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VOLLEDIGE BETALINGSVERPLICHTING
VOOR EEN BOUWHEER
NA VOORLOPIGE OPLEVERING?
U heeft als ondernemer met een aannemer een overeenkomst
st afgesloten
fgesloten voor het
h oprichten van
een nieuwe loods. Bij de voorlopige oplevering vraagt de aannemer
annemer
nnemer de volledige
volledig betaling van de
laatste schijf. Maar wat als u vaststelt dat nog niet alless afgewerkt is en u e
een stok achter de deur
wil houden door de laatste schijf nog niet onmiddellijk
ijk te betalen?
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D. R. Martens, advocaat – MLAW – Gent
m.m.v. L. Pottie, advocaat
De bouw van de loods is relatief vlot
verlopen en de aannemer kondigt aan
dat er binnen enkele dagen tot voorlopige oplevering zal kunnen overgegaan
worden. U betaalde al 90% van de
tuaannemingssom volgens de contractueel vastgelegde schijven. U dient dus
nog enkel de laatste schijf van 10% te
levering
ring
betalen. Bij de voorlopige oplevering
olledige
vraagt de aannemer de volledige
betaling van de laatste schijf, zoniet
n de loods niet
zullen de sleutels van
digd.
igd. Maar u wil een
worden overhandigd.
stok achter de deur houden door de
ijf nog niet onmiddellijk te
laatste schijf
datt u heeft vastges
vastgesteld dat
betalen omdat
nog niet alles iss afgewerkt.
elf
lf dat dergelijke
der
dergelijk
Het spreekt vanzelf
rkeur minnelijk
mi
problematiek bij voorkeur
dient opgelost te worden door in
dialoog te gaan met de aannemer. De
bemiddelende rol van de architect is
hierbij zeer belangrijk. Indien er echter
geen minnelijke oplossing uit de bus
komt, zal de toepassing van de
contractuele bepalingen en van de
wettelijke regels noodzakelijk zijn.
Wettelijk kader
Het juridisch vertrekpunt bij deze
situatie is artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat alle
overeenkomsten die wettig werden
aangegaan, partijen tot wet strekken

én dat deze ter
er goeder trouw dienen te
worden
dient
en uitgevoerd.
itgevoerd. Deze bepaling
bep
angevuld
ngevuld met art. 1792 B.W.
B
d de
aangevuld
dat
tienjarige
njarige aansprakelijkheid
aansprakelijk
van de
aannemer
annemer en van de arch
arc
architect
weerhoudt.

De wet verm
vermeldt geen aanvangsdatum
tienjarige periode. U hebt de
van dez
deze tienja
tussen de datum van de voorlokeuze
euze tu
tusse
aanvaarding dan wel de definitieve
pige
ige aan
aanvaarding
van de werken. U heeft er
aanva
als bouwheer dan ook alle belang bij
dat u in de aannemingsovereenkomst
voorziet dat deze periode slechts
aanvangt na ondertekening van het
proces-verbaal van definitieve aanvaarding, gezien dergelijk proces-verbaal
maar opgesteld wordt nadat alle
voorheen vastgestelde gebreken
hersteld werden.
Indien één van de bovenvermelde
partijen zich tot de rechter zou wenden,
zal deze dienen te beoordelen of de
stelling van de aannemer al dan niet
verantwoord is. De vraag of de gebreken moeten hersteld worden, is
meestal niet aan de orde, gezien de
aannemer daar steeds toe verplicht is.
De rechter zal de weigerende houding
van de aannemer toetsen aan de
hiervoor vermelde voorwaarde of er ter

goeder trouw gehandeld wordt en aan
de vraag of het redelijkheidbeginsel
wel of niet nageleefd werd door de
aannemer. Is dit niet het geval dan zal
de aannemer zich aan misbruik van het
recht tot weigering van afgifte der
sleutels schuldig gemaakt hebben en
zal de rechter hem tot verplichte afgifte
veroordelen. Is dit wel het geval dan zal
u eerst het te bepalen bedrag dienen te
betalen of minstens op een rubriekrekening dienen te consigneren, vooraleer u de sleutels in ontvangst zal
kunnen nemen.
In hoger vermeld voorbeeld werd reeds
90% van de aannemingssom betaald en
dient enkel nog de laatste schijf van
10% betaald te worden. De rechtspraak
oordeelt doorgaans dat het volledig
blokkeren van het gebruik van een
bedrijfspand t.o.v. een beperkt onbetaald saldo niet redelijk te verantwoorden is, zeker wanneer er bij de voorlopige oplevering gebreken vastgesteld
werden die niet van aard zijn het
gebruik van het pand volledig te
verhinderen. De weigerende houding
van de aannemer zal in de gegeven
omstandigheden als een onredelijkheid
of onevenwicht beschouwd worden.
De rechter kan het rechtsmisbruik van
de aannemer sanctioneren door hem
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te verbieden zich te beroepen op een
contractueel vastgelegd betalingsbeding. Hij kan daarom de aannemer
gebieden de sleutels af te geven,
eventueel onder beding van een
dwangsom indien dit niet vrijwillig

binnen de vastgelegde termijn gebeurt.
Als bouwheer kan u zich dan ook op de
werfvergadering hiernaar gedragen en
in het proces-verbaal laten vermelden
dat u uitdrukkelijk de onmiddellijke
afgifte van de sleutels eist.
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Bereikt men geen akkoord dan is het
aangewezen om dadelijk een aangetekende ingebrekestelling te zenden.
Tenslotte kan men zich nadien steeds
tot de rechter wenden. Q

ILVO-onderzoeker Mathias De Backer
verdedigde op 21 augustus zijn doctoraat over
de gevreesde schimmelziekte ‘Japanse roest’
bij chrysant. Via dit doctoraat zijn belangrijke
stappen gezet in de richting van een meer
duurzame beheersing van deze ziekte.

en tegen het fungici
fungicide. E
weerstand te bieden
Een doorgaans
e trad
rad op tegen 3 geteste
getes triazolen (een
hoge resistentie
roep binnen
innen de fungiciden)
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thogeen vooral ’s nachts
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KARAKTERISERING EN DETECTIE VAN
PUCCINIA HORIANA OP CHRYSANT
RYSANT
YSANT

(Foto ILVO)

De titel van het doctoraatsschrift van Mathias De Backer
a horiana
na op
luidt: “Karakterisering en detectie van Puccinia
ing
g en duurzame
chrysant in het kader van resistentieveredeling
controle”.
ngen een meer
De resultaten van het proefschrift brengen
e roest binnen handbereik.
handbere
duurzame beheersing van Japanse
nten preventief te behandebeha
De gangbare praktijk om chrysanten
ldoders)
rs) krijgt alternatieven.
altern
len met fungiciden (schimmeldoders)
iteit en biologie van de
Een betere kennis van de diversiteit
chanismen van overer
overe
pathogeen en inzicht in de mechanismen
overerving van
e in chrysant laat toe
t om duurzaresistentie tegen de ziekte
ategieën
n te ontplooien.
mere controlestrategieën
ek ontdekte De Backer meer
meerd
In zijn onderzoek
meerdere en diverse
esistenties.
istenties. De schimmel
schimme was in staat om
fungicidenresistenties.

V Een betere kennis van de pathogeen en inzicht in de mechanismen van
overerving van resistentie tegen de ziekte, laat toe om duurzamere
controlestrategieën te ontplooien tegen Japanse Roest bij chrysant.
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Nieuwe
inzichten
De nieuw
nieuwe inzichten die hij verwierf, zullen toegepast
w
word
worden
in verschillende aspecten van de chrysantenteelt.
• Veredelaars kunnen hun nieuwe cultivars in een vroeg
stadium screenen op resistentie tegen de ziekte door
middel van een verder geoptimaliseerde biotoets. Door
gebruik te maken van een combinatie van specifieke
schimmelisolaten kunnen de cultivars met een resistentie
tegen alle gekende pathotypes worden geselecteerd.
Toekomstige identificatie en karakterisering van plaatsen
in het DNA die geassocieerd zijn met resistentie tegen P.
horiana in chrysant kunnen leiden tot merker-geassisteerde selectie van cultivars.
• Door middel van moleculaire detectie van sporen in
luchtstalen kan de epidemiologie van Japanse roest verder
worden bestudeerd. Deze detectietechniek leent zich in de
toekomst mogelijk voor de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem. Met behulp van de moleculaire
merkers kunnen ook bepaalde exotische genotypes met
een verhoogd risico voor de chrysantenteelt in onderschepte schimmelisolaten worden geïdentificeerd. Dat is
belangrijk in de evaluatie van de quarantainestatus. Q

Meer informatie bij:
Mathias De Backer, tel.: 09 272 24 63
Kurt Heungens, ILVO onderzoeksleider
‘plantenschimmels’,
tel.: 09/272.24.87

