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4. VERVOER/TRANSPORT

Frank Stevens16

Rechtspraak/Jurisprudence

Hof van beroep Antwerpen  (4de k.)  7 maart 2016
Zaak: 2013/AR/3302 (tussenarrest)VERVOERLuchtvervoer – Luchtvervoerder is zelf bestemmeling –Tussenkomst expediteur – VervoerovereenkomstTRANSPORTTransport aérien – Transporteur aérien lui-même desti-nataire – Intervention d’un expéditeur – Contrat detransportTurkish Airlines koopt een partij hydraulische olie onder
FCA Brussels Airport-voorwaarden. De olie diende ver-volgens van Brussel naar Istanbul te worden gebracht,een vervoer dat door Turkish Airlines zelf zou wordenuitgevoerd. In Brussel had Turkish Airlines een vastesamenwerking met een expediteur, voor goederenbe-handeling, douaneformaliteiten, opstellen van lucht-vrachtbrieven, enz. Tijdens het aanleveren van de palet-ten olie doet zich een ongeval voor, waardoor een deelvan de partij olie beschadigd wordt en andere schadewordt aangericht. Turkish Airlines, als (beweerdelijk)gesubrogeerde in de rechten van de verkoper van de olie,spreekt haar expediteur aan, o.m. op basis van de lucht-vervoerovereenkomst. De expediteur brengt daartegenin dat er helemaal geen luchtvervoerovereenkomst is,aangezien de goederen in Brussel geleverd moesten wor-den en de koper vervolgens zelf het vervoer naar Istan-bul voor zijn rekening zou nemen. Het hof oordeelt ech-ter dat er wel degelijk een luchtvervoerovereenkomstwerd afgesloten tussen de verkoper en Turkish Airlines,omdat de expediteur (conform zijn bevoegdheden) eenluchtvrachtbrief heeft uitgesteld en ondertekend als“carrier’s agent”.
Hof van beroep Antwerpen  (4de k.)  14 maart 2016
Zaak: 2014/AR/302VERVOERVervoer goederen over de weg – Internationaal vervoer– CMR-verdrag – Verjaring – Schorsing – Optreden verze-keraarVERVOERVervoer goederen over de weg – Internationaal vervoer– CMR-verdrag – Onverpakte goederen – Geen ontheffingTRANSPORTTransport de marchandises par route – Transport inter-national – Convention C.M.R. – Prescription – Suspension– Intervention de l’assureur

TRANSPORTTransport de marchandises par route – Transport inter-national – Convention C.M.R. – Objet non emballé – Pasd’exonérationTijdens een wegtransport wordt een wijnkoeler bescha-digd. De vervoerder wordt door de ladingbelangheb-bende aansprakelijk gesteld, waarna de verzekeraar vande vervoerder op diverse tijdstippen bijkomende (tech-nische) informatie opvraagt, zonder echter duidelijk deaansprakelijkheid van de vervoerder te betwisten. Hethof oordeelt dat deze communicatie van de verzekeraareen gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt bij deladingbelanghebbende dat de aansprakelijkheid van devervoerder werd aanvaard, waardoor de verjaring werdgeschorst conform artikel 32, 2. CMR.De wijnkoeler werd in onverpakte toestand vervoerd. Ditfeit was bekend aan de vervoerder, die bovendien vroe-ger reeds identieke toestellen (eveneens onverpakt) hadvervoerd. In die omstandigheden kan de vervoerder zichniet beroepen op de afwezigheid van verpakking (art. 17,4., b) CMR) of voorhouden dat de schade te wijten is aande eigen aard van het goed (art. 17, 4., d) CMR). Bijgebrek aan technische vaststellingen bewijst de vervoer-der evenmin dat de wijnkoeler behept zou zijn geweestmet een gebrek.
Hof van beroep Antwerpen (4de k.)  21 maart 2016
Zaak: 2013/AR/454VERVOERVervoer over de binnenwateren – CMNI-verdrag – Par-tijen bij de vervoerovereenkomstVERVOERVervoer over de binnenwateren – CMNI-verdrag – Toe-passelijk nationaal rechtTRANSPORTTransport fluvial – Convention CMNI – Parties au contratde transportTRANSPORTTransport fluvial – Convention CMNI – Droit nationalapplicableEen Belgisch binnenschip wordt bevracht om een ladingstenen te vervoeren van België naar een Nederlandsebouwhandel. De onderhandelingen gebeuren door eenBelgische firma (Sparta), in het Frans, en de bevrach-tingsovereenkomst wordt in het Frans opgesteld. Hetcognossement vermeldt de Nederlandse bouwhandel alsafzender, en noemt Sparta uitdrukkelijk als tussenper-soon. Uit deze omstandigheden, gecombineerd met hetfeit dat Sparta slechts een commissie aanrekende, leidthet hof af dat de vervoerovereenkomst werd afgeslotenmet de Nederlandse bouwhandel, die derhalve de mede-contractant is van de vervoerder.16. Advocaat te Antwerpen, docent Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Het CMNI-verdrag verwijst voor de aspecten die nietdoor het verdrag zelf worden geregeld uitdrukkelijk naarde aanvullende werking van het nationaal recht (art. 29CMNI). Indien partijen niet zelf het toepasselijk rechtgekozen hebben, wordt de vervoerovereenkomstbeheerst door het recht waarmee de overeenkomst denauwste band heeft (art. 29, 2.). In casu is de vervoerderin België gevestigd en werd de lading ook in ontvangstgenomen in België, zodat de vervoerovereenkomst aan-vullend beheerst wordt door Belgisch recht (art. 29, 3.).
6. INSOLVENTIE/INSOLVABILITÉ

Arie Van Hoe17

Wetgeving/Législation

Consultation on an effective insolvency framework
within the EUINSOLVENTIEAlgemeen – Transnationale insolventie – Europese insol-ventieINSOLVABILITÉGénéralités – Insolvabilité transnationale – InsolvabilitéeuropéenneOp 23 maart 2016 heeft de Europese Commissie eenpublieke consultatie geopend met het oog op de ontwik-keling van een efficiënt raamwerk inzake insolventiepro-cedures in de EU. Deze consultatie kadert in de ontwik-keling van een materieel Europees insolventierecht, inaanvulling van de insolventieverordening, die betrek-king heeft op aspecten van internationaal privaatrecht.De consultatie kan geraadpleegd en ingevuld worden op:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm.
Rechtspraak/Jurisprudence

Hof van Cassatie  4 februari 2016
Zaak: F.15.0045.NFAILLISSEMENTUitdelen aan schuldeisers – Schulden van de boedelFAILLITERépartition aux créanciers – Dettes de la masseIn dit arrest diende het Hof van Cassatie te oordelen overde kwalificatie van de leegstandsheffing ex artikel 15, § 1decreet leegstand bedrijfsruimten, als schuld in de boe-del of schuld van de boedel. Het Hof van Cassatie oor-deelde vooreerst dat een schuld een boedelschuld is,wanneer de curator verbintenissen heeft aangegaan methet oog op het beheer van de boedel, onder meer door dehandelsactiviteit van de gefailleerde voort te zetten, de

door laatstgenoemde gesloten overeenkomsten uit tevoeren of nog door de roerende of onroerende goederente gebruiken met het oog op een passend beheer van defailliete boedel. Het Hof van Cassatie vervolgt met hetoordeel dat de curator ook schulden aangaat met het oogop het beheer van het faillissement wanneer die schul-den ontstaan “door handelingen die de curator voor ditbeheer dient te stellen maar niet stelt”. Een leegstands-heffing die opeisbaar wordt na het faillissement en diebetrekking heeft op het kalenderjaar dat volgt op dedatum van het openvallen van het faillissement is eenboedelschuld “wanneer het voortduren van de leegstandis toe te rekenen aan de curator”. Een boedelschuld kanaldus (ook) ontstaan uit een toerekenbaar niet handelenvan de curator.
Hof van Cassatie 4 februari 2016 
Zaak: C.14.00449.NFAILLISSEMENTBeheer van het faillissement – Aanwijzing curatorFAILLITEAdministration de la faillite – Désignation du curateurIndien het geschil tot faillietverklaring wordt onttrokkenaan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebiedwaar het faillissement openvalt, dient de rechtbank vankoophandel waaraan het geschil is toegewezen in deregel de voorkeur te geven aan de curators van de lijstvan de rechtbank van koophandel waaraan het geschil isonttrokken. Het middel dat ervan uitgaat dat, in gevalvan onttrekking wegens wettige verdenking, de recht-bank van koophandel die het faillissement uitspreektenkel in de regel curators kan aanstellen die ingeschre-ven zijn op de lijst opgesteld door de algemene vergade-ring van die rechtbank, faalt evenwel naar recht.
Hof van Cassatie  2 februari 2016
Zaak: P.14.0578.NMISDRIJVEN TEGEN EIGENDOMMENMisbruik van vennootschapsgoederen – FaillissementDÉLITS CONTRE LES BIENSAbus des biens sociaux – FailliteArtikel 492bis Strafwetboek straft de bestuurders, infeite of in rechte, van een handelsvennootschap, die metbedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse ofindirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van degoederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoe-wel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in hetnadeel was van de vermogensbelangen van de rechtsper-soon en van die van zijn schuldeisers of vennoten. Hetbedrieglijk opzet bestaat erin doeleinden na te strevendie vreemd zijn aan de belangen van de rechtspersoon.Deze bepaling sluit niet uit dat de door de dader gesteldegedragingen behoorden tot zijn bevoegdheden als17. Assistent UA.
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