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HOOFDSTUK I 

EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK 

1. - VRIJHEID vAN HANDEL- Het beginsel van de vrijheid van handel, is in ons 
recht ingevoerd bij decreet van 2-17 maart 1791 datnog steeds van toepassing is, 
en maakt een der juridische grondslagen uit waarop de economische ordening 
berust. Dit beginsel raakt dus de openbare orde (Fredericq, Handboek van 

ft Belgisch Handelsrecht, I, 1976, nr. 9). Het moet ambtshalve worden opgewor
. pen door de rechter. 

Twee partijen hadden een overeenkomst gesloten waarbij ze zich wederkerig 
verbod oplegden om de handelsactiviteit van de medecontractant uit te oefenen. 
Het hof van beroep te Brussel oordeelt dat indien het volkomen wettelijk en zelfs 
wenselijk is dat handelaars onderling overeenkomsten afsluiten om hun belangen 
te vrijwaren en de concurrentie tussen hun ondememingen te beperken, het 
beginsel van de vrijheid van handel even wei belet dat zij zich de uitoefening van 
een bepaalde handelsactiviteit zouden ontzeggen, eeuwigdurend, of zelfs voor 
een langere peri ode dan de tijd nodig om aan de medecontractant toe te laten om 
een cW\nteel te verwerven. Het volstaat niet dat de handelaar de mogelijkheid 
behoudt een bepaalde handels- of industriele activiteit uit te oefenen; hij mag niet 
definitief afzien van de mogelijkheid deze activiteit uit te breiden tot andere, meer 
winstgevende of meer passende sectoren (Brussel, 18 februari 1972, Pas., 1972, 
II, 90). 

2. - De vrijheid van handel en nijverheid wordt nietmiskend door het enkelfeit 
dat een concessionaris van een openbare dienst voor de werking ervan een 
exclusiviteit verleent voor de bevoorrading in bepaalde goederen (Cass., 30 
januari 1976, Arr. Cass., 1976, 632). 

3. - HANDELSGEBRUIKEN EN GEWOONTEN ALS RECHTSBRON - Gewoonten en ge
bruiken spelen in het handelsrecht een belangrijke rol. Aldus werd er gevonnist 
dat de prijs van geleverde goederen opvorderen 27 jaren na de verkoop, strijdig is 
met de handelsgebruiken (Vred. Soignies, 29 maart 1976, J.T., 1976, 392). Dit 
vonnis is wei wonder: naar artikel2272B.W. (wet 1 mei 1913, art. 5) verjarende 
schuldvorderingen van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan 
personen die geen koopman zijn na verloop van een jaar. In casu ging het om de 
verkoop aan particulieren van kledingstukken zodat artikel 2272 toepasselijk 
was. Dat deze schuldvordering overgedragen was veranderde niets vermits de 
schuldenaar van de overgedragen schuldvordering aile excepties die hij tegen de 
overdrager heeft, tegen de ovememer mag laten gelden (Cass., 14 februari 1924, 
Pas., 1924, I, 202;- De Page, Traite, IV, nr. 378). 

4. - TAALGEBRUIK- Een zeer uitvoerig vonnis van de rechtbank van koophan
del te Brussel van 3 januari 1975 waarvan de beknopte inhoud wordt weergegeven 
m de Belgische Rechtspraak in Handelszaken schetst het taalgebruik in de 
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rechtbanken waarvan de zetel te Brussel gevestigd is (Kh. Brussel, 3 januari 
1975, B.R.H., 1976, 538). 

5. - De dagvaaring tot opnerning van een schuldvordering is, terecht, in het 
Nederlands opgesteld, wanneer de maatschappelijke zetel van de failliet ver
klaarde vennootschap schuldenares van eiser, gevestigd is in een gemeente 
waarvan de streektaal uitsluitend Nederlands is, hoewel het faillissement in het 
Frans werd uitgesproken ingevolge een in het Frans door de beheerders van de 
vennootschap afgelegde bekentenis (Kh. Brussel, 25 mei 1971, R. W., 1971-
1972, 157). 

HOOFDSTUK II 

DADEN VAN KOOPHANDEL 

6, - OBJECTIEVE DADEN VAN KOOPHANDEL- Zijn objectieve daden Van koophan
del in de zin van artikel 2, lid 1 W. Kh.: 
- Ret afsluiten van een huurcontract m.b.t. cafespelen (Kh. Antwerpen, 30 

november 1973, B.R.H., 1974, I, 143). 
- !fetic\Vek~J!~ll!lkippen (Luik, 9 juni 1971 ,J. Liege, 1972-1973, 89; Ai:r. Rb. 

Dendermonde, 20 juni 1973~:R.W., 1974-1975, 316). 

7. - Elke manufactuur- offabrieksonderneming, zelfs wanneer de ondernemer 
Slechts de voortbrengeselen van zijn eigen zaak verwerkt en voor zover het geen 
bewerking betreft die normaal bij de landbouwbedrijven behoort, is een daad van 
koophandel (art. 2, lid 3 W.Kh.). 

Terecht werd gevonnist dat tuinbouwers geen handelaars zijn, want een onder
nerning die de exploitatie van de grond als oogmerk heeft- wat het geval is voor 
een bloemisterij - kan niet als een handelsbedrijf in de zin van artikel 2, lid 3 
worden aangemerkt (Rb. Dendemonde, 18 mei 1972,R.W., 1972~1973, 968). 

8. - Zijn daden van koophandel in de zin van artikel 2, lid 5 W.Kh.: 
- de onderneming van verzekeringen met premien (Arr. Rb. Luik, 4 mei 1972, 

J.T., 1972, 611). 
- de ondernerningen van agentschappen en zakenkantoren: hieronder dienen 

gerekend: de handelaar die voor zijn eigen rekening als boekhouder accoun
tant de boekhouding en de fiscale en sociale dossiers van derden verzorgt 
(Brussel, 29 januari 1975, Pas., 1975, II, 103; Kh. Dendermonde, (afd. 
Aalst kort ged.), 7 augustus 1975, R.W., 1975-1976, 1316) 

- de zogenaamde , ,studiebureaus'' tot dewelke elke belanghebbende firma zich 
kan wenden en waar de ingenieurs studies maken en industriele installaties 
uitvoeren en deze bedrijvigheid uitoefenen zonder band van ondergeschikt
heid en met winstbejag (Brussel, 3 februari 1972, B.R.H., 1972, I, 416). 
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9. - WINSTOOGMERK - De objectieve en subjectieve daden van koophandel 
worden verondersteld gesteld te zijn met winstoogmerk. Het vermoeden van 
artikel2, W.Kh., volgens hetwelk bepaalde handelingen daden van koophandel 
zijn, is het gevolg van het feit dat de wetgever vermoedt dat deze daden, gesteld 
worden uit winstbejag. Dit vermoeden is weerlegbaar. Het behoort de rechter na 
te gaan of er winstoogmerk aanwezig is. Aldus is het inrichten en uitbaten van een 
zwembad een onderneming van openbare schouwspelen in die zin van artikel2, 
lid 5 W.Kh. Indien een pastoor een zwembad inricht in het raam van de diensten 
die hij aan zijn parochie en haar bevolking verleent en indien hij zulks zonder 
winstoogmerk doet, kan de rechter hieruit afleiden dat deze pastoor geen han
delaar is (Cass., 19 januari 1973,Arr. Cass., 1973, 515 ;B.R.H., 1974, I, 131; 
R.W., 1972-1973, 1381 ;Pas., 1973, 492;R.C.J.B., 1974, 325). Van Rijn en 
Heenen bregen kritiek uit op deze rechtspraak en pleiten voor het vervangen van 
het subjectief kriterium van winstoogmerk door een objectief kriterium: nl. de 
noodzaak om z6 georganiseerd te zijn dat een gunstig redement mogelijk is, wat 
een overschot van de lasten op de onkosten veronderstelt (/isprit de lucre et droit 
commercial, R.C.J.B., 1974, 325). 

HOOFDSTUK Ill 

DE HANDELAARS 

AFDELING 1 

DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN 

10. - BEZITrEN DEHOEDANIGHEID VAN KOOPMAN- Om koopman te zijn moet men 
(art. 1 W.Kh.): 
- daden van koophande1 stellen 
- en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep maken. 

Zijn dus handelaars omdat ze hoofdzakelijk of aanvullend hun beroep maken van 
het stellen van daden van koophandel: 
- een architect, die als dusdanig een vrij beroep uitoefent, doch tevens het 

beroep van makelaar en promotor in onroerende goederen (Cass., 9 oktober 
1975,R.W., 1975-1976, 1808 enBrussel, 19november 1974,Pas., 1975, II, 
3, in dezelfde zaak). 

- een meerderheidsaandeelhouder in een vennootschap, wanneer de processen 
verbaal van vergaderingen van de raad van beheer en algemene vergadering 
louter pro-forma worden opgesteld, de meerderheidsaandeelhouder zich ge
draagt als de heer en meester van de zaak, en aileen beslist (Kh. Brussel, 23 
april 1975, J.T., 1975, 589). 
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11. - ZIJN GEEN HANDELAARS -

- een kinesitherapeut (Brussel, 6 november 1973, R.W., 1974-1975, 729) 
- een intercommunale maatschappij : deze moet steeds als een vereniging van 

burgerlijke aard worden aangemerkt (Kh. Antwerpen, (kort ged.), 2 april 
1973, R.W., 1974-1975, 1715). 

12. - AANVANG VAN DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR - Volgens artikel 1 
W. Kh. verse haft het herhaaldelijk stellen van daden van koophandel, als gewoon 
beroep, de hoedanigheid van koopman. Vanaf welk ogenblik wordt deze hoeda
nigheid in concreto verworven? 

V anaf de inrichting of de organisatie van de commerciele onderneming t. t. z. 
zodra de wil om deze onderneming als beroep uit te baten zich heeft veruitwen
digd door niet dubbelzinnige daden (Van Rijn en Reenen, Principes, I, 1976, 
nr. 332). 

Aldus wordt de hoedanigheid van koopman onmiddellijk verworven door diegene 
die, met de bedoeling de vraag naar diensten te beantwoorden, een zakenbureau 
ingericht en geopend heeft. Ret heeft weinig belang of er reeds al of niet 
winstgevende zaken zijn afgehandeld geworden (Kh. Brussel, (Voorz. ), 22 maart 
1971, B.R.H., 1972, 76). 

Zo ook kan het stellen van een objectieve daad van koophandel (in casu het huren 
van cafespelen met het oog op de opening-uitbating van een herberg) beschouwd 
worden als de eerste of een der eerste daden gesteld in de uitoefening van het 
beroepvanhandelaar(Kh. Antwerpen, 30 augustus 1973,B.R.H., 1974, I, 143). 

13. - ERFGENAMEN- De hoedanigheid van koopman gaat niet over op de 
erfgenamen indien ze de handel zelf niet verder uitbaten in persoonlijke naam 
(Fredericq,Handboek, 1976, I, nr. 137; VanRijnenReenen,Principes, I, 1976, 
nr. 335; Arr. Rb. Doornik, 29 september 1975, B.R.H., 1975, I, 312). 

14. - BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - Wie voorhoudt dat een 
persoon de hoedanigheid van koopman bezit, moet het bewijzen. 

Er bestaat geen specifiek bewijsmiddel van deze hoedanigheid. De feitenrechter 
beslist souverein of iemand handelaar is of niet (Mons, 30 december 197 5, Pas., 
1976, II, 182). Ret bewijs dat iemand daden van koophandel verricht als een 
gewoon beroep en voor eigen rekening, kan worden geleverd door getuigen en 
vermoedens (Fredericq, Handboek, I, 1976, nr. 136; Van Rijn en Reenen, 
Principes, I, 1976, nr. 329). 

AFDELING 2 

BEKWAAMHEID OM HANDEL TE DRIJVEN 

15. - DE ONTVOOGDE MINDERJARIGE - De ontvoogde minderjarige kan in be
paalde gevallen handel drijven. Daartoe is nodig dat hij 18 jaar oud is en 
gemachtigd werd om handel te drijven (Van Rijn en Reenen, I, 1976, nr. 345). 
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De niet gemachtigde minderjarige kan geen geldige daden van koophandel 
verrichten (Fredericq, Handboek, I, 1976, nr. 147; Van Rijn en Heenen, Prin
cipes, I, 1976, nr. 347). 
Ret is niet voldoende dat een minderjarige door het huwelijk ontvoogd is om hem 
tot het verrichten van daden van koophandel (in casu het accepteren van een 
wissel) rechtsbekwaam te maken (Kh. Brugge, 8 maart 1973, R. W., 1974-1975, 
1401). 

AFDELING 3 

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR 

16. - HANDELSREGISTER- GEBREK AAN INSCHRIJVING- ONONTVANKELIJKHEID VAN DE 
voRDERING- Bij gebrek aan vermelding van het nummer der inschrijving in het 
handelsregister in het exploot van dagvaarding en behoudens verantwoording van 
die inschrijving op de datum waarop de eis werd ingesteld, binnen de door de 
rechtspraak gestelde termijn, is de eis van ambtswege onontvankelijk (Han
delsregisterwet 20 juli 1964, art. 41). 
Deze bepaling is toepasselijk op een vennootschap onder gemeenschapplijke 
naam, al is zein vereffening. De vordering ingesteld door een vereffenaar van een 
vennootschap onder gemeenschappelijke naam is niet ontvankelijk indien het 
exploot van dagvaarding enkel bet inschrijvingsnummer in het handelsregister 
vermeldt van de vereffenaar zelf, indien vaststaat dat de vennootschap als dus
danig nooit in het handelsregister ingeschreven is geweest (Kh. Antwerpen, 24 
mei 1972, B.R.H., 1972, I, 530). 
Deze inschrijving moet overeenstemmen met de door eiser werkelijk uitgeoe
fende bedrijvigheid. Wanneer de uitbater van een huis voor bejaarden in het 
handelsregister ingeschreven is voor de verhuur van kamers, is de vordering 
gesteund op de uitbating van een rusthuis niet ontvankelijk omdat ze haar 
oorzaakt vindt in een handelsactiviteit waarvoor de handelaar niet ingeschreven 
was op het ogenblik waarop de vordering werd ingesteld (Kh. Brussel, 5 mei 
1975, B.R.H., 1976, 100). 

17, - HANDELSREGISTER - VERPLICHTE INSCHRIJVING - ENKEL VOOR EEN RECHTSVORDE
RING DIE HAAR OORZAAK VINDT IN EEN DAAD VAN KOOPHANDEL- De in bet handelsre
gister ingeschreven koopman moet zijn inschrijvingsnummer in een exploot van 
dagvaarding slechts vermelden, indien de door hem ingestelde rechtsvordering 
haar oorzaak vindt in een daad van koophandel (Handelsregisterwet 20 juli 1964, 
art. 40) (Cass., 6 oktober 1971, Arr. Cass., 1972, 142; Pas., 1972, I, 131). 

18. - HANDELSREGISTER- HANDELAAR DIE IN DEN VREEMDE HANDEL DRIJFr - De 
inschrijving in het handelsregister is enkel vereist voor handelaars die in Belgie 
handeldrijven (Cass., 14 maart 1975,R. W., 1974-1975,2525 ;Arr. Cass., 1975, 
787; Pas., 1975, I, 712). 
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19. - HANDELSREGISTER- DAGV AARDING- ST()pZETIING HANDELSACTIVITEIT- Het is 
niet vereist dat de eiser in het exploot van dagvaarding het nummer van zijn 
inschrijving in het handelsregister vermeldt, wanneer hij op de dag van de 
rechtsingang sinds geruime tijd heeft opgehouden handelaar te zijn; bij het 
stopzetten van zijn handelsbedrijvigheid was hij er zelfs toe gehouden de doorha
ling van zijn inschrijving te vorderen (Handelsregisterwet 20 juli 1964, art 18) 
(Brussel, 22 juni 1972, R.W., 1972-1973, 1184). 

20. - WEKEUJKSE RUSTDAG - Een meubelhandelaar had meubels ten huize 
besteld op de door hem gekozen rustdag en hield voor dat dit geen misdrijf 
uitmaakte omdat bij deze levering van vroeger verkochte meubelen, geen contact 
meer gezocht werd met de klandizie. Het hof van Cassatie besliste dat het in 
artikel1, § 2lid 2 van de wet van 22 juni 1960 vervat verbod van ,bestellingen ten 
huize" op de gekozen rustdag uit te voeren een algemeen verbod is dat tot doel 
heeft ornzeilingen van de wet onmogelijk te maken; dit verbod treft alle leverin
g en ten huize, welke ook de bedrijvigheid van de aan bedoelde het onderworpen 
handelaarmogezijn(Cass., 23januari 1973,Arr. Cass., 1973, 526;Pas., 1973, 
I, 502). 

21. - BEROEPSREGLEMENTERING - De Koning kan de voorwaarden vastleggen 
waaraan de uitoefening van bepaalde kleine en middelgrote handels- en am
bachtsondememingen onderworpen zijn (wet van 15 december 1970 die de wet 
van-24 december -1958 vervangt).------

De exploitant van een aan een beroepsuitoefeningsvoorwaarden onderworpen 
bedrijf is er persoonlijk aan onderworpen, zelfs indien hij werken uitvoert- in 
casu als onderaannemer- voor rekening van een aannemer die aan de voorwaar
den door de wet gesteld voldoet, en het uitsluitend gaat om materiele werken en 
deze slechts een deel zijn van de aan het gereglementeerd beroep verbonden 
activiteit (Cass., 23 mei 1972, Arr. Cass., 1973, 889; Pas., 1972, I, 875). 

HOOFDSTUK IV 

DE HANDELSZAAK 

AFDELING 1 

BEGRIP. SAMENSTELLING. EIGENDOMSRECHT 

22. - BEGRIP EN sAMENSTELLING - Het begrip en de samenstelling van de han
delszaak is bij gebrek aan wettelijke definitie in ons recht allerminst duidelijk (zie 
Schoentjes-Merchiers, Bijzonder en afwijkend handelsrecht, Overzicht van 
Rechtspraak, T.P .R., 1973, nr. 39). De handelszaak is geen lichamelijk roerend 
goed maar een roerende algemeenheid (Vred. Nijvel, 23 april 1975, T. Vred., 
1976, 179). 
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Op 17 maart 1977, werd door de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Stu
diecommissie voor eenmaking van het recht, aan de Ministers van Justitie van de 
Beneluxlanden een voorontwerp m.b.t. de handelszaak: overgemaak:t. Dit voor
ontwerp omschrijft de handelzaak: als ,het geheel van de bestanddelen samen
gebracht en aangewend om een ondememing te drijven en het clienteel aan te 
trekk:en en te behouden'' (art. 1). De nadruk ligt hierbij dus op de wezenlijke kern 
van de handelszaak:, het samenstel van de verschillende bestanddelen die in een 
ondememing enerzijds tot de bedrijfsuitoefening en anderzijds tot het verwerven 
en behouden van de clienteel bijdragen. 

23. - Een huurcontract tussen een brouwerij en de huurders-uitbaters van een 
herberg, was wegens zware tekortkoming van huurders door de vrederechter 
verbroken geworden. De huurders-uitbaters van de handelszaak: eisten voor de 
rechtbank van koophandel vergoeding voor het verlies van de handelszaak: -
waarvan de handelshuur slechts een element was - die ze hadden moeten 
achterlaten. De eis werd door de rechtbank afgewezen. Inderdaad indien de wet 
van 30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten een eerste stap gezet heeft in 
de richting van een zekere vorm van bescherming van de handelszaak:, door in 
bepaalde gevallen een uitwinningsvergoeding aan de huurder toe te kennen 
(vergoeding die een compensatie is voor het verlies van de handelszaak) dan nag 
zijn er gevallen waarin deze wet zulk recht niet toestaat aan de huurder (Kh. 
Brussel, 28 december 1970, B.R.H., 1972, I, 611). 

24. - EIGENDOMSRECHT - Eigendom over een handelszaak: behoort toe aan de 
persoon die de handelszaak: tot stand heeft gebracht. Hij vloeit niet voort uit 
artikel 2279 B. W., omdat de handelszaak: geen lichamelijk roerend goed is doch 
een roerende algemeenheid. Eigendomsrecht wordt behouden ingevolge na
trekking (art. 551 B .W.) en de eenheid van de ,universitas". Eigendom over 
deze ,algemeenheid" kan door dertigjarige verjaring verkregen worden (Vred. 
Nijvel, 23 april1975, T. Not., 1976, 179). 

AFDELING 2 

VERKOOP VAN EEN HANDELSZAAK 

25. - vooRWAARDEN- De verkoop van een handelszaak: is een verkoop en is 
derhalve voltrokk:en zodra er wilsovereenstemming is over zaak: en prijs. Het is 
niet vereist dat een datum voor de uitvoering van het contract bepaald wordt, daar 
de datum enkel be lang heeft voor de levering. De rechter kan de termijn bepalen 
binnen dewelke de uitvoering zal dienen te geschieden (Kh. V erviers, 17 decem
ber 1973, J. Liege, 1974-1975, 45). 

26. - De verkoop van een handelszaak:, eigendom van een minderjarige moet 
normaal gebeuren bij openbare verkoop en mits inachtneming van de voorschrif
ten van artikel1194 en volgende Ger. W. De ratio legis van deze bepalingen is de 
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beschenning van het patrimonium van de minderjarige. De open bare verkoop kan 
evenwel in strijd zijn met de bescherming van de belangen van de minderjarige. In 
zulk geval dient de beslissing van de familieraad om de handelszaak uit ter hand te 
verkopen, te worden gehomologeerd, wanneer o.m. duidelijk blijkt dat de onli
chamelijke elementen van de handelszaak doorslaggevend zijn en dat de prijs die 
bij onderhandse koop wordt bekomen, hoger ligt dan de raming van de des
kundige (Brussel, 23 augustus 1974, R. Not. B., 1974, 507). 

27. - VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER - VRIJW ARINGSPLICHT - NIETIGVERKLARING 
vAN HUURCONTRACT- Een eigenaar van een handelszaak was tevens eigenaar van 
het gebouw waar de handelzaak uitgebaat werd. Dit gebouw was een essentieel 
element van de handelszaak omwille van de aard van het bedrijf en omwille van 
zijn ligging. 

Bij twee afzonderlijke akten op twee opeenvolgende dagen afgesloten werden aan 
eenzelfde persoon enerzijds door de eigenaar de handelszaak verkocht en an
derzijds door de hoofdhuurder van het gebouw ( ook huurder van de handelszaak) 
een onderhuur op het gebouw toegestaan. Het hof van cassatie beslist terecht dat 
de feitenrechter rechtsgeldig kan beslissen dat beide overeenkomsten een ondeel
baar geheel vormen en dat de verkoper van de handelszaak gebonden is de koper 
te vrijwaren indien deze beroofd wordt van het gebruik en genot van het gebouw 
omwille van de nietigverklaring van de hoofdhuur (Cass., 6 april 1972, Arr. 
Cass., 1972, 733; Pas., 1972, I, 720). 

Het huurrecht of ieder ander recht op de bedrijfsruimte wordt in het Benelux
voorontwerp opgesomd onder de bestanddelen die bij verkoop van de han
delszaak dienen aanwezig te zijn. Dienen bovendien overgedragen: de han
delsnaam en uithangbord, de industriele, litteraire en artistieke eigendomsrechten 
en de liceti.ties, de concessies, de uitrusting, de machines, het gereedschap en het 
materieel, de grondstoffen en de koopwaren, het meubilair. Bovendien moet de 
verkoper het nodige verrichten opdat de clienteel naar de koper zou overgaan (art. 
2 Benelux-voorontwerp op de handelszaak). 

28. - VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER- VRIJWARING TEGEN EIGEN DADEN- VER
PLICHTING VAN NIET-MEDEDINGING- De verkoper van een handelszaak moet zich 
onthouden van enige mededinging die tot gevolg zou hebben de clienteel van de 
overgedragen handelzaak te onttrekken aan de nieuwe eigenaar. Het Benelux 
voorontwerp beperkt deze contractuele niet-mededingingsverplichting tot 3 jaar 
(Benelux-voorontwerp op de handelszaak, artikel4). 

Indien de verkoper van een handelszaak te kort komt aan deze verplichting, dan 
moet de vordering gesteund worden op de vrijwaringsplicht tegen eigen daden en 
niet op grond van artikel 54 van de wet op de handelspraktijken (Liege, 22 
december 1971, J. Liege, 1971-1972, 273) (in casu was de vordering nog 
ingesteldop grond vanhetK.B. nr. 55 van 23 december 1934 nog van toepassing 
op het ogenblik van het inleiden van de vordering). 
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AFDELING 3 

INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK 

29. - GEW AARBORGDE SCHULDVORDERINGEN- TOEKOMSTIGE SCHULD EN - Een han
delszaak wordt zeer veel in pand gegeven tot waarborg van een kredietopening 
door een bank of een erkende kredietinrichting. Kunnen niet alleen bestaande 
maar ook toekomstige schuldvorderingen door deze inpandgeving worden ge
waarborgd? Het hof van cassatie heeft hierop opnieuw positief geantwoord. Een 
handelszaak kan worden in pand gegeven ter waarborging van toekomstige 
schulden m.n. de betaling van alle sommen die de eigenaar van de handelszaak 
aan de bank schuldig zou of zou kunnen zijn wegens verrichtingen die de bank 
met de client zou doen of hebben gedaan. 
Krachtens artikel 1130 lid 1 B. W., kan zekerheid gesteld worden tot waarborg 
van voorwaardelijke toekomstige schulden onder het enkel voorbehoud dat zij 
bepaald zijn of bepaald kunnen worden op het tijdstip van de zekerheidsstelling. 
Toekomstige schuldvorderingen zijn voldoende bepaal~ of kunnen voldoende 
bepaald worden, indien de overeenkomst waarbij de zekerheid wordt gesteld, het 
mogelijk maakt ze te bepalen en indien blijkens de gegevens van de zaak de 
schuldvorderingen werkelijk die zijn welke de partijen hadden willen waarborgen 
(Cass., 28 maart 1974,Arr. Cass., 1974, 833 ;R.W., 1974-1975, 399 ;B .R.H., 
1974, I, 568;Rec. Gen. Enr. Not., 1974, 313;R. Not. B., 1974, 260; Brussel 
(Ver. K.), 25 februari 1972,B.R.H., 1972, I, 149;J.T., 1972, 246;Rec. Gen. 
Enr. Not., 1972, 286; R. Not. B., 1972, 148 (in dezelfde zaak)). 

30. - GEWAARBORGDE SCHULDVORDERINGEN- KREDIETVERRICHTING .,--- De borg
stelling die een kredietinstelling verschaft aan een gekrediteerde voor het af
sluiten van een persoonlijke lening, is een kredietverrichting en kan als dusdanig 
worden gewaarborgd door de inpandgeving van de handelszaak (Gent, 6 juni 
1970, R. Not. B., 1972, 156). 

31. - OMV ANG VAN HET PAND - Het pand op de handelszaak om vat het ge
reedschap (art. 2, wet 25 oktober 1919). Hieronder wordt gerekend de bedrijfs
uitrusting aldan niet onroerend bij bestemming (Cass., 26 mei 1972, Arr. Cass., 
1972,903 ;Pas., 1972, I, 889;R.W., 1972-1973, 297;B.R.H., 1973, I, 151 ;R. 
Not. B., 1972, 559; Rec. Gen. Enr. Not., 1973, 61). Het arrest van het hofvan 
cassatie van 26 november 1970, waarbij bevestigd wordt dat zo schuldvorderin
gen, waardepapieren en specien, doorgaans geen deel uitmaken van de han
delszaak, zij er nochtans door middel van een bijzonder beding in de pandakte 
kunnen in opgenomen worden, heeft het voorwerp uitgemaakt van een uitvoerige 
studie (Fontaine, M., L' inclusion des , creances valeurs et especes" dans la 
composition des fonds du commerce, R.C.J.B., 1972, 322). Voor verdere refe
renties m.b.t. dit arrest: zie Schoentjes-Merchiers, Overzicht van Rechtspraak 
(1966-1971), T.P.R., 1973, biz. 655. 
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32, - SAMENLOOP MET ANDERE VOORRECHTEN - SAMENLOOP MET HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS- RANGREGELING- De veel omstreden vraag wie de voorkeur verdient 
bij samenloop van een hypotheek op onroerende goederen bij bestemming en 
pand op de handelszaak, die de bedrijfsuitrusting onroerend bij bestemming 
omvat, werd door het hof van cassatie in een princieparrest beslecht ten gunste 
van de theorie ,prior tempore, potior jure" (Cass., 26 mei 1972, Arr. Cass., 
1972,903 ;Pas., 1972, I, 889;R.W, 1972-1973, 297;B.H.R., 1973, I, 151 ;R. 
Not. B., 1972, 559; Rec. Gen. Enr. Not., 1973, 61). 
Verschillende stellingen stonden voorheen tegenover elkaar (Heenen, J., Nantis
sementdufonds de commerce etimmeubles par destination, R.C.J.B., 1967, 21). 
Volgens een eerste stelling is de bedrijfsuitrusting nooit in het pand begrepen 
wanneer de handelszaak uitgebaat is in een onroerend goed eigendom van de 
handelaar; volgens een tweede doet de inschrijving van het pand op de han
delszaak het bij bestemrning onroerend karakter ophouden of be let het; naar een 
derde standpunt is de bedrijfsuitrusting tot uitbating van de handelszaak bestemd, 
door de inschrijving van het pand, in eerste rang door het pand bezwaard en in 
tweede rang door de hypotheek; volgens een laatste stelling, die het hof van 
cassatie nu gekozen heeft, is het de datum van inschrijving van het voorrecht die 
de rangregeling bepaalt. 

33. - SAMENLOOP MET ANDERE VOORRECHTEN- CONFLICT MET EEN BEVOORRECHTE 

SCHULDVORDERING VAN DE ONBETAALDE VERKOPER VAN MACHINES, TOESTELLEN, GE-

- - REEDSCHAPPEN EN ANDERBEDRIJFSUITRUSTINGSMATERIEEt - Er kan niet-worden-ge
zegd dat de juridische vrede hersteld is in deze materie na het nochtans ondub
belzinnig arrest van het hof van cassatie van 10 november 1967. Dit arrest stelde 
dat het voorrecht van de niet betaalde verkoper zijn voorrang behoudt, zodra op 
welke wijze ook en o.m. door neerlegging ter griffie van de factuur voorlevering 
van materiaal, machines of meubilair, de op de handelszaak pandhebbende 
schuldeiser geweten heeft dat op de verkoopprijs van het in pand gegeven 
voorwerp nog iets verschuldigd bleef (zie Schoentjes-Merchiers, Bijzonder en 
Afwijkend Handelsrecht, Overzicht van Rechtspraak, (1961-1971), T.P.R., 
1973, 657, nr. 59). 
Het hof van beroep te Brussel oordeelde inderdaad dat de kennis door de 
pandhebbende schuldeiser van de handelszaak, dat machines die na de inpand
geving aangekocht worden niet betaald zijn, niet kan voortvloeien uit het een
voudig feit van de neerlegging van de kopij van de factuur ter griffie van de 
rechtbank van koophandel (Brussel, 6 april 1971, Rec. Gen. Enr. Not., 1972, 
180; Brussel, 11 december 1970, Pas., 1971, II, 79). 

Ret hof van cassatie heeft evenwel deze arresten verbroken en haar vroegere 
rechtspraak bevestigd. Ret voorrecht van de onbetaalde verkoper van machines, 
toestellen en gereedschappen is tegenstelbaar aan de andere schuldeisers en m.n. 
aan de de pandhebbende schuldeiser van de handelszaak, wanneer deze schuldei
sers kennis hebben van de niet betaling van het verkochte voorwerp. Ret bewijs 
van deze kennis vloeit namelijk voort uit de neerlegging ter griffie van de 
rechtbank van koophandel van de kopie van de factuur volgens artikel 20, 5° 
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Hypotheekwet, zonder dat er een onderscheid dient gemaakt al naar gelang de 
neerlegging van deze kopie gebeurd is v66r of na de inschrijving van het pand op 
de handelzaak (Hypotheekwet art. 20, 5° en 23; Cass., 28 september 1972, (2 
arresten), Pas., 1973, I, 103 met concl. advocaat generaal Krings;Arr. Cass., 
1973, 112,R.Not. B., 1972,568 en572;Rec. Gen. Enr.Not., 1973, 66en 71). 

34. - TEGELDEMAKING- Hoewel de inpandgeving van een handelszaak onder
worpen is aan andere bijzondere regels (W. 25 oktober 1919, gewijzigd bij K.B. 
nr. 282 van 30 maart 1938) dan die welke van toepassing zijn op het pand (art. 
1073-1084 B.W.) en het handelspand (wet 5 mei 1972), is de rechtspleging 
inzake tegeldemaking van de in pand gegeven handelszaak geregeld bij de 
artikelen 4 tot 10 van de wet van 5 mei 1972 op het gewoon handelspand (W. 25 

. oktober 1919, art. 12) (Cass., 8 april1976,Arr. Cass., 1976, 915 ;Pas., 1976, I, 
881) (zie verder nr. 79-80). 

-HOOFDSTUK V 

DE TUSSENPERSOON IN RET HANDELSVERKEER 

AFDEUNG 1 

COMMISSION AIR 

35. - BEGRIP- Kenmerkend voor het commissiecontract is dat de commissio
nair handelt in eigen naam maar voor rekening van de committent wiens naam hij 
niet onthult (Kh. Antwerpen, 6 juni 1975, R.H. Antw., 1974, 483; Rb. Brussel, 
10 juni 1976, Pas., 1976, III, 69). 

36. - VERBINTENISSEN VAN DE COMMISSIONAIR TEGENOVER DE COMMITTENT - DE VER

RICHTING UITVOEREN- AANSPRAKELIJKHEID- De commissionair moet de verrichting 
die hem werd opgedragen uitvoeren, door zich naar de orders van de committent 
te schikken, en handelen zoals een zorgzaam koopman het doet (Fredericq, 
Handboek, I, 1976 nr. 231). 

De commissionair die goederen houdt voor zijn committent moet aan deze 
goederen dezelfde zorg besteden als aan zijn eigen goederen. De rechspraak 
verduidelijkt de aansprakelijkheid van de commissionair wanneer hij aan deze 
plichten tekort schiet. 

Hij is niet gehouden de goederen door een verzekering te laten dekken wanneer hij 
hiertoe geen opdracht ontving en weet dat ze door de eigenaar zijn verzekerd (Kh. 
Namur, 9 augustus 1973,1. Liege, 1973-1974, 127)(indie zin: VanRijn, III, nr. 
1804; Fredericq daarentegen meent dat hij voorzichtig zal handelen met de 
goederen, die hem toevertrouwd werden, te doen verzekeren vooral wanneer 
zulks ter plaatse het gebruik is (Handboek, I, 1976 nr. 231). 
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De commissionair is niet aansprakelijk voor brand wanneer bewezen is dat de 
brand buiten zijn schuld is ontstaan; hij moet niet de oorzaak van de brand 
bewijzen (Kh. Namur, 9 augustus 1973, 1. Liege, 1973-1974, 127). 

37. - De commissionair-expediteurs die tussenkomen bij internationaal ver
voer zijn professionelen van het vak. Hun medecontractant mag van hen terecht 
meer verwachten dan de ,zorg van een goede huisvader" en nl. de zorg en 
voorzichtigheid van ervaren beroepslieden. Een commissionair-expediteur moet 
alle bewarende maatregelen treffen om de rechten van zijn opdrachtgever te 
vrijwaren (Brussel, 3 mei 1976, B.R.H., 1976, 554). 

38. - VERBINTENISSEN VAN DE COMMISSIONAIR TEGENOVER DE COMMITTENT- BEWA

RINGS- EN BEW AKINGSPLICHT- Als zorgzaam koopman moet de commissionair de 
door hem ontvangen koopwaren bewaren en bewaken (fredericq, Handboek, I, 
1976 nr. 131). De partijen kunnen evenwel hiervan afwijken en de committent 
kan de commissionair ontslaan van de plicht tot bewaking en bewaring. In zulk 
geval, ondanks zijn hoedanigheid van lasthebber, heeft de comrnissionair geen 
verplichting tot bewaking en bewaring van de goederen (Cass., 13 september 
1974, Arr. Cass., 1975, 47; Pas., 1975, I, 40). 

39. - VERBINTENISSEN VAN DE COMMISSIONAIR TEGENOVER DE COMMITTENT- INSTEL

LEN VAN BEN VORDERING IN NAAM VAN DE COMMITTENT - Tenzij zijn opdrachtgever 
het hem vraagt, moet de commissionair geen geding instellen tegen zijn mede
contractant (Antwerpen, 19 november 1975, R.H. -Antw., 1975-1976, 148). 

40. - VERHOUDING COMMISSIONAIR-DERDEN- Alleen de commissionair en niet de 
committent is persoonlijk gehouden voor de verbintenissen die hij met de derde 
medecontractant voor rekening van de committent aangaat (Kh. Antwerpen, 6 
juni 1975, R.H. Antw., 1974, 483; Rb. Brussel, 10 juni 1976, Pas., 1976, III, 
69). 

41. - VERBINTENISSEN VAN DE COMMITTENT JEGENS DE COMMISSIONAIR- COMMIS

SIELOON BETALEN- TAKSEN - De committent moet aan de commissionair het 
commissieloon be tal en. Ingevolge artikel 7 5, 2 van het wetboek van de met zegel 
gelijkgestelde taksen moet diegene die het commissieloon uitbetaalt ook de 
taksen daarop betalen. Deze regel is niet van openbare orde en partijen mogen er 
van afwijken. Hun wil hieromtrent moet echter duidelijk blijken. Het feit dat de 
commissionair aan wie de committent het loon uitbetaalde geen bewijs vroeg van 
de betaling van de taks is geen voldoende bewijs van de wil van de partijen om af 
te wijken van de bepaling van artikel 75, 2 (Kh. Brussel, 14 december 1972, 
B.R.H., 1973, I, 254). 

42. - RECHT VAN DECOMMISSIONAIR OM IN RECHTE OP TE TREDEN- Een commissio
nair-verkoper dagvaardde in ontbinding van een verkoop. Zijn hoedanigheid van 
commissionair werd door verweerder aangevochten, die meteen voorhield dat 
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krachtens de aan bet commissiecontract eigen rechtsregelen, de commissionair 
uitsluitend bevoegd is om in eigen naam in rechte op te treden in de geschillen die 
voortvloeien uit de voor rekening van zijn committent afgesloten contracten. Ret 
hof van beroep besliste dat vermits de hoedanigheid van commissionair bet 
knelpunt van de betwisting uitmaakt, de commissionair bet recht had om in rechte 
op te treden in bet geding waarbij de behartiging van zijn belang in de aange
vochten hoedanigheid van commissionair-verkoper werd benaarstigd (Brussel, 7 
maart 1974, Pas., 1974, II, 138). 

43. - COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR EN COMMISSIONAIR-VERVOERDER - BEGRIP - De 
commissionair-expediteur is een commissionair, terwijl de commissionair-ver
voerder een vervoerder is. 
De commissionair-expediteur stelt juridische handelingen voor rekening van een 
opdrachtgever wiens naam hij niet onthult (Kh. Antwerpen, 28 november 1974, 
R.H. Antw., 1975-1976, 80). Bij bet bepalen van de juiste juridische aard van 
dergelijke overeenkomsten moet men geen al te uitsluitend belang hechten aan 
zekere door de partijen min of meer oordeelkundig gebruikte uitdrukkingen, maar 
vooral de verrichtingen ontleden waarmee de tussenpersoon in feite gelast werd 
(Brussel, 23 juni 1966, R .H. Antw., 1972, 315 - reeds besproken in bet vorig 
overzicht rechtspraak T.P.R., 1973, 663, 71). Wanneer tussen paitijen een 
vervoerovereenkomst bewezen wordt dan is de medecontractant een vervoerder 
en geen commissionair-expediteur (Kh. Brussel, 23 mei 1972, R .H. Antw., 1973, 
30; Kh. Antwerpen, 10 december 1973, R.H. Antw., 1973, 375). De hoedanig
heid van vervoerder moet bewezen worden aan de hand van concrete gegevens die 
geen twijfel laten bestaan omtrent de aard van de activiteit (Kh. Brussel, 4 
februari 1972, B.R.H., 1972, I, 648). 
Ret feit dat de tussenpersoon aan zijn opdrachtgever een globale vrachtprijs in 
rekening brengt, welke zijn winst behelst, volstaat niet om hem de hoeoanigheid 
van cornnissionair-expediteur te doen verliezen. De verplichting rekenschap te 
geven van de uitvoering van zijn opdracht, die artikel1993 B.W. aan de commis
sionair-expediteur als lasthebber oplegt, is niet noodzakelijk onverenigbaar met 
voormelde handelwijze (Cass., 21 juni 1968, R.H. Antw., 1972, 309). 
Wanneer de opdracht er in bestaat plaatsruimte op te sporen en te boeken, de 
lading rnits de gebruikelijke formaliteiten op bet gepaste ogenblik aan een 
scheepsagent of diens rederij af te geven, en in geen enkel geschrift de _opdracht
gever ondubbelzinnig een eigenlijke vervoeropdracht gaf die de tussenpersoon 
aanvaardde, moet deze laatste als een commissionair-expediteur beschouwd 
worden (Brussel, 23 juni 1966,R.H. Antw., 1972, 315 bevestigd door-Cass., 21 
juni 1968, R.H. Antw., 1972, 309). 
Wanneer daarentegen de commissionair in eigen naam met scheepsexploitanten 
onderhandelt, de naam van bet gecontracteerde vaartuig slechts bekend maakt 
wanneer hijzelf definitief geboektheeft, aan zijn opdrachtgever een hogere dan de 
aan de reder direct betaalbare vracht doch geen commissieloon aanrekent, zodat 
hij een handelswinst realiseert, de koopwaar zelf oproept, voorziet dat de cognos
sementen door zijn bemiddeling zullen aangeboden worden, en tevens in bet 

83 



algemeen geen volledige rekenschap geeft aan zijn lastgever aan dewelke hij zijn 
relatie verborgen houdt, dan kan hij niet als commissionair-expediteur be
schouwd worden (Brussel, 6 april 1972, R.H. Antw., 1972, 324). 

44. - COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR - COMMISSIONAIR-VERVOERDER - VERSCIDLLENDE 

AANSPRAKELIJKHEID - De commissionair -expediteur heeft de hoedanigheid van 
mandataris zodat geen enkele aansprakelijkheid in zijn hoofde kan weerhouden 
worden indien niet bewezen is dat hij tekort kwam aan zijn verplichting als 
lasthebber (Kh. Brussel, 4 februari 1972, B.R.H., 1972, I, 648). Mits hij geen 
fout beging staat hij niet in voor de gevolgen van de verbreking van de vervoer
overeenkomst door de reder (Brussel, 23 juni 1966, R.H. Antw., 1972, 315). 

45. - Treedt de tussenpersoon integendeel opals commissionair op vervoer, 
dan staat hij ten aanzien van zijn opdrachtgevers persoonlijk in voor de verbreking 
van de vervoerovereenkomst door de reder (Brussel, 6 april1972, R.H. Antw., 
1972, 324). 

46. - DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR- OPDRACHT EN AANSPRAKELUKHEID ....:...._De con
tractuele aansprakelijkheid van de commissionair-expediteur t.a.v. -zijn com
mittent is afhankelijk van de gekregen opdracht. De opdracht van de commissio
nair-expediteur bestaat in het stellen van rechthandelingen. 
Hij kan dus, behoudens strijdig beding, niet als bewaarnemer beschouwd worden 
(Kli:-AntVlerpen, 12-september-19'72,-R:H:-Antw;-;-l9'72,-386;-Brussel,-14april 
1972,R.H. Antw., 1972, 119; Kh. Antwerpen, 25 juni 1974,R.H. Antw., 1974, 
455; Kh. Antwerpen, 2januari 1913,R.H.Antw., 1973,47 ;Antwerpen, 28 april 
197 6, R .H. Antw., 197 5-197 6, 155). Hij heeft evenrnin een resultaatsverbintenis 
aangegaan (Kh. Antwerpen, 17 oktober 1972, R.H. Antw., 1972, 291; Kh. 
Antwerpen, 12 september 1972, R.H. Antw., 1972, 383; Kh. Antwerpen, 17 
oktober 1972, R.H. Antw., 1972, 291). Hij staat dus in beginsel nietin voor de 
be waking van de koopwaar (Kh. Antwerpen, 2 januari 1973, R .H. Antw., 1973, 
47; Antwerpen 28 april1976, R.H. Antw., 1975-1976, 155; Antwerpen, 19 
november 1975, R.H. Antw., 1975-1976, 148). Op dat punt, bevestigen de 
algemene voorwaarden van de expediteurs van Belgie de gebruikelijke gang van 
zaken (Kh. Antwerpen, 8 maart 1972,R.H. Antw., 1972, 61; Kh. Antwerpen, 12 
september 1972, R.H. Antw., 1972, 386). 
De commissionair-expediteur draagt aldus geen verantwoordelijkheid voor de 
goedeTen die hij met het oog op de verscheping in de scheepsperimeter plaatst. 
Inderdaad zodra de koopwaar daar werd neergelegd, heeft hij zijn verbiatenissen, 
met betrekking tot de hem toevertrouwde goederen, uitgevoerd (Antwerpen 28 
april1976,R.H. Antw., 1975-1976, 155; Kh. Antwerpen, 21 oktober 1975,R.H. 
Antw., 1975-1976, 237; Kh. Antwerpen, 25 juni 1974,R.H. Antw., 1974,455; 
Kh. Antwerpen 2 januari 1973, R.H. Antw., 1973, 47). 

De commissionair-expediteur is niet aansprakelijk voor de schade die de 
baanvervoerder of stuwadoor met wie hij gecontracteerd heeft, veroorzaakt heeft, 
tenzij hij een duidelijk onbekwame vervoerder of stuwadoor gekozen heeft (Kh. 



Antwerpen, 17 oktober 1972, R.H. Antw., 1972, 291; Kh. Antwerpen, 28 
november 1974, R.H. Antw., 1975-1976, 80; Antwerpen, 19 november 1975, 
R.H. Antw., 1975-1976, 148). 
De commissionair-expediteur is niet verplicht de goederen tegen diefstal te 
verzekeren (Kh. Antwerpen, 2 januari 1973, R.H. Antw., 1973, 47). 

47. - Krachtens artikel 8 van de algemene voorwaarden van de , ,Assosiation 
Suisse des maisons d'Expediteurs'' is de expediteur slechts in geval van zware 
fout aansprakelijk voor de schade die voortspruit uit het niet vervullen van de 
contractuele verplichtingen. Van dergelijke fout kan geen sprake zijn indien blijkt 
dat de goederen gestolen werden wanneer zij zich in afwachting van hun versche
ping in de scheepsperimeter bevonden en de expediteur geen opdracht tot bewa
king kreeg (Kh. Antwerpen, 10 december 1973, R.H. Antw., 1973, 375). 
Luidens een eensgezinde Zwitserse rechtspraak wordt de tussen de Zwitserse 
expediteur en zijn committent bestaande rechtsverhouding, stilzwijgend door de 
algemene voorwaarden van de , ,Assosioation Suisse des maisons d'Expediteurs'' 
beheerst. Aan de toepasselijkheid van deze voorwaarden kan derhalve zeker niet 
worden getwijfeld wanneer er naar verwezen wordt in documenten die van de 
expediteur uitgaan. Hieruit volgt dan dat deze laatste zich v66r de Belgische 
rechtsmachten op genoemde voorwaarden kan beroepen (Kh. Antwerpen, 10 
december 1973, R.H. Antw., 1973, 375). 

48. - De commissionair-expediteur die het cognossement moet aanbieden en 
de koopwaar in ontvangst nemen, begaat een fout wanneer hij vaststelt, naar 
aanleiding van een expertise van zeewaterschade op kade, dat de koopwaar een 
progressieve bevuiling door carbon-black ondergaat en hij geen enkele maatregel 
neemt ter bescherming van de koopwaar (Brussel, 3 maart 1972, R_.H. Antw., 
1973, 445). 
De commissionair-expediteur gelast met de ontvangst ex-zeeschip en met de 
herverzending per binnenschip van een partij hout, is aansprakelijk voor de averij 
aan de goederen ingevolge een foutieve belading in de lichter, indien hij er geen 
zorg voor droeg dat het hout behoorlijk werd afgedekt ten einde dit tegen de regen 
te beschermen (Kh. Antwerpen, 27 juli 1972, R.H. Antw., 1972, 364). 
De expediteur die de verzendingsverrichtingen vrijwillig onderbreekt door de 
wagon waarop de goederen geladen werden, naar een bepaalde plaats af te leiden 
om er andere goederen te laden, en die tevens in gebreke blijft de nodige 
maatregelen te treffen om diefstal te voorkomen, begaat een fout in de uitvoering 
van de hem toevertrouwde opdracht (Kh. Antwerpen, 12 september 1972, R.H. 
Antw., 1972, 383). 

De expediteur die er zich niet van vergewist heeft of de waar wei degelijk klaar 
voor inscheping in het bezit van de scheepsagent kwam, en zich sle-chts enkele 
dagen na het vertrek van het schip bekommerde om de effectieve inscheping en 
het uitreiken van de cognossementen, begaat grove nalatigheden (Brussel, 2 
november 1972, B.R.H., 1973, I, 445). 
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49, - ALGEMENE VOORW AARDEN VAN DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEURS VAN BELGJE

De algemene voorwaarden van de expediteurs hebben niet het karakter van een 
algemene regel die erkend wordt door alwie methethavenexpeditie- oftransport
bedrijf in contact komt (Brussel, 2 november 1972, B.R.H., 1973, I, 445). 
V andaar dat zij alleen toepasselijk zijn indien partijen er ondubbelzinnig naar 
verwezenhebben in het contract (Cass., 9 februari 1973,Arr. Cass., 1973, 579; 
Pas., I, 551 ;R.C.J.B ., 1974, 187 met noot De SmetR. ,De Iaforce obligatoire 
des ,conditions generales" en matiere commerciale). 
Er bestaat dus geen aanleiding tot toepassing van deze algemene voorwaarden 
wanneer niet bewezen is dat de opdrachtgever (in casu een vreemdeling) deze 
heeft gekend en aanvaard (Brussel, 3 maart 1972, R.H. Antw., 1972, 17). 
De gedrukte verwijzingen naar deze voorwaarden op facturen en briefpapier zijn 
niet voldoende opdat deze voorwaarden deel zouden uitmaken van de overeen
komst (Brussel, 2 november 1972, B.R.H., 1973, I, 445). 
Evenmin is de loutere verwijzing naar deze algemene voorwaarden, in kleine 
druk, onderaan op een brief daterend van na het afsluiten van de overeenkomst 
voldoende, indien er geen andere elementen voorhanden zijn om het contractueel 
karakter ervan aan te tonen (Kh. Antwerpen, 27 juni 1972, R.H. Antw., 1972, 
364). Anders is het wanneer een comrnissionair-expediteur met zijn opdracht
gever handelsrelaties onderhoudt en in alle documenten naar deze algemene 
voorwaarden verwijst en de tegenpartij nooit enig protest tegen hun toepasselijk
heid aantekende (Antwerpen, 30 april1975,R.W., 1975-1976, 1510; Kh. Brus
sel, 2 februari 1972,B.H.R., 1972, I, 648). Men kan dan zelfs ineen wel bepaald 
geval, hun contractueel karakter bezwaarlijk betwisten door aan te voeren dat de 
expediteur ditmaal niet uitdrukkelijk naar genoemde voorwaarden verwezen 
heeft (Kh. Brussel, 23 mei 1972, R.H. Antw., 1973, 30). 

Een handelaar moet steeds informeren naar de inhoud van de algemene voor
waarden die zijn medecontractant door middel van een duidelijke verwijzing 
bedingt (Kh. Brussel, 23 mei 1972, R.H. Antw., 1973, 30). 

50 . ...:____ De algemene voorwaarden van de commissionair-expediteurs van Bel
gie, die aan een toestand eigen aan de Antwerpse haven vorm geven, voorzien dat 
behoudens andersluidend beding, de risico's verbonden aan het noodzakelijk en 
onvermijdelijk verblijf van de goederen op de kaai in afwachting van hun 
verscheping, ten laste van de eigenaar vallen. De commissionair-expediteur is 
geen bewaarnemer van goederen die hij op de kaai ontvangt om ze verder te 
verzenden (Kh. Antwerpen, 12 september 1972, R.H. Antw., 1972, 286). 
Dezelfde algemene voorwaarden voorzien dat geen aansprakelijkheid wordt 
aanvaard voor verzekerbare schade (Kh. Antwerpen, 27 juli 1972, R.H. Antw., 
1972, 364). 

51. - VERBINTENISSEN VAN DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR JEGENS ZIJN COMMITTENT

RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE IN DE PLAATS GESTELDE COMMISSIONAIR-EXPEDI

TEUR- Volgens een gebruik eigen aan het milieu van comrnissionair-expedi-
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teurs, gebeurt het dikwijls dat de commissionair-expediteur die met bepaalde 
verrichtingen is belast, een derde in zijn plaats stelt; deze substitutie is rechts
geldig (Cass., 9 februari 1973, Arr. Cass., 1973, 579; Pas., 1973, I, 55; 
R.C.J.B., 1974, 187, (impliciet); Antwerpen, 30 juni 1975, R.H. Antw., 1975-
197 6, 209). De commissionair -expediteur is slechts aansprakelijk voor de gesub
stitueerde commissionair-expediteur indien hij een blijkbaar onbevoegde of on
vermogende persoon heeft gekozen (Antwerpen, 30 juni 1975, R.H. Antw., 
1975-1976, 209). 
Het hof van cassatie neemt aan dat de committent een rechtstreekse vordering 
mag inspannen tegen de derde-commissionair-expediteur die de oorspronkelijke 
commissionair-expediteur- met wie de committent gecontracteerd heeft- in 
zijn plaats heeft gesteld, voor fouten in de uitoefening van de commissie ge
pleegd; dit althans wanneer de commissionair-expediteur in naam van de com
mittent met de derde gehandeld heeft (Cass., 9 februari 1973, l. c., (impliciet); zie 
artikell384 en 1994 B.W. en W. 5 mei 1872, artikelen 12 en 13, impliciete 
oplossing; Fredericq, Handboek, I, (1976) nr. 232; zie ook Antwerpen, 30 juni 
1975,R.H. Antw., 1975-1976, 209; Antwerpen, 18 februari 1976,R.H. Antw., 
1975-1976, 229). 
De oorspronkelijk commissionair-expediteur blijft t.a.v. de committent naast de 
door hem in de plaats gestelde commissionair-expediteur aansprakelijk voor de 
goede uitvoering van de opdracht (Brussel, 3 maart 1972, R .H. Antw., 1972, 17). 

De rechtstreekse vordering van de committent tegen de gesubstitueerde commis
sionair-expediteur heeft tot gevolg dat de excepties, die de gesubstitueerde aan de 
substituant zou kunnen tegenwerpen, niet tegenstelbaar zijn aan de oorspron
kelijke committent tenzij de gesubstitueerde onwetend was dat hij als onder-man
dataris optrad (Antwerpen, 18 februari 1976, R.H. Antw., 1975-1976, 229). 

AFDELING 2 

DEMAKELAAR 

52. - BEGRIP - De makelaar is een onafhankelijke tussenpersoon die zich 
beroepshalve verbindt twee of meer person en met elkaar in verbinding te stellen. 
Deze personen sluiten dan rechtstreeks de rechtshandeling, waarbij de makelaar 
niet als partij optreedt (Kh. Tournai (kort ged.), 28 maart 1974,R.G.A.R., 1975, 
9381). De makelaar is dus als onafhankelijke tussenpersoon uitgesloten uit de 
toepassing van het statuut van handelsvertegenwoordiger (Arbrb. Liege, 27 
november 1972, Pas., 1975, III, 17). 

De persoon die publiciteitsadvertenties aan verschillende dagbladen doorstuurt, 
handelt als makelaar (Arbrb. Liege, 27 november 1972, Pas., 197~, III, 17). 

De twee voomaamste groepen makelaars zijn de verzekeringsmakelaars en de 
makelaars in onroerende goederen (Fredericq, Handboek, I, nr. 247). 
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53. - VERZEKERINGSMAKELAAR- Er bestaat een sterke mededinging -onder de 
verzekeringsmakelaars. De federatie van de beroepsverenigingen van verzeke
ringsmakelaars en -agenten van Belgie heeft professionele regels bepaald, die 
iedere verzekeringstussenpersoon moet eerbiedigen. De restorno op commis
sieloon is streng verboden, behalve inzake vervoerverzekeringen waar ze geduld 
wordt om te beletten dat zaken aan de Belgische markt zouden ontsnappen (Kh. 
Tournai (kort ged.), 28 maart 1974, R.G.A.R., 1975, 9381). 

54, - MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN - Aan de makelaar in onroerende 
goederen wordt naargelang de gevallen ofwel enkel de zorg opgedragen om 
kopers te vinden (huur van werk) ofwel opdracht gegeven om onderhandelingen 
te voeren en zelfs om de verkoop af te sluiten (lastgeving) (zie Schoentjes-Mer
chiers, Y., Overzicht van Rechtspraak (1966-1971), T.P.R., 1973, nr. 79). 
Iedere overeenkomst moet in concreto worden onderzocht. 
W anneer de overeenkomst geen lastgeving bevat, dan heeft de makelaar enkel de 
bevoegdheid en de verplichting om de kandidaat-koper in verbinding te stellen 
met de verkoper. Hij kan geen koopcontract afsluiten in naam van de verkoper. 
Hij is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Deze verbintenis is slechts 
uitgevoerd na aanvaarding door de verkoper van de voorgestelde kandidaat-ko
per. De verkoper mag evenwel niet arbitrair weigeren met de voorgestelde 
kandidaat-koper de verkoop af te sluiten. Doet hij dit wel dan is hij schuldig aan 
contractbreuk t.a.v. de makelaar en dient hij deze laatste te vergoeden. De 

- makelaarK:aifin gevarvancontractbreuk geengedworrgen-uitvoering vragen-van -
de makelaarsovereenkomst, maar enkel dagvaarden in ontbinding ervan wegens 
schuldige tekortkoming op grond van artikell184 B. W. en in schadevergoeding 
(Rb. Brussel, 10 juni 1976, Pas., 1976, III, 69). 

55. - MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN- VERMINDERING VAN HET OVEREENGEKO

MEN LOON- Het makelaarsloon wordt bepaald door de overeenkomst of door de 
gebruiken. 
Het overeengekomen loon kan in bepaalde omstandigheden partijen - of een 
ervan- overdreven lijken. De rechtbanken zijn reeds lange tijd bereidom gehoor 
te geven aan de eisen tot herleiding van loon dat buitenmatig voorkomt in 
verhouding tot de gepresteerde diensten(Rb. Brussel, 24 juli 197 5, B .R .H., 197 6, 
220; Vred. Seraing, 25 mei 1971, J. Liege, 1972-1973, 40;- zie Schoentjes
Merchiers, Y., Overzicht Rechtspraak, (1966-1971), T.P.R., 1973, nr. 80-83). 

AFDELING 3 

DE ZELFSTANDIGE HANDELSAGENT 

56. - STATUUT- De vaststelling dat de overeenkomst van de handelsver
tegenwoordiging tussen partijen afgesloten elke band van ondergeschiktheid 
uitsluit, en geen arbeidsovereenkomst is, volstaat niet om aan de zelfstandige 
handelsagent de hoedanigheid van handelaar te verlenen. Aldus besliste het hof 
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van cassatie in een reeds in het vorige overzicht van rechtspraak: behandeld arrest 
(Cass., 26 november 1970,B.R.H., 1973, I, 553 ;- Schoentjes-Merchiers, Y., 
Overzichtrechtspraak (1966-1971), T.P.R., 1973 nr. 90). R. De Backer heeftin 
een noot onder dit arrest het statuut van de autonome handelsagent onderzocht 
(B.H.R., 1973, I, 555). 

57. - RECHT OP EENZIIDIGE OPZEG - De overeenkomst van onbepaalde duur die 
met de zelfstandige handelsagent gesloten is, mag door de opdrachtgever worden 
verbroken. 
Deze verbreking mag evenwel noch brutaal, noch ontijdig, noch berovend zijn. 
Was dit wel het geval, dan zou het recht tot eenzijdige verbreking foutief zijn 
gebruikt en aanleiding geven tot vergoeding voor de schade die door dit misbruik 
werd veroorzaak:t. 
Een opzeggingstermijn dient in acht te worden genom en. De duur hangt af van de 
aan de handelsagent betaalde commissielonen. De casuistiek is zeer wissel vallig. 
Aldus voor een bedrag aan commissieloon van 970.000F per jaar werd een 
vergoeding gelijk aan eenjaar commissieloon toegekend (Kh. Brussel, 6 decem
ber 1971, B.R.H., 1973, I, 427). 
Voor de verbreking van een samenwerking die 18 jaar geduurd heeft, werd een 
vergoeding ex aequo et bono op 800.000 F bepaald, rekening houdend met het feit 
dat ingevolge een minder efficient beleid van een nieuwe zaak:voerder bij de 
autonome handelsagent, het jaarlijks uitbetaald commissieloon tot ongeveer 
800.000F was gedaald, waar dit vroeger ongeveer 1.200.000F bedroeg (Kh. 
Brussel, 19 september 1972, B.R.H., 1973, I, 443). 

AFDELING 4 

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP 

58. - BEGRIP - De concessieovereenkomst heeft voomamelijk tot doel de 
efficiente vertegenwoordiging van de concessiegever te verzekeren in een be
paalde sector en is dus niet afgesloten in het uitsluitend belang van de conces
siehouder. In dit opzicht doet ze zich voor als een associatie-overeenkomst tussen 
diverse handelsondememingen (Kh. Luik, 17 maart 1975, J.T., 1975, 399). 

Een handelaar kan slechts de hoedanigheid van alleenverkoper opeisen wanneer 
hij in het hem toegekende gebied de enige verkoper is van de goederen die het 
voorwerp uitmak:en van de concessie, of ook nog indien hij dit recht enkel met de 
concessiegever hoeft te delen (Kh. Brussel, 11 juli 1974, J.T., 1974, 641). 

59. - BEWIJS - Het bewijs van het bestaan van een alleenverkoopovereen
komst kan bij gebrek aan geschrift voortvloeien uit de effectieve en ononderbro
ken verkoop gedurende een aantal jaren ten exclusieve titel, van de producten 
door de concessiehouder aan de voorwaarden bepaald door de concessiegever 
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-(Brussel, 1 oktober 1975,R.W., 1975-1976, 2150;Kh. Brussel, 26januari 1972, 
J.T., 1972, 269). 

60. - WETVAN29JULI 1961 GEWIJZIGDBIJDEWETVAN 13APRIL 1971-IMPERATIEFKARAK
TER- De wet van 27 juli 1961 en de wet van 13 april 1971 betreffende de 
eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop hebben een imperatief karakter, doch regelen slechts private be
langen (Brussel, 1 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 2150; Liege, 4 december 
1975, J. Liege, 1975-1976, 129; Kh. Verviers, 28 juni 1973, B.R.H., 1973, I, 
421; Kh. Brussel, 18 december 1974, B.R.H., 1975, I, 117). 

61. - DE VERKOOPCONCESSIE VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE DUUR- De wet van 
29 juli 1961 gewijzigd bij de wet van 13 april 1971 is toepasselijk op de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies. Om een contract te kwalificeren moet men 
zicb stellen op het ogenblik van het afsluiten ervan. 

Opdat een concessie voor bepaalde tijd zou verleend zijn mag de termijn niet 
uitsluitend afuankelijk zijn van de wil van een van beide partijen, zoniet zou bet 
om een voor de medecontractant voor een onzekere termijn afgesloten contract 
gaan. 

Wanneer een contract bedingt dat het, bij bet einde van een periode, automatisch 
zal Verniemvd \•Wr~(!Il Van kalenderjaar tot kalendeljaar, tenzij een der partijen er 
een einde aan stelt mits eerbiediging van een vooropzeg van 90 dagen v66r het 
einde van het lopende kalenderjaar, vinden de hernieuwingen hun oorzaak, in de 
oorspronkelijke wilsuiting van de partijen die niet wordt tegengesproken door een 
nieuwe wilsuiting. Ret contract dat aldus een stilzwijgende hemieuwing bedingt, 
zonder het aantal ervan te bepalen is in feite een contract voor onbepaalde duur 
(Kh. Brussel, 11 juni 1974,J.T., 1974, 641; anders: Kh. Brussel. 22 september 
1971,J.T., 1972, 105, dochditlaatste vonnis gaatoverfeiten van v66rde wet van 
13 juli 1971). 

Een alleenverkoopovereenkomst afgesloten voor een jaar, tenzij bemieuwing, en 
die nooit werd hemieuwd is zeker geen concessie voor een onbepaalde duur 
geworden (Brussel, 12 februari 1975, J.T., 1975, 398). 

Als gevolg van het dwingend karakter van de bt;:palingen van de wet van 13 april 
1971 mag een contract van concessie van verkoop van onbepaalde duur na het in 
werking treden van deze wet niet in een contract van bepaalde duur worden 
omgezet (Kh. Brussel, 18 december 1974, B.R.H., 1975, I, 117). 

62. - WETVAN13APR1Ll971-TOEPASSINGSVELD-Dewetvan 13 april1971 (art. 7) 
is toepasselijk op de overeenkomsten van alleenverkoop bestaande op het ogen
blik van de in werkingtreding van de nieuwe wet. 

Onder ,bestaande" alleenverkoopovereenkomst dient verstaan ofwel de over
eenkomsten voor een bepaalde duur die nog niet beeindigd zijn ofwel de overeen
komsten voor een onbepaalde duur waarvoor nog geen opzeg is gegeven. 
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W at dit laatste geval betreft kan twijfel bestaan of het ogenblik waarop opzeg 
werd gegeven, dan wel het einde van de opzeggingsperiode, detenninerend is. 

De rechtbank van koophandel te Brussel had voor deze laatste interpretatie 
geopteerd, doch het vonnis werd gewijzigd door het hof van beroep die de 
voorkeur gaf aan de eerste interpretatie (Kh. Brussel, 15 november 1972, J.T., 
1973, 29; Brussel, 2 april1975, Pas., 1976, II, 1). 

63. - SCHENDING VAN EEN ALLEENVERKOOPCONCESSIE- In kort geding had een 
voorzitter van de rechtbank van koophandel zich bevoegd verklaard om kennis te 
nemen van een vordering tot staking die er toe strekte om aan een bepaalde 
handelaar de verkoop te ontzeggen van bier en water van een bepaalde brouwerij 
binnen het gebied van een aantal gemeenten waarin een handelaar over een 
alleenverkoopconcessie van deze dranken beschikte. 

Het hof van beroep te Luik heeft er aan herinnerd dat de miskenning van een 
alleenverkoopovereenkomst op zichzelf geen daad van oneerlijke mededinging 
uitmaakt. 

Het vestigen van een onthoudingsplicht op al wie kennis heeft van andennans 
contractuele exclusiviteit zou een schending betekenen van artikel 1265 B.W. 
(Liege, 13 april1972,R.G.A.R., 1974,9199, metnootJ.P. Standaert). Ditarrest 
ligt in de lijn van de gevestigde rechtspraak (Cass., 17 juni 1960, R.G.A.R., 
1960, 6578; Cass., 3 november 1961, R.G.A.R., 1962, 6838). 

64. - OVERDRACHT DOOR DE CONCESSIEGEVER VAN ZIJN ACTIEF- GEVOLGEN T.A.V. DE 
ALLEENVERKOOPSOVEREENKOMST - Een naamloze vennootschap had een alleen
verkoopsovereenkomst gesloten met een P.V.B.A. De N.V. droeg heel haar 
actief over aan een andere N.V. Deze laatste hield voor dat vennits zij enkel het 
actief had overgenomen van de overdragende N. V. zij niet gehouden was door 
haar schulden m.n. de verbintenissen die uit de concessieovereenkomst voort
vloeien. Ze had evenwel enkele weken lang contacten onderhouden met de 
alleenverkoper, zodat de rechtbank oordeelde dater terzake stilzwijgend doch 
uitdrukkelijknovatie gebeurd was (Kh. Brussel, 25 januari 1974,B.R.H., 1974, 
117). 

65. - EENZIJDIGE BEEINDIGING-REDELIJKE VOOROPZEG- Aan VOOr onbepaalde tijd 
verleende concessies die onder toepassing vallen van de wet, kan een einde 
worden gesteld mits eerbiediging van een redelijke opzeggingstennijn. 

Enkel in geval van grove tekortkomingen dient geen opzeggingstennijn in acht 
genomen (art. 2). 

De overwegingen van een arrest van het hof van beroep te Luik zijn zeer 
bedenkelijk waar het stelt dat ,vanwege de concessiegever de opzeg voor 
verbreking naar de wet slechts kan gegrond worden op een zware fout van de 
concessiehouder'', wat laat vennoeden dat, zonder fout vanwege de conces
siegever, geen verbreking mogelijk is. Men zocht vergeefs in de wet een steun 
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voor een dergelijke bevestiging, die verder in het arrest niet wordt gestaafd 
(Liege, 4 december 1975, J. Liege, 1975-1976, 129). 

Voor de concessiehouder kan er in geval van grove tekortkomingen geen sprake 
zijn van een recht op redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding, ook 
als de concessiegever, om de overeenkomst te beeindigen, een zekere opzeg
gingstermijn in acht heeft genomen (Brussel, 1 oktober 1975, R. W., 1975-1976, 
2150). 
Als grove tekortkomingen mogen worden aangemerkt het feit dat de conces
siehouder na anderhalf jaar- naar hij beweert, maar niet bewijst - de markt 
bewerkt te bebben er niet in geslaagd is een apparaat te verkopen en het feit dat hij' 
ondanks zijn be1ofte het te doen, nagelaten heeft een essentieel geacht demon
stratiecentrum op te richten (Brussel, 1 oktober 1975,R.W., 1975-1976, 2150). 

66. - De , ,redelijke opzeggingstermijn'' in de zin van artikel 2 is in geval van 
opzegging de termijn die nodig blijkt te zijn om de concessiehouder toe te laten 
een soortgelijke situatie te vinden (Brussel, 1 oktober 1975, R.W., 1975-1976, 
2150). 
De appreciatie van de duur van die redelijke vooropzeg is een feitenkwestie (Kh. 
Verviers, 28 juni 1973, B.R.H., 1973, I, 421). De rechter doet uitspraak naar 
billijkheid metinachtnemingvande gebruiken (Kh. Gent, 28 mei 1974,B.R.H., 
1974, I, 397). 

Indien de concessiehouder-, zoals in casu, ge€n activiteit had en-geen winsthaalde-_ 
uit de concessie is het hem niet moeilijk om op staande voet een soortgelijke 
situatie te vinden. Zo de winst onbestaande is, of de concessie deficitair is, heeft 
de concessiehouder vanzelfsprekend geen recht op enige vergoeding (Brussel, 1 
oktober 1975,R.W., 1975-1976, 2150; Kh. Brussel, 22 september 1971,J.T., 
1972, 105). 
De concessionaris die weet dat de samenwerking tussen partijen- na elf jaar
onvruchtbaar bleek, dat de inspanningen om sam en tot een reorganisatie te komen 
indien ze hem voldoening schenken, niet hetzelfde gevolg hebben voor de 
concessiegever, die bovendien nalaat een belangrijke brief van de concessiegever 
- die een einde stelt aan hun samenwerking- te beantwoorden, kan zich niet 
meer beklagen over het feit dat de gegeven opzeggingstermijn van drie maand te 
kort is (Kh. Verviers, 28 juni 1973, B.R.H., 1973, 421). 

De concessiehouder die eenjaarlijkse nettowinst verwezenlijkt van 2.060.198 F 
die de concessie van een luxeartikel verliest dat 60% van zijn zakencijfer 
vertegenwoordigt, heeft recht op een vooropzeg van twee jaar. 

Ononderbroken handelsbetrekkingen gedurende zes jaar, goede en geprezen 
faam van het produkt van de concessiegever, een concessie die zich over gans 
Belgie uitstrekt, haar overtuigende financiele uitslagen, de verstoring van het 
bedri jf van de concessiehouderingevolge het ontnemen van de concessie, het zich 
daarenboven toeeigenen van de volledige clienteel van de concessiehouder, 
rechtvaardigen een opzeggingsvergoeding berekend op de winstderving gedu
rende 18 maanden. 
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Ret verlies van een bloeiende concessie in de automobielsektor rechtvaardigt een 
vooropzegperiode van twee jaar omdat de laatste jaren, en voomamelijk sinds 
1969, een handels- en industriele concentratie heeft plaatsgehad in deze sektor, 
die de fusie van verschillende merken met zich heeft gebracht, waardoor de 
mogelijkheden van reconversie van de concessiehouder moeilijk geworden zijn 
(Kh. Brussel, 16 april 1976, B.R.H., 1976, I, 436). 
De concessiegever mag zich achteraf niet meer beklagen over de duur van een 
vooropzeg {in casu van 18 maanden), wanneer hij zich na een bedenktijd, 
akkoord heeft verklaard zowel over het beginsel als over de duur van de voorop
zeg en deze, zonder voorbehoud heeft uitgevoerd (Kh. Brussel, 1 april 1976, 
J.T., 1976, 662). 

67, - EENZIJDIGE OPZEGGING- BILLIJKE VERGOEDING - De billijke vergoeding ver
vangt de niet geeerbiedigde redelijke opzeggingstermijn; de toegekende ver
goeding moet dus gans de schade dekken die voortvloeit uit de afwezigheid van 
opzeg of uit onvoldoende opzeg (Kh. Brussel, 16 april1976, B.R.H., 1976, I, 
436). 
De rechter die het bedrag van de billijke vergoeding ex aequo et bono bepaalt, 
moet vaststellen dat het onmogelijk is het juiste bedrag van de vergoeding te 
bepalen bij ontstentenis aan gegevens om het nadeel te ramen. W anneer de rechter 
de vergoeding ex aequo et bono bepaalt omdat de feitelijke elementen, tijdens de 
de batten uiteengezet, ontoereikend zijn om een juiste berekening te maken van de 
vergoeding, maar meteen afwijzend beschikt overhet verweer waarbij om een 
onderzoeksmaatregel wordt verzocht, zonder impliciet of expliciet vast te stellen 
dat deze onderzoeksmaatregel in de concrete omstandigheden, niet nuttig zou 
zijn, motiveert niet voldoende zijn beslissing (Cass., 15 mei 1974,Arr. Cass., 
1975, 996; Pas., 1975, I, 899). 
De wet die voorschrijft naar billijkheid het bedrag van de rechtvaardige ver
goeding te berekenen verplicht geenszins hiervoor te refereren naar de nettowinst 
zoals blijkt uit de balans (Kh. Brussel, 11 juni 1974, J.T., 1974, 641; R.P.S., 
1975, 166). 
De geest van de wet moet de rechter ertoe aanzetten om bij de berekening van de 
vergoeding de peri ode in acht te nemen die het dichtst is bij deze van het ogenblik 
van de verbreking en de werkelijke toestand waarin de uitbating van de concessie 
zich heeft ontwikkeld en niet de staat waarin ze zich bevond twee of drie jaar voor 
de verbreking (Kh. Brussel, 16 april1976, B.R.H., 1976, I, 436). 
Wanneer de vennootschap-concessiehoudster aan haar beheerders, die haar enige 
aandeelhouders zijn, en in feite geen andere activiteit hebben, volkomen vrij 
bepaalde vergoedingen toekent, waarvan het bedrag naar de omstandigheden 
wisselt, doch door de algemene vergadering goedgekeurd zijn en bij de fiscus 
aangegeven zijn als algemene onkosten, dan zijn deze vergoedingen econornisch 
gelijk te schakelen met de voorafnerningen op de winst in een persoonlijk bedrijf, 
en zijn dus een vorm van winsttoekenning. Ze moeten dus aan de nettowinst zoals 
uit de balans blijkt worden toegevoegd om het bedrag van de billijke vergoeding 
te bepalen (Kh. Brussel, 11 juni 1974, J.T., 1974, 641; R.P.S., 1975, 166). 
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De vergoeding dient toegekend, zelfs in geval van deficitaire jaarrekening van de 
concessiehouder, wanneer de concessiehouder ook de verkoop van andere 
goederen in concessie heeft en de verbreking niet te verminderen algemene kosten 
te zijne laste laat (Kh. Brussel, 16 april1971, B.R.H., 1976, I, 436). Om de 
schade te begroten die het gevolg is van het verlies van een concessie van het merk 
van voertuigen bij een voortverkoper van verschillende merken moet de semi
bruto winst in aanmerking genomen worden; dit is de winst die het gevolg is van 
de verkoop van wagens van dat merk onder aftrek van de verschillende kosten 
speciaal veroorzaakt door de verkoop van wagens van dat merk en met name 
vervoerkosten, kosten voor de bereiding van deze wagens, invoerkosten, com
missies aan vertegenwoordigers, niet vergoede publiciteitskosten, offers ge
bracht voor de overname van de oude voertuigen en eventuele winsten voort
v1oeiend uit de schommelingen van de muntwaarde; er moet ook rekening 
gehouden worden met het feit dat vanaf een bepaalde graad, het dalen van het 
zakencijfer met een bepaalde percentage niet overeenstemt met een daling van 
een evenredig percentage van algemene onkosten en dat hierdoor een be1angrijk 
deel van de algemene kosten nietkan gedrukt worden (Kh. Brussel, 16 april1976, 
B.R.H., 1976, I, 436). 

68. - EENZIJDIGE BEEINDIGING- BIJKOMENDE VERGOEDING- Bij eenzijdige beeindi
ging kan een bijkomende vergoeding worden toegekend wanneer de conces
siehouder een bekende meerwaarde inzake clienteel heeft aangebracht en deze 
aan de concessiegeverbehoudenblijftna beeindigingvande coQc_essk (art. ),Jid 
1 W. 27 juli 1961). 
De meerwaarde inzake clienteel moet worden bewezen; zulks is ongetwijfeld het 
geval wanneer de clienteel praktisch onbestaande was v66r de de concessie, en de 
concessiehouder de clienteel voor het merk (in casu een automobielmerk) heeft 
gewonnen omwille van zijn ervaring en grondige kennis van de markt, dat de 
clienteel het merk trouw gebleven is en steeds aangegroeid is, en ook bij het 
beeindigen van de concessie de concessiegever trouw blijft (Kh. Brussel, 1 april 
1976,J.T., 1976,664, metnootBricmont, G. en Philips, J.M.; Kh. Brussel, 16 
april 1976, B.R. H., 1976, I, 436). 
Integendeel een daling van de verkopen tijdens de concessie brengt een verlies 
van clienteel met zich mee, zodat de concessiehouder dan geen aanspraak kan 
maken op een bijkomende vergoeding voor clienteel (Kh. Brussel, 21 maart 
1972, J.T., 1972, 447), ook al is een zekere verbetering merkbaar kort voor de 
verbreking (Kh. Verviers, 28 juni 1973, B.-R.H., 1973, I, 421). 
Ook de afdankingsvergoeding voor personeel dat de concessiehouder verplicht is 
te ontslaan ten gevolge vail de beeindiging van de verkoopconcessie moet door de 
concessiegever worden terugbetaald (art. 3, lid 3, W. 27 juli 1961; - Kh. 
Brusse1, 16 april1976, B.R.H., 1976, I, 436). 
De concessiehouder kan eisen dat de voorraad die ingevo1ge de verbreking van de 
concessie onbruikbaar geworden is, door de concessiegever wordt teruggenomen 
(Kh. Brussel, 1 april1976, J.T., 1976, 664, met nootBricmont, G., en Philips, 
J.M.). 
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69. - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- Artikel4 Van de wet Van 27 juli 1961 bedingt 
dat de benadeelde concessiehouder, bij de beeindiging van een verkoopconcessie 
met uitwerking in Belgie in elk geval de concessiegever in Belgie kan dagvaarden 
en dat in geval het geschil v66r een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze 
uitsluitend de Belgische wet dient toe te passen. Hieruit moet noodzakelijk 
worden afgeleid dat het aan de Belgische concessiehouder vrij staat om de 
vreemde concessiegever te dagvaarden v66r de rechtbank van hetland waar deze 
zijn woonplaats heeft, om te worden beslecht volgens het recht van dit land 
(Brussel, 14 februari 1973, Pas., 1973, III, 100). 

70. - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- E.E.G-OVEREENKOMST VAN 27 SEPTEMBER 1968-

De draagwijdte van de E.E.G.-overeenkomst van 27 september 1968 t.a.v. 
artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 is op dit ogenblik een sterk omstreden 
probleem in Belgie (zie noot Bricmont, G., en Philips, J.M., J.T., 1974, 677; 
J.T., 1975, 399; De la competence territoriale du juge beige, d' apres Ia con
vention communautaire du 27 septembre 1968, en matiere de resiliation, avec 
preavis, d'un contrat de vente a duree indeterminee, l.T., 1975, 475; Ledoux, 
R., Les concessions de vente en Belgique et les regles de competence de Ia 
C.E.E., l.T., 1975,217 ;L' application del' article 5, 1° et 5° de Ia convention de 
Bruxelles en matiere de concession de vente, J.T., 1975, 581; Vander Elst, R., 
Concession de vente en Belgique et regles de competence de Ia convention C .E.E. 
du 27 septembre 1968, J.T., 1976, 733; Weser, M., L' article 5 alinea 1° de Ia 
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et Ia concession de vente ex
clusive, l.T., 1976, 323). 

De E.E.G.-overeenkomst van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han
delszaken, in werking getreden op 1 februari 1973, heeft de voorrang op de 
nationale wet, m.n. de wet van 27 juli 1961, al is deze van dwingend recht (Kh. 
Brussel, 30 mei 1974, l.T., 1974, 676 met noot Bricmont, G. en Philips, J.M.; 
Kh. Brussel, 15 januari 1976, J.T., 1976, 210). Indien partijen, van wie ten 
minste een haar woonplaats heeft in het gebied van een lid-Staat, bij overeen
komst een rechtbank van een lid-Staat hebben aangewezen om kennis te nemen 
van geschillen ontstaan naar aanleiding van een bepaalde rechtbetrekking, is deze 
rechtbank volgens artikel 17 van de E.E.G.-overeenkomst van 27 september 
1968 bevoegd krachtens deze wilsuiting van partijen. 

Ook dit artikel primeert de Belgische wetten van 1961 en 1971 op de eenzijdige 
beeindiging van de concessie van alleenverkoop. Dit artikel is toepasselijk op al 
de gevallen waarin de alleenverkoopovereenkomst door een bijzondere clausule, 
de rechtsmacht opdraagt aan een rechtbank van een Iid-Staat. Aldus wanneer de 
partijen contractueel aile betwistingen uit de alleenverkoopovereenkomst onder
werpen aan het oordeel van een rechtbank van een lid-Staat (in casu: Tribunal de 
la Seine) moet dit beding worden geeerbiedigd, en is de aldus aangewezen 
rechtbank de enige bevoegde rechtbank ratione loci. De Belgische rechtbank is 
dan onbevoegd ondanks het voorschrift van artikel4 van de wet van 27 juli 1961 
(Kh. Brussel, 15 januari 1976, J.T., 1976, .210). 
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71. - Artikel3 van de E.E.G.-overeenkomst van 27 september 1968 stelt het 
principe van de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de verweer
der. 

Artikel5 van deze overeenkomst voorziet evenwel enkele uitzonderingen. Aldus 
mag de verweerder die zijn woonplaats heeft in een van de lid-Staten gedagvaard 
worden in een andere lid-Staat voor de rechter van de plaats waar de verbintenis 
,is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden" (art. 5, 1 overeenkomst van 27 
september 1968). 

Van 1974 tot 1976 heeft de rechtspraak zich meestal onbevoegd verklaard in 
toepassing van artikel5, 1 van de E.E.G.-overeenkomst van 1968 om kennis te 
nemen van de vorderingen ingesteld door een Belgische concessiehouder tegen 
een concessiegever met woonplaats in een lid-Staat (Kh. Brussel, 30 mei 1974, 
J.T., 1974, 676, met noot Bricmont, G., en Philips, J.M.; Kh. Brussel, 27 
augustus 1974, B.R.H., 1974, I, 533). 
Ze werden hierin gevolgd door een deel van de rechtsleer (Ledoux, R., Les 
concessions de vente en Belgique et les regles de competence de Ia C.E.E., J.T., 
1975, 217 enL' application del' art. 5, }0 ou 5° de Ia Convention de Bruxelles en 
matiere de concession de vente, J.T., 1975, 581). 

Rierop werd menigvuldig- en terecht- kritiek uitgebracht (Bricmont, G., en 
Philips, J.M., noot inl.T., 1974, 676; Weser, M., L'article 5 alinea ] 0 de la 
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la concession de vente ex-

-clusive, J.-:F~,-1-9'Ui,-J23) .-
De interpretatie van artikel 5, 1 van de E.E.G.-overeenkomst van 1968 wil 
integendeel dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn. Inderdaad, inzake con
tractuele aansprakelijkheid, en meer bepaald bij alleenverkoopovereenkomst, 
moet de vergoeding voor schade wegens tekortkoming door een van de partijen 
aan haar verplichtingen, uitgevoerd worden op de plaats van de inbreuk op de 
overeenkomst. Ret hof van beroep te Brussel houdt voor dat de vergoeding van de 
schade die uit de eenzijdige beeindiging van een alleenverkoopovereenkomst van 
onbepaalde duur voortvloeit niet los kan gemaakt worden van het geheel van de 
wederkerige prestaties, op gevaar af van de gehele econornie van het contract te 
verbreken (Brussel, 10 juli 1976, J.T., 1976, 742). 

De hoofdverbintenis bij eenzijdige beeindiging van de alleenverkoopovereen
komstis de verbintenis zich tot de rechterte wenden (art. 2, lid 2 W. 27 juli 1961 
gewijzigd bij W. 13 april 1971). 
W anneer aldus de alleenverkoopovereenkomst van een Belgische conces
siehouder door de vreemde concessiegever- in casu rechtsonderhorige van een 
andere lid-Staat- wordt opgezegd bij brief opgestuurd aan de Belgische conces
siegever, dan moet de hoofdverbintenis in Belgie worden uitgevoerd. 
Ret is inderdaad de verplichting het geschil aan de rechter te onderwerpen bij 
beeindiging van de alleenverkoopovereenkomst, bij gebrek aan akkoord tussen 
partijen omtrent de redelijke opzegging of de billijke vergoeding, die moet 
worden uitgevoerd op het ogenblik van de opzegging van de overeenkomst. Deze 
verbintenis dient in Belgie te worden uitgevoerd vermits de opzeggingsbrief aan 
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de Belgische concessiehouder werd opgestuurd (Kh. Liege, 17 maart 1975, J.T., 
1975, 399 met noot Bricmont, G., en Philips, J.M.; anders met kritiek van 
Bricmont, G. en Philips, J.M.: Kh. Brussel, 30 mei 1974, J.T., 1974, 676; 
B.R.H., 1974, I, 549, gewijzigd door, Brussel, 10 juni 1976;- zie ook Vander 
Els, R., Concession de vente en Belgique et regles de competence de la con
vention C.E.E. du 27 septembre 1968, J.T., 1976, 733). 
De interpretatie van artikel 5, 1 van de E.E.G.-overeenkomst van 1968 en de 
controverse in verband met de toepassing ervan bij een alleenverkoopovereen
komst heeft het voorwerp uitgemaakt van een verhaal v66r het Hof van Justitie 
van deEuropese Gemeenschappen (HofvanJustitie, 6 oktober 1976,J.T., 1976, 
739, zaak 14/76, De Bloos/Bouyer, commentaar zie Vander Elst, R., o.c.). 
Volgens dit Hof, refereert de term ,verbintenis" in artikel5, 1 van de E.E.G.
overeenkomst van 27 september 1968, naar de contractuele verbintenis die als 
basis dient voor de rechtsvordering t.t.z. inzake alleenverkoopovereenkomst de 
verbintenis van de concessiegever die overeenstemt met het contractuele schuld
vorderingsrecht van de concessiehouder die deze inroept om zijn rechtsvordering 
te staven. 

72. - RECHT VAN DE BELGISCHE CONCESSIEHOUDER OM VOOR EEN BELGISCHE RECHT

BANK TE DAGV AARDEN- (ART. 4 WET 27 JULI 1961)- ARBITRAGECLAUSULE- Artikel4 van 
de wetvan27 juli 1961 dataande benadeeldeconcessiehouder, vaneenconcessie 
die uitwerking heeft over het geheel of een gedeelte van het Belgische grond
gebied, het recht verleent om in Belgie te dagvaarden op zijn woonplaats of op de 
woonplaats of zetel van de concessiegever is van dwingend recht. Derhalve kan 
een arbitraal beding waarbij de mogelijke betwistingen uit de alleenverkoop
overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen geen uitwerking hebben (Kh. 
Brussel, 21 maart 1972, J.T., 1972,447; Kh. Brussel, 1 april1976, J.T., 1976, 
662). 

73. - INVLOED VAN HET E.E.G.-RECHT- ARTIKEL 85, §1 VAN HET VERDRAG VAN ROME

REGLEMENT NR. 17 VAN DE RAAD- REGLEMENT 67/67 VAN DE COMMISSIE- Artikel85, van 
het verdrag van Rome kan de nietigheid tot gevolg hebben van bepaalde exclusi
viteitsovereenkomsten. Hiertoe dienen drie voorwaarden verenigd te zijn: 1) een 
overeenkomst tussen ondernemingen; 2) die de handel tussen de lid-staten on
gustig kan bei'nvloeden; 3) en die de mededinging verhindert, beperkt of vervalst. 
Een overeenkomst waarbij een onderneming zich ertoe verbindt waren bij een 
bepaalde onderneming en aileen bij deze aan te kopen, is niet reeds uit dien 
hoofde onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, zoals bepaald in artikel 
85 §1, maar kan het zijn (Brussel, 7 mei 1971, R.W., 1971-1972, 434) . 

. De Raad van de Europese Economische Gemeenschap heeft in een verordening 
nr. 17 van 21 februari 1962 de regelen bepaald voor de toepassing van de artikelen 
85 en 86 van het verdrag. Op 22 maart 1967 heeft de Commissie der E.G. een 
verordening nr. 67/67 uitgevaardigd betreffende de toepassing van artikel 85, lid 
3 van het verdrag, op bepaalde categorieen overeenkomsten. 
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Deze overeenkomsten bedoeld in artikel 85, lid 1 van het verdrag, die tot stand 
zijn gekomen na de i11 werkingtreding van de verordening nr. 17, en ten gunste 
waarvan de betrokken ondememingen een beroep willen doen op artikel85, lid 3, 
moeten worden aangemeld bij de Commissie der E.G. (art. 4, lid 1 verordening 
nr. 17 van de Raad). 

Die aanmelding is echter niet verplicht wanneer bet gaat om een overeenkomst 
tussen ondememingen die behoren tot eenzelfde lid-Saat, en die geen betrekking 
heeft op de invoer en de uitvoer tussen lid-Staten (art. 4, lid 2, 1 °). 

Artikel4, lid 1, 1 o, moet zo worden gei:nterpreteerd dat bet toepasselijk is op de 
alleenverkoopovereenkomsten die betrekking hebben op de verhandeling van 
goederen wanneer deze verhandeling uitsluitend binnen het grondgebied van deze 
lid-staat plaats heeft, waarvan de aan de alleenverkoopovereenkomst deelne
mende ondememingen onderdaan zijn; zelfs wanneer bet goederen betreft die in 
een vorig stadium uit een andere lid-Staat zijn ingevoerd (Hof Eur. Gem., 3 
februari 1976, J.T., 1976, 205). 

Ofschoon overeenkomsten van bet type bedoeld in artikel 4, lid 2, 1 o, toch als 
standaard-overeenkomst werden aangemeld, moeten ze nietternin aangemerkt 
worden als akkoorden waaraan slechts twee ondememingen deelnemen, dus als 
overeenkomsten die niet voor verplichte aanmelding vatbaar zijn, zelfs niet 
indien ze deel uitmaken van een net van parallelle contracten (Brussel, 7 mei 
1971, R.W., 1971-1972, 434). 

Een van aanmelding vrijgesteldeen niet aangemelde overeenkomst resorteert 
volledig rechtgevolg, zolang de nietigheid ervan niet is vastgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de van aapmelding vrijgestelde overeenkomsten die niettemin worden 
aangemeld (Brussel, 7 mei 1971, R.W., 1971-1972, 434). 

Artikel1, lid 2 van de verordening nr. 67/67 van de Commissie heeft tot gevolg uit 
bet toepassingsveld van artikel85, lid 1 en dientengevolge van de verordening nr. 
67/67 uit te sluiten, de alleenverkoopovereenkomsten die een louter nationaal 
karakter hebben en derhalve niet van aard zijn op gevoelige wijze bet handelsver
keer tussen de lid-Staten te belemrneren. Dit artikel heeft niet tot voorwerp uit bet 
voordeel van de vrijstelling per categorie uit te sluiten de overeenkomsten die, 
hoewel afgesloten tussen ondemerningen van eenzelfde lid-Staat, evenwel ten 
uitzonderlijke titel, de handel tussen lid-Staten op gevoelige wijze kunnen 
bei:nvloeden maar die voor het overige aan aile voorwaarden voldoen voorzien bij 
artikel1 van de verordening nr. 67/67 (Hof. Eur. Gem., 3_februari 1976, J.T., 
1976, 205). 

AFDEUNG 5 

BET BROUWERIJCONTRACT 

74. - BEGRIP- Een brouwerij had aan een herbergier een be drag van 170.000 F 
, ,geschonken' ', dat bestemd was om , ,de rekeningen van de vemieuwing van zijn 
herberg te betalen''. De herbergier had zich ertoe verbonden uitsluitend dranken 
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van de brouwerij te verkopen. Deze dranken moest hij bestellen bij een bierhan
delaar die hem daarop 10% toestond. Indien de bevoorradingsverplichting niet 
werd nageleefd dan moest het geschonken bedrag worden terugbetaald, terwijl de 
bevoorradingsverplichting met onverminderde kracht bleef bestaan. 

Deze overeenkomst is een brouwerijcontract waarop bet K.B. van 19 december 
1969 toepasselijk is. 

Dit K.B. is een economische reglementering van dwingend recht. Als de 
brouwerij op grond van een door de herbergier gepleegde wanprestatie de ontbin
ding van bet contract vordert, kan haar schadeloosstelling slechts bestaan in de 
uitvoering van het contractueel vastgelegd boetebeding, te weten de teruggave 
vanhet ,geschonken" bedrag (Brussel, 25 mei 1973,~.W., 1974-1975, 530). 

75, - EXCLUSIVITEITSCLAUSULE- ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG VAN ROME- Hoewel 
een exclusiviteitsbeding van bierafname bet spel van de vrije concurrentie belet 
moet het niet worden nietig verklaard als strijdig met artikel 85 van bet verdrag 
van Rome, als het niet bewezen is dat bet in de gegeven omstandigheden de 
handel tussen de lid-Staten zou verstoren (Kh. Antwerpen, 10 januari 1969, 
B.R.H., 1972, I, 509; Rb. Liege, 14 mei 1974, I. Liege, 1975-1976, 187). 

76 •. - K.B. VAN 28 NOVEMBER 1961 OP BROUWERIJCONTRACTEN - TERUGWERKENDE 

KRACHT- Het K.B. van 28 november 1961 op de brouwerijcontracten (Staatsbl., 
5 januari 1962) voorziet in artikelll de retroactiviteit wat bet maximumbedrag 
van lJ.et boetebeding betreft; deze beperkingen zijn toepasselijk op de v66r het van 
kracht worden van het K.B. gesloten overeenkomsten en dit vanaf 1 november 
1960 (Cass., 25 juni 1965, Pas., 1965, I, 1175). 

Dezelfde retroactiviteit moet aangenomen worden voor wat de duur van bet 
verplichtingsbeding betreft. Volgens artikel11, lid 3, is de beperking toepasselijk 
op de reeds gesloten en aan gang zijnde brouwerijcontracten. De leveringsver
plichtingen mag de maximumduur voorzien in artikel 6 niet overschrijden (Kh. 
Brussel, 27 september 1971, B.R.H., 1972, I, 2). 

HOOFDSTUK VI 

HET HANDELSPAND 

77, - GELDIGHEIDSVEREISTEN- BEWIJS- Opdat een handelspand rechtsgeldig ZOU 

zijn dient het gegeven te zijn overeenkomstig de wijzen die in zaken van koop
handel zijn aangenomen voor verkoop van goederen van dezelfde aard, en in bet 
bezit gesteld en gebleven te zijn van de schuldeiser of van een derde, omtrent wie 
partijen overeengekomen zijn (art. 1, W. 5 mei 1872;-Fredericq,Handboek, I, 
1962, blz. 402 e.v.; Van Rijn en Heenen, Principes, IV 1965, m. 2566). 
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Een in pandgeving in een akte van kredietopening van , ,de documenten en/of 
goederen (in casu m.b.t. een partij bomen) door de bank te financieren" zonder 
dat die documenten of goederen werden geidividualiseerd, is nietig. De indivi
dualisering is niet alleen nodig ten einde de in bezitstelling mogelijk te maken, 
maar ook noodzakelijk om de juiste omvang van het onderpand van derde-schul
deisers te bepalen en hen tegen mogelijk bedrog te beveiligen (Rb. Antwerpen, 13 
mei 1975, B.R.H., 1975, I, 529). 

W anneer een verkoper met zijn kopers een verkoop op afbetaling sluit en zich tot 
een financieringsorganisme wendt aan wie hij de globale wissels getekend door 
zijn klanten in pand geeft, dan verkrijgt dit organisme de hoedanigheid van 
pandhoudende schuldeiser. De globale wissels aan het financieringsorganisme 
overhandigd vormenhet pand (Voorz. Kh. Dinant, 28 juni 1973,B.R.H., 1974, 
I, 341). 

Ret bewijs van de datum van een handelspand mag aangebracht worden door alle 
rechtsrniddelen maar is aan de schuldeiser opgelegd (Rb. Neufchateau (consul.), 
22 december 1966, B.R.H., 1973, II, 389). 

78. - INPANDSTELLING TIJDENS DE VERDACHTE PERIODE - Tijdens de verdachte 
periode waren door de latere gefailleerde aandelen in pand gegeven aan een bank 
ter waarborging van krediet aan een vennootschap waarvan de pandgevende 
beheerder was. Ook deze vennootschap was failliet verklaard. 

- Deze-inpandgeving-is-niet-nietig-op grond-van het -vierde-lid . van artikeL 445 
W .Kh. dat betrekking heeft op het pand gevestigd op de goederen van de 
schuldenaar gedurende de verdachte periode wegens vroeger aangegane schul
den. Ter zake betreft het geen schulden van de pandgever maar van een derde. 
Deze inpandgeving is nietternin nietig bij toepassing van het tweede lid van artikel 
445 W.Kh. Inderdaad de gefailleerde pandgever heeft contractuele verplich
tingen aangegaan die onverrnijdelijk zijn schuldeisers moesten beroven van een 
deel van hun gemeenschappelijk onderpand zonder dat deze verarming vergoed 
wordt door een rechtmatige hoop op een correlatieve verrijking (Rb. N eufchateau 
(consul.), 22 december 1966, B.R.H., 1973, II, 389). 

79. - TE GELDEMAKING- FAILLISSEMENT- Artikel 9 van de wet van 5 mei 1872 
bepaalt dat de rechten van de pandhebbende schuldeiser niet geschorst worden 
door het faillissement van de schuldenaar of van de derde pandgever. 

De curator van het faillissement van een pandhebbende schuldeiser kan op elk 
tijdstip, met machtiging van de rechter-commissaris, het pand ten behoeve van 
het faillissement terugnemen door de schuld te betalen (artikel 543 W.Kh.) 
(Cass., 8 april 1976, Arr. Cass., 1976, 915; Pas., 1976, I, 881). 

De uitoefening van het recht van de pandhebbende schuldeiser om zich bij 
voorrecht en voorrang boven de andere schuldeisers uit de in pand gegeven zaak 
te doen betalen, wordt dus niet geschorst door het faillissement van de schul
denaar die de zaak in pand heeft gegeven, wanneer de curator die zaak niet ten 
behoeve van het faillissement heeft teruggenomen door de schuld te betalen (art. 
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543 W.Kh.; art. 1 tot 9, W. 5 mei 1872) (Cass., 8 april1976;Arr. Cass., 1976, 
915;Pas., 1976, I, 881). 
Artikel9 van de wet van 5 mei 1872 boudt geen verbod in voor de curator om de in 
pand gegeven goederen te verkopen. In geval van afwezigbeid van concordataire 
voorstellen is bij zelfs verplicbt de roerende goederen die van bet actief deel 
uitmaken te verkopen. De curator is niet verplicbt de pandbebbende scbuldeiser in 
mora te stellen alvorens zelf over te gaan tot de verkoop van bet pand (Kb. Nijvel, 
(kort ged.), 22 juni 1972 en Brussel, 27 juni 1972, B.R.H., 1973, I, 576). 

80. - TEGELDEMAKING- VORM- Wissels getekend door de kopers waren door de 
verkoper op afbetaling in pand gegeven aan een financieringsorganisme. De 
financieringsmaatscbappij was gerecbtigd bet pand dat zij bezat te verwezen
lijken. Er werd geoordeeld dat de meest aangewezen vorm er in bestond de 
pandbebbende scbuldeiser toe te laten om recbtstreeks de maandelijkse betalin
gen te innen die aan de verkoper verscbuldigd waren (Kb. Dinant, (Voorz.), 28 
juni 1973, B.R.H., 1974, I, 341). 

81. - INPANDGEVING VAN DE FACfUUR- FAILLISSEMENT- De wet van 25 oktober 
1919 gewijzigd bij de wet van 31 maart 1958 betreffendebet endossement van de 
factuur, regelt de afstand en de inpandgeving bij endossement van door factuur 
gestaafde scbuldvorderingen (Cf. Cloquet, A., A.P.R., Tw. Factuur, nr. 748-
860 nieuwe tekst). De curator van bet faillissement, die verwittigd is dat een 
factuur geendosseerd werd aan een bank bij toepassing van de wet van 25 oktober 
1919 moet zicb vergewissen, zowel van bet feit van bet endossement als van de 
recbtsgeldigheid ervan, alvorens over te gaan tot dagvaarding van de scbul
denaar. Wanneer de geldigbeid van bet endossement niet betwist wordt, kan de 
scbuldenaar die een kennisgeving van bet endossement ontvangt, zijn scbuld 
alleen in banden van de geendosseerde deugdelijk kwijten (Kb. Hasselt, 12 
december 1974, R.W., 1974-1975, 1843). 
Cloquet (A.P.R., Tw. Factuur, nr. 860) wijst er op dat de overdracbt van een 
factuur door bet endossement niet kan worden gelijkgesteld met een betaling in 
specien of in bandelseffecten en dus van recbtswege nietig is, als ze gedaan wordt 
gedurende de verdacbte periode tot betaling van vervallen scbulden. De inpand
geving van een factuur gedurende de verdacbte peri ode teneinde vervallen scbul
den te waarborgen zou insgelijks nietig zijn. 

HOOFDSTUK VII 

HANDELSBEURZEN EN WlSSELAGENTEN 

AFDELING I 

DE WISSELAGENT 

82. - HOEDANIGHEID VAN WISSELAGENT- BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID -De wis
selagent is de tussenpersoon die, op regelmatige wijze als lid van de beroepsvere-
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niging aanvaard, in een openbare fondsen- en wisselbeurs, openbare fondsen 
verhandelt (Fredericq, Handboek, I, nr. 2g9). De hoedanigheid van wisselagent 
is niet onverenigbaar met die van bediende. Inderdaad bet hof van cassatie heeft 
geoordeeld dater geen tegenspraak is tussen de vaststellingen van de feitenrechter 
waaruit blijkt dat een persoonregelmatig de titel van wisselagent voert, en dat hij 
onder bet toezicht en bet gezag van een andere persoon, en met de stilzwijgende 
instemming van de beurscommissie de beroepshandelingen van wisselagent stelt 
(Cass., 6 oktober 1971, J.T.T., 1972, 73). 

83. - BEROEPSACTIVITEIT ~ De wisselagenten en de wisselagenten-correspon
denten delen samen met de banken bet monopolie van aan- of verkoop van 
publieke fondsen (art. 75, § 1 W.Kh.). 
Een tussenpersoon die noch wisselagent, noch wisselagent-correspondent, noch 
bankier is, en die orders van aankoop of verkoop van publieke fondsen ontvangt 
en hiervoor commissieloon ontvangt, pleegt inbreukop artikel 75, §1 Boek I, 
Titel V, W.Kh. (Cass., 24 oktober 1972,Arr.,Cass., 1973, 193 ;Pas., 1973, I, 
191). 
De bepalingen van artikel64 bis Titel V, Boek I, W.Kh. hebben niet voor gevolg 
de beroepsactiviteiten van wisselagenten te beperken tot de verhandelingen van 
openbare fondsen en wisselverhandelingen, in de hoedanigheid van mandataris of 
commissionair. Dienen daaraan toegevoegd de orders tot aan- of verkoop van in 
een ri jks beurs al dan niet genoteerde fondsen (art. 7 5, § 1) en de verhandeling van 
vreemde munten, in -specien of op een rekemng (arC 7g). Boveifdien mogen zij 
alle operaties verrichten die hun bij de wet niet worden verboden, en die in nauw 
verband staan met hogervermelde activiteiten (Liege, 30 april 1973, B .R.H., 
1973, I, 249). 
De wisselagent die titels koopt die ingevolge de besluitwet van 6 oktober 1944 
buiten de handel gesloten werden en zelf op de beurs verkoopt, ingevolge zijn 
monopolie, en vergezeld van valse certificaten, stelt een handeling die nauw 
verbonden is met zijn beroepsactiviteit- en waarop bet voorrecht van artikel 71, 
go toepasselijk is (Liege, 30 april 1973, B.R.H., 1973, I, 249). 

84. - BORGSTELLING - De wisselagent en de wisselagent-correspondent moet 
zekerheid stellen, die bij voorkeur aangewend wordt tot waarborg van de be~ 
roepsverbintenissen van de agent (art. 71, go). Artikel 71, go is in algemene 
bewoordingen opgesteld en maakt geen onderscheid tussen de verplichtingen van 
de wisselagent of ze nu uit een overeenkomst, een misdrijf of een quasi delict 
ontstaan zijn (Liege, 30 april 1973, B.R.H., 1973, I, 249). 

AFDELING 2 

DE BEURSCOMMISSIE 

85. - OPDRACHT VAN DE BEURSCOMMISSJE ((ART. 93-94)- Het hof van cassatie heeft 
een bijzonder interessant arrest geveld inzake de opdracht en de aansprakelijkheid 
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van de beurscommissie. Een wisselagent had, ingevolge een tegen hem ingesteld 
strafonderzoek wegens verduistering, plotseling zijn ontslag ingediend bij de 
beurscommissie. De beurscommissie aanvaardde dat ontslag na afloop van de 
gebruikelijke aanplakkingstermijn van 15 dagen ad valvas van het parket van de 
beurs, en na de wisse1agent te hebben gevraagd of hij geen andere betwisting had 
dan die waarover het strafonderzoek 1iep en die geregeld bleek te zijn. De 
wisselagent bleef evenwel zijn beroep uitoefenen; de plaat die zijn hoedanigheid 
van wisselagent kenbaar maakte bleef op de gevel van zijn huis aangebracht. Naar 
aanleiding van een nieuwe klacht tegen de wisselagent, wordt dit, toevallig, door 
de beurscommissie vemomen, die hem oplegt deze plaat te verwijderen. Deson
danks blijft de wisselagent zijn beroepsactiviteit uitoefenen. Menige klachten 
voor feiten daterend van na zijn ontslag geven aanleiding tot een strafonderzoek. 
Hij wordt strafrechtelijk veroordeeld wegens verduistering. Hij is evenwel insol
vabel en wordt ambtshalve failliet verklaard. Daar zijn benadeelde klienten geen 
hoop hebben op vergoeding ten zijne laste, dagvaarden zij de beurscommissie 
wegens fout in de uitoefening van haar wettelijke opdracht. 
Het hof van cassatie heeft zich, naar aanleiding van dit geschil, uitgesproken over 
de omvang van de opdracht van toezicht van de beurscommissie. 

Het hof van cassatie houdt voor dat de font die aldus door de beurscommissie 
begaan is, geen fout is in de uitoefening van haar disciplinaire macht (art. 94, 
Boekl, Titel V, W.Kh.). Voor de periode die aan de aanvaarding van het ontslag 
voorafgaat heeft de beurscommissie evenwel een font begaan in de aan de 
commissie door artikel 93, 4° Titel V, Boek I, W.Kh. wettelijke opgelegde 
opdracht ,er voor te zorgen dat de wisselagenten hun verplichtingen ten aanzien 
van derden nakomen''. Voor het tijdvak na de aanvaarding van het ontslag, heeft 
de beurscommissie een fout begaan, door, gezien de bijzondere omstandigheden 
van het ontslag, geen toezicht te hebben uitgeoefend, dat nodig was wegens de 
algemene verplichting van voorzichtigheid die haar oorsprong vindt in de artike
len 1382 e.v. B.W. (Brussel, 26 sepember 1974, Pas., 1975, II, 53 en Cass., 9 
oktober 1975,Arr. Cass., 1976, 173;Pas., 1976, I, 163;R.C.J.B., 1965, 165 
met noot Dalcq, R., en d'leteren, A.). 

HOOFDSTUK Vill 

BANKVERRICHTINGEN 

86. - DOCUMENT AIR KREDIET · EENVORMIGE REGELS EN GEBRUIKEN BETREFFENDE HET 

DOCUMENT AIR KREDIET - Het documentair krediet is door geen enkele wettekst 
geregeld. De gevolgen ervan zijn geregeld bij overeenkomst tussen partijen en 
door de gebruiken. Zij zijn meestal beheerst door de , ,Eenvormige regels en 
gebruiken betreffende het documentair krediet' ' waarvan de toepassing door de 
bankiers aan aile ordergevers (in de contracten met hen afgesloten) en derde 
beneficiarissen (in de kredietbrieven) is opgelegd (Heenen, J., Droit bancaire et 
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boursier, Jura Europae, 20.51-2). Deze ,Eenvormige regels en gebruiken 
betreffende het documentair krediet'' vormen evenwel een geheel, eenzijdig door 
de bankiers opgesteld en kunnen dus niet als een gevestigd gebruik worden 
beschouwd vermits zij niet in gemeen overleg tussen alle betrokken partijen zijn 
opgesteld (Kh. Brussel, 2 mei 1974, J.T., 1975, 82;- Fredericq, Traite, IX, 
blz. 319). 
Opdat deze , ,Eenvormige regels en gebruiken'' toepasselijk zouden zijn moeten 
alle partijen hun akkoord hierover hebben betuigd, of er in toegestemd hebben. 
Zoniet zijn ze hen niet tegenstelbaar (Kh. Brussel, 2 mei 1974, J.T., 1975, 82). 

87. - DOCUMENT AIR KREDIET - BETREKKINGEN TUSSEN ORDERGEVER EN BANKIER -

Hoewel de banden tussen de bankier en de ordergever nogal complex zijn, 
aanvaarden rechtsleer en rechtspraak dat zij worden beheerst door de regels van 
de lastgeving (Fredericq, Handboek, II, 1962, I, nr. 261; Traite, IX, nr. 196;
Kh. Brussel, 2 mei 1974, J.T., 1975, 82). 

88. - DOCUMENT AIR KREDIET- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKIER- De overeen
komst tussen bankier en ordergever voorziet gewoonlijk dat de bankier zijn 
verplichtingen zal nakomen tegen voorlegging door de derde beneficiaris van 
bepaalde documenten (cognossement, verzekeringspolis, factuur enz.) v66r het 
verstrijken van een bepaalde datum. Wanneer deze documenten hem worden 
voorgelegd is de bankier t.a.v. de ordergever gehouden om de aard van deze 
documenlen, nun overeenstemmirrg met deinstructies van-de-ordergever-en-hun 
formele regelmatigheid na te gaan (Heenen, J., Jura Europae, 20.51 2 en 3). 
De bankier is slechts gehouden de conformiteit en regelmatigheid, uiterlijk nate 
gaan; hij moet niet de overeenkomst aan de werkelijkheid toetsen. Hij moet bij 
het uiterlijk nazicht evenwel een des te groter zorg besteden daar h.ij optreedt als 
lasthebber van een ordergever die, wegens de afstand, niet bij machte is, zelf, de 
echtheid van de documenten nate gaan. De bankier die aldus valse certificaten 
van een bewaargeving in stapelplaatsen aanvaardt die geen ellkele melding 
bevatten van een nummering of identificatie van de in bewaring gegeven goede
ren, begaat een fout; hij komt tekort aan zijn verplichting van zorgvuldig nazicht 
van de conformiteit van de documenten; de nummering op dergelijke documen
ten is immers essentieel (Kh. Brussel, 2 mei 1974, J.T., 1975, 82). 

89. - KREDIETVERLENING - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKIER TEGENOVER DERDEN 

- Wanneer een bankier zijn kW~nt krediet verschaft, dan moet hij hierbij 
voorzichtig handelen. 
Ret hof van cassatie heeft betreffende de aansprakelijkheid van een bankier een 
belangrijk arrest geveld. De bankier kan, bij het verlenen van krediet foutief 
handelen wanneer hij zich schuldig maakt aan nalatigheid of verzuim, die nor
maal niet kan worden verwacht van een normaal voorzichtig bankier, die zich in 
dezelfde omstandigheden bevindt. 

· In casu was het door de bankier hoog oplopende en met bestendige overschrijding 
van het toegestane kredietbedrag verleende krediet totaal abnormaal. De bankier 
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had er zich rekenschap moeten van geven dat deze kredietoverschrijdingen in de 
concrete omstandigheden ( onbetrouwbaarheid van de balansen, tussenfacturatie, 
retours, geprotesteerde wissels en regelmatige wanbetaling van accepten) profes
sioneel onverantwoord waren. Aldus had de bankier totaal kunstmatig een schijn 
van kredietwaardigheid in hoofde van zijn klant geschapen- die zich feitelijk in 
staking van betaling bevond - waardoor derde schuldeisers van deze laatste 
misleid werden. 

Zonder de fout van de bank zou de schade zoals zij zich heeft voorgedaan, in 
hoofde van de derde schuldeisers niet ontstaan zijn, zodat het oorzakelijk verband 
tussen het onrechtmatig verleende krediet en de schade vaststaat, waardoor de 
burgerlijke aansprakelijkheid (professiohele aansprakelijkheid) van de bankier 
gerechtvaardigd is (Cass., 19 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 847; zie com
mentaar op dit arrest: Schoentjes-Merchiers, Y. , La responsabilite civile du 
donneur de credit, R.C.J.B ., 1977, biz. 38; zie verder over deze naar Belgisch 
recht recente problematiek: Cuignet, R. , La responsabilite juridique du banquier 
donneurde credit, Rev. Banque, 1976, 4; Zenner, A, Responsabilite du donneur 
decredit,Rev.Banque, 1974, 707;Bruyneel,A.,Le ,memoiredeBarsy" surla 
responsabilite du donneur de credit. Presentation et hat de la question, Rev. 
Banque, 1977, 313). 

In een zeer interessant vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel werd 
de aansprakelijkheid van de kredietinstelling - in casu een openbare kredietin
stelling - aan de hand van de concrete feitensituatie, vastgele~d. 

Deze openbare kredietinstelling had, onder druk van politieke elementen haar 
akkoord betuigd om krediet toe te staan waarvan zij de enorme risico's kende en 
die haar dus hadden moeten aanzetten tot het weigeren van krediet. Bovendien 
had de kredietinstelling nagelaten op de begunstigde onderneming een streng en 
regelmatig toezicht, dat zich omwille van het risico opdrong, uit te oefenen. De 
rechtbank stelde zeer terecht dat de kredietinstelling tot plicht had op het ogenblik 
van de opening van het krediet zo volledig en nauwkeurig mogelijk inlichtingen te 
nemen over de onderneming die de aanvraag indient, voorat wanneer deze 
onderneming nieuw is, en het krediet belangrijk is. Het behoort verder de 
kredietinstelling om de gekrediteerde te controleren en des te strenger indien het 
krediet belangrijk is en de gevaren, aan de kredietverlening verbonden, van meet 
af aan gekend zijn. 

De kredietinstelling heeft de verplichting er zich van te onthouden aan derden 
schade te berokkenen hetzij door er toe bij te dragen hen in dwaling te brengen 
omtrent de werkelijke toestand van de begunstigde van het krediet, hetzij door 
deze laatste de middelen te bezorgen om op kunstmatige wijze het leven van de 
onderneming in stand te houden ten nadele van haar schuldeisers. 

De derde schuldeiser, slachtoffer van de bedrieglijke schijn van 'Solvabiliteit die 
de kredietgever heeft verwekt, moet bewijzen dat, zonder de fouten van de 
kredietgever, de begunstigde van het krediet de activiteit niet zou hebben kunnen 
ontplooien of verder zetten, waarvan. hij het slachtoffer is geweest. Hij zal 
bovendien moeten bewijzen dat hijzelf, niet onvoorzichtig is geweest door zich te 
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laten bei:nvloeden door de schijnbare solvabiliteit verwekt door de opening van 
het krediet (Kh. Brussel, 3 mei 1976, B.R.H., 1976, I, 310) .. 
In een andere vonnis van zelfde rechtbank werd de aansprakelijkheid van de bank 
niet weerhouden. De rechtbank was van oordeel dat men redelijl<:erwijs niet aan 
een bank mag verwijten dat ze aan een vennootschap kas~ en discontokrediet 
toestaat dat gewaarborgd was door persoonlijke verbintenissen van de beheerders 
en waarvan het bedrag niet overdreven was in acht genomen het maatschappelijk 
kapitaal en het zakencijfer. De kritiek op de bank was in het desbetreffende geval 
des te rninder gefundeerd verrnits de bank zodra zij kennis kreeg van een 
ongunstige balans van de vennootschap, elk nieuw krediet weigerde (Kh. Brus
sel, 16 juni 1975, B.R.H., 1976, I, 4). 

HOOFDSTUK IX 

VERVOER 

AFDELJNG 1 

ALGEMEENHEDEN 

90. - BEGRIP. AUTOBUS MET CHAUFFEUR - De vervoerovereenkomst is deze 
waardoor een partij -de vervoerder- zich tegenover een andere partij verbindt 
om, tegen vergoeding, personen of goederen op een bepaalde plaats te brengen 
(Fredericq,Handboek, 1963, II nr. 1392; VanRijn,Principes, 1960, Illnr. 2237). 
De overeenkomst luidens welke de eigenaar van een autovoertuig, dit, met zijn 
chauffeur, ter beschikking stelt aan een derde om bepaalde reizen te maken, 
terwijl hijzelf er voor zorgt dat de wagen, wat betreftonderhoud, verzekering enz. 
baanvaardig is, is een vervoerovereenkomst en geen verhuring; het werk van de 
vervoerder maakt het voorwerp uit van het contract, terwijl het gebruik van de 
wagen slechts het rniddel is om het uit te voeren. Een vordering op grand van een 
dergelijke overeenkomst verjaart na eenjaar (Kh. Leuven, 9 mel.1972, B.R.H., 
1972, I, 462; R.G.A.R., 1975, 9125). 

91. - BEGRIP. REISAGENTSCHAP - Een reisagentschap dat reizen verkoopt, is 
geen vervoerder, en kan dus niet aangesproken worden op grond van de niet 
uitvoering van het vervoercontract door de organisator van een charter-reis 
(afgelaste luchtreis) (Vred. Brusse1, 27 september 1974, T. Vred., 1975, 139). 
Op 25 september 1976 is de intemationale overeenkomst betreffende hetreiscon
tract (C. C. V.) gesloten te Brussel op 23 april1970, van kracht geworden (W. 30 
maart 1973). Dit verdrag regelt op imperatieve wijze de burgerlijke verhoudingen 
tussen de reisagentschappen en hun clienteel. De bepalingen zijn verschillend 
naar gelang de reisagentschappen als tussenpersoon of als tour-operator optreden. 
Het afsluiten en de ontbinding van de overeenkomsten zijn door het verdrag 
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geregeld alsmede de reisdocumenten en de aansprakelijkheid. Alle overeenkom
sten die aldus in Belgie afgesloten worden vallen onder toepassing van dit 
verdrag, ongeacht de bestemming van- de reis. 

AFDELING 2 

VERVOER VAN GOEDEREN- ALGEMEEN 

92. - COMMISSIECONTRACT - VERVOERCONTRACT - De rechtspraak beslist dat de 
persoon die een vervoeropdracht aanvaardt en niet te kennen geeft dat hij ze niet 
persoonlijk zal uitvoeren, moet beschouwd worden als vervoerder en niet als 
commissionair-expediteur. Hoewel artikell315 B.W. eist dat wie de uitvoering 
van een verbintenis vordert, het bestaan ervan moet bewijzen, wordt, door een 
vaststaande rechtspraak, aangenomen dat wie zonder schriftelijk bewijs, een 
transportopdracht aanvaardt en ter uitvoering ervan op anderen een beroep doet, 
zich tegenover de rechthebbende op de koopwaar, niet kan beroepen op zijn 
voorgewende hoedanigheid van commissionair-verzender. Het gevaar bestaat 
inderdaad dat, bij gebrek aan een schriftelijk bewijs, de hoedanigheid van 
vervoerder steeds zou worden betwist. Het is zonder belang dat hij als afzender in 
de vrachtbrief vermeld wordt en dat deze vrachtbrief de effectieve vervoerder 
vermeldt (Kh. Antwerpen, 24 oktober 1973, R.H. Antw., 1974, 83). 

Om te bepalen of het om een vervoerovereenk:omst gaat of om een commis
siecontract voor het vervoer, moet men rekening houden met het voorwerp 
waaromtrent partijen zich akkoord verklaarden. Is een vervoerder, die gene aan 
wie niet uitdrukkelijk wordt toegelaten een derde in zijn plaats te stellen voor de 
uitvoering vanhet vervoer (Kh. Brussel, 18 december 1975,B.R.H., 1976, 140; 
R.G.A.R., 1976, 9630). 

De bewoordingen , ,Heden stellen we de volgende goederen ter uwer beschikking 
voor verzending per vrachtwagen naar Bazel. .. ' ', zijn best verzoenbaar met het 
bestaan van een vervoercontract; zij stroken echter niet met het bestaan van een 
commissiecontract, tenzij dit door de andere gegevens van de zaak, ondanks de 
gebruikte bewoordingen, zou bewezen worden; dit is zeker niet het geval, 
wanneer de opdrachtgever, zoals in casu, niet op de hoogte werd gebracht van de 
wezenlijke bestanddelen van de vervoerovereenk:omst die voor zijn rekening zou 
zijnafgesloten (Brussel, 25 mei 1972,R.H. Antw., 1972, 219) (zieookhoger, nr. 
43 e.v.). 

93. - RECHTSTOESTAND VAN DE BESTEMMEUNG- De geadresseerde sluit geen 
overeenkomst met de voerman. Opdat de geadresseerde gebonden weze, moet hij 
het beding ten gunste van een derde aanvaarden. Op dat ogenblik mag hij, 
tegenover de voerman, een rechtstreeks en onmiddellijk recht in werking stellen, 
dat uit de vervoerovereenkomst is ontstaan (Fredericq, Handboek, II, 1963, nr. 
1396; Van Rijn, Principes, 1960, II, nr. 2255). 
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Over bet algemeen blijft de bestemmeling dus een derde t.a.v. de vervoerover
eenkomst, zolang hij de goederen bij hun aankomst niet heeft aahvaard. Door de 
zending te aanvaarden wordt hij partij bij de overeenkomst (Kh. Brussel, 31 
januari 1972, Pas., 1972, III, 83). 

94. - BEWIJS - De vervoerovereenkomst wordt vastgesteld door alle rechts
middelen en ondermeer door de vrachtbrief (art. 1, W. 25 augustus 1891) (Kh. 
Brussel, 8 november 1972, B.R.H., 1972, I, 656). 
De vervoerovereenkomst is een consensueel contract; de desbetreffende bewijs
regelen zijn dus van toepassing (Van Rijn, Principes, 1960, III, 2261 ; Fredericq, 
Handboek, 1963, II, m. 1410). 

Het bestaan van een vervoerovereenkomst wordt wezenlijk bewezen door de 
aanvaarding en de onvoorwaardelijke uitvoering van een opdracht van vervoer 
over de baan, waarbij geen nadere toelichting gegeven wordt en met name geen 
gewag gemaakt wordt van een mandaat tot bet sluiten van een vervoerovereen
komst met de afzender (Brussel, 25 mei 1972, R.H. Antw., 1972, 219). 

95. - VERJARING- Luidens artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891 op het · 
vervoer, verjaren alle rechtsvorderingen ontstaan uit de overeellk:omst van ver
voer van goederen, met uitzondering van de vorderingen die volgen uit een feit 
dat bij de strafwet is voorzien, na zes maanden voor vervoer in bet binnenland, en 
na een jaar-voor-internationaal_\TerYo_er. ·--- __ _ 
De grondslag voor deze korte verjaring ligt besloten in de wil van de wetgever om 
de duur van de rechtsvordering te beperken, omdat, na verloop van een langere 
termijn, de oorzaak van verlies of schade moeilijker kan worden achterhaald. 

Opdat de korte verjaring van artikel 9 van de wet van 25 augustus 1891 van 
toepassing zou zijn moet de vordering betrekking hebben op de verbintenissen uit 
de vervoerovereenkomst ontstaan. Deze verjaringstermijnen vinden geen toepas
sing op de vorderingen die slechts naar aanleiding van, doch niet uit de vervoer
overeenkomst onstaan zijn (Brussel, 27 januari 1972, J.T., 1972, 586). 
De vordering van de N.M.B.S. tegen de afzender, voor schade aangericht naar 
aanleiding van ladings- en stuwingsoperaties is een vordering uit een vervoer
contract en verjaart na zes maanden overeenkomstig artikel 9 van de wet van 25 
augustus 1891 (Gent, 27 januari 1972, R.H. Antw., 1972, 24). 
Hoewel de partijen overeenkomen dat een Belgisch binnenlands vervoer zal 
beheerst worden door bet C.M.R.-verdrag, blijft niettemin de verjaring van zes 
maanden toepasselijk. De vervoerder kan, bij bet sluiten van de overeenkomst, 
niet bij voorbaat aan bet voordeel van de verjaring verzaken (Kh. Antwerpen, 12 
september 1972, B.R.H., 1973, I, 517). 

96. - De verjaringstermijn van rechtsvorderingen die volgen uit een strafbaar 
feit kan geen toepassing vinden, wanneer bet ongeval te wijten is aan gebrekkige 
stu wage waarvoor de afzender moest zorgen, terwijl ten laste van de vervoerder 
geen fout bewezen is in de vasthechting die hij moest verrichten; in dit geval is 
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geen inbreuk op de strafwet bewezen, ook niet een overtreding van artikel 60 
Verkeersreglement (Brussel, 11 mei 1973,R. W., 1974-1975, 368; -Fredericq, 
Handboek, 1960, II, nr. 1461-1464). 

97. - De beoordeling van de stuiting of de schorsing van de korte verjaring van 
de rechtsvordering is onderworpen aan de op dat stuk vigerende beginselen van 
het algemeen recht, waarvan in artikel9 van de wet van 25 augustus 1891 niet is 
afgeweken. Het stilzwijgen van de verweerder na de kennisgeving van het 
schadegeval en de vasts telling van de schade door de expert van zijn verzekeraar, 
impliceren geen erkenning van schuld noch afstand van het recht op verjaring 
(Brussel, 11 mei 1973, R.W., 1974-1975, 368). 

98. - DEDOUANERINGSVERPLICHTING VAN DE VERVOERDER- W anneer de vervoer
der, bij contract, verplicht wordt tot het dedouaneren van de goederen, is deze 
verplichting onafhankelijk van de vervoerovereenkomst. De vordering in terug
betaling van de kosten die deze verplichting met zich meebrengt, verjaart dus niet 
volgens de verjaringstermijnen eigen aan de vervoerovereenkomst. De vervoer
der die tot opdracht kreeg de goederen te dedouaneren, heeft recht op terugbeta
ling van de overdrachttaks die het gevolg daarvan is (Vred. Schaarbeek, 29 
januari 1974, Pas., 1974, III, 63). 

99. - AANVAARDING DOOR DE BES1EMMELING- Het aanvatten van bet los sen kan 
geen daad van aanvaarding van de zending uitmaken, in geval het om een 
gegroepeerde zending gaat (Kh. Brussel, 11 september 1973, B.R.H., 1974, I, 
593). 

Het I outer geheel of gedeeltelijk losmaken van het dekzeil bij de aankomst zonder 
dater aan de vervoerde goederen wordt geraakt, is geen inontvangstneming door 
de bestemmeling (Kh. Antwerpen, 11 december 1973, B.R.H., 1975, I, 6). 

100. - BED lNG VAN REMBOURS- AARD- GEVOLGEN- Het beding Van rembours, in 
een vervoerovereenkomst, behoort niet tot de inhoud van het vervoercontract, 
doch wei van de lastgeving (R. P. D. B., Tw. Transport par terre, nr. 290 e.v.) 
De eis gesteund op een remboursbeding bewaart zijn eigen juridisch karakter en 
de verjaringstermijn is de verjaring van gemeen recht, dus dertig jaar (Kh. 
Kortrijk, 15 maart 1973, Pas., 1973, III, 59). 

Met betrekking tot een ,levering onder rembours" kan bezwaarlijk voorge
houden worden, dat de omstandigheid dat de vervoerder de goederen aan de 
geadresseerde heeft afgeleverd, een vermoeden van betaling in het !even roept en 
aldus een omkering van de bewijslast voor gevolg heeft (Kh. Antwerpen, 18 
september 1975, R.H. Antw., 1975-1976, 176). 

101. - AANSPRAKELIJKHEID- AARD- Wanneer partijen door een vervoerover
eenkomst gebonden zijn, zijn de bepalingen van de voorwaarden waaronder het 
vervoer moet geschieden, en de vraag of ze werden nageleefd, van !outer 
contractuele aard: bij ontstentenis van een strafbaar feit, worden ze uitsluitend 
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door de contractuele aansprak:elijkheid beheerst (Brussel, 11 mei 1973, R.W., 
1974-1975, 368). 

102. - VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID- TEGENBEWIJS- De wet legt Op de 
vervoerder een vermoeden van aansprak:elijkheid, waaraan hij slechts kan ont
snappen door het bewijs te leveren van een vreemde oorzaak: waarvoor hem geen 
schuld treft, t.t.z. overmacht, of schuld van een derde of van het slachtoffer zelf 
(Liege, 28 mei 1973, I. Liege, 1973-1974, blz. 25). 

Aldus is de eis in aansprak:elijkheid voor laattijdige uitvoering van de vervoer
overeenkomst niet gegrond wanneer de vervoerder het bewijs brengt dat deze 
laattijdige uitvoering het gevolg is van het feit dat de expediteur de vrachtbrieven 
niet tijdig heeft ingeleverd (Vred. Schaarbeek, 24 januari 1974, Pas., 1974, III, 
63). 

Broos materiaal wordt gewoonlijk onverpak:t vervoerd: de vervoerder kan dan 
beter onderzoeken hoe hij deze goederen moet behandelen. De afzender begaat 
dus geen fout wanneer hij ze onverpak:t laat vervoeren. De vervoerder is aanspra
kelijk voor de aangerichte schade (Kh. Brussel, 30 november 1973, R.H. Antw., 
1974, 153). 

103. - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AANGERICHT DOOR AANGESTELDEN - De 
vervoerder is aansprak:elijk voor de fout van zijn aangestelde (Kh. Brussel, 8 
november 1972, B.R.H., 1972, I, 656). 

De aangestelde of deuitvoeniigsaget1i die devervoerder-in zijri. plaats sten om liEt 
vervoercontract geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is geen derde ten aanzien van 
de uitvoering van de overeenkomst en ten opzichte van de medecontractant van de 
vervoerder. 

De aangestelde of de uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbin
tenis van een partij uit te voeren, kan, quasi delictueel slechts aansprak:elijk 
worden gesteld indien de hem verweten schuld de schending uitmaakt, niet van de 
contractuele aangegane verbintenis, doch van een aan iedereen opgelegde ver
plichting, en indien die schuld een ander dan een louter uit de gebrekkige 
uitvoering van de overeenkomst ontstane schade heeft veroorzaak:t. Ret arrest 
waarbij de delictuele aansprak:elijkheid van de uitvoeringsagent weerhouden 
wordt, zonder dat daarbij wordt vastgesteld dat de schuld en de schade vreemd 
zijn aan de uitvoering van de vervoerovereenkomst is niet wettelijk verantwoord 
(Cass., 7 december 1972,Pas., 1974, I, 376;R.W., 1973-1974, 1597metopm. 
Herbots, J. ;l.T., 1974,443 ;R.G.A.R., 1974, nr. 9317 metopm. Fagnart, J.L.; 
T. Aann., 1975, 181; Dr. Eur. Transp., 1974, 243 met noot Fallon, N.). 

104. - AANSPRAKELIJHEID-EXONERATIE-ARTIKEL44VANDEALGEMENEVOORWAARDEN 
vAN DE EXPEDITEURS vAN BELGIE- Artikel 44 van de Algemene Voorwaarden van 
de expediteurs van Belgie bedingt dat de vervoerder ontslagen is van alle aanspra
kelijkheid voor verlies of schade die het voorwerp van een verzekering kunnen 
uitmak:en, indien diegene die het vervoer bestelt geen bevel tot verzekering aan de 
expediteur heeft overgemaakt. 

110 



Dit ontlastingsbeding kan - daar gelaten de vraag naar zijn geldigheid -
alleszins geen ontheffing inhouden voor schade die uit een zware fout voortspruit 
(Kh. Brussel, 30 november 1973, R.H. Antw., 1974, 153). 

Dit is niets anders dan de toepassing van het gemeen recht volgens hetwelk men 
zich niet kan ontlasten van opzet of zware fout (De Page, Traite, II, nr. 1053). 

Dit ontlastingsbeding is bovendien in strijd met de economie van de overeen
komst van vervoer van goederen. De toepassing ervan brengt imrners mee dat de 
bestemrneling geen enkele waarborg meer heeft, dat de vervoerder en zijn 
aangestelde voor de trouwe uitvoering van hun verplichtingen zullen zorgen 
vermits zij ontlast zijn van alle aansprakelijkheid andere dan deze voor hun 
persoonlijke en opzettelijke daad, doorgaans onmogelijk te bewijzen (Kh. Brus
sel, 15 december 1972, B.R.H., 1973, I, 351). 

105. - AANSPRAKELIJKHEID VAN Dll'AFZENDER- De afzender die leidings- en 
stuwingsoperaties uitvoert zonder om bijzonder toezicht van de N.M.B.S., te 
verzoeken, is contractueel aansprakelijk voor de schade aan een spoor ten gevolge 
van de ontsporing van een zwaar geladen wagon. Het feit dat een aangestelde van 
deN .M.B .S. die de overlading had vastgesteld er een oplossing had voor geeist 
kan niet gelijkgesteld worden met het bijzonder toezicht zoals bepaald in het 
Algemeen Reglement en ontheft de afzender niet van aansprakelijkheid (Gent, 27 
januari 1972, R.H. Antw., 1972, 24). 

106. - AANSPRAKEUJKHEID-EXONERATIE-SPOORWEGEN - ALGEMEEN REGLEMENT VOOR 
HET GOEDERENVERVOER PER SPOOR- Artikel 22 van het Algemeen reglement VOOr 
het goederenvervoer per spoor voorziet dat de spoorweg wegens verhuring van 
zijn dekkleden geen verantwoordelijkheid op zich neemt voor verlies of bescha
diging van de goederen als gevolg van de staat der dekkleden of van de afdekking. 
Dit exoneratiebeding is niet in strijd met de bepalingen van openbare orde van de 
wet op het vervoercontract en is derhalve geldig. Het ter beschikking stellen van 
dekzeilen m~akt geen deel uit van de vervoerovereenkomst. Het gaat hier immers 
om een werkelijke verhuring van dekzeilen, en de ontheffing van aansprakelijk
heid is, inhetraam van dit contract, geldig (Kh. Antwerpen, 22 juni 1971,Pas., 
1972, III, 16; Kh. Antwerpen, 11 december 1973, B.R.H., 1975, I, 6). 

Uit de combinatie van de artikelen 41, §3c en 42, §2 van het Algemeen reglement 
voor het goederenvervoer per spoor, volgt dat indien de spoorweg kan aantonen 
dat, gelet op de feitelijke omstandigheden, het verlies of beschadiging van de 
vervoerde goederen is kunnen ontstaan door een of meer der in artikel41, §3 
bedoelde bijzondere gevaren, het verlies of beschadiging vermoed wordt daar
door ontstaan te zijn. Een der bijzondere gevaren is het feit dat de afzender het 
laden van de wagon verricht heeft (Kh. Antwerpen, 11 december 1973, B .R .H., 
1975, I, 6). 

107. - AANSPRAKELIJKHEID - BEVOEGDHEID OM DE VORDERING IN TE STELLEN - De 
bestemrneling van de bij spoorweg vervoerde goederen is bevoegd om een 
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vordering tot aansprakelijkheid in te stellen tegen de N.M.B.S. voor verlies van 
de goederen (Kh. Antwerpen, 11 maart 1974, Pas., 1974, III, 71). 
Daarentegen is de eigenaar van autovoertuigen die met speciale vrachtwagens 
vervoerd worden niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen op basis van een 
vervoerovereenkomst afgesloten tussen de vervoerders en de bestemmeling 
waarbij hij geen partij was (Kh. Brussel, 8 november 1972, B.R.H., 1972, I, 
656). 

AFDEUNG 3 

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

108. - TOEPASSINGSVELD - SLUITEN VAN HET VERVOERCONTRACT - DUPLICAAT 

VRACHTBRIEF- De internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg (C.I.M.) is goedgekeurd bij de wetvan4 maart 1964 (Staatsbl., 22 
januari 1965). 
Het vervoercontract is gesloten zodra de spoorweg van afzending het goed met de 
vrachtbrief ter verzending heeft aangenomen. De aanneming wordt vastgesteld 
door de vrachtbrief met de datumstempel van het station van afzending af te 
stempelen (art. 8, lid 1 C.I.M.-verdrag). 
Indien de vrachtbrief niet voorzien is van de datumstempel van het station van 
afzerrdirrg-kan·ervolgens·artikel8, lid 1 C.r-:M.-verdtag;geen aan:vaarding van 
het vervoer vastgesteld worden. De voorwaarde opdat het vervoercontract onder 
het C.I.M. regime zou vallen, ontbreekt, in dat geval. De wet van 25 augustus 
1891, dient dus toegepast op de vervoerovereenkomst. 

109. - PRIJZEN- TARIEVEN- De overeenkomst van vervoer per spoor wordt 
aangegaan tegen de prijs en de voorwaarden van de tarieven en reglementen die 
wettelijk zijn bekendgemaakt (art. 13 W. 25 augustus 1891; art. 9 C.I.M.-ver
drag) (Kh. Antwerpen, 3 april 1973, Pas., 1973, III, 82). 

De publicatie van de tarieven is voorzien opdat iedereen er kennis zou kunnen van 
nemen. De medecontractant kan zich dus niet beroepen op dwaling wegens 
verkeerde inlichtingen van een bediende van de N.M.B.S., daar hij door een 
ernstig onderzoek over de mogelijkheid beschikt deze tarieven zelf op te sporen 
(Kh. Kortrijk, 7 mei 1974, R.W., 1974-1975, 1016; Pas., 1974, III, 73). 
De N.M.B.S. kan geen individuele tarieven toekennen die een gunst zouden 
betekenen voor een enkele rechtsonderhorige. Zij kan enkel verschillende soorten 
tarieven hebben die speciale tarieven genoemd worden en door de overheid 
goedgekeurd zijn, doch die gelden voor allen die in de dezelfde omstandigheid 
verkeren (art. 9, §3 C.I.M.-verdrag; Kh. Kortrijk, 7 mei 1974, R.W., 1974-
1975, 1016, Pas., 1974, III, 73). 

110. - UITVOERING VAN HET VERVOERCONTRACT- DE LADING- Naar plaatselijke 
spoorwegreglementen wordt in art. 14, § 2 C .I. M.-verdrag slechts verwezen in de 
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mate dat zij een antwoord geven op de vraag of de goederen door de spoorweg dan 
wel door de afzender moeten geladen worden (Brussel, 5 april1973, R .H. Antw., 
1973, 110). 
In verband metwagenladingen van boten, bepaalthettariefnr. 4 dathet laden en 
lassen ten laste van de afzender en de geadresseerde vallen en in geen geval door 
de spoorweg worden gedaan (par. Ill, art. 2). De spoorweg voert dus geen enkele 
ladingsverrichting uit. Het feit dat de vrachtbrief, onder de voorziene rubriek, niet 
vermeldt wie de lading heeft verrricht is niet dienend, gezien de formele tekst van 
tarief nr. 4. De vermelding van diegene die de lading heeft verricht is enkel 
noodzakelijk in geval van bijzonder akkoord in afwijking van de reglementen 
(art. 14, §2C.I.M.-verdrag)(Kh. Antwerpen, 30april1973,Pas., 1973, III, 82). 

111. - AANSPRAKELIJKHEID -De spoorweg is aansprakelijk voor de schade die 
ontstaat tussen het ogenblik waarop de goederen in ontvangst worden genomen en 
de aflevering (art. 27, §1 C.I.M.-verdrag) (Kh. Antwerpen, 3 april1973,Pas., 
1973, III, 82; Kh. Brussel, 18 februari 1974, B.H.R., 1974, I, 588). 

De spoorweg is als vervoerder verplicht een in degelijke staat verkerende en voor 
het vervoer geschikte wagon ter beschikking te stellen. 

De spoorweg is aansprakelijk voor de ladingschade die voortspruit uit het contact 
van de koopwaar met de reeds bij het vertrek vochtige bodem van de wagon 
(Brussel, 5 april 1973, R.H. Antw., 1973, 110). Een overdekte wagon die 
benevens spleten, gaatjes in de wanden en een luchtraam heeft dat onvoldoende 
sluit, verkeertnietingoede staat (Kh. Brussel, 18 februari 1974,B.R.H., 1974, I, 
588). 

112. - AANSPRAKELIJKHEID- BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING BIJVERLIES VAN HET 

GOED- Voor de toepassing van artikel 31 van het C.I.M.-verdrag, dient als 
waarde van de koopwaar te worden genomen de waarde ter plaatse van verzen
ding. In deze waarde zijn de gebeurlijke overdrachttaksen of omzetbelastingen 
begrepen waarmede de koopwaar zou zijn belast ook indien er een vrijstelling 
we gens export bestond, maar deze uitvoer niet kan geschieden wegens vemieti
ging van de koopwaar tijdens het vervoer. 

113. - Wanneer verschillende calli's gegroepeerd zijn en onder een enkele 
vrachtbrief reizen, mag de spoorweg de beperking van de vergoeding volgens 
gewicht bedongen volgens artikel31 , C .I. M.-verdrag, zegge 1000 fr./kg, slechts 
toepassen op het geheel van de gegroepeerde goederen; hij is niet gerechtigd de 
gegroepeerde colli te dissocieren en op sommigen de beperking naar waarde toe te 
pas sen terwijl zij op andere de beperking naar gewicht toepast al naar gelang van 
wat voor de spoorweg het voordeligst zou uitvallen (Kh. Brussel, 6 december 
1971, B.R.H., 1972, I, 449). 

114. - AANSPRAKELIJKHEID- EXONERATIE- De spoorweg is in bepaalde, in artikel 
27, §2 en 3 van het C.I.M.-verdrag, opgesomde gevallen ontheven van aanspra
kelijkheid. Dit is het geval voor de verzending in open wagon krachtens de van 
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toepassing zijnde bepalingen of krachtens in de vrachtbrief vermelde overeen
komsten met de afzender (art. 27, §3a C.I.M.-verdrag). Het reglement van de 
Franse spoorwegen stelt een wagon, met dekzeil afgesloten, gelijk met een 
gesloten wagon zodat in dit geval artikel 27, §3a niet toepasselijk is. Indien het 
dekzeil tijdens het vervoer scheurt zijn de spoorwegen aansprakelijk (Kh. Brus
sel, 1 februari 1973, B.R.H., 1976, I, 159). 

115. - De spoorweg is evenmin aansprakelijk wanneer de lading door de 
afzender ofhet lossen door de geadresseerde diende te gebeuren (art. 27, §3c). De 
afzender dient geen onderzoek naar de deugdelijkheid en de geschiktheid van het 
voertuig in te stellen; dit behoort inderdaad niet tot de in artikel27, §3c bedoelde 
laadverrichtingen, waarvan het gebrekkig karakter de verweerder van aansprake
lijkheid ontheft. Artikel27, §3c van het C.I.M.-verdrag verwijst slechts naar de 
plaatselijke spoorwegreglementen in de mate dat zij zich uitspreken over de vraag 
of de goederen door de spoorweg dan wel door de afzender moeten geladen 
worden. De spoorweg doet derhalve ten onrechte een beroep op een intern Pools 
spoorwegreglement dat aan de afzender die de goederen laadt de verplichting 
oplegt om nate gaan of het vervoermiddel wei geschikt is. Aan deze overweging 
wordt nog kracht bijgezet door de bedenking dat plaatselijke reglementen geen 
afbreuk kunnen doen aan de dwingende bepalingen van het C.I.M.-verdrag, die 
de vervoerder verplichten om een geschikte wagon ter beschikking te stellen 
(Brussel, 5 april1973,R.H.Antw., 1973, 110). Wanneerdespoorwegenmenen 
dat de lading gebrekkig door de afzender geschiedde, rust de bewijslast hiervan 
op hen (Kh. Brussel, 1 februari 1973, B.R.H., 1976, I, 159). 
Ruw karton dat onverpakt wordt verzonden is niet bijzonder gevaarlijk in de zin 
van artikel27, §3b en c van het C.I.M.-verdrag (Kh. Brussel, 18 februari 1974, 
B.R.H., 1974, I, 588). 

116. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG VOOR ZJJN PERSONEEL- W anneer de 
lading ten laste van de afzender wordt gelegd op grond van het tarief nr. 4, dan is 
de N.M.B.S. niet aansprakelijk voor de schade aangericht door haar werklieden 
die bij het uitvoeren van de ladingsverrichting zijn opgetreden. In zulk geval 
verhuurt de N. M. B. S . haar diensten aan de afzender, en handel en haar aangestel
den voor rekening en onder toezicht van de afzender (art. 39, lid 2 C.I.M.-ver
drag;-Kh. Antwerpen, 3 april1973,Pas., 1973, III, 82). Zoookwanneereen 
personeelslid van de N.M.B.S., over de toonbank van een agentschap bepaalde 
mondelinge inlichtingen verstrekt op vraag van de afzender omtrent de in de 
onderscheiden Ianden toepasselijke wettelijke tarieven, heeft die persoon geen 
taak vervuld binnen de vervoeropdracht eigen aan de N.M.B.S. waarvoor deze 
laatste aansprakelijk zou zijn. Hij wordt evenwel geacht gehandeld te hebben in 
opdracht van die gene die hem de , ,dienst'' 1gevraagd heeft, m.n. de afzender (art. 
39, lid 2 C.I.M.-verdrag;- Kh. Kortrijk, 7 mei 1974, Pas., 1974, III, 73). 

117. - VERJARJNG- Het C.I.M.-verdrag voorziet de eenjarige verjaring. Een 
protest schorst de verjaring tot op de dag waarop de reclamatie wordt verworpen 
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door de spoorweg. De schorsing heeft tot gevolg de verjaringstermijn te verlen
gen met een termijn gelijk aan deze van de schorsing (Brussel, 3 mei 1976, 
B.R.H., 1976, 554). 

AFDELING 4 

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

118. - TOEPASSINGSVELD - Ret V erdrag betreffende de overeenkomst tot inter
nationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) is afgesloten op 19 mei 
1956 teGeneve (W. 4 september 1962). HetC.M.R.-verdragis van toepassingop 
iedere overeenkomst onder bezwarende titel, om goederen, over de weg te 
vervoeren door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming 
der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven 
in de overeenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen, waarvan ten
minste een een bij het verdrag partij zijnde land is (art. 1, C.M.R.) (Kh. 
Antwerpen, 20 april 1972, B.R.H., 1972, I, 466; Kh. Brussel, 4 juni 1974, 
B.R.H., 1976, I, 66;R.G.A.R., 1974, 9340; Kh. Brussel, 19 november 1974, 
B.R.H., 1974, I, 441). 

119. - ONDERAANNEMING- Wanneer een vervoerder opreedt als onderaanne
mer dan is hij geen opvolgende vervoerder in de zin van artikel 34 van het 
C.M.R.-verdrag maar wei een persoon op wie de vervoerder een beroep doet en 
waarvoor hij instaat in toepassing van artikel3, C.M.R.-verdrag (Libouton, J., 
Les transports routiers internationaux, J.T., 1972,384, m. 24;J.T., 1974, biz. 
530, m. 96) (Kh. Brussel, 18 december 1975,R.G.A,R., 1976, 9630;B.R.H., 
1976, 140; Kh. Gent, 23 december 1975, R.G.A.R., 1976, 9629). 

De intemationale vervoerder over de weg is aansprakelijk voor de tekortkomin
gen van de vervoerder die hij in zijn plaats stelt. Deze laatste is solidair aanspra
kelijk tegenover de rechthebbende (Antwerpen, 24 maart 1976, J.T., 1976, 525 
met noot Libouton, J.). 

120. - GEGROEPEERD VERVOER- RECHTSAARD - Bij een gegroepeerd vervoer 
bestaat er geen rechtsverband tussen de vervoerder tot wie de groepeerder zich 
richt, en de inladers van de verschillende partijen, wanneer niet blijkt dat de 
vervoerder kennis had van de door de groepeerder opgestelde vrachtbrieven, en 
deze evenmin overgenomen heeft. In dit geval heeft men te doen met verschil
lende vervoerovereenkomsten zodat het niet opgaat de betrokken vervoerder te 
beschouwen de ene als hoofdvervoerder, en de andere als gesubstitueerde ver
voerder, of als opvolgende vervoerder in de zin van artikel34 C.M.R.-verdrag. 
Er kan evenmin sprake zijn van een beding ten gunste van een derde, noch van 
enig ander beding ten behoeve van verscheidene inladers (Kh. Antwerpen, 25 
november 1974, R.H. Antw., 1975-1976, 70). 

115 



121. - INONTV ANGSTNEMING- UITERLIJKE STAAT VAN DE GOEDEREN- VRACHTBRIEF

In de overeenk:omst van internationaal vervoer over de weg, staat de verzender in 
voor de lading van de goederen en de vervoerder voor de stuwing. Deze is 
aansprakelijk vanaf de inontvangstneming. Ret vermoeden dat de goederen en de 
verpakking zich in een goede staat bevinden kan vanaf dit ogenblik slechts 
omvergeworpen worden indien de vervoerder uitdrukkelijk voorbehoud maakt in 
de vrachtbrief. Deze reserves moeten door de verzender aanvaard zijn om hem te 
binden (art. 8, C.M.R.). Indien de stuwing duidelijk ontoereikend is, moet de 
vervoerder het vervoer weigeren (Kh. Dinant, 31 oktober 1972, J. Liege, 1972-
1973, 285). 

Ret C.M.R.-verdrag legt de vervoerder de verplichting op aileen de uiterlijke 
staat van de verpakking te onderzoeken (Kh. Antwerpen, 13 oktober 1972, 
B.R.H., 1973, I, 515). 

Indien de vrachtbrief de goederen nauwkeurig beschrijft kan de vervoerder niet 
aanvoeren dat hij de lading niet heeft kunnen nazien daar hij slechts een gesloten 
en verzegelde aanhangwagen zou in ontvangst genomen hebben; in dergelijk 
geval moet hij inderdaad passende reserves op de vrachtbrief aanbrengen (Kh. 
Antwerpen, 8 mei 1973, R.H. Antw., 1973, 245). 

122. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERZENDER- De afzender is jegens de ver
voerder aansprakelijk voor de schade die voortspmit uit gebrekkige verpakking 

.... van d~goederen,_~uz;_ij de ge]2rekkigb_tid zichtbaar 9fa<lll d~ v_~rvoerder b~kend 
was op het ogenblik van de inontvangstneining en de vervoerder te dien aanzien 
geen voorbehoud heeft gemaakt (art. 10, C.M.R.). Een afzender had niet alleen 
de goederen geladen, maar had ook voor de stu wing ingestaan. De melding op de 
vrachtbrief ,stuwing onder mijn verantwoordelijkheid" was geschrapt door de 
vervoerder. De onvakkundige stuwing van de vrachtwagen werd de oorzaak van 
een ongeval. De rechtbank oordeelde dat wanneer, uit de feitelijke omstandighe
den, blijkt dat het ongeval met een vrachtwagen gebeurd, vreemd is aan de wijze 
waarop het voertuig bestuurd werd, maar veroorzaakt werd door een onvak
kundige stu wing door de verzender, valt de gehele aansprakelijkheid ten laste van 
deze laatste wanneer de vervoerder zich van iedere verantwoordelijkheid heeft 
ontslagen bij het vertrek van het voertuig (Kh. Bmssel, 12 april1972, B.R.H., 
1973, I, 185). 

123. - RECHTEN VAN DE BESTEMMELING- De geadresseerde wordt partij bij de 
vervoerovereenk:omst op het ogenblik waarop hij de afgifte van de koopwaar eist 
en aldus de wil uitdrukt tothet vervoercontract toe te treden (art. 13, 1 C.M.R.). 
De afzender is samen met de geadresseerde tot betaling van de vracht gehouden. 
Artikel 13, § 2 C. M. R. kent aan de vervoerder het recht toe om de aflevering te 
weigeren wanneer de geadresseerde bedragen, die hij luidens de vrachtbrief 
verschuldigd is, niet betaalt. Rieruit mag niet worden afgeleid dat de on tv anger de 
vracht niet moet betalen wanneer de vrachtbrief de vrachtprijs niet vermeldt of 
niet bepaalt dat hij tot betaling van de vracht gehouden is (Kh. Tongeren, 22 april 
1976, B.R.H., 1976, I, 365). 
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De vervoerder die de goederen niet beeft kunnen afgeven aan de bestemmeling 
kan slecbts veroordeeld worden de waarde ervan aan de bestemmeling te betalen 
indien deze laatste, bewijst een daadwerkelijk verlies te bebben geleden (art. 13 
C.M.R.;- Kb. Brussel, 18 december 1973, B.R.H., 1974, I, 268). 

124. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER- De vervoerder is aansprakelijk 
voor gebeel of gedeeltelijk verlies en voor bescbadiging van de goederen, welke 
ontstaan tussen bet ogenblik van de inontvangstnerning van de goederen en bet 
ogenblik van de aflevering. Hij is tevens aansprakelijk voor vertraging in de 
aflevering(art.17, 1C.M.R.;-Kb.Antwerpen,20april1972,B.R.H., 1972, 
I, 456). Het is de partijen verboden de regels inzake aansprakelijkheid van bet 
C.M.R.-verdrag te wijzigen door speciale overeenkomsten, zelfs voor bet Bel
giscb gedeelte van bet traject. Deze zouden in strijd zijnmet artikel1 C.M.R. stelt 
de recbtbank van koopbandel te Brussel (Kb. Brussel, 4 juni 1974, B .R .H., 1976, 
I, 66 ;R.G.A.R., 1974, 9340). Beter ware bet geweest te refereren naar artikel41 
C.M.R. (zie verder nr. 132-133). 
De vervoerder is aansprakelijkindien bij aan een beloofde spoedzending niet de 
zorgen besteedde die men normaal van een gespecialiseerde firma voor baanver
voer mag verwacbten. lndien de normale tijd nodig voor een zorgzaam vervoer
der overschreden wordt, is de afzender gerecbtigd de exceptio non adimpleti 
contractus in te roepen om een tegeneis in te stellen tot betaling van scbadever
goeding (Kh. Brussel, 19 november 1974, B.R.H., 1974, I, 441). 

125. - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN AAN HET VOERTUIG - De vervoerder 
kan zicb aan zijn aansprakelijkheid niet ontrekken door gebreken van bet voertuig 
in te roepen (art. 17, 3 C.M.R.). Gebreken aan de remmen waardoor de aan
bangwagen omkantelt onslaat de vervoerder niet van aansprakelijkheid (Ant
werpen, 24 maart 1976, J.T., 1976, 525). 

126. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER · ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJK

HEID- De vervoerder is ontbeven van aansprakelijkbeid, indien bet verlies, de 
bescbadiging of de vertraging is veroorzaakt door de scbuld van de recbt
bebbende, door zijn opdracbt, door een gebrek eigen aan de goederen of nog door 
omstandigbeden die de vervoerder niet beeft kunnen vermijden (art. 17, 2 
C.M.R.). 
Een bevig onweer maakt geen onvoorzienbare gebeurtenis uit, waarvan de 
vervoerder de scbadelijke gevolgen niet kan verhinderen en die aldus luidens 
artikel17, 2 C.M.R. tot aansprakelijkheidsontbeffing zou leiden (Brussel, 25 mei 
1972, R.H. Antw., 1972, 219; Kb. Kortrijk, 25 mei 1972, R.H. Antw., 1972, 
192). 

Het vuur vatten van een, niettegenstaande zijn goede staat, onderweg lek gewor
den band sluit niet uit dat de scbade kan veroorzaakt zijn door een fout, onvoor
zicbtigbeid of onoplettendbeid van de aangestelde vracbtwagencbauffeur. De 
vervoerder staat in voor de schade aan de door brand beschadigde lading tijdens 
bet vervoer per vracbtwagen, al kan de brand veroorzaakt zijn door bet onderweg 
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vuur vatten van een lekke band. Dit feit impliceert geenszins dat het de vervoerder 
onmogelijk was de schadelijke omstandigheden te vermijden en de gevolgen 
ervan te verhinderen (Brussel, 17 juni 1971, R.W., 1971-1972, 241). 

127. - De vervoerder is tevens ontheven van aansprakelijkheid wanneer het 
verlies of de beschadiging het gevolg is van bijzondere gevaren eigen aan een of 
meer van de in artikel17, 4 opgesomde omstandigheden waaronder begrepen zijn 
de behandeling, lading, stuwing oflossing van de goederen door de afzender, de 
geadresseerde of person en die voor hun rekening gehandeld hebben (art. 17, 4c). 
Aldus wanneer blijkens een mededeling van de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel, blijkt dat de lading van de goederen te Leningrad verricht werden 
door Sovjet werklieden die door de Belgische afgevaardigde bij het bestuur van de 
Beurs werden aangevraagd op verzoek van de afzender, en dat de ladingsver
richtingen werden uitgevoerd in aanwezigheid van een afgevaardigde van de 
afzender is de vervoerder ontheven van aansprakelijkheid (Kh. Antwerpen, 16 
januari 1974, B.R.H., 1975, I, 446). 
Het laden en het lossen van een partij van 20 ton in zakken verpakt poly-ethyleen, 
kan moeilijk het werk zijn van de chauffeur van de vrachtwagen. Men kan niet 
ernstig betwisten dat deze verrichtingen door respectievelijk de inlader en de 
geadresseerde werden uitgevoerd. W anneer aldus vaststaat dat de goederen niet 
door de vervoerder behandeld werden, is deze gerechtigd een bevrijdend beroep 
te doenop artikel17, 4 C.M.R., daar erindergelijkgeval en geletop de feitelijke 
omstandigheden van de zaak een mogelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het 
scheuren van enkele zakken en de in dit artikel vermelde bijzondere gevaren (Kh. 
Antwerpen, 9 maart 1976, R.H. Antw., 1975-1976, 180). 

W anneer de vervoerder niet bewijst dat hij de stuwing verrichtte voor rekening 
van de afzender of de geadresseerde, kan hij zich niet beroepen op de grond van 
ontheffing van zijn vervoerdersaansprakelijkheid van artikel 17, 4c C.M.R. 
(Brussel, 13 januari 1972, R.H. Antw., 1972, 11). 

Het feit dat de goederen door respectievelijk de afzender en de ontvanger geladen 
en gelost werden betekent op zichzelf niet dat de vervoerder van zijn aansprake
lijkheid ontheven is, vermits een onderzoek naar de oorsprong van de beschadi
gingen gebeurlijk kan uitwijzen dat de schade aan foutief vervoer te wijten is. De 
vervoerder zal nochtans niet aansprakelijk zijn wanneer uit feitelijke elementen 
- in casu het verslag van de deskundige die voor de ladingbelanghebbende 
optreedt- blijkt dat de averij aan gebrekkige en ruwe behandeling alsmede aan 
het contact van de goederen met metalen of scherpe delen van de aanhangwagen 
moet toegeschreven worden (Kh. Antwerpen, 8 mei 1973, R.H. Antw., 1973, 
245). 

128.- AANSPRAKELIJKHEID-GEEN ONTHEFFING IN GEVAL VAN OPZET EN ZWARE FOOT

LICHTE OVERBELASTING - De vervoerder kan zich niet beroepen op de aansprake
lijkheidsontheffende bepalingen wanneer de schade voortspruit uit zijn opzet of 
uit schuld die, volgens de wet van het gerecht waar de vordering aanhangig, is, 
met opzet gelijk gesteld wordt (art. 29). 
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Het feit dat de vervoerder een collo waarvan het gewicht de toegelaten belasting 
met circa 10% overschrijdt, ter vervoer aanvaardt, maakt geen grove fout uit in de 
zin van artikel29 C.M.R. Een dergelijke overbelasting blijft binnen de grenzen 
van de gewone tolerantie wanneer het een enkel ondeelbaar stuk betreft (Kh. 
Tournai, 21 november 1072, R.H. Antw., 1972, 446). 

129. - SCHADEVERGOEDING- RENTE- De in artikel27, 1 C .M.R. bepaalde intrest 
ten bedrage van vijf procent, heeft enkel betrekking op de vergoeding die voor 
1adingsschade verschuldigd is. In verband met de vracht mogen de partijen vrij 
een hogere of lagere intrest bedingen (Kh. Tongeren, 22 april 1976, B.R.H., 
1976, I, 365). 

130. - IN ONTV ANGST NEMEN - VOORBEHOUD - ZICHTBARE BESCHADIGINGEN - lnge
volge artikel 30 C.M.R-verdrag wordt de bestemmeling van de waar vermoed 
deze te hebben ontvangen in de staat zoals beschreven in de vrachtbrief. Het 
tegenbewijs mag worden geleverd. De rechter beoordeelt te dien opzchte, de 
waarde van de bewijselementen die hem worden voorgelegd (Cass., 7 juni 1974, 
B.R.H., 1975, I, 449). 

Tegenbewijs kan aldus blijken uit douaneverklaringen waaruit een tekort blijkt 
(Kh. Gent, 23 december 1915,R.GA.R., 1976, 9629). De bestemmelingkan bij 
de aflevering mondeling of schriftelijk reserves maken. Het bewijs van dit 
voorbehoud kan ondermeer geleverd worden door een niet geprotesteerde telex en 
brieven (Kh. Kortrijk, 4 juni 1974, B.R.H., 1976, I, 147). In afwezigheid van 
voorbehoud, schriftelijk gezonden naar de vervoerder binnen de 21 dagen te 
rekenen van de afgifte van de waar ter beschikking van de bestemmeling, moet 
iedere vordering tot schadevergoeding wegens laattijdigheid worden verworpen 
(art. 30, 3 C.M.R.;- Kh. Verviers, 27 april 1972, B.R.H., 1972, I, 645). 

131. - AANSPRAKELIJKHEID VAN OPEENVOLGENDE VERVOERDERS - Met betrekking 
tot een gecombineerd vervoer van Engeland naar Antwerpen, via Rotterdam, 
volgens het , ,roll on-roll off'' -systeem (de goederen blijven gedurende de gehele 
reis in de aanhangwagen), rust een vermoeden van aansprakelijkheid op de laatste 
vervoerder, wanneer deze, juist zoals de voorafgaande vervoerders, de aanhang
wagen in ontvangst genomen heeft zonder voorbehoud te maken (art. 34 C.M.R. ; 
- Kh. Antwerpen, 8 mei 1973, R.H. Antw., 1973, 245) (zie hoger nr. 119). 

132. - AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEGROEPEERD VERVOER- GEVAARLIJKE GOEDEREN

Zowel de inlader van een gevaarlijk product als zijn medecontractant, de vervoer
der, zijn aansprakelijk voor de schade die aan de andere goederen toegebracht 
wordt, indien blijkt dat zij de gevaarlijke aard der goederen kenden en de 
veiligheidsnormen voor dergelijk transport niet naleefden. 

Aan de vervoerder op wie de groepeerder een beroep doet, kan niets verweten 
worden wanneer het blijkt dat hij de gevaarlijke aard van het product en de voor 
het vervoer te nemen voorzorgsmaatregelen kende. 
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Een product was zo uitzonderlijk gevaarlijk dat het niet mocht vervoerd worden in 
een vrachtwagen met houten bodem, noch samen met andere goederen ingeladen 
worden, noch in meerdere lagen op elkaar gestapeld worden hoewel de te 
vervoeren vaten in elk geval moesten vastgesjord worden. Ret hof van cassatie 
oordeelde dat de vermelding van de naam van het product, met verwijzing naar de 
bijlagen van het C.I.M.-verdrag betreffende het intemationaal goederenvervoer 
per spoor en de aanduiding dat de goederen rechtop moeten vervoerd worden, -
opgenomen in een document dat voor het laden ter ondertekening van de vracht
wagenbestuurder aangeboden wordt om als ontvangstbewijs voor de ingeladen 
koopwaar te dienen - evenmin trouwens als de tekens die op de ontvlambare 
vaten aangebracht worden, als bewijs kunnen gelden van het feit dat de vervoer
der over de juiste aard en ernst van het aan de goederen verbonden gevaar of over 
de voor het transport te nemen voorzorgsmaatregelen voldoende ingelicht werd 
(art. 22 C.M.R.-verdrag). Zelfs indien men aan de bestuurder het verwijt zou 
kunnen richten dat hij na het lossen van een deel van de lading de stu wing van de 
overblijvende goederen niet bijgepast heeft, dan nog zal uit dergelijke fout een 
contractuele aansprakelijkheid slechts voortvloeien in de mate dat de schade 
voorzienbaar was, wat nu niet het geval was, daar de bestuurder de gevaarlijke 
aard van de goederen en de te nemen voorzorgsmaatregelen niet kende en niet 
wist we Ike risico' seen ontoereikende stu wage kon opleveren. Bovendien kan een 
fout die een zeer hevige ontploffing, met schadelijke gevolgen voor personen en 
goederen zou veroorzaken, slechts een quasi delict uitmaken indien dezelfde 
vereiste -van. voor.zienbaarheid -vervuld--was-(Gass.,---2-2-november-1-9S-I, Pas0 

1952, I, 128; Kh. Antwerpen, 25 november 1974,R.H. Antw., 1975-1976, 70). 

133. - BEDINGEN IN STRIJD MET HET VERDRAG - Bedingen die middellijk of on
middellijk afwijken van de bepalingen van het C.M.R.-verdrag (uitgenomen 
afwijkingen van art. 37 en 38) zijn nietig (art. 41, 1 C.M.R.). 

Een beding dat de gronden van de aansprakelijkheidsontheffing van de vervoer
der, zoals ze door het C.M.R.-verdrag geregeld zijn, uitbreidt, is dus nietig 
(Brussel, 13 januari 1972, R.H. Antw., 1972, 11). 

134. - Volgens artikel41, 2 C.M.R., is in het bijzonder nietig, ieder beding 
door hetwelk de vervoerder zich de rechten uit de verzekering der goederen laat 
overdragen of ieder ander beding van dergelijke strekking, evenals ieder beding, 
dat de bewijslast verplaatst. Aldus kan de afstand van verhaal bedongen tussen de 
verzender en zijn verzekeraar inzake internationaal vervoer over de weg niet 
ingeroepen worden door de vervoerder tegenover de verzekeraar van de verzen
der (Kh. Brussel, 24 januari 1973, B.R.H., 1973, I, 211). 

135. - VERIARING- De rechtsvorderingen, waartoe een aan het C.M.R.-ver
drag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door verloop van een jaar 
(art. 32 C.M.R.). 
De rechtsvorderingen waar hier sprake van is, betreffen schade aan de vervoerde 
goederen (art. 17 C.M.R.) niet aan het vervoermiddel. Een eis strekkende tot het 
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vergoeden van de schade veroorzaakt door de inlader aan het voertuig, valt buiten 
de toepassing van het C.M.R.-verdrag en is derhalve niet onderworpen aan de 
eenjarigeverjaring (Kh. Antwerpen, 27 oktober 1971,B.R.H., 1973, I, 198). 

De verjaringstermijn van een jaar begint te lopen vanaf de levering van de voor 
95% beschadigde goederen. Deze beschadiging maakt immers een gedeeltelijk 
verlies uit en geen volledig verlies (art. 32, 1a en b C.M.R.). 

136. - Ben schriftelijke vordering schorst de verjaring (art. 32, 2 C.M.R.;
Kh. Antwerpen, 20 april1972, B.R.H., 1972, I, 466). 

Ben schriftelijke aanmaning tot betaling staat gelijk met een schriftelijke vor
dering (Kh. Mechelen, 14 februari 1973, B.R.H., 1974, 19). De vermelding op 
een kredietbericht van de reden van gedeeltelijke betaling wegens gedeeltelijk 
verloren gaan van de vervoerde goederen schorst de verjaring (Kh. Brussel, 14 
februari 1969 en Brussel, 15 april 1971, B.R.H., 1972, I, 547). 

AFDELING 5 

INTERNATIONAAL LUCHTVERVOER 

137. -'- GECOMBINEERD VERVOER - Ben regeling is voorzien door de Overeen
komst van Warschau van 12 oktober 1929 (W. 7 april1936) en gewijzigd door 
Protocol vans 'Gravenhage van 28 september 1955 (W. 30 juli 1963). N aar artikel 
31 van de overeenkomst van W arschau mag een gecombineerde vervoerovereen
komst (lucht, land, water) worden afgesloten. Uit artikel 18, lid 2 en 3 van de 
overeenkomst van W arschau mag worden afgeleid dat een luchtvervoercontract 
van goederen ook stilzwijgend mag gekoppeld worden aan een bijkomstig con
tract van vervoer per land, per zee of rivier. 

Het luchtvervoer - en dus ook de toepassingen van de bepalingen van de 
overeenkomst van W arschau - neemt een einde eens de goederen uit de om
heining van de luchthaven zijn getreden. Binnen de omheining van de luchthaven 
bevinden zich de opslagplaatsen voor de goederen waar deze bewaard worden 
vooraleer gededouaneerd te worden (Brussel, 10 april1972, J.T., 1972, 535). 

138. - AANSPRAKEUJKHEID VAN DE VERVOERDER. VLIEGTUIGRAMP - ARTIKEL 25 VER
DRAG vAN w ARSCHAU - N aar aanleiding van een vordering tot aansprakelijkheid 
ingesteld door een weduwe en de kinderen van het slachtoffer van een luchtramp, 
heeft het hof van beroep te Brussel een zeer interessante interpretatie gegeven van 
de voorwaarden die dienen vervuld te worden om de aansprakelijkheidsbeperking 
van de vervoerderterzijde te schuiven (Brussel, 17 september 1975,R.H. Antw., 
1976, 216). 

Naar luid van artikel25 van het verdrag van Warschau, van 12 oktober 1929 (W. 
7 april 1936) zoals gewijzigd door artikel Xlll van het Haags protocol van 28 
september 1955 (W. 30 juli 1963) is de in artikel22 bepaalde aansprakelijkheids
beperking niet van toepassing indien blijkt dat de schade te wijten is aan handelin-
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gen of verzuimen die de vervoerder en/of diens aangestelde gepleegd hebben, 
hetzij met de bedoeling schade te veroorzaken, hetzij op een roekeloze wijze en 
wetend dat de handelingen of het verzuim waarschijnlijk schade voor gevolg zou 
hebben; met dien verstande dat, in het geval van een handeling of verzuim van 
een aangestelde, ook moet bewezen worden dat de aangestelde binnen de perken 
van zijn beroepswerkzaamheden handelde. 
De aldus gedefinieerde fout, stemt overeen met het Angelsaksich begrip , , willful 
misconduct'' : vereist wordt dat de handeling roekeloos is en dat de persoon die ze 
stelt, er zich bovendien rekenschap van geeft dat de kans op schade groot is. Om 
na te gaan of een welbepaalde gedraging aan dit begrip beantwoordt, mag men 
dus geen objectief criterium hanteren door de gestelde handeling te beoordelen in 
functie van wat een goed piloot zou gedaan hebben. Het komt er integendeel op 
aan te weten of de bestuurder van het luchtschip, er bij het stellen van de roekelo:z:e 
handelingen (of verzuim) van bewust was dat deze handeling een ramp kon 
veroorzaken. Het Franse hof van cassatie heeft daarentegen, tegen het ad vies van 
de Advocaat-Generaal in, beslist dat de verzwarende omstandigheden niet sub
jectief maar objectief moeten beoordeeld worden rekening houdend met het 
normaal gedrag van een goed piloot (Cass. Fr., 5 december 1967 ,J.C.P., 1968, 
15350 met conclusie Adv.-Gen. Lindon). 

139. - EXONERATIEBEDINGEN- Declausule tot ontheffing van aansprakelijk
heid voorzien in de algemene vervoervoorwaarden van een luchtvaartmaat
schappij, is nietig in toepassing van artikel 25 van het verdrag van W arschau, 
voor zover ze betrekking hebben op het verlies, de vemietiging of de beschadi
ging van de waar (Rb. Brussel, 26 april 1975, en Brussel, 26 januari 1976, 
B.R.H., 1976, I, 452, in dezelfde zaak). 

140. - AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANGESTELDEN - De luchtvaartmaatschappij 
(in casu de Sabena) die aan de vervoerder (in casu de Lufthansa) haar diensten 
presteert in gevolge een overeenkomst van ,Ground handling" moet als een 
ondergeschikte in de zin van artikel25 van het Verdrag van W arschau beschouwd 
worden. Indien dus, tijdens de uitvoering van het vervoer, de goederen bescha
digd zijn door de niet opzettelijke schuld van de ,handling" -maatschappij, of 
van een van haar aangestelden, mag de eigenaar- of de in zijn rechten gesubro
geerde verzekeraar - op grond van de artikelen 24 en 25 A 1 o van het Verdrag 
van Warschau een vordering instellen, in de voorwaarden en binnen de grenzen 
voorzien door het Verdrag (Brussel, 10 april 1972, J.T., 1972, 535). 

141. - VERJARING- De vordering tot aansprakelijkheid moet op straffe van 
verval ingesteld worden binnen een termijn van twee jaar (art. 29 Verdrag van 
Warschau;-Kh. Brussel, 3 december 1974,B.R.H., 1975, I; 11). In strijd met 
hetgeen de Franse tekst zou kunnen laten vermoeden voorziet dit artikel drie 
hypothesen voor de begindatum van de verjaring: de aankomst ter bestemming, 
de dag waarop het vliegtuig moest aankomen en de stopzeting van het vervoer 
(Brussel, 26 januari 1976, B.R.H., 1976, I, 452; R.G.A.R., 1976, 9645). 
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AFDELING 6 

VERVOER VAN PERSONEN 

142. - BEWIJS vAN BETALING- Het ter beschikking stellen, zonder enig voorbe
houd van de reis- en verblijfbiljetten door een reisagenschap houdt, behoudens 
tegenbewijs, in dat deze biljetten betaald zijn (Rb. Brussel, 15 mei 1975, J.T., 
1975, 715) (zie ook hager nr. 91). 

143. - AANSPRAKELIJKHEID- EXONERATIE- De wet legt op de vervoerder een 
vermoeden van aansprakelijkheid waaraan hij kan ontsnappen door de vreemde 
oorzaak te bewijzen of ten minste te bewijzen dat geen schuld hem te verwijten 
valt. Dit bewijs moet volledig en zeker zijn. De vervoerder is niet outlast omdat de 
reiziger in een autobus geen gebruik heeft gemaakt van een steunpaal om een val 
te vermijden in geval van plotseling remmen van het voertuig: er bestaan immers 
ogenblikken waar hij over beide handen moet beschikken: dat was het geval met 
de reiziger die zijn reisbiljet betaalde (Liege, 28 mei 1973, J. Liege, 1973-1974, 
25). 
Indien een hevige mist op het vliegveld een geval van overmacht is zodat de 
vervoerovereenkomst niet kan uitgevoerd worden, dan is de vervoerder (tour
operator) tot geen schadevergoeding gehouden, maar is hij nochtans verplicht de 
reissom terug te betalen omdat er geen tegenprestatie was (Vred. Brussel, 8 
november 1974, T. Vred., 1975, 141). 

HOOFDSTUKX 

BEWIJSMIDDELEN 

144. - BEWIJSMIDDELEN IN HET HANDELSRECHT (ART. 25 W.I<H.)- Artikel 25 W .Kh. 
verleent aan de rechter de mogelijkheid, doch verplicht hem niet om, behoudens 
de uitzonderingen in bijzondere gevallen, toe te staan dat het bewijs van de 
handelsverbintenissen wordt geleverd door andere middelen dan die welke door 
het burgerlijk wetboek zijn toegelaten (Cass., 29 maart 1974, Arr. Cass., 1974, 
839;Pas., 1974, I, 782). 
Wanneer de rechter, inzake koophandel, het bewijs afleidt uit de feiten die een 
partij herhaaldelijk aanvoerde en de andere partij niet betwist heeft, dan steunt hij 
zodoende op feitelijke vermoedens en niet op een bekentenis die zou voortvloeien 
uit het stilzwijgen van de laatstgenoemde partij (Cass., 9 februari 1973, Arr. 
Cass., 1973, 579; Pas., 1973, I, 551). 

145. - FACTUUR ALS BEWUSMIDDEL- Naar artikel25 W.Kh. kunnen de aan- en 
verkopen worden bewezen door een aangenomen factuur, onverminderd de 
overige door de handelswet toegelaten bewijsmiddelen. 
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Het is niet mogelijk aan de factuur een rechtscheppende of verbintenisscheppende 
functie toe te kennen, zonder te verwarren tussen het bestaan van het recht en het 
bewijs ervan. De rol van de factuur is hoofdzakelijk die van bewijsmiddel (Kh. 
Charleroi, 16 januari 1975, B.R.H., 1976, I, 116). 
De rol van de factuur is het bestaan van een schuld te bevestigen. Zij mag geen 
afbreuk doen aan de overeenkomst (Kh. Brussel, 20 februari 1975, B.R.H., 
1975, I, 349). 
lndien de verkoper ander materiaal levert dan het bestelde en de koper niet 
protesteert, is er aanvaarding van de koopwaar en van de gewijzigde overeen
komst. De factuur die met de gewijzigde uitvoering van de oorspronkelijke 
bestelling rekening houdt, is normaal (Kh. Brussel, 20 februari 1975, B.R.H., 
1975, I, 349). 

146. - Opdat de factuur als bewijsmiddel van de onderliggende overeenkomst 
zou dienen, moet de koper de factuur aangenomen hebben zonder protest aan te 
tekenen omtrent haar inhoud (Fredericq, Handboek, I, 1976, 220). De algemene 
beginselen van het handelsrecht en de rechtszekerheid stellen dat iedere binnen 
een normale termijn niet betwiste factuur, wordt beschouwd als goedgekeurd 
(Kh. Charleroi, 19 januari 1973, T. Aann., 1976, blz. 144). 

Dit steunt op het postulaat dat de toestemming van de contracterende partijen, 
zonder welke er geen geldig, uit overeenkomsten ontstaan, beding bestaat, als 
voorwerp keft datgen~ waartoe zjjJJj!Qrukkelijk_ hebben yel"k:laarci zic:ll te verbin
den en tevens datgene wat, in die zaken, het gebruik is. Een handelsgebruik 
krachtens hetwelke, bij handelsverrichtingen van bepaalde aard, belangrijkheid 
of frequentie, - zoals terzake, dat de bezwaren tegen de facturen schriftelijk 
moeten worden bekendgemaakt of mondelinge reclamatie minstens schriftelijk 
en tijdig moeten worden bevestigd- is niet strijdig met artikel25, lid 2 W.Kh., 
hetwelk niet bepaalt wanneer een factuur als ,aangenomen" dient te worden 
beschouwd (Cass., 29 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 874). lndien de algemene 
voorwaarden die op de factuur voorkomen voorzien dat vijftien dagen na ont
vangst van de factuur, borderel of uittreksel, geen protest meer zal toegelaten 
zijn, is dit beding niet toepasselijk wanneer een materiele vergissing in de factuur 
is geslopen. lndien een verbeterde factuur wordt opgezonden en er geen protest 
wordt geformuleerd door diegene die ze heeft ontvangen, wordt de factuur als 
stilzwijgend aanvaard beschouwd, evenals de clausule in verband met het protest 
(Kh. Charleroi, 16 januari 1975, B.R.H., 1976, I, 116). 

147. - De rechter is vrij de aangenomen factuur als bewijsmiddel te aanvaar
den of niet (Fredericq, Handboek, I, 1976, nr. 220). De rechter kan tot de 
bevinding komen dat het uitblijven van enig protest op de factuur, niet als een 
goedkeuring ervan, doch als een complex stilzwijgen moet beschouwd worden 
dat, in het licht van de oorspronkelijke tussen partijen bestaande contractuele 
verhouding, geenszins als bewijs van stilzwijgende aanvaarding van de beweerde 
factuur kan gelden. In casu ging het om een vordering tot betaling voor levering 
van materiaal en uitvoering van werk voor de herstelling aan een motor. Deze 
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motor was geleverd met een waarborg van zes maanden voor bet kosteloos 
vervangen en herstellen van defecte stukken; de herstelling waarvan betaling, bij 
factuur, gevorderd werd, had betrekking op een defect tijdens de waarborg
periode (Brussel, 22 oktober 1971, R.W., 1971-1972, 759). 
De bewijskracht van de facturen bestaat ook voor andere handelsverrichtingen 
dan verkoop, zoals vervoerovereenkomsten (Kh. Mechelen, 14 februari 1973, 
B.R.H., 1974, I, 19). 

148. - RECHTSGELDIGHEID VAN EEN FACfUUR- FISCALE WETGEVING- Bij ontsten
tenis van een regelmatig opgestelde factuur, mag de betaling van de prijs worden 
geweigerd we gens overtreding van de fiscale wetgeving. Ter zake betrof het het 
niet aanbrengen op twee facturen van de vereiste zegels als bewijs van de kwijting 
van de verschuldigde overdrachttaks en het niet afzonderlijk in rekening brengen 
op een tweede factuur van de boven de prijs verschuldigde B. T. W. De rechtbank 
dient de op grond van zulkdanige onregelmatig gemaakte facturen de ingestelde 
vordering ambtshalve als niet ontvankelijk te verwerpen vermits de imperatieve 
fiscale wetsbepalingen de openbare orde raken; de rechtbank mag derhalve deze 
wetten niet rniskennen noch kan er van haar geeist worden aan de ontwikkeling 
ervan mee te werken (Kh. Gent, 6 mei 1975, B.R.H., 1976, I, 526). 
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