
moins possible de considerer que les parties ont de fait conclu un contrat de louage. 
lorsqu'elles ont veille ace que I' option d'achat ne puisse etre levee que pour une 
somme non symbolique et a ce que le bailleur, quoiqu'institution financiere, 
prenne a sa charge certaines obligations incombant au bailleur de droit commun. 
Une telle qualification, qui permet de se conformer a la volonte des parties est 
preferable a celle qui ne voit dans le leasing qu'une vente avec reserve de propriete 
ou une location-vente deguisees: lorsque ces dernieres qualifications, etant donne 
les termes d'un contrat determine s'imposent neanmoins, il faudrait meme consi
derer que les parties n'ont pas conclu un veritable contrat de leasing. 

Les contrats-type font peser de lourdes charges sur les locataires. La jurisprudence 
est d'ailleurs amenee a essayer par le biais des principes generaux du droit des 
obligations, a retablir l'equilibre des prestations. Ceci vaut en particulier pour 
!'application des clauses penales draconiennes en cas de resolution anticipee. 
D'autre part les bailleurs se dechargent souvent au maximum des obligations qui 
leur semblent difficilement conciliables avec leur natured' etablissement financier. 
lei egalement, et specialement en ce qui concerne les clauses d' exoneration de 
responsabilite contractuelle, la jurisprudence fait un effort pour concilier ces 
clauses (en reduisant leur portee) avec lanature d'un contrat de bail. 

Si sur le plan juridique pur, la nature de bail du contrat se trouve amplement 
confirmee par la jurisprudence, sur le plan economique il y lieu d'admettre que le 
contrat de leasing realise un transfert de propriete economique. II faut des lors 
tirer les consequences de ce fait sur le plan de la comptabilite des entreprises et sur 
le plan fiscal et considerer le bien loue comme un acquet a amortir. 

Le leasing immobilier qui porte sur un fonds et un immeuble bati offre une image 
plus complexe que le leasing mobilier dans la mesure ou les contrats sont plus 
individualises. II semble que dans la plupart des cas les parties choissisent a bon 
droit la forme du bail de longue duree ou de I' emphyteose pour regir leurs rela
tions. En effet, dans le leasing immobilier le bailleur met a la disposition du 
locataire pour une longue duree et par un contrat non resiliable un immeuble 
contre paiement d'une redevance qui assure, avec le prix qui sera a payer lors de la 
levee eventuelle d'une option d'achat, l'amortissement de son investissement. 
C~rtains indices sont revelateurs du fait qu'un tel contrat est un bail: !'option 
d'achat ne peut etre levee que contre paiement d'une somme qui n'aura rien de 
symbolique puisqu'elle representera au minimum la valeur du terrain et que le 
bailleur beneficie en fait de la plus value du terrain (et de l'immeuble). 

Dans certains pays le leasing immobilier se deroule encore suivant d'autres formes, 
dont le sale lease back et la location sur immeubles seuls sans fonds : ces formes 
sont fiscalement peu avantageuses et par consequent peu pratiquees. Elles s~ppo
sent en outre une autre qualification juridique. 

Dans les contrats de leasing immobilier, les charges reciproques des parties sont en 
general mieux equilibrees qu'en matiere de leasing mobilier. On constate que le 
bailleur prend plus souvent des responsabilites a sa charge: ce fait se manifeste 
singulierement dans le role technique que joue le bailleur tout au long de la vie du 
contrat. 

On peut d'ailleurs se poser la question si dans la plupart ses cas il y a bien lieu de 
parler d'un transfert de propriete economique. 
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SUMMARY 

FINANCE LEASING IN PRIVATE LAW 

Lease is not a recent device for obtaining the use of industrial equipment but the 
phenomenon that was standardized and became popular under the name leasing is 
largely a postwar creation. 

The notion of leasing (as far as equipment leasing is concerned) is rather difficult to 
define because the concept covers a large variety of agreements from true leases to 
various kinds of sales. The economic purpose of the parties is however clear: 
the lessee wants to have the use of the equipment for a certain amount of time; 
the lessor instead of selling directly the product to the lessee or lending him the 
money to buy it lets the property to the lessee eventually after having acquired 
title to this property from the manufacturer. The lessor expects to recover, the cost 
of the equipment from one lessee either exclusively through rentals or partly 
through rentals and salvage value after rental. 

Whether such an agreement can still be considered as a true lease or should better 
be seen as an instalment sale or a hire purchase is doubtful. It is submitted that 
whenever the lessee has the option to become the owner of the property for more 
than a nominal consideration (after expiry of the lease) and the lessor retains 
certains duties of the ,normal" lessor, such contracts can be considered as true 
leases. The interpretation of the individual contracts should anyway be done with 
the fact in mind that parties expressly wished to conclude a lease and not a sale and 
that everything possible should be done to give effect to the chosen qualification. 

The usual provisions of the contracts bring some hardship on the lessee which 
Belgian Courts have tried to soften by means of the application of general contract 
rules. Penal clauses have that way been ruled out or softened while the no-warranty 
provisions have also been !imitatively interpreted. 

Even if the lessee can in a legal point of view be considered as a real lessee, he is a 
kind of economical owner of the equipment. For tax and accounting purposes, he 
should therefore activate the equipment on his balance sheet. 

The notion of leasing of real estate is more complex than equipment leasing as the 
contracts in this field are highly differentiated. 
It is submitted that the way such leases are made in Belgium squarely puts such 
agreements in the categorie of the traditional long term lease of ,emphyteose", to 
which an option to buy is added. The lessor recovers mostly his investment on the 
buildings through the rentals during the lease : he will benefit from any increased 
value on the land (which he usually will sell at the expiry ofthe lease). 

Sale lease back of real estate is not in favour in Belgium: instead of giving the tax 
break such device gives in other cotintries, it is a tax disaster in Belgian taxation 
law. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER LEASINGVERTRAG - BESTIMMUNGEN DES BURGERLICHEN RECHTS 

Die Zunahme der Leasinggeschafte in West-Europa reizt zum Nachdenken tiber 
die Frage nach der rechtlichen Regelung dieser Vertrage. In diesem Beitrag wird 
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der Leasing von Mobilien und lmmobilien der Reihe nach auseinandergesetzt. 

Der Leasing von Mobilien (equipment leasing) setzt formlich den Verkauf eines 
Produktionsmittels durch einen lndustriellen an ein Kreditinstitut voraus, das 
seinerseits diese Anlage einem Produzenten vermietet. Eigentlich handelt es sich 
urn eine Finanzierung die die Technik des Mietvertrages anwendet. 

Die rechtliche Qualifikation eines solchen Vertrages ist schwierig; sie wird in 
belgischen Recht auch nicht naher bezeichnet. Gewiss beabsichtigen die Parteien, 
der Mieter und der Vermieter, einen Vertrag zur Vermietung von Mobilien, mit 
einem Ankaufsrecht zugunsten des Mieters verbunden, abzuschliessen. Bestimmte 
Eigenarten des Vertrages, die aus seinem finanziellen Charakter hervorgehen, wie 
der Umstand class die Laufzeit des Vertrages durch die vermutliche Benutzungs
dauer der Anlage bestimmt wird und class eine Ki.indigung vertraglich ausge
schlossen ist, deuten an class die von den Vertragsparteien gewahlte Qualifikation 
nich notwendigerweise angemessen ist. Man darf aber den von Parteien geschlos
senen Vertrag eigentlich als einen Mietvertrag betrachten, wenn sie dafi.ir Sorge 
getragen haben, class das Ankaufsrecht nur gegen einen nicht symbolischen 
Geldbetrag ausgelibt werden kann, und class der Vermieter, obwohl es sich urn ein 
Kreditinstitut handelt, einige Verpflichtungen, die dem Vermieter nach gemeinem 
Recht obliegen, zur Last nimmt. Eine solche Qualification, die es ermoglicht den 
Willen der Parteien zu beri.icksichtigen, ist einer Qualifikation die den Leasing
vertrag nur des verkappten Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt oder Mietkauf 
betrachtet, vorzuziehen. Wenn in Anbetracht des Wortlauts eines bestimmten 
Vertrages diese letzten Qualifikationen sich aber aufdrangen ,dann muss man sich 
sogar abfragen, ob die Parteien i.iberhaupt einen echten Leasingvertrag abge
schlossen haben. 

Die Typevertriige legen dem Mieter viel zur Last. Die Rechtsprechung versucht 
i.ibrigens das Gleichgewicht der Leistungen mittels der allgemeinen Grundregeln 
des Schuldrechts wiederherzustellen. Dies ist vor allem der Fall bei der Anwen
dung der oft drakonischen Vertragsstrafen bei vorzeitiger Aufhebung des Vertra
ges. Anderseits befreien sich die Vermieter oft im hochstmi:iglichen Grade von 
diesen Verpflichtungen die ihnen mit ihrem Statut eines Kreditinstitutes unver
einbar scheinen. Auch hier, und besonders bezliglich der Freizeichnungsklauseln, 
bemi.iht sich die Rechtsprechung urn diese Klauseln (durch Verminderung ihrer 
Tragweite) mit dem Wesen eines Mietvertrages zu vereinigen. 

Im rein juristischen Bereich wird der Mietcharakter des Vertrages vollkommen 
von der Rechtsprechung bestatigt; im wirtschaftlichen Bereich dagen soU anerkannt 
werden class der Leasingvertrag eigentlich eine wirtschaftliche Eigentumsi.ibertra
gung verwirklicht. Aus diesem Umstand sollte man deshalb Folgerungen auf dem 
Gebiet der Buchflihrung des Betriebes und der Steuersachten ziehen und das 
gemietete Gut als absetzbaren Erwerb betrachten. 

Der Leasing von Immobilien, der ein Grundsti.ick und ein Gebaude zum Gegen
stand hat, weist ein vielseitigeres Bild auf als der Leasing von Mobilien, sofern die 
Vertrage mehr individualisiert sind. Es hat den Anschein class die Parteien zur 
Regelung ihrer Verhaltnisse, mit Fug und Recht meistens die Form der lang
fristigen Miete oder der Erbpacht wahlen. Bei der Leasing von lmmobilien stellt 
der Vermieter in der Tat dem Mieter, mittels einem nicht ki.indbaren Vertrag und 
gegen Bezahlung eines Leasingzinses der es ihm, zusammen mit dem Preis b~i d('!r 
eventuellen Ausi.ibung eines Ankaufsrechts, ermoglicht seine AI).lage abzusetz;en, 
ein unbewegliches Gut, langfristig zur Verfi,igung. Bestimmte Merkmale deuten an, 
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class es sich dabei urn einen Mietvertrag handelt : das Ankaufsrecht kann nur 
ausgeiibt werden gegen Bezahlung einer Summe die nicht symbolisch ist, da sie 
mindestens den Grundstiickswert darstellt und da der Vermieter tatsachlich den 
Mehrwert des Grundstiicks (und des Gebaudes) erhalt. 

In einigen Staaten kennt man noch andere Formen des Leasings von lmmobilien, 
wie die sg. ,sale lease back" und Miete die von Gebauden ohne Grundstiick diese 
Formen .sind. steuerlich aber nicht sehr gi.instig und werden deshalb selten 
angewendet. Sie setzen ausserdem eine andere juristische Qualifikation voraus. 
In den Leasingvertragen von lmmobilien sind die gegenseitigen Verplichtungen 
der Parteien meistens besser ausgeglichen, als bei dem Leasing von Mobilien. 

Man stellt fest, class der Vermieter ofter Verplichtungen auf sich nimmt; dieser 
Umstand · wird · besonders deutlich in der technischen Rolle die der · Vermieter 
wahrend der Laufzeit des Vertrages spielt; Es ist fraglich ob in der Mehrzahl der 
Falle noch von einer wirtschaftlichen Eigentumsiibertragung die Rede sein kann. 


