I. Algemeen handelsrecht – Droit commercial en général

Gent (9e k.), 29 april 2016

AR: 2013/AR/1141
Zet.: Mw. M. Beerens, raadsheer, wnd. Kamervoorzitter, de h. M. Baranyai en Ph. Moens,
raadsheren
Adv.: Mrs. M. Valkenborg en F. Desmet
Facturen – Verzending en ontvangst – Bewijs via inschrijving in regelmatige boekhouding
Aanneming van werken - Verschuldigdheid van de prijs - Conventioneel geformaliseerde wijze van
oplevering en aanvaarding van de werken die blijkt uit omstandigheden

Uit een regelmatige boekhouding waarin de litigieuze facturen staan ingeschreven kan een
vermoeden worden afgeleid dat de schuldeiser de facturen wel degelijk heeft toegezonden en/of
overgemaakt.
Een tussen partijen gehanteerde werkwijze kan beschouwd worden als een conventioneel
geformaliseerde wijze van oplevering en aanvaarding van de werken die blijkt uit feitelijke
omstandigheden die duiden op een stilzwijgende oplevering en aanvaarding van de werken.
…………………………………….
Factures – Envoi et réception – Preuve par l’inscription dans une comptabilité régulière
Entreprise de travaux – Redevabilité – Manière formalisée conventionnellement de réception et
d’acceptation des travaux résultant des circonstances
Une comptabilité régulièrement tenue dans laquelle les factures litigieuses sont inscrites laisse
présumer que le créancier a envoyé et/ou transmis les factures litigieuses.
Une manière de procéder pratiquée entre parties peut être considérée comme un mode de
réception et d’acceptation des travaux résultant de circonstances factuelles qui font preuve d’une
réception et d’une acceptation des travaux tacites.
……………………………………….
(NV D t. Mr. F. Desmet q.q.)
[…]
Het Hof hecht geen geloof aan de beweringen van N.V. D dat zij de litigieuze facturen van BVBA V
niet zou hebben ontvangen.

Deze laatste legt immers een regelmatige boekhouding voor waarin deze facturen staan
ingeschreven. Daaruit kan een vermoeden worden afgeleid dat BVBA V de facturen wel degelijk heeft
toegezonden en/of overgemaakt aan NV D. Dat al deze facturen werden uitgeschreven op slechts
enkele data is geen voldoende element om te stellen dat de boekhouding van BVBA V onregelmatig
zou zijn. Het is niet ongebruikelijk dat aannemers hun uitgaande facturen op vaste tijdstippen
uitschrijven. Dit geldt des te meer in dit geval nu de handelsrelatie tussen partijen onder druk stond
en BVBA V uitdrukkelijk betaling verlangde van alle openstaande facturen alvorens nog te willen
verder werken.
[…]
Maar zelfs los daarvan, zelfs in de veronderstelling dat NV D haar protest/verweer tijdig zou hebben
geformuleerd, is haar protest/verweer ongegrond. Het kan niet zijn dat de verschuldigdheid van een
factuur voor de prijs van uitgevoerde aannemingswerken, afhankelijk wordt gesteld van een door de
opdrachtgever voor akkoord ondertekende meetstaat van de uitgevoerde werken. In die
veronderstelling zou NV D naar eigen willekeur kunnen beslissen of zij de prijs voor uitgevoerde
werken al dan niet wenst te betalen.
Deze tussen partijen gehanteerde werkwijze moet worden beschouwd als een conventioneel
geformaliseerde wijze van oplevering en aanvaarding van de werken.
De aanvaarding van de werken kan niet alleen blijken uit een formeel akkoord met een meetstaat of
proces-verbaal van oplevering. Deze aanvaarding kan ook blijken uit feitelijke omstandigheden die
duiden op een stilzwijgende oplevering en aanvaarding van de werken.
[…]

