
 

Hof van Beroep te Antwerpen, arrest van 3 november 2008 
 

Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – CIF – Beweerde 
niet-conformiteit geleverde zaken – Toepasselijk recht – CISG – Artikel 38.1 – 
Keuring binnen korte termijn na levering – Tijdstip levering – Artikel 31.a – 
Afgifte aan de eerste vervoerder – Korte termijn wegens bestaan langdurige 
handelsbetrekkingen, bekendheid met de betrokken branche en aard van de 
goederen – Protest na circa 5 weken is te laat – Intresten – Artikel 78 – 
Intrestvoet – Lex contractus – Schadevergoeding – Artikel 74 – Geen bewezen 
schade 

Vente internationale d’objets mobiliers corporels – CIF – Défaut prétendu de 
livraison conforme – Droit applicable – CVIM – Article 38.1 – Examen dans 
un délai bref après livraison – Moment de livraison – Article 31.a – Remise au 
premier transporteur – Délai court en raison de l’existence des relations 
commerciales prolongées, connaissance de la branche concernée et la nature des 
objets – Protestation après environ 5 semaines est trop tard – Intérêts – Article 
78 – Taux d'intérêt – Lex contractus – Dommages-intérêts – Article 74 – 
Dommage pas démontré 

 
Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te Antwerpen, 4° bis KAMER, recht doende in burgerlijke 
zaken, heeft volgend arrest gewezen:  

Inzake:......  

… met vennootschapszetel gevestigd te … en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen 
onder nr. …. 

APPELLANTE  

tegen een vonnis gewezen door de bijzondere kamer van de rechtbank van koophandel te Mechelen 
d.d. 20 maart 2007, aldaar gekend onder nr. A.R. A/06/00561;  
 
vertegenwoordigd door Mr. Marleen De Smedt loco Mr. Danny Pauwels, advocaat, kantoor houdende 
te ….. 

tegen;  

de vennootschap naar Nederlands recht …, met vennootschapszetel gevestigd in Nederland, te … en 
ingeschreven in de kamer van koophandel te ….. onder nr. ….  

GEÏNTIMEERDE  

vertegenwoordigd door Mr. Els Op de Beeck loco Mr. Hugo Aerts, advocaat, kantoor houdende te …. 

I.  

Bij tussenarrest van 10 maart 2008 werd het hoger beroep en het incidenteel beroep toelaatbaar 
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verklaard en het debat heropend alvorens verder ten gronde recht te doen, meer specifiek in verband 
met hetgeen vermeld werd onder sub V.B. van het tussenarrest.  
 
Appellante P concludeert na tussenarrest om de oorspronkelijke vordering van F ongegrond te 
verklaren en recht doende op de tegenvordering, deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en F te 
veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding ad 10.000,00 EUR en tot de kosten 
van het geding, een rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 2.000,00 EUR (basisbedrag) 
inbegrepen.  
 
Geïntimeerde F concludeert na tussenarrest tot de ongegrondheid van het hoger beroep en beoogt met 
het incidenteel beroep P te veroordelen tot de intresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 
(Wet Betalingsachterstand in Handelszaken):  
• over 4.005,13 EUR vanaf 10 Juli 2005;  
• over 962,24 EUR vanaf 14 augustus 2005;  
• over 7.187,70 EUR vanaf 26 september 2005;  
• over 907,92 EUR vanaf 21 november 2005 tot 30 juni 2006 aan 9,5 % per jaar;  
• over 13.062,99 EUR vanaf 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 aan 10% per jaar;  
• over'13.062,99 EUR vanaf 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 aan 11 % per jaar;  
• over 13.062,99 EUR vanaf 1 juli 2007 aan 11?5% per jaar tot de datum van algehele betaling.  
 
Het incidenteel beroep strekt verder tot veroordeling van P tot een schadevergoeding ex aequo et bono 
van 1.306,30 EUR, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 7 april 2006 tot 
de datum van algehele betaling.  
 
Geïntimeerde verzoekt appellante te veroordelen lot de kosten van beide instanties, 
rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig het KB van 26 oktober 2007 inbegrepen, met name tot 
beloop van 1.100,00 EUR (basisbedrag).  
 
Geïntimeerde verzocht bij conclusie van 31 mei 2007 om de kapitalisatie van de verschudigde 
intresten vervallen tot 30 juni 2007, berekend op 2.392,24 EUR, om bijgevolg vanaf 1 juli 2007 de 
lopende intresten te berekenen over 15.455,23 EUR tot de datum van betaling.  

II. VERDERE BEOORDELING  

A  

Partijen stellen dat het CISG van toepassing is. P betwist niet dat F rechtsgeldig in de rechten van H is 
getreden. 
 
De facturen en de creditnota werden rechtsgeldig gecedeerd aan F, meer bepaald op het ogenblik van 
het uitstellen van de facturen, zijnde per 9 juni 2005, 13 juli 2005, 25 augustus 2005 en 20 oktober 
2005.  
 
In de periode tussen 8 juni 2005 en 20 oktober 2005 werden op bestelling van P, verschillende zetels 
en toebehoren geleverd, Goederen zijn In principe haalbaar (art. 31.c CISG),  
 
Wanneer de koop-verkopen ook het vervoer omvatten dienen eerst de specifieke bepalingen van de 
overeenkomst Ie worden nagegaan.  
 
In casu bevatten de facturen aanduidingen van een internationaal vervoer, te weten 'VERSAND GM - 
ITM AS" aan de voorwaarden CIF. Deze incoterm staat voor 'cost, insurance, freighf en houdt in dat 
de verkoper op zijn kosten het vervoer, de vracht- en verzekeringsovereenkomst afsluit om de 
goederen ter bestemming te brengen, maar het risico voor verlies en schade aan de goederen op de 
keper overgaat zodra de goederen aan de vervoerder - meestal een zeevervoerder - worden 
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overhandigd.  
 
Wanneer de koop-verkoop het vervoer omvat, zoals in casu, en een gebruikelijke incoterm, zoals 
hoger aangegeven, wordt gehanteerd kan ter zake gesteld worden dat de verkoper aan zijn verplichting 
tot leveren voldeed bij het overhandigen van de goederen aan de (eerste) vervoerder. Dit ligt in de lijn 
van art. 31.a CISG. De data van levering zijn dan ook diegene die samenvallen met de aanlevering aan 
de vervoerder eveneens vermeld op de facturen, te weten 9 juni 2005, 13 juli 2005, 25 augustus  
2005 en 20 oktober 2005.  
 
Op de koper rust de verplichting om, gelet op de omstandigheden, binnen een zo kort mogelijke 
termijn na levering, zoals hoger aangegeven, de goederen te keuren of te doen keuren op hun 
conformiteit en de verkoper van een eventuele niet-conformiteit ervan in kennis stellen (art. 38.1 
CISG).  
 
Uit het feit dat koper en verkoper in de meubelbranche bekend zijn en regelmatige, zelfs langdurige 
handelsbetrekkingen onderhielden en gelet op de aard van de goederen - welomschreven meubelen die 
in verkoopcatalogi beschreven zijn en in.een bepaalde serie worden geproduceerd - mag worden 
aangenomen dat een termijn om de goederen te keuren op eventuele non-conformiteit in casu relatief 
kort is.  
 
In verband met de levering van 9 juni 2005 uitte P eerst zijn protest via e-mail van 16 juli 2005, zijnde 
iets meer dan vijf weken. Er werd, beweerdelijk, een verkeerde 3-zit geleverd, een duidelijk ;zichtbare 
niet-conformiteit. 
  
Naar opvatting van het hof valt dit niet onder wat onder 'een zo kort mogelijke korte termijn' kan 
worden begrepen overeenkomstig art. 38.1 CISG.  
 
Aangaande de levering van 13 juli 2005 zijn er geen opmerkingen in verband met de conformiteit.  
 
In verband met de levering van 25 augustus 2005, respectievelijk 20 oktober 2005 werd de keuring op 
zichtbare niet-conformiteit doorgevoerd en bekendgemaakt aan de verkoper of diens 
vertegenwoordiger op 13 januari 2006, zijnde ca. zes maanden na levering,·respectievelijk op 16 
januari 2006, zijnde ca. drie maanden na levering. Hier zou het gaan om verkeerde levering van 
onderstellen van (2) voetbankjes.  
 
De redelijke termijn om tijdig de keuring te doen en opmerkingen ter kennis te brengen is ter zake 
meer dan overschreden.  
 
De koper verliest dan ook het recht om er zich op te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst 
beantwoorden (art. 39.1 CISG).  

Besluit  

De facturen zijn integraal verschuldigd. De hoofdvordering tot beloop van 13.062,99 EUR (hoofdsom) 
werd terecht gegrond verklaard. 
  
Het hoger beroep faalt, wat dit onderdeel betreft.  
 
De tegenvordering in betaling van een provisionele schadevergoeding van 10.000.00 EUR werd 
terecht ongegrond verklaard. In de mate dat de eerste rechter geen (expliciet) recht deed over deze 
tegenvordering trekt het hof de beoordeling ervan aan zich (devolutieve werking hoger beroep).  
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B. 

 
F verzoekt om de intresten wegens laattijdige betaling. Zij roept art. 78 CISG in.  
 
Zij specificeert dat het om de intresten gaat overeenkomstig de Belgische Wet Betalingsachterstand in 
Handelszaken (WBH).  
 
De intresten worden bepaald door de lex contractus. Deze werd niet uitdrukkelijk bepaald in de 
afgesloten koop-verkopen.  
 
Bij onbetaalde prijs is het recht van de schuldeiser het recht van de verkoper. Het recht van de 
verkoper is de lex contractus wanneer geen ander specifiek recht in de overeenkomst werd gekozen. In 
casu betekent dit het recht van Noorwegen, het land van H de oorspronkelijke verkoper in wiens 
rechten F (Nederland) getreden is.  
 
F heeft dus recht op de wettelijke intresten zoals toepasselijk in Noorwegen. Geïntimeerde kan 
aanspraak maken op een rente gelijk aan de Noorse wettelijke intrestvoet, zoals hierna bepaald.  
 
In onderhavig geval is niet bewezen dal de kapitalisatie van intrestan naar Noors recht toegelaten is 
en/of conventioneel geregeld. Bij gebreke aan enige indicatie in die zin wordt het verzoek tot 
kapitalisatie van de wettelijke intresten overeenkomstig het Belgisch recht verworpen.  
 
Intresten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat de betaling van de facturen diende te geschieden; dit 
vanaf het conventionele tijdstip, zijnde per vervaldag der facturen, met name;  
• over 4.005,13 EUR (5.524,15 EUR min 1.519,02 EUR) vanaf 25 Juli 2005; 
• over 962,24 EUR vanaf 29 augustus 2005;  
• over 7.187,70 EUR vanaf 10 oktober 2005; 
• over 907,92 EUR vanaf 5 december 2005;  
tot de dag van algehele betaling.  

C.  

Rente is verschuldigd, onverminderd het recht op schadevergoeding overeenkomstig art. 74 CISG, 
aldus art. 78 CISG. Er is geen bijkomende conventionele regeling inzake schadevergoeding, zoals een 
forfaitaire schadevergoeding via de toepasselijke algemene voorwaarden of contractuele bedingen.  
 
F vordert meer specifiek op grond van art. 74 CISG als slachtoffer van een tekortkoming van de 
andere partij ex aequo et bono een bedrag gelijk aan 10% van de nog te betalen bedragen, te weten 
1.306,30 EUR, meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke Intrestvoet vanaf 7 april 2006.  
 
Art. 74 CISG geeft het algemeen beginsel weer volgens hetwelk de schadevergoeding wegens een 
tekortkoming door de tegenpartij bestaat uit de voorzienbare schade, met inbegrip van de gederfde 
winst. De rente vergoedt in sé de kapitaalderving (gemis aan geld) en de kapitaaldepreciatie 
(depreciatie van geld). De betaalmunt is (conventioneel) de EURO die een relatief sterke munt is, 
maar naargelang de graad van inflatie sterker aan depreciatie toe zou kunnen zijn.  
 
Alleen de voorzienbare schade komt in aanmerking, niet alleen de opgelopen kosten maar ook de 
winstderving. Evenwel dient de schuldeiser aannemelijk te maken dat mei de toekenning van intresten 
de geleden schade niet (volledig) vergoed werd.  
 
F doet zulks niet. Zij geeft zelfs aan dat zij billijkheidshalve recht heeft op een forfait gelijk aan 10% 
van de niet-betaalde hoofdsom.  
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Bij gebreke aan enig bewijs dat door de toekenning van de rente de geleden schade niet (volledig) 
vergoed werd dient de bijkomende vordering tot schadevergoeding te worden afgewezen.  
 
Besluit inzake B + C  
 
Het incidenteel beroep treft gedeeltelijk doel.  
 
D.  
 
Geïntimeerde F is de in het gelijk gestelde partijen vordert een rechtsplegingsvergoeding op grond van 
de Wet Verhaalbaarheid Ereloon (WVE).  
 
Het door haar gevorderde heeft een waarde lussen 10.000,01 EUR en 20.000,00 EUR. Het basisbedrag 
van de rechtsplegingsvergoeding hoger beroep bedraagt 1.100,00 EUR.  
 
Dit bedrag kan aan geïntimeerde worden toegekend.  
 
OM DEZE REDENEN:  
 
HET HOF,  
 
Recht doende op tegenspraak binnen de perken van het hoger beroep en het incidenteel beroep;  
 
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;  
 
Het tussenarrest van 10 maart 2008 verder uitwerkend;  
 
Verklaart het hoger beroep ongegrond, het incidenteel beroep gegrond in de hierna bepaalde mate; 
bevestigt het bestreden vonnis in de mate dat de oorspronkelijke hoofdvordering van F toelaatbaar en 
gegrond werd verklaard tot beloop van 13.062,99 EUR in hoofdsom en het P veroordeelde tot betaling 
van dit bedrag en de kosten eerste aanleg, zoals begroot.  
 
Hervormt hel bestreden vonnis in de mate dat de eerste rechter de gerechtelijke intresten aan de 
wettelijke intrestvoet toekende op de hoofdsom van de hoofdvordering, hervormt het eerste vonnis, 
zegt voor recht dat geïntimeerde recht heeft op de rente gelijk aan de Noorse wettelijke intrestvoet 
over 4.005,13 EUR vanaf 25 juli 2005, over 962,24 EUR vanaf 29 augustus 2005, over 7.187,70 EUR 
vanaf 10 oktober 2005 en over 907,92 EUR vanaf 5 december 2005 telkens tot de dag van algehele 
betaling.  
 
Trekt de behandeling van de oorspronkelijke tegenvordering aan zich, erop recht doende, verklaart 
deze vordering toelaatbaar doch ongegrond.  
 
Verwijst appellante in de kosten van hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde vereffend op 
1.100,00 EUR rechtsplegingsvergoeding hoger beroep op grond van de Wet Verhaalbaarheid Ereloon 
(WVE).  
 
Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van DRIE NOVEMBER TWEEDUIZEND 
EN ACHT, waar aanwezig waren:  
P. DE BAETS, alleenzetelend raadsheer  
G. VELTMANS, griffier  
 


