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De aansprakelijkheid van de vereffenaar.
Luc STOLLE
Een vereffenaar had het niet zo nauw genomen

heid) het geërfde actief te boven gaan.

met de regels inzake de tegeldemaking van de

Voor het Gentse Hof van Beroep voerde de

activa en de aanzuivering van de activa: hij had

verdediging van de kinderen evenwel aan dat

de opbrengst van de realisatie van de activa

de vereffenaar zijn ganse nalatenschap vóór

voor zich gehouden en nagelaten de schuldei-

zijn overlijden aan zijn echtgenote had ge-

sers te voldoen. Uiteraard waren de laatsten

schonken en dat de kinderen geen vordering

daarmee niet opgezet.

tot inkorting tegen hun moeder hadden inge-

Toen de schuldeisers de vereffenaar aanspra-

steld. Het Gentse Hof besloot daarom dat de

kelijk wilden stellen, bleek die ondertussen

kinderen niet als erfgenamen van de vereffe-

overleden te zijn. Zij richtten hun pijlen dan

naar te kwalificeren zijn en dus niet aansprake-

maar op zijn kinderen. Terecht stelden de

lijk kunnen worden gesteld voor de fouten die

schuldeisers dat erfgenamen die een nalaten-

hun vader als vereffenaar had gesteld (art. 186

schap aanvaarden (zonder voorrecht van boe-

W.Venn.).

delbeschrijving) aansprakelijk zijn voor alle

Of hoe een klein verdriet tot grote vreugde kan

schulden van de erflater, zelfs wanneer deze

leiden …

schulden (bijv. ten gevolge van aansprakelijkHof van Beroep Gent, 27 april 2004

Horeca let op uw tarieven!
Luc STOLLE
De FOD Economie kondigde onlangs een al-

Wie de precieze regels wil kennen, kan de arti-

gemeen onderzoek aan naar de naleving van

kelen 2 tot 6 van de Wet van 14 juli 1991 be-

de regels inzake prijsaanduiding in horeca-

treffende de handelspraktijken en de voorlich-

zaken. Deze prijsaanduiding dient goed zicht-

ting en bescherming van de consument, alsook

baar te worden aangebracht op diverse plaat-

het voor de horeca bijzondere K.B. van 15 juni

sen in de zaak (aan de hoofdingang, binnenin

1988 raadplegen op www.just.fgov.be.

de zaak, in de logieskamers, enz.).
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Bewijsvoering in Colombo-stijl.
Eddie CARNEWAL

“De privé-detective kan
ingeschakeld worden in
echtscheidingen, solvabiliteitsonderzoeken, sociale zaken, belastingontduiking, fraude bij bedrijven, enz. ”

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een

tant of een aangeworven werknemer nagaan.

privé detective inschakelen voor het verzamelen

De privé-detective moet uiteraard rekening hou-

van bewijzen van bepaalde feitelijke gegevens.

den met wettelijke bepalingen zoals de Wet van

Dit kan uiteraard interessant zijn m.o.o. het voe-

30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke

ren van een procedure.

levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen

In strafzaken is de bewijsvoering vrij: de rechter

en openen van privé-communicatie en telecom-

mag zich baseren op elk wettelijk verkregen be-

municatie, de Wet van 8 december 1992 inzake

wijsmiddel, met inbegrip van detectiverapporten,

de verwerking van persoonsgegevens en art. 8

processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders en

van het Verdrag van de Rechten van de Mens.

getuigen. Overtuigingsstukken zoals foto’s en

In België zijn er circa 950 erkende privé-

videobeelden mogen eveneens in rechte ge-

detectives actief. De privé-detective is verplicht

bruikt worden. In bepaalde welomschreven ge-

om met de opdrachtgever een voorafgaande

vallen mag een detective zelfs een gesprek op-

schriftelijke overeenkomst af sluiten, die op straf-

nemen met een verborgen microfoon. Van een

fe van nietigheid, ondertekend moet worden door

opgenomen gesprek wordt altijd een transcriptie

beide partijen. Na uitvoering van de opdracht

getypt. Vertalingen geschieden steeds door een

maakt de privé-detective een rapport op met

beëdigd vertaler. De privé-detective kan zelfs

beschrijving van de verrichte activiteiten, de ver-

verschijnen als getuige in rechtszaken.

melding van de data, plaatsen en uren, vermel-

De privé-detective kan ook ingeschakeld worden

ding van de overtuigingsstukken (inventaris van

in

de foto’s, etc.), een nauwkeurige berekening van

echtscheidingen,

solvabiliteitsonderzoeken,

sociale zaken, belastingontduiking, fraude bij

.

de bezoldiging en de kosten.

bedrijven, enz.
Hij kan niet alleen zorgen voor bewijsmateriaal,
maar ook voor inlichtingen die relevant zijn voor
de dagelijkse bedrijfvoering. Zo kan een privédetective de echtheid van het CV van een sollici-

RSZV beter zelf betalen!
Luc STOLLE

In een antwoord op een parlementaire vraag van

De consequenties kunnen tellen, ook op sociaal

mevrouw Trees Pieters, deelt de minister mee

zekerheidsrechtelijk vlak: specialisten terzake

dat de driemaandelijkse sociale bijdragen die

bevestigden ons dat het betalen van sociale bij-

door een vennootschap ten voordele van haar

dragen van bedrijfsleiders door de vennootschap

zelfstandige bedrijfsleiders ten laste zijn geno-

dus ook zal impliceren dat men nadien sociale

men, als bezoldigingen worden beschouwd in de

bijdragen zal betalen op deze hogere basis. Een

zin van artikel 195, § 1, tweede lid, WIB/1992.

eindeloos straatje stijl omhoog lijkt dat te zijn!
V & A Kamer 2004-2005, nr. 75, 25 april 2005
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Het auteursrecht gemoderniseerd.
Patricia CARNEWAL

Op 22 mei 2005 werd een Europese richtlijn die

aardige uitzondering geldt voor uitzendingen in

het auteursrecht en de naburige rechten be-

ziekenhuizen, gevangenissen en jeugdinstellin-

schermt in de informatiemaatschappij, omgezet

gen.

in het Belgische recht. Het voorheen bestaande

De al bestaande uitzonderingen (de privé-kopie,

auteursrecht bood geen antwoord op het Inter-

de illustratie bij onderwijs of gebruik voor weten-

net-gegeven. Nochtans kan het Internet een

schappelijk onderzoek) werden uitgebreid tot de

ernstige bedreiging vormen voor de auteurs-

digitale omgeving.

rechthebbenden.

Tenslotte is er ook een bestraffing voorzien voor

De reproductierechten van de auteur werden

wie technische voorzieningen, die bijv. bestemd

uitgebreid zodat ook het reproduceren van een

zijn om het kopiëren aan banden te kunnen leg-

werk op een elektronische of digitale manier

gen of om de toegang tot auteursrechtelijke wer-

beschermd wordt en dit ongeacht de drager. De

ken te beperken, omzeilt.

wet erkent verder ook dat de auteur zijn werken

De nieuwe bepalingen zijn op 27 mei 2005 in

on-line ter beschikking van het publiek kan stel-

werking getreden.

len zodat het publiek zelf kan beslissen waar en
wanneer het toegang tot het werk heeft.

Wet 22 mei 2005 houdende de omzetting in Bel-

Ook de uitzonderingen op het auteursrecht wer-

gisch

den aangepast aan de digitale maatschappij. De

2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de

auteur zal zich bijvoorbeeld niet kunnen verzet-

harmonisatie van bepaalde aspecten van het

ten tegen de verzending van zijn auteursrechte-

auteursrecht en de naburige rechten in de infor-

lijk beschermd werk per e-mail of de tijdelijke

matiemaatschappij, B.S.27 mei 2005.

recht

van

de

Europese

Richtlijn

opslag van een website onder bijvoorbeeld de
“favorieten”.
De auteur moet dulden dat kopieën van zijn werk
worden gemaakt ten behoeve van gehandicapten, op voorwaarde dat hiermee geen winst
wordt nagestreefd en de kopieën enkel door de
bedoelde personen gebruikt worden. Een gelijk-

Protesteren moet ! Protesteren doet je goed !
Luc STOLLE
Een onderneming is niet tevreden van de presta-

Verder beklemtoont de rechtbank dat de uitge-

ties van een softwaremaker en beslist de factu-

reikte facturen niet “binnen een korte termijn”

ren niet meer te betalen. Hij koopt bij een derde

werden geprotesteerd en dat onze ondernemer

een nieuw softwarepakket aan dat onmiddellijk

daarom “geacht wordt de aanspraakbevestiging

op de hardware geplaatst.

in deze factuur te hebben aanvaard”.

De eerste softwaremaker wil evenwel betaling

Opnieuw is de moraal van het verhaal duidelijk,

van het saldo van de prijs die in de overeen-

en dat in twee opzichten:

komst is vastgesteld en brengt de zaak voor de

- heb je schade geleden, laat dan eerst de scha-

rechtbank.

de vaststellen door een door de rechtbank aan-

De rechtbank oordeelt dat, door het nieuwe pak-

gestelde deskundige; dit kan je vragen in kort

ket op de hardware te zetten, onze ondernemer

geding; pas nadien kan je zonder zorgen de her-

het zijn eerste softwaremaker onmogelijk heeft

stelactiviteiten starten;

gemaakt om “het bewijs van deugdelijk werk” te

- ben je het niet eens met een ontvangen factuur,

leveren.Daarenboven kan de ondernemer daar-

protesteer ze onmiddellijk en op bewijskrachtige

door zelf niet meer aantonen dat de beweerde

wijze (bij voorkeur aangetekend); doe je dat niet,

softwareproblemen werkelijk hebben bestaan en

dan heb je nadien weinig verhaal.

zo ja, of ze niet aan hemzelf te wijten waren.
Kh. Gent, 18 april 2005
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Mini of maxi…?
Wendy VAN MECHELEN
Voor meewerkende echtgenoten van zelfstan-

1.1.1956, een wettelijke verplichting. Zij die

digen wordt op het vlak van de sociale zeker-

vóór die datum geboren zijn, mogen zich nog

heid, een onderscheid gemaakt tussen mini- en

steeds beperken tot het ministatuut.

maxistatuut: het ministatuut voorziet enkel in

Men hoeft evenwel niets te doen. De verplichte

een bescherming tegen arbeidsongeschiktheid

overschakeling per 1 juli 2005 zal automatisch

en een recht op een moederschapsvergoeding;

gebeuren door het sociaal verzekeringsfonds.

het maxistatuut omvat een volwaardige sociale

Echtgenoten (M/V) van zelfstandige bedrijfslei-

bescherming (pensioen, ziekte- en invaliditeits-

ders, die werkzaam zijn in een aan de vennoot-

verzekering en kinderbijslag).

schapsbelasting onderworpen vennootschap,

Vanaf 1 juli 2005 wordt het maxistatuut voor de

kunnen zich vanzelfsprekend niet onderwerpen.

meewerkende echtgenoten (M/V), geboren na

Artikel 175 Programmawet 27 december 2004

Fiscale controleur zonder aanstellingsbewijs.
Luc STOLLE
In principe moet een fiscale ambtenaar die zich

Hij beriep zich – en dit tot voor het Hof van

ter plaatse voor een controle aanbiedt, in het

Cassatie – op de onwettigheid van het onder-

bezit zijn van een aanstellingsbewijs. De belas-

zoek wegens het ontbreken van het aanstel-

tingplichtige heeft het recht om de controleur die

lingsbewijs.

geen zo’n bewijs op zak heeft, toegang tot de

Volgens het Hof van Cassatie slaat de brave

beroepslokalen te weigeren. Meestal zal men

man de bal verkeerd: eens toegang verleend

evenwel kiezen voor de “vriendelijke” aanpak en

tot de bedrijfslokalen, is het onderzoek rechts-

de persoon in kwestie toelaten zijn onderzoek in

geldig en kunnen de vaststellingen voor taxa-

de bedrijfslokalen uit te voeren.

tiedoeleinden worden aangewend.

Een belastingplichtige die zulks had toegestaan,
was achteraf van oordeel dat de controleur veel
minder sympathiek was geweest bij het doen

Cass. (1e k.) AR F.04.0010.F, 17 februari 2005

van zijn vaststelling.

(Etat belge / D.T., H.M.-R.)
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