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Geen bevrijding voor schijnbaar kosteloze borgstellingen
Mr. Luc STOLLE
Er is slechts sprake van een kosteloze borg-

De met gemeenschap van goederen gehuwde

stelling in de zin van art. 80, lid 3 Faillisse-

vrouw, die zich borg stelt voor de verbintenis-

mentswet wanneer geen belang en evenmin

sen van de vennootschap waarin haar echtge-

een indirect voordeel werd beoogd bij de

noot zaakvoerder is, heeft eveneens een eco-

borgstelling. Om die reden is de borgstelling

nomisch belang bij die borgstelling en doet

van de zaakvoerder van een BVBA voor de

zulks evenmin kosteloos.

verbintenissen aangegaan door zijn vennootschap geen kosteloze borgstelling.

Kh. Dendermonde 12 december 2005
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Afschaffing effecten aan toonder: verbeterde versie
Mr. Eddie CARNEWAL
In het Staatsblad van 6 februari 2006 is een ver-

zijn bovendien veiliger. Volgens de memorie van

beterde versie verschenen van de Wet van 14

toelichting houden effecten aan toonder immers

december 2005 op de afschaffing van de effec-

een risico op misbruik in; ze kunnen de financiële

ten aan toonder.

criminaliteit (fraude) en de financiering van het

Even ter herinnering: de Wet van 14 december

terrorisme in de hand werken. Gedemateriali-

2005 organiseert de geleidelijke afschaffing van

seerde effecten zouden dan ook voordeliger zijn

effecten aan toonder in verschillende fasen: zo

voor iedereen: de investeerders, de uitgevers en

zullen vanaf 1 januari 2008 enkel nog effecten op

de financiële tussenpersonen.

naam of gedematerialiseerde effecten kunnen

Maar vergeet ook niet dat de afschaffing van

worden uitgegeven.

aandelen aan toonder een einde zal stellen aan

De wetgever wil het gebruik van de laatste cate-

de mogelijkheid om effecten te handgiften en

gorie aanmoedigen, vooral, zo stelt hij, in het

bovendien een nieuwe stap is in de richting van

kader van de modernisering van het effectenver-

een vermogenskadaster.

keer: gedematerialiseerde effecten kunnen inderdaad, net als toonder effecten, eenvoudig

B.S., 6 februari 2005

worden overgedragen door overschrijving van
effectenrekening naar effectenrekening. Maar ze

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
Mr. Luc STOLLE

.

De bestuurders die dulden dat de vennootschap

ten, alsook in hoeverre deze fouten hebben

geen boekhouding voert, die een jaarrekening

bijgedragen tot het faillissement. Op basis van

goedkeuren en voorleggen die duidelijk vals is

deze vaststellingen worden elk van de bestuur-

en die geldopvragingen verrichten of laten ver-

ders veroordeeld tot betaling van een deel van

richten zonder geldige verantwoording en zonder

het ontoereikende actief.

uitleg te vragen, begaan kennelijke grove fouten
(art. 530 W. Venn.)

Brussel, 22 maart 2005

Het Hof van Beroep te Brussel onderzoekt de
bijdrage van elk van de bestuurders in deze fou-

Hou je wagen (net niet) in het oog!
Mr. Luc STOLLE
De bestuurder van een chique Jeep arriveert bij

zonder op slot te zijn of wanneer de sleutels zich

zijn paardenstallen. Op het ogenblik dat de motor

nog in of op het voertuig bevinden.

stillegt, krijgt hij een GSM-oproep. Hij neemt de

De onfortuinlijke ruiter is het daarmee niet eens

GSM op, stapt uit, en loopt nietsvermoedend

en start een procedure. Uiteindelijk stelt het Gent-

rond, in en uit de stallen, de GSM aan het oor.

se Hof hem in het gelijk. Het Hof oordeelt dat een

Even in de stal verdwenen hoort hij zijn Jeep

bestuurder zijn voertuig niet zonder meer had

wegschuren. Hij rent naar buiten maar kan alleen

achtergelaten; hij bevond zich nog in de onmid-

lijdzaam toezien hoe zijn stalen ros in de verte

dellijke omgeving ervan. Ook het feit dat hij het

verdwijnt.

voertuig niet permanent in het zicht hield doet

Ook van zijn diefstalverzekeraar krijgt hij enkele

daaraan geen afbreuk.

dagen nadien slecht nieuws: “Wij verlenen geen
dekking”. De schade door diefstal is immers niet
gedekt wanneer het voertuig wordt achtergelaten

Gent, 5 februari 2004
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Geen uitwinningsvergoeding wanneer de agent zijn
cliënteel meeneemt!
Mr. Luc STOLLE
Wanneer een principaal een einde stelt aan de

het gemiddelde van de vergoedingen die de vijf

samenwerking met zijn agent, dient hij een op-

voorafgaande jaren aan de agent werden be-

zeggings- en mogelijks een uitwinningsvergoe-

taald) is verschuldigd indien de agent heeft ge-

ding te betalen.

zorgd voor de aanbreng van nieuw cliënteel

De bedoeling van de opzeggingsvergoeding is

en/of de uitbreiding van de bestaande zaken.

aan de handelsagent een equivalent inkomen te

Bovendien moet dit voor de principaal nog aan-

verzekeren gedurende de opzeggingstermijn. Zij

zienlijke voordelen kunnen opleveren na het

bedraagt één maand gedurende het eerste jaar

einde van de overeenkomst.

van de overeenkomst; na het eerste jaar wordt

De Rechtbank van Koophandel te Brussel

zij vermeerderd met één maand voor elk begon-

meende dat aan deze voorwaarde niet was vol-

nen jaar zonder dat zij zes maanden mag te bo-

daan: de agent had nl. de klanten “meegeno-

ven gaan.

men” naar een andere principaal.

De uitwinningsvergoeding (die maximaal gelijk is
aan een jaar vergoeding berekend op basis van

Kh. Brussel 27 november 2004

Een tientonner is geen bobslee!
Mr. Luc STOLLE
Bij sneeuwweer scheurt een bestuurder van een

tussenkomst uitsluit.

zware vrachtwagen (21 ton) over een weg tegen

De Rechtbank van Tongeren is dezelfde me-

meer dan 90 km/uur daar waar een snelheidsbe-

ning toegedaan: de bestuurder diende zich

perking tot 40 km/uur geldt. In een scherpe bocht

ervan bewust te zijn dat hij zich op de Belgi-

verliest de bestuurder evenwel de controle over

sche wegen bevond is en niet meer op een

het stuur. Het voertuig belandt in het decor. De

Oostenrijkse rodelbaan!

verzekeraar weigert de schade te vergoeden: de
bestuurder maakte immers een zware fout die de

Kh. Tongeren, 29 juni 2004

Fiscaal is “afstand van het recht van natrekking”
géén opstalrecht!
Mr. Luc STOLLE
Een vennootschap huurt van haar zaakvoerder

terwijl de opstalgever de door de opstalhouder

een perceel grond waarop zij een gebouw opricht.

opgerichte gebouwen moet aanvaarden (art. 6

Het eigendomsrecht van de vennootschap op het

Opstalwet), heeft de verhuurder de keuze om

gebouw is het gevolg van een zogenaamd "on-

op het einde van de huurovereenkomst ofwel

zelfstandig" opstalrecht, dat bestaat als accesso-

de afbraak te vorderen van de opgerichte ge-

rium van de huurovereenkomst. Het eigendom-

bouwen ofwel deze te behouden (art. 555

recht eindigt bij de beëindiging van de huurover-

B.W.). Dit fundamentele verschil heeft tot ge-

eenkomst. Op dat moment speelt het recht van

volg dat de belastingplichtige zich niet kan be-

natrekking ten voordele de eigenaar van het per-

roepen op de rechtspraak inzake de beëindi-

ceel.

ging van opstalovereenkomsten.

Na beëindiging van de huurovereenkomst beroept

Bovendien oordeelde de rechter dat het voor-

de belastingplichtige zich op de rechtspraak en

deel dat de zaakvoerder heeft genoten verband

rechtsleer inzake opstalovereenkomsten om de

hield met zijn mandaat en daarom als dusdanig

belastbaarheid van het door hem genoten voor-

belastbaar is (art. 32 W.I.B. 1992).

deel te vermijden.
De fiscale rechter te Brussel denkt er evenwel
anders over. Hij meent dat de situatie van een
opstalgever niet gelijkgesteld kan worden met
deze van een verhuurder:

Rb. Brussel (33e k.) 14 mei 2004
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Prijs van bodemsanering onderworpen aan
het registratierecht
Mr. Luc STOLLE
Het registratierecht voor verkopen van onroe-

neringswerken zal uitvoeren, heeft men te ma-

rende goederen wordt vereffend op het bedrag

ken met een last die door de overeenkomst aan

van bedongen prijs en lasten en bedraagt in de

de koper werd opgelegd bovenop de verkoop-

regel 10 %.

prijs. Samen met de prijs vertegenwoordigt

Verplichtingen die door de wet aan de koper

deze last de contractuele tegenprestatie van

worden opgelegd, zijn geen lasten die voor de

het verkochte goed. Deze last dient bij de hef-

vereffening van het verkooprecht bij de prijs

fingsgrondslag gevoegd te worden voor de

moeten gevoegd worden.

berekening van de registratierechten (art. 45 W.

De wettelijke verplichting om de bodemsane-

Reg.; art. 40, par. 1 Bodemsaneringsdecreet).

ringswerken uit te voeren rust evenwel op de
verkoper. Indien de verkoper en de koper ech-

Rb. Leuven 24 juni 2005

ter zijn overeengekomen dat de koper deze
verplichting op zich zal nemen en de bodemsa-

Betalingsachterstand bij handelstransacties
Mr. Eddie Carnewal
In het B.S. van 26 januari 2006 deelt de minister van Financiën de interestvoet mee die van
toepassing is in geval van betalingsachterstand
bij handelstransacties. Voor het eerste semester
2006 is deze rentevoet 9,5 %.
B.S., 26 januari 2006
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