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Schadevergoeding bij de recente stroompannes.
Eddie CARNEWAL
Recent waren er in de stad Gent dertien (!)

Het Hof van beroep te Gent heeft beslist dat de

grote stroomonderbrekingen. Bedrijven lijden

rechtsverhouding tussen de energievoorziener

daardoor aanzienlijke schade. Kunnen zij hier-

en een afnemer van contractuele aard is en niet

voor een schadevergoeding eisen?

van reglementaire aard.

Veelal is de stroomonderbreking het gevolg van

Door met een stroomleverancier een contract af

het afrukken van een ondergrondse kabel bij

te sluiten met betrekking tot de levering van elek-

het uitvoeren van grondwerken. In dat geval is

triciteit, is de afnemer in beginsel gebonden door

de aannemer aansprakelijk. Alvorens hij met de

de clausules die in het toetredingscontract zijn

werken begint, moet hij immers inlichtingen in

opgenomen.

winnen over de staat van de ondergrond en de
ligging van de kabels.

Als een clausule bepaalt dat de mogelijke schadevergoeding slechts geldt bij bewezen zware

Soms ligt de oorzaak van de stroomonderbre-

fout en in ieder geval beperkt is tot een forfaitair

king echter bij de distributiemaatschappij. Mo-

bedrag, dan staat men voor een verboden con-

gelijks werd het netwerk onvoldoende onder-

tractuele beperking van de eigen aansprakelijk-

houden of is het netwerk niet meer bestand

heid en kan deze clausule nietig verklaard wor-

tegen pieken in het verbruik. Is de elektrici-

den.

teitsmaatschappij dan gehouden tot schadevergoeding?

De elektriciteitsmaatschappij zal dan elke schade
die in oorzakelijk verband staat met de stroom-

Het beginsel van de continuïteit van de open-

onderbreking moeten vergoeden, niet alleen de

bare dienst verplicht de distributiemaatschappij

directe schade, maar ook de economische scha-

om ten allen tijde elektriciteit te leveren.

de.

Toch proberen de elektriciteitsmaatschappijen
in hun algemene voorwaarden hun aansprake-

Gent (21e k), 31 mei 2002, R.W., 2002-03, afl.

lijkheid te beperken tot een bepaald forfaitair

40, 1589, noot.

bedrag of zelfs uit te sluiten.
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Thuiswerk: wat bij arbeidsongeval?
Wendy VAN MECHELEN

“Indien bepaalde van uw
werknemers thuis werken, is het aangewezen
uw verzekeraar hiervan in
te lichten en met hem
hierover afspraken te
maken, hetzij een bijkomende dekking te onderschrijven. ”

De nieuwste technologieën laten toe tal van

overeenkomst; ook het tijdstip van het ongeval

jobs thuis uit te voeren en zelfs controle uit te

is moeilijk aantoonbaar.

oefenen op hetgeen de werknemer thuis uitspookt. Thuiswerk vindt dan ook meer en meer

Indien bepaalde van uw werknemers thuis wer-

ingang, al was het maar om de tijdrovende en

ken, is het dan ook aangewezen uw verzeke-

stresserende

raar hiervan in te lichten en met hem hierover

woon-werk-verplaatsingen

te

beperken.

afspraken te maken, hetzij een bijkomende
dekking te onderschrijven. Thuiswerkers kun-

Thuiswerk schept evenwel enkele verzeke-

nen bijv. 24 uur op 24 verzekerd worden. De

ringstechnische problemen, voornamelijk op

verzekeraar kan dan enkel het tegenbewijs

vlak van de arbeidsongevallenverzekering. De

leveren, m.n. dat het ongeval zich niet voor-

thuiswerker, die een ongeval heeft tijdens de

deed tijdens de uitvoering van de arbeidsover-

uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, staat

eenkomst.

immers veelal voor een onmogelijke bewijslast:

Ook een duidelijkere omschrijving van de werk-

hij dient het ongeval te bewijzen, alsook dat het

omstandigheden kan veel problemen voorko-

arbeidsongeval hem overkomen is tijdens en

men.

ten gevolge van de uitvoering van de arbeids-

Uitleg vragen is geen protest !
Luc STOLLE
In onze nieuwsbrief van november 2004 las u

- U moet het verzoek om verantwoording, net

een kort artikel omtrent het protesteren van de

als het protest, binnen een korte termijn en op

facturen.

een bewijskrachtige wijze te kennen geven.

Wij raadden u toen aan de betwiste facturen

- Wanneer u de gevraagde uitleg heeft ontvan-

“binnen een korte termijn” en op een gemoti-

gen moet u opnieuw binnen korte termijn stel-

veerde en bewijskrachtige wijze te protesteren.

ling nemen: ofwel kreeg u onvoldoende uitleg

Het protest gebeurt bij voorkeur per aangete-

en dan kunt u een bijkomende verzoek tot ver-

kende brief, eventueel per e-mail waarbij u de

antwoording sturen; ofwel gaat u niet akkoord

geadresseerde om een zgn “reply” vraagt.

met de factuur en dan moet u binnen korte

Eén van onze lezers vertelde ons dat hij deze

termijn en op een gemotiveerde en bewijs-

regels naleefde maar toch door de rechtbank

krachtige wijze protesteren.

veroordeeld werd tot betaling van een geprotesteerde factuur. Maar wat bleek bij nader

Laat u na dit te doen, dan wordt u vermoed de

inzicht? De brave man had de factuur terugge-

factuur te aanvaarden en zult u betaling ver-

stuurd met de vermelding “meer uitleg a.u.b.!”

schuldigd zijn. Jammer!

Dergelijke mededeling maakt geen protest uit
maar wel een “verzoek om verantwoording”.

Antwerpen 10 oktober 2002, T.B.H. 2003.5,
401

Zo meende bijvoorbeeld het Hof van Beroep te
Antwerpen dat een verzoek om verantwoording
enkel betekent dat de ontvanger zijn beslissing
omtrent de aanvaarding afhankelijk stelt van de
bekomen uitleg.
Wij adviseren u in voorkomend geval rekening
te houden met een aantal regeltjes:
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Onderaannemers moeten voortaan sneller zijn !
Patricia CARNEWAL
Wanneer een onderaannemer niet betaald

zijn goederen en geen enkele betaling, verrich-

wordt door de hoofdaannemer, beschikt deze

ting of handeling kan nog aan de massa wor-

over een rechtstreekse vordering tegen de

den tegengeworpen. Het Hof stelt dat hieruit

bouwheer (artikel 1798 Burgerlijk Wetboek).

voortvloeit dat ook de schuldvordering van de

Deze vordering is beperkt tot hetgeen deze

failliete hoofdaannemer op de bouwheer onbe-

bouwheer nog verschuldigd is aan de hoofd-

schikbaar wordt. Logisch gevolg: ook de recht-

aannemer op het ogenblik van het instellen van

streekse vordering tegen de bouwheer wordt

de eis.

onmogelijk.

Voorheen was er discussie omtrent de vraag of

Het zal voortaan de curator zijn die, als verte-

deze rechtstreekse vordering ook nog kon in-

genwoordiger van alle schuldeisers, de bouw-

gesteld worden na het faillissement van de

heer zal aanspreken in betaling. Het betaalde

hoofdaannemer. De rechtspraak stond dit vaak

bedrag komt toe aan de failliete boedel en zal

toe zodat de onderaannemer op die manier kon

verdeeld worden onder de schuldeisers volgens

ontsnappen aan de samenloop met de andere

de wettelijke rangorde.

schuldeisers.
Voor de onderaannemer zal het er nu op aanSinds kort gaat deze vlieger niet meer op. Het

komen er sneller bij te zijn en de rechtstreekse

Hof van Cassatie velde een baanbrekend arrest

vordering in te stellen tegen de bouwheer vóór-

waarin gesteld werd dat de rechtstreekse vor-

dat de hoofdaannemer failliet gaat.

dering voortaan niet meer kan ingesteld worden
na het faillissement van de hoofdaannemer.

Cass. 23 september 2004

Een gefailleerde verliest immers vanaf de uitspraak van het faillissement het beheer over

Fiscaal nieuws:
Liesbet UYTTENHOVE
Schenkingsrechten:
Hoewel de schenkingsrechten voor roerende

De decreetgever, die hierdoor heel wat

goederen in Vlaanderen werden verlaagd naar

schenkingsrechten aan zijn neus ziet voorbij-

3% en 7% werd toch nog naar diverse achter-

gaan, heeft deze praktijk een halt toegeroe-

poortjes gezocht om ook deze rechten te ver-

pen. Sinds 1 januari worden deze schenkin-

mijden. Een mogelijke oplossing was de schen-

gen onder opschortende voorwaarde be-

king onder opschortende voorwaarde van voor-

schouwd als een fictief legaat waarop de be-

overlijden.

gunstigde bij overlijden van de schenker suc-

Vb. Vader schenkt 100.000 € aan zijn kind on-

cessierechten verschuldigd is.

der de opschortende voorwaarde dat hij vooroverlijdt. Dit betekent dat de schenking pas

Het nieuwe Vlaamse decreet heeft bovendien

uitwerking zal krijgen als de vader overlijdt voor

heel wat andere "negatieve bijwerkingen". Zo

het kind.

zou bijvoorbeeld ook het beding van aanwas

Of er al dan niet schenkingsrechten verschul-

op de helling worden gezet. Heel wat vermo-

digd zijn, hangt af van het tijdstip van overlijden

gensplanningen zullen opnieuw moeten wor-

van de vader. Enkel indien dit valt binnen drie

den bekeken. Maar het Arbitragehof lonkt,

jaar na de schenking, zal zijn kind 3% schen-

want de vraag rijst of de decreetgever met dit

kingsrechten moeten betalen. Overlijdt hij pas

nieuwe decreet zijn bevoegdheid niet heeft

drie jaar na de schenking, dan zijn geen schen-

overschreden. Wordt vervolgd …

kingsrechten verschuldigd.
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BTW voordelen van alle aard:
Een recent arrest van het Europese Hof van

dient enkel deze bijdrage als maatstaf van hef-

Justitie heeft tot gevolg dat bedrijven die een

fing en niet langer de volledige waarde van het

bedrijfswagen toekennen aan hun werknemers

voordeel. De werkgever kan op die manier ge-

voortaan fors op de BTW kunnen besparen.

nieten van een aanzienlijke BTW-besparing.

Het arrest handelt over BTW op alle voordelen

Bovendien kunnen bedrijven die teveel BTW

in natura verleend aan personeelsleden. Het is

betaald hebben, dit teveel betaalde terugvorde-

ook van toepassing op de Belgische situatie.

ren tot en met inkomstenjaar 2002.

Van zodra de werknemer een persoonlijke bij-

Hof van Justitie, 20 januari 2005, Zaak C-

drage betaalt voor het voordeel van alle aard,

412/03

Is een rekening-courant een geldlening?
In een recente circulaire verduidelijkt de Admi-

De fiscus moet weliswaar het bewijs leveren

nistratie het begrip geldlening, opgenomen in

van het bestaan van een geldlening, maar vindt

artikel 18, tweede lid W.I.B. Ook een rekening-

daarvoor de argumenten in de circulaire terug.

courant wordt beschouwd als een geldlening,

Anderzijds kan de belastingplichtige zich steu-

met als gevolg dat de interesten die een ven-

nen op recente rechtspraak die stelt dat interes-

nootschap toekent op een rekening-courant

ten op rekening-courant niet in aanmerking

kunnen geherkwalificeerd worden in dividen-

komen voor herkwalificatie.

den.

Kosten voor neerlegging van de jaarrekening verhoogd.
Luc STOLLE
Vennootschappen die hun jaarrekening op dis-

Voor de neerlegging van een «papieren jaarre-

kette of via internet neerleggen, betalen hier-

kening» zal men vanaf 1 januari 2005 (incl.

voor vanaf 1 januari 2005 (incl. BTW) :

BTW) betalen:

- 391,62 euro voor een jaarrekening volgens

- 415,82 euro voor een jaarrekening volgens

het volledig schema;

volledig schema;

- 166,56 euro voor een jaarrekening volgens

- 190,76 euro voor een jaarrekening volgens

het verkort schema; en

het verkort schema; en

- 60,98 euro voor een verbeterde neerlegging.

- 60,98 euro voor een verbeterde neerlegging.

Onze kantoren
®

Maaltecenter Blok G - Derbystraat 317-325 - 9051 Gent
Tel. +32 (0)9 242 88 74 - Fax +32 (0)9 242 88 76
info.gent@meritius.be

®

Rue de Hennin, 67-69 - 1050 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 735 60 08 - Fax +32 (0)2 735 67 78
info.brussels@meritius.be

®

Rue Ste Gertrude 1 - 7070 Le Roeulx
Tel. +32 (0)64 66 50 12 - Fax +32 (0)64 67 60 93
info.mons@meritius.be

®

Avenue Cardinal Mercier 46 - 5000 Namur
Tel. +32 (0)81 744 204 - Fax +32 (0)81 744 207
info.namur@meritius.be

®

Jules Moretuslei 374-376 - 2016 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 825 55 00 - Fax +32 (0)3 3 825 56 00
info.antwerpen@meritius.be

MERITIUS GENT

MERITIUS BRUXELLES

MERITIUS MONS

MERITIUS NAMUR

MERITIUS ANTWERPEN

Bezoek ook onze website: http://www.meritius.be

