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Hoofdstuk I 

BESTANDDELEN VAN DE VEN
NOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP EN 
ANDERE VORMEN VAN SAMEN
WERKING OF GEMEENSCHAP (1-15) 

1. Inbreng van eigendom - Toepassing 
van de regels omtrent koop - 2. Vrijwa
ring van de inbreng - 3.-4. Inbreng ten 
behoeve van een derde- 5. Inbreng van 
het recht van gebruik van een merk- 6. 
Inbreng van een schuldvordering - 7. 
Delen in winst en verlies- 8.-9. Delen in 
de winst- Reservering van wins ten -10. 
Vennootschap of huur - 11. Overeen
komst tussen de eigenaar van een land
bouwgrond en de exploitant - Ven
nootschap of pacht?- 12. Vennootschap 
of arbeidsovereenkomst - 13. Overeen
komst tussen de eigenaar van een grand en 
een aannemer - 14. Overeenkomst be
treffende het gemeenschappelijk gebruik 
van zaken en vennootschap- 15. Erfelijke 
onverdeeldheid of vennootschap 

Hoofdstuk ll 

NIETIGHEID VAN DE DEELNEMING 
AAN EEN VENNOOTSCHAP EN VAN 
DE VENNOOTSCHAP ZELF (16-18) 

16. Nietigheid van de deelneming opgelegd 
bij een arbeidsovereenkomst- 17. Nietig
heid van de vennootschap tussen een ar
chitekt en een: aannemer - 18. Ven
nootschap in strijd met de goede zeden 

Hoofdstuk Ill 

VENNOOTSCHAP ZONDER RECHT
SPERSOONLIJKHEID - DE VEN
NOOTSCHAP BIJ WIJ~E VAN DEEL
NEMING EN DE TIJDELIJKE VEN
NOOTSCHAP (19-23) 

19.-20. Kenmerken- 21. Inbreng in be
ginsel niet in eigendom- 22. Verdeling 
van winst en verlies - 23. Het tijdelijk 
karakter van de bij art. 175 Venn.W. be
doelde vennootschap 

(*)' In dit overzicht worden de vonnissen en arresten bestudeerd die opgenomen zijn in de vakbiaden 
die werkelijk gepubiiceerd zijn tussen 1 jan. i968 en 31 dec. 1977. 
Gegevens uit de jaarversiagen van de Bankcommissie uit dezeifde periode zijn eveneens verwerkt. 
De vorige overzichten zijn verschenen in T.P.R., 1964, biz. 69 e.v. en i967, biz. 629 e.v. 
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Hoofdstuk IV 

VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTS
PERSOONLIJKHEID - ALGEMENE 
REGELS (24-149) 

Afdeling 1 
Handelsvennootschappen en burgerlijke 
vennootschappen (24-28) 

24.-25. Handelskarakter van de ven
nootschap - 26. Ambachtelijke ven
nootschap - 27. Commercieel of burger
lijk karakter van de onderlinge verzeke
ringsmaatschappij die ook verzekerings
contracten tegen premies sluit - 28. Han
delskarakter van de vennootschap - Ge
volgen 

Afdeling 2 
Ontstaan van de vennootschap als recht
spersoon - Verbintenissen ten name van 
een vennootschap in oprichting (29-30) 

29. Geen retroactieve oprichting - 30. 
Verbintenissen ten name van een ven
nootschap in oprichting 

Afdeling 3 
Onregelmatig opgerichte vennootschap -
Personen die op openbare en duurzame 
wijze te zamen een handelsbedrijf ex
ploiteren (31-45) 

31. De heersende rechtspraak- 32. Be
wijs van het bestaan van de zonder akte 
opgerichte vennootschap - 33.-36. Ge
volgen - 37. De uitspraken van het Hof 
van Cassatie- 38. De verworpen oplos
singen- Geen openbare of duurzame han
delsvennootschappen zonder recht
spersoonlijkheid - 39. Geen oplossing 
door de ontbinding van de onregelmatig 
opgerichte vennootschap- 40.-41. Geen 
oplossing door cessie van de schuldvorde-

. ring- 42. Verwerping van de oplossing 
gesteund op · het onvolledig gehalte van 
rechtspersoonlijkheid :- 43. De oplossing 
door regularisatie van de naar de vorm on
regelmatig opgerichte vennootschap- 44. 
Aansprakelijkheid van de vennoten van de 
onregelmatig opgerichte vennootschap -
45. Schijnvennootschap 
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Afdeling 4 
Nietigverklaring 
schappen met 
(46-52) 

van handelsvennoot
rechtspersoonlijkheid 

46. Rechtsgevolgen van de nietigheid van 
een vennootschap met rechtspersoonlijk
heid - 47. Handhaving van de recht
spersoonlijkheid van de nietige ven
nootschap - 48.-49. De nietige ven
nootschap in het proces- Zogenaamd on
bestaande vennootschap - 50. Derden
verzet tegen het vonnis van nietigverkla
ring van een vennootschap met recht
spersoonlijkheid - 51. Nietige ven
nootschap en doorbraak van beperkte aan
sprakelijkheid- 52. Vereffening van de 
nietig verklaarde vennootschap - Hand
having van de ondernerning 

Afdeling 5 
Openbaarmaking van akten (53-59) 

53.-56. Inroepen van niet-openbaar ge
maakte akten en gegevens - Derden in de 
zinvanart. 10, §4enart.12, §4-57.-58. 
Niet ontvankelijkheid van de rechtsvorde
ring van een vennootschap waarvan de op
richtingsakte niet is openbaar gemaak~ -
59. Openbaarmaking van benoerningen
Individuele dan wel collectieve bevoegd
heid 

Afdeling 6 
De naam van de vennootschap met recht
spersoonlijkheid (60-69) 

60. Recht van de N.V. om in haar naam 
gebruik te maken van de naam van een 
vennoot- 61. Recht op de naam. Art. 28 
en 117 Venn.W. - Voorwaarden- 62. 
Vordering tot naamwijziging - Voor
waarden- 63. Vordering tot naamwijzi
ging en vordering tot staking - 64.-66. 
Toepassingsgevallen - 67. Vordering tot 
staking gesteund op art. 1382 B.W.- 68. 
Keuze van maatschappelijke benarning en 
merkinbreuk- 69. Rechtsverwerking 

Afdeling 7 
De zetel (70-71) 

70.-71. De werkelijke zetel 



Afdeling 8 
Rechtsbekwaamheid van de vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid (72-73) 

72. De vennootschap-handelsvertegen
woordiger- 73. Persoonlijke exploitatie 
van een landbouwbedrijf door een ven
nootschap 

Afdeling 9 
Vertegenwoordiging bij rechtshandelingen 
(74-83) 

74. Handelingen van de vertegenwoordiger 
zonder kennisgeving van zijn hoe!ianigheid 
-75. Onbevoegde vertegenwoordiging
Bekrachtiging -76. Gebondenheid inge
volge toerekenbare schijn van gebonden
heid - 77. Onbevoegde vertegenwoordi
ging - Aansprakelijkheid van de ven
nootschap uit onrechtmatige daad?- 78. 
Onbevoegde vertegenwoordiging - Per
,soonlijke aansprakelijkheid van de ver
tegenwoordiger - 79.-80. Handelingen 
om niet - 81. Handelingen om niet -
Natuurlijke verbintenis - 82 ... I"assieve 
vertegenwoordigingsmacht van organen en 
leden van collegiale organen- 83. Toere
kening van innerlijke feiten 

Afdeling 10 
Proceshandelingen van en tegen ven
nootschappen (84-117) 

84.-85. Procesrechtelijke rechtsbekwaam
heid en rechtspersoonlijkheid - 86. 
Nietigheid van de eisende vennootschap-
87. Ontbonden vennootschap- 88. Toe
rekening van de proceshandeling aan. de 
vennootschap- 89.-91. ldentificatie van 
de vennootschappen in de akten van rechts
pleging- 92. Meedeling van de identiteit 
van natuurlijke personen ten verzoeke van 
wie de proceshandeling verricht is- 93. 
Misbruik van de bij art. 703, derde lid 
Ger. W. verleende bevoegdheid - 94. Op
gaaf in de akte van rechtspleging zelf van 
de natuurlijke personen ten verzoeke van 
wie de proceshandeling verricht is -
95.-96. Betwisting van de geldigheid der 
vertegenwoordiging- 97.-99. Vordering 
tot overlegging van het besluit van het be-

voegde orgaan tot het verrichten van de 
proceshandeling?- 100.-102. Betekenis 
van de Franse uitdrukking , ,Poursuite et 
diligences" - 103. Collegia1e vertegenc 
woordigingsmacht van de raad van beheer 
niettegenstaande de opdracht van bevoegd
heid aan een of meer van zijn 1eden -
104.-111. Verschijning in rechte - 112. 
Verme1ding van de rechtsvorm in het ex
p1oot van betekening aan een vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid- 113. Beteke
ning van exp1oten aan een rechtspersoon-
114. Passieve vertegenwoordigingsmacht 
van het orgaan - 115. Bevoegde recht
bank - 116.-117. Taa1gebruik in ge
rechtszaken 

Afdeling 11 

Toerekening aan de rechtspersoon van 
feitelijke handelingen en strafbare feiten 
(118-122) 

118.-119. Toerekening aan de recht
spersoon van feitelijke handelingen- 120. 
Aansprakelijkheid van de vennootschap 
voor strafbare feiten- 121.-122. Ten 1as
te1egging aan natuurlijke personen van 
strafbare feiten van de rechtspersoon 

Mdeling 12 

Terzijdestelling van vo1komen recht
spersoonlijkheid - Doorbraak van be
perkte aansprakelijkheid (123-149) 

123. De re1ativering van de vo1komen 
rechtspersoon - 124. Wettelijke door
braak van beperkte aansprakelijkheid -
125. Vrijwillige doorbraak van beperkte 
aansprakelijkheid - Toetreding tot de 
schu1den van de vennootschap - 126.-
127. Borgtocht van beheerders of zaak
voerders voor verbintenissen van hun ven
nootschap- 128. Gerechtelijke doorbraak 
van beperkte aansprakelijkheid na faillis
sement van een vennootschap - 129. 
Gronden van doorbraak van beperkte aan
sprakelijkheid na faillissement - De fic
tieve vennootschap - Be1ang van de 
wetswijziging van 1973 - 130.-133. 
Gronden van doorbraak na faillissement·-

683 



De rechtspersoon die als stroman zijn naam 
leent- 134.-139. Onvoldoende gronden 
van doorbraak na faillissement - 140. 
Tijdstip waarop de meester opgehouden 
heeft te betalen - . Termijn voor zijn 
faillietverklaring- 141.-142. De noodza
kelijke afscheiding van de failliete boedels 
- 143.-146. Doorbraak na faillissement 
- Rechtsgevolgen andere dan de uit-
breiding van het faillissement tot de mees
ter- 147. Doorbraak na faillissement in 
omgekeerde richting - 148.-149. Door
braak buiten faillissement 

Hoofdstuk V 

DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 
EN DE COMMANDITAIRE . VEN
NOOTSCHAP (150-160) 

150. Verschijningsvormen- 151. Afge
scheiden vermogen - Uitsluiting van 
schuldvergelijking - 152. Hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de vennoten -

· V oorafgaande veroortleling · van -de-ven~ 
nootschap- 153. Verjaring van de rechts
vordering tegen vennoten - 154.-155. 
Faillietverklaring van de V.O.F. 
Rechtsgevolgen voor de vennoten -
156.-157. Afgescheiden vermogens na 
faillissement- 158. Overlijden van een of 
meer vennoten - Verblijvingsbeding -
159. Besluitvorming in de V.O.F. in liqui
datie- 160. Overdracht van een aandeel in 
een Comm.V. 

Hoofdstuk VI 

DE N.V. (161-268) 

Afdeling 1 
Oprichting (161-164) 

161. Aansprakelijkheid van de oprichters 
wegens de nietigheid van een waardeloze 
inbreng - 162.-163. Aansprakelijkheid 
van de oprichters wegens de kennelijke 
overschatting van een inbreng in natura-
164. Aansprakelijkheid van de notaris 
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Afdeling 2 
De raad van beheer (165-208) 

§ 1 Het statuut van de beheerders (165-
172) 

165. De beheerders als lasthebbers - 166. 
Benoembaarheid- Verbodsbepalingen en 
onverenigbaarheden - 167. Bijzondere 
onverenigbaarheden voor bankbeheerders 
- 168. Onregelmatige benoeming - Op
schorting in kortgeding- 169. Vrijwillig 
ontslag van een beheerder- 170. Fouten 
naar aanleiding van een ongevraagd ontslag 
- 171. Beheerspand op aandelen- 172. 
De beheerder-bediende 

§2 Salaris (173) 

173. Salaris ontvangen na het tijdstip 
waarop de vennootschap opgehouden heeft 
te betalen 

§3 Verplichtingen en bevoegdheden van, 
de raad van beheer (174-190) 

174. Collegialiteit van de raad van beheer 
- 175. Individuele bevoegdheid van de 
beheerders tot onderzoek van de geschrif
ten van de vennootschap-176. Verdeling 
van taken en bevoegdheden - 177. Op
dracht van bestuurstaken aan personen die 
geen orgaan zijn- 178. Ongeldige samen
stelling van de raad van beheer- 179. 
Doeloverschrijdende handelingen - 180. 
Meer-handtekeningsclausules 181. 
Aangifte van het faillissement van de ven
nootschap- 182. Aanvraag van gerechte
lijk akkoord - 183. Overeenkomsten 
waarbij de vennootschap zich afhankelijk 
maakt van een andere-184.-185. Tegen
strijdig be lang- 186.-188. Nietigheid van 
besluiten van de raad van beheer- 189. 
Rechterlijk bevel tot opschorting van de 
uitvoering van een besluit- 190. Buiten
wettelijke constructies die de zeggenschap 
van het bestuur in de algemene vergadering 
kunnen vergroten 

§4 Aansprakelijkheid van de beheerders 
(191-208) 

191. De verschillende. gronden van aan
sprakelijkheid- 192.-194. De fout in het 
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beheer- 195. Aansprakelijkheid voor be
heersfouten in beginsel uitsluitend jegens 
de vennootschap ~ 196. Overtredeingen 
van de vennootschappenwet of de statuten 
- 197. Oorzakelijk verband tussen de 
overtreding van de vennootschappenwet en 
de schade- 198.-201. Aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad- 202. Aanspra
kelijkheid uit onrechtmatige daad wegens 
niet-nakoming door de vennootschap van 
haar contractuele verbintenissen - 203. 
Het vereiste besluit van de algemene ver
gadering tot het instellen van de ven
nootschapsvordering- 204. Einde van de 
aansprakelijkheid van de beheerders -
Decharge- 205. Einde van de aansprake
lijkheid van de beheerders- Verjaril)g-
206.-207. Invloed van het ontslag op de 
aansprakelijkheid - 208. Aansprakelijk
heid van feitelijke beheerders 

Afdeling 3 
Dagelijks bestuur (209-214) 

209. Statutair benoemde directeur 
210.-211. Bevoegdheid beperkt tot het da
gelijks bestuur- 212. Beperkingen van de 
bevoegdheid van dit orgaan t.a.v. het da
gelijks bestuur- 213. Directeur-bediende 
- 214. Persoonlijke aansprakelijkheid van 
de functionaris(sen) aan wie het dagelijks 
bestuur is opgedragen 

Afdeling 4 
De algemene vergadering (215-228) 

215. Verplichte bijeenroeping - 216. 
Verdaging door de rechter van een bijeen
geroepen algemene vergadering - 217. 
Samenstelling van de vergadering- Stro
mannen - 218. Verslaggeving door de 
raad van beheer- 219. Besluitvorming 
binnen de perken van de agenda - Amen
dementen- 220. Staking van stemmen-
221. Notulen- 222. Afschriften- 223. 
Nietigheid van besluiten - Wie kan de 
nietigheid ingeroepen? - 224. Gronden 
van nietigheid - lnbreuk op de be
voegdheidssfeer van andere organen -
225. Besluit in strijd met de statuten -
226. Wedeirechtelijke uitsluiting van een 

aandeelhouder uit de algemene vergadering 
- 227. Nietigverklaring van kennelijk 
onredelijke besluiten - 228. Nietig
verklaring van besluiten enlof schadeloos
stelling 

Afdeling 5 
Toezicht (229-231) 

229. Controletaak van de commissaris
sen-revisoren- 230. Volledigheid van de 
verslaggeving - 231. Aansprakelijkheid 
van de commissarissen van de commissa
tis-revisor 

Afdeling 6 
Jaarrekening (232-241) 

232. Wet van 17 juli 1975 en koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976- 233. Com
missie voor boekhoudkundige normen -
234. Vorm en inhoud van de jaarrekening 
-235. Openbaarmaking van de jaarreke
ning- 236. Waarderingsregels- 237. 
Aval - Orderekeningen - 238. Af
schrijvingen- 239. Valsheid in de balans 
- Oplichting- 240. De Bankcommissie 
en de jaarrekening van de ondernemingen 
- 241 . Geconsolideerde jaarrekening 

Afdeling 7 
Kapitaal - Aandelen en andere stukken 
van de N.Y. (242-268) 

242.-245. Verlies van het kapitaal- 246. 
Terugvordering van ten onrechte uitge
keerde dividenden - 247. Inkoop van 
eigen aandelen- 248. Kapitaalverhoging 
- Voorkeurrecht van de oude aandeel
houders- 249. Vermelding in de akte van 
kapitaalverhoging van de daaraan verbon
den kosten en vergeldingen- 250. Agio 
- 251. Uitgifte van in aandelen con
verteerbare obligaties - Bevoegdheid van 
de algemene vergadering - 252. Obli.ga
ties en converteerbare obligaties met war
rant- 253.-254. Aandelen op naam
Overdracht onder kosteloze titel- 255.-
256. Aandelen op naam met toestem
mingsclausule - 257.-258. Publiek ka
rakter van verrichtingen m. b. t. aandelen en 
andere stukken- 259. Tussenkomst van 
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beleggingsadviseurs en -beheerders -
260. Aanbod van de keuze tussen dividend 
en nieuw aandeel- 261.-264. Het pros
pectus en andere informatie - 265. Inlich
tingen in het prospectus over concernver
houdingen- 266. Openbare verrichtingen 
door Belgische vennootschappen in het 
buitenland - 267.-268. Uitgifte van 
quasi-vennootschappelijke stukken 
V astgoederencertificafen- Rechten in een 
onverdeeldheid of groepering 

Hoofdstuk VII 

DE P.V.B.A. (269-288) 

269. Inleidende opmerking - 270.-271. 
Verboden lidmaatschap van rechtsperso
nen - 272.-275. Minimumkapitaal en 
toereikend kapitaal - 276. Onregelmatig 
ontslag of benoeming van een zaakvoerder 
- Opschorting in kortgeding -..,... 277. 
Overlijden van de enige zaakvoerder -
Benoeming van een voorlopig bewind
voerder- 278. Het be grip statutaire zaak~ 
voerder in de zin van art. 129, derde lid 
Venn.W.- 279. Vrijwillig ontslag van de 
statutaire zaakvoerder- 280. Enige zaak
voerder- Tegenstrijdig belang - 281. 
Overlijden van een der twee vennoten die 
niet van rechtswege als vennoot opgevolgd 
wordt- Geen ontbinding van rechtswege 
- 282.-283. Waardebepaling van deaf te 
kopen aandelen - 284. Overdracht onder 
kosteloze titel- 285. Overgang van aan
delen wegens overlijden- Inschrijving in 
het register van de vennoten- 286.-287. 
Verboden publieke uitgifte van aandelen in 
een P.V.B.A. - 288. Gerechtelijke be
noeming van een revisor om de toestand 
van de vennootschap te onderzoeken 

Hoofdstuk VIII 

DE COOP. V. (289-292) 

289. Inleidende opmerking- 290. Doelo
verschrijdende handelingen - 291. Al
gemene vergadering- Stemming- 292. 
Bewijskracht van notulen 
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Hoofdstuk IX 

PUBLIEKRECHTELIJKE 
PUBLIEKRECHTELIJKE 
SCHAPPEN (293-308) 

EN SEMI
VENNOOT-

293.-296. In de vorm van vennootschap 
georganiseerde overheidsondernemingen 
- Rechtskarakter - 297. De erkende 
plaatselijke of regionale vennootschappen 
- 298. Het betwiste commercieel karakter 
van deze vennootschappen - 299. 
Openbare diensten waarvan de verbintenis
sen door of krachtens wet als commerciele 
verbintenissen zijn aangemerkt - 300. 
Overheidsondernemingen in de vorm van 
een vennootschap waarvan het statuut geen 
bepaling bevat over hun al dan niet com
mercieel karakter- 301. De vraag omtrent 
de inschrijving in het handelsregister -
302.-304. Burgerlijk karakter van deze 
vennootschappen krachtens wettelijke be
paling- 305.-308. De vordering tot sta
king van onrechtmatige handelspraktijken 
tegen een in de vorm van een vennootschap 
opgerichte openbare dienst 

Hoofdstuk X 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
(309-338) 

309. V ereniging van alle aandelen in een 
hand- 310. Uittreding van een vennoot-
311. Overlijden van een vennoot in de 
V.O.F. - 312. Toepassing van art. 1871 
B.W. opdeP.V.B.A. -313. Toepassing 
vah art. 1871 B.W. op de N.V.- 314. De 
gerechtelijke ontbinding volgens art. 1871 
B. W. - Rechtskarakter - Arbitrage -
315. De vennootschap als tegenpartij in de 
rechtsvordering tot ontbinding - 316. 
Rechtsvordering tot ontbinding - V oorlo
pige maatregelen - 317. Gerechtelijke 
ontbinding - Uitwerking voor het toeko
mende- 318. Gevolgen op de lopende 
arbeidsovereenkomsten 319.-320. 
Handhaving van de rechtspersoonlijkheid 
van de ontbonden vennootschap voor haar 
vereffening- 321. Vermelding in stukken 
van de vennootschap dat zij in 'vereffening 



is- 322. Vereffenaars van rechtswege-
323. Gerechtelijke benoeming van de ver
effenaar(s)- 324.-329. Samenloop van de 
schuldeisers van de vennootschap in ver
effening - De regel van gelijke behan
deling - 330. Gelijke behandeling van 
concurrente schuldeisers - Uitzondering 
- Boedelschulden - 331.-332. Hand
having van de ondememing na ontbinding 
door haar inbreng in vennootschap - 333. 
Sluiting van de vereffening ,..- Mogelijke 
nietigheid ten aanzien van een onbetaalde 
schuldeiser - 334. Passieve rechts
persoonlijkheid van de vennootschap 
waarvan de vereffening gesloten is- 335. 
Faillissement na sluiting van de vereffening 
- 336. Aansprakelijkheid van de veref
fenaar(s) - 337. Bevoegde rechtbank -
338. Verjaring 

Hoofdstuk XI 

CONCENTRATIE VAN VENNOOT
SCHAPPEN (339-384) 

Afdeling 1 
Ovememing van participaties (339-366) 

339.-343. Onderhandse overdracht van 
controleparticipaties- 344.-349. De fidu
ciaire verplichtingen van de beheerders 
tegenover de (minderheids-) aandeel
houders bij onderhands bod op aandelen -
350.-354. Openbaar bod naar aanleiding 
van een onderhandse voorgen9men of ge
dane overdracht van een controleparticipa
tie- 355.-361. Openbaar bod op aandelen 
- Procedure - 362. Tegenbod en opbod 
- 363. Sluiting van het openbaar bod -
364. Openbaar bod door natuurlijke per
sonen - 365. Misbruik van voorweten
schap naar aanleiding van een openbaar 
bod- 366. Overdracht van participaties in 
het kapitaal van banken 

Afdeling 2 
Holdingvennootschappen (367-373) 

367. ToepassingvanhetK.B. nr. 64van 10 
november 1967- 368. Het begrip filiale 

en sub-filiale- 369.-370. Inlichtingen te 
verstrekken door portefeuillemaatschap
pijen- 371. Revisorenverslag- 372. Het 
leegpompen van een filiale- 373. Partici
paties aangehouden door banken 

Afdeling 3 

Fusie (374-384) 

374. Toezicht van de Bankcommissie-
375. Betekenis van het nihil obstat van de 
Bankcommissie- 376. Verslagen van de 
raden van beheer en van de bedrijfsreviso
ren- 377. Verslagen van de commissaris
sen-revisoren - 378. Fusie van ven
nootschappen met een verschillend doel-
379. Rechtstreekse toekenning van de aan
delen van de opslorpende vennootschap 
aan de aandeelhouders van de opgeslorpte 
vennootschap - 380. Overgang van de 
schuldvorderingen van de opgeslorpte ven
nootschap- 381.-382. Overneming van 
het vermogen van een vennootschap door 
een andere die reeds aile aandelen in 
eerstgenoemde bezit- 383. De overne
mende vennootschap als rechtverkrijgende 
onder algemene titel van de overgenomen 
vennootschap - 384. Concentratie van 
banken 

Hoofdstuk XII 

VREEMDE 
(385-393) 

VENNOOTSCHAPPEN 

385. Erkenning van buitenlandse een
mansvennootschappen- 386. Betekening 
aan gekozen woonplaats - 387. Bijkan
toor ofbedrijfszetel in Belgie- 388.-389. 
Openbaarmaking van akten- 390. Plaat
selijke bevoegde rechtbank van het bij
kantoor - 391. Geen faillissements
verklaring in Belgie van een vreemde ven
nootschap noch van haar bijkantoor- 392. 
Open bare uitgifte in Belgie van aandelen en 
andere stukken van vreemde ven
nootschappen - 393. Opneming van 
buitenlandse aandelen in de beursnotering 
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HOOFDSTUK I 

BESTANDDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP 
VENNOOTSCHAP EN ANDERE VORMEN VAN 

SAMENWERKING OF GEMEENSCHAP 

1. - INBRENG VAN EIGENDOM- TOEPASSING VAN DE REGELS OMTRENT KOOP- Het Hof 
van Cassatie bevestigde de regel volgens welke de regels omtrent koop van 
toepassing zijn op inbreng van eigendom van een zaak (Cass., 27 juni 197 5, 
R.W., 1975-76, kol. 990, metnoot M. Flamee;R.P.S., 1975, nr. 5860, blz. 219 
met noot P.C. ;Arr. Cass., 1975, 1161). In zijn algemeenheidjuist, vergt deze 
regel wel enige nuancering. Hij is slechts juist voor zover de vennootschappelijke 
rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet, m.n. wegens het ontbreken van een 
koopprijs terwijl de inbrenger een aandeel ontvangt. De regels omtrent koop die 
een koopprijs onderstellen kunnen uiteraard niet toegepast worden (Fredericq, 
Traite, IV, nr. 34, blz. 100 ;-Pic-Kreher,Societescommerciales, I, nr. 27, blz. 
43 e.v.). 
Zo mist de inbrenger uiteraard het voorrecht van de niet betaalde verkoper en kan 
hij de inbreng niet doen vemietigen wegens benadeling vermits geen prijs is 
bedongen. 

2. - VRIJWARING VAN DE INBRENG- De vennoot is jegens de vennootschap .tot 
vrijwaring gehouden. Deze regel die in art. 1845, tweede lidB.W. geformuleerd 
is i.v.m. de vrijwaring wegens uitwinning, heeft een algemene draagwijdte en 
werd toegepast in een vonnis dat in het vorig overzicht vermeld is (T.P .R. , 1967, 
blz. 636) en dat sedertdien opnieuw is gepubliceerd (Vred. Fexhe-Slins, 23 maart 
1966, R .P .S. , 1966, nr. 5348, blz. 265). Daarin was beslist dat de vennoot die in 
een P. V .B.A. inbreng gedaan heeft van zijn rechten van handelshuur, en die later 
als erfgenaam de enige eigenaar geworden is van het verhuurde goed, krachtens 
zijn vrijwaringsplicht als vennoot zich moet onthouden de rechten uit te oefenen 
ten nadele van de huurder die elk:e andere verhuurder wel zou kunnen uitoefenen. 
In boger beroep werd echter beslist dat deze vennoot, niettegenstaande de ver
plichting tot de vrijwaring die volgt, uit zijn eigen daad (art. 1628 B.W.), 
evenwel als eigenaar bevoegd blijft de ontbinding van de huur te vorderen, indien 
de vennootschap aan haar verplichtingen als huurster tekort schiet, m.n. indien zij 
de bestemming van het verhuurde goed wijzigt (Rb. Luik, 9 januari 1968, J. 
Liege, 1968-69, blz. 46; R.P.S., 1968, nr. 5456, blz. 266). 

3. - INBRENG TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE - Het Hof van Cassatie besliste dat 
wanneer een vereffenaar inbreng doet van het vermogen van een ontbonden 
vennootschap in een nieuwe vennootschap, met beding dat de aandelen recht
streeks toekomen aan de aandeelhouders van de vennootschap in liquidatie, 
laatstgenoemden rechtstreeks aandeelhouders worden in die nieuwe ven
nootschap (Cass., 7 februari 1975,R. W., 1974-75, kol. 2654;T. Not., 1975, blz. 
86;J.T., 1975, blz. 296;Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 21.998, blz. 29;R.P.S., 
1975, nr. 5834, blz. 83 ;Arr. Cass., 1975, blz. 642). De praktische betekenis van 
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deze oplossing was in het behandelde geval duidelijk aangezien de nieuwe 
vennootschap een P.V.B.A. was die blijkens art. 119, eerste lid Venn. W. aileen 
natuurlijke personen als !eden mag hebben (over deze vraag, zie verder nr. 270 
e.v.). 
De rechtsfiguur van de inbreng ten behoeve van een derde kan nuttig zijn in 
andere gevallen dan bij vereffening of fusie. 
Zo bv. om bij de oprichting volgestorte aandelen in een N.V. ofP.V.B.A. toe te 
kennen aan een in de akte niet vertegenwoordigde onbekwame, die vennoot zal 
worden als gevolg van deze onrechtstreekse schenking (vgl. wat het principe 
betreft: De Page, II, nr. 708, biz. 681 en nr. 710, biz. 682). Tegen de deelneming 
van een onbekwame aan de oprichting bestaat immers bezwaar wegens zijn 
hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid als oprichter (art. 123 Venn. W.;
Van Routte, J., S.P.R.L., nr. 69, biz. 100 e.v.). 
Ret is inderdaad mogelijk dat een inbreng voor rekening van een ander gedaan 
wordt om aan deze bij de oprichting van de venrtootschap een schenking te doen 
(Roupin-Bosvieux, Traite des societes, I, nr. 87, biz. 123). 
De voor de schenkingsovereenkomst vereiste aanvaarding van wege de benefi
ciaris (vgl. DePage-Dekkers, VIII-1, nr. 380, biz. 461) geschiedt bij hetonderte
kenen van bet register van de vennoten waarin de aandelen op zijn naam zijn 
ingeschreven (art. 125, 3° Venn.W.). De aanvaarding kan ook stilzwijgend 
geschieden (De Page-Dekkers, VIII-1, nr. 503, biz. 599), bv. door aan een 
algemene vergadering als aandeelhouder deel te nemen. 
Na zijn aanvaarding wordt de beneficiaris van de tot schenking gedane inbreng 
ten behoeve van een derde geacht vanaf de oprichting vennoot te zijn geweest (De 
Page-Dekkers, VIII-1, nr. 380, biz. 462). 

4. - De vraag is gesteld of de inbrenger die ten behoeve van derden inbreng 
doet als enige persoon bij de oprichtingsakte kan verschijnen. 
Deze vraag moet in de huidige stand van wetgeving ontkennend beantwoord 
worden(1). 

Aan de oprichting van de N.V. en de P.V.B.A. moeten immers op straffe van 
nietigheid twee oprichters deelnemen (art. 13 ter, 4° Venn. W.). 

,Oprichters" zijn in dit verband de vennoten die aan de oprichting deelnemen. 
Dit komt duidelijk uit de verf in de Duitse versie van art. 11, 2, f van de eerste 
Richtlijn die de oorspronkelijke versie is: , ,an der Griindung beteiligten Gesell
schafter''. 

In een vergadering van een studiekring van notarissen waar het aangehaalde arrest 
besproken is, werd voorgesteld dat de inbrenger (gedacht werd aan de veref
fenaar), de beneficiaris van de inbreng zou vertegenwoordigen. 

Ret is weliswaar mogelijk dat een lasthebber tegelijkertijd belover is als gevolg 
van het door zijn lastgever gemaakte beding (Cass., 18 december 1947, Pas., 

(1) Volgens het V. 0. van een nieuwe Belgische vennootschappenwet zal een N. V. als 100 t. h. filiale 
door een enkele andere N. V. kunnen opgericht worden. 
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1947, I, blz. 551; Arr. Verbr., 1947, blz. 421). Maar met De Page mag 
aangenomen worden dat de bedinger niet tegelijkertijd als vertegenwoordiger van 
de beneficiaris kan handelen (De Page, II, nr. 656, biz. 652). 

Uit dit alles volgt dat bij inbreng ten behoeve van een derde, een tweede 
vennoot-oprichter zal moeten verschijnen, indien de inbrenger tevens zelf aan
delen neemt. Indien hij uitsluitend ten behoeve van een of meer derden handelt, 
zullen twee andere vennoten-oprichters moeten optreden om aan het plurali
teitsvereiste te voldoen (2). 
Intussen is de persoon die inbrengt ten behoeve van een derde in ieder geval een 
persoon die bij de akte verschijnt. Op hem rust dus de aansprakelijkheid bepaald 
in art. 35 en 123 Venn. W. 
Voor de N.V. echter kan art. 31, tweede lid Venn.W. toepassing vinden. 

5. - INBRENG VAN HET RECHT VAN GEBRUIK VAN EEN MERK-Er werd beslist dat 
wanneer inbreng gedaan is van het recht om gebruik te maken van een naam, 
inzonderheid als merk, de eigendom van het merk is overgedragen en niet het 
enkele recht van gebruik bij wijze van licentie (Kh. Doomik, 8 september 1970, 
B.R.H., 1971, blz. 49;R.P.S., 1972, nr. 5686, biz. 236). 
Deze uitspraak steunde op de beschouwingen dat deze inbreng gedaan was samen 
met de handelszaak, dat aan de inbrenger geen royalities waren toegekend maar 
aandelen, en dat de overdracht onbeperkt was in tijd alsmede onbepaald wat de 
uitvoeringsmodaliteiten betreft. . 
In boger beroep werd anders geoordeeld. De inbreng-clausule werd gei:nterp
reteerd op grond van de gebruikelijke b'etekenis van haar bewoordingen als de 
inbreng van het enkele recht om het merk, dat eigendom bleef van de inbrenger, te 
gebruiken, m.a. w. van een merklicentie (Bergen, 8 april1977, R.P.S., 1977, nr. 
5940, blz. 134). De beschouwingen van de eerste rechter konden aan die ob
jectieve interpretatie geen afbreuk doen. Inbreng van de handelszaak in eigendom 
impliceert geenszins dat het merk in eigendom zou ingebracht zijn. 
De beschouwing dat elke tijdsbepaling zou ontbreken acht het Hof irrelevant 
aangezien het recht van gebruik uiteraard beperkt was door de duur van de 
vennootschap. Tenslotte is het feit dat de inbrenger vergoed werd door aandelen 
zonder enige betekenis voor de vaststelling van de aard en de omvang van de 
ingebrachte rechten. 
Op grond hiervan werd de nietigheid uitgesproken van het Benelux-depot en het 
internationaal depot dat van het merk gedaan was door de vennootschap die 
slechts een recht van gebruik van dat merk had verkregen. 

6. - INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING- De wetswijziging van 1961 heeft bij 
inbrengen anders dan in geld in de N. V. een bijzonder verslag van de raad van 

(2) Een heel andere, en merkelijk minder belangrijke kwestie wordt gesteld i. v .m. het bij art. 29 
Venn. W. vereiste zevental van aandeelhouders. Deze bepaling vereist niet dater zeven oprichters 
zijn, maar wei zeven vennoten (vgl. DEMEUR, P., La socieuJ anonyme, fondatrice d'une autre, 
compte-t-elle pour un ou plusieurs associes, R.P.S., 1950, nr. 4158, biz. 154 e.v.). 

690 



beheer en een verificatie door een bedrijfsrevisor verplicht gemaakt zowel bij de 
oprichting (art. 29 bis Venn.W.) als bij kapitaalverhoging (art. 34, tweede lid 
Venn.W.). Deze regel is tot de P.V.B.A. uitgebreid in 1967 (art. 120 bis en 122 
Venn.W.). 

In de praktijk was twijfel gerezen over de toepassing van deze regel op de inbreng 
van een schuldvordering, althans van een opeisbare schuldvordering tegen de 
vennootschap zelf. Er was aangevoerd dat zodanige verrichting kan beschouwd 
worden als een inbreng in geld die bij wijze van schuldvergelijking geeffectueerd 
werd. Die opinie was op goede gronden bestreden (Dabin, L., L' application de la 
loi du 30 juin organisant le nouveau regime des apports en nature, R.P.S., 1962, 
nr. 5055, blz. 137 e.v.). 

De correctionele rechtbank te Brussel besliste terecht dat de inbreng bij kapitaal
verhoging door compensatie met een tegoed van de vennootschap een niet
geldelijke inbreng is die moet voorafgegaan zijn door het bij de wet vereiste 
bijzonder verslag van de raad van beheer en de verificatie door een bedrijfsrevi
sor. Deze verplichtingen zijn door een strafbepaling gesanctioneerd (art. 201, 3° 
Venn. W.). De beheerders werden echter vrijgesproken op grond van onoverko
melijke dwaling omdat zij gehandeld hadden in vertrouwen op de onjuiste raad 
die hun door hun notaris was gegeven (Corr. Brussel, 4 juni 1970, J.T., 1970, 
blz. 514;R.P.S., 1971, nr. 5627, blz. 127). 

Deze uitspraak moet beaamd worden ( anders: ten onrechte Du Faux, H., Societes 
commerciales apport de creance, R. Not. B., 1971, blz. 473). 

De oplossing kan niet meer betwist worden sedert de wetswijziging van 1973. 
Krachtens het daarbij ingevoegde art. 29 bis, tweede lid Venn.W. moeten in
brengen in geld v66r het verlijden van de akte gestort of overgeschreven worden 
op een bijzondere rekening. Een inbreng die niet kan geeffectureerd worden door 
starting of overschrijving op een rekening, zoals een inbreng van schuldvorde
ring, is noodzakelijk een niet-geldelijke inbreng waarop de art. 29 bis, eerste lid 
Venn.W. bij de oprichting en art. 34, tweede lid Venn.W. bij kapitaalverhoging 
toepassing vindt (vgl. Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 22, blz. 
12;- Simont, L., La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 9, 
randnr. 12). 

M. b. t. de vervulling van de formaliteiten van art. 1690 B. W. na inbreng van een 
schuldvordering bij fusie, zie verder Hfdst. XI. 

M.b.t. de nietigheid van een geheel waardeloze inbreng zie verder nr. 161. 

M. b. t. de pauliaanse nietigheid van de inbreng zie verder nr. 46. 

7. - DELEN IN WINST EN VERLIES - De vennootschap moet aan elke vennoot een 
aandeel toekennen zowel in de winst als in het verlies. Miskenning van dit 
essentiele kenmerk van de vennootschap heeft in het algemeen de nietigheid van 
de vennootschap tot gevolg (art. 1855 B.W.). Voor de N.V. en de P.V.B.A. 
wordt het daarmee strijdige beding voor niet geschreven gehouden (art. 13 ter, 
laatste lid Venn.W.). 
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Bij de oprichting kan de hoegrootheid van de aandelen op verschillende wijze 
geregeld worden. Voor haar geldigheid is echter niet vereist dat dienaangaande 
een regeling werd getroffen. Bevat de vennootschapsakte dienaangaande geen 
bepaling dan ge~ft de wet in art. 1853, eerste lid B.W. een regel van aanvullend 
recht blijkens welke het aandeel van elke vennoot in de winsten of verliezen 
evenredig is aan zijn inbreng. Deze regel is m.n. toepasselijk in de vennootschap 
bij wijze van deelnerning (Cass., 18 juni 1968,R.P.S., 1969, nr. 5495, blz. 169, 
metnootP.C. ;Pas., 1968, I, blz 1204;-Arr. Cass., 1968, blz. 1273 ;-Cass. 
3 februari 1970,Pas., 1970, I, blz. 477 ;Arr. Cass., 1970, blz. 512;- Cass., 27 
oktober 1970,Pas., 1971,I, blz. 187;Arr. Cass., 1971, blz. 193;-zieook 
verder nr. 20). 

8. - DELEN IN DE WINST- RESERVERING VAN WINSTEN - In een geschil betreffende 
het fiscaal regime van de aan een zaakvoerder toegekende vergoedingen waarin 
het Hof van Cassatie tot driemaal toe de aangevochten arresten vernietigde, is, 
v~or zover van belang voor de hier bestudeerde materie, beslist dat het recht dat 
ieder vennoot heeft op zijn aandeel in de uitgekeerde winst niet belet dat de 
vennoten besluiten tot gehele of gedeeltelijke reservering van de verwezenlijkte 
winsten in plaats van ze ieder jaar te verdelen. 
Uit de vaststelling dat de winsten, met uitzondering van diegene die aan de enige 
zaakvoerder van een P. V .B.A. overeenkomstig de statuten uitgekeerd waren, elk 
jaar gereserveerd werden, mocht de feitenrechter niet afleiden dat deze ven
nootschap wegens ontbreken- van -affectio so<:ietatis een fictief karakter had 
(Cass., 7 januari 1969, Pas., 1969, I, blz. 422 ;R.P.S., 1970, nr. 5527, blz. 15, 
met noot P. Coppens)(3). 
Ook kon uit die vasts telling aileen niet afgeleid worden dat de zaakvoerder slechts 
in schijn een zaakvoerder was en dat hij in werkelijkheid het bedrijf van de 
vennootschap voor eigen rekening geexploiteerd had (Cass., 4 maart 1971, 
R.P.S., 1971, nr. 5648, blz. 228;J.T., 1971, blz. 288;Arr. Cass., 1971, blz. 
643). 
M.b.t. een mogelijke doorbraak van de volkomen rechtspersoonlijkheid zie nr. 
123 e.v. 

9. - In de besproken arresten moest het Hof van Cassatie de vraag niet 
beantwoorden welke de grenzen zijn binnen welke tot reservering van de winsten 
kan besloten worden, zonder te kort te komen aan de eisen van de goede trouw die 
door de vennootschap moeten inachtgenomen worden tegen haar vennoten of 
aandeelhouders die met zodanige reservering niet instemmen. 

Is dit besluit kennelijk in strijd met de eisen van redelijkheid dan kan het worden 
nietigverklaard (Fredericq, V, nr. 543, blz. 770). 

(3) In een ander arrest van dezelfde dag werd een gelijkaardige uitspraak gedaan in een geval waarin 
een vennoot zijn aandeel in de winsten had ontvangen, en de andere daarvan geen uitkering had 
ontvangen, zonder zijn recht daarop prijs te geven. Daaruit kon bet fictief karakter van de ven
nootschap niet worden afgeleid (Cass., 7 januari 1969, Pas., 1969, I, biz. 425; R.P.S., 1970, nr. 
5528, biz. 19; Arr. Cass., 1969, biz. 445). 
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Nog onlangs besliste de Franse Cour de Cassation dat onverantwoorde reser
vering van de winsten met benadeling van de minderheidsaandeelhouders nietig 
mocht verklaard worden op grond van art. 1134, derde lid en art. 1832 B.W. 
(Cass. fr., 22 april1976, R.P.S., 1976, nr. 5893, blz. 96; Rec. Dalloz Sirey, 
1977, J, 4, met noot J.Cl. Bousquet; met verwijzing van de voorziening tegen 
Hofte Parijs, 21 november 1974,R.Soc. (Fr), 1975, blz. 466 ;R.P.S., 1975, nr. 
5852, biz. 162). 

Terzake was het Hof van oordeei dat de stelselmatige reservering van de winsten 
van een P.V.B.A. een misbruik van meerderheidspositie betekende. Aan de ene 
kant oordeeide het Hof dat de jarenlange overdracht van de winsten van de 
vennootschap op een buitengewone reserve tot een bedrag dat meer dan twee 
derden van het omzetcijfer bedroeg zonder adequate belegging niet in het belang 
van de vennootschap kon zijn o.m. wegens de muntontwaarding en aan de andere 
kant de minderheidsaandeelhouder hierdoor bovenmatig werd benadeeid doordat 
hem aidus zijn inkoms'ten uit het gei:nvesteerde kapitaal werden ontnomen. 

De Bankcommissie van haar kant achtte het onaanvaardbaar dat, wanneer zulks 
niet door bijzondere omstandigheden verantwoord was, de winsten voor het 
grootste bedrag gereserveerd werden in strijd met de dividendpolitiek die in het 
prospectus van een vennootschap voor de beursnotering van haar aandelen 
aangekondigd was (Bankcommissie, Jaarverslag 1970-71, blz. 156 e.v.). 

10. - VENNOOTSCHAP OF HUUR- De kwalificatie van een overeenkomst als huur 
ofintegendeel als vennootschap kan aanleiding geven tot betwistingen (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1967, biz. 632, randnr. 2). 
Op grand van de vaststellingen van de feitenrechter (Luik, 30 juni 1966,R.P.S., 
1969, nr. 5496, blz. 173), besliste het Hof van Cassatie in een fiscaal geschil dat 
een huur van gronden voor de exploitatie van een zandgroeve geveinsd was en in 
werkelijkheid een vennootschap, meer bepaaid een vennootschap bij wijze van 
deelneming was (Cass., 18 juni 1968,R.P.S., 1969, nr. 5495, blz. 169, metnoot 
P.C. ;Arr. Cass., 1968, blz. 1273 ;Pas., 1968, I, biz. 1204;- vgl. inhet zelfde 
geschil: Cass., 3 februari 1970,Arr. Cass., 1970, blz. 512;Pas., 1970, I, biz. 
477;- Cass., 27 oktober 1970, Pas., 1971, I, biz. 184;Arr. Cass., 1971, biz. 
193). 
De criteria die toelieten tot het bestaan van een vennootschap bij wijze van 
deeineming te besluiten tussen de eigenaar van de zandgroeve en een N.V. die 
deze expioiteerde, waren inzonderheid: de bevoegdheid van medezeggenschap 
en de feitelijke inmenging vanwege de eigenaar in het intern beieid van de 
exploitatie. 

11. - OVEREENKOMST TUSSEN DE EIGENAAR VAN EEN LANDBOUWGROND EN DE EXPLOI

T ANT. - VENNOOTSCHAP OF PACHT?- Art. 2, 4 ° Landpachtwet zoais dit vastgesteid is 
bij de wet van 4 november 1969 bepaalt de vereisten waaraan de vennootschap 
tussen de eigenaar (of de vruchtgebruiker) van een landeigendom en de expioitant 
ervan, moet beantwoorden, opdat de toepassing van de landpachtwet op die 
overeenkomst zou uitgesioten zijn. Het Hof van beroep te Gent interpreteert deze 
bepaiing in die zin dat een overeenkomst tussen de eigenaar van een Iandeigen-
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dom en de exploitant, al beantwoordt deze overeenkomst aan de bij art. 1832 
B. W. bepaalde vennootschap, beheerst is door de Pachtwet indien aan de bijzon
dere vereisten van art. 2, 4° Landpachtwet niet voldaan is. 
Het Hof oordeelt dat bet in voornoemd artikel ,aanzienlijk aandeel .. .in de 
eventuele verliezen" aan de zijde van de eigenaar betekent: een deel dat ten 
minste gelijk is aan dat van de exploitant. Aan dat vereiste is voldaan wanneer de 
eigenaar zijn arbeid in vennootschap heeft ingebracht, zodat voor hem in geval 
van rnislukte oogst of verkoop de resultaten van de gei:nvesteerde arbeid verloren 
gaan (Gent, 13 febr. 1973, R.W., 1974-75, kol. 2219, met noot G. Suetens
Bourgeois). Deze uitspraak, waarin een passende aandacht geschonken is aan de 
betekenis van de inbreng van arbeid door de eigenaar, wordt in de noot ten 
onrechte afgekeurd met de beschouwing dat art. 2, 4° Landpachtwet zulke 
inbreng niet vernoemt. Het is echter duidelijk dat wanneer arbeid werkelijk is 
ingebracht, bet element van samenwerking tussen de partijen voor een ge
meenschappelijk doel niet kan betwist worden. Men bevindt zich dan niet voor 
een vennootschap die aangegaan is om de toepassing van de pachtwet te ont
duiken of zelfs maar te vermijden, door de enkele vervanging van de figuur 
,verhuur" van een landeigendom door die van de ,inbreng van genot". 

12. - VENNOOTSCHAP OF ARBEIDSOVEREENKOMST- Volgens art. 1842 B, W. is bet 
contract waarbij verscheidene personen zich verenigen voor de uitoefening van 
enig bedrijf of beroep een vennootschap. Meer dan eens kwam de kwestie ter 
sprake of het samenwerkingsverband aan zulke vennootschap beantwoorde dan 
wel aan de arbeidsovereenkomst (zie T.P.R., 1964, blz. 72, randnrs. 7 en 8). 

M.b.t. een samenwerking tussen geneesheren in de uitoefening van hun beroep 
werd op grond van een zorgvuldige ontleding van de feiten vastgesteld datal kon 
een van de twee partners in een zeker opzicht als ,patron" van de jongere 
medicus beschouwd worden, een band van ondergeschiktheid ontbrak, zodat die 
jongere niet als bediende kon beschouwd worden (Arrond. Marche, 27 juni 1974, 
R.P.S., 1976, nr. 5908, blz. 169, met noot P. Coppens met interessante opmer
kingen over spe.ciale regels omtrent een vennootschap tussen geneesheren). 
Als een curiosum kan een uitspraak worden vermeld volgens welke tussen al te 
charmante dames die tot verbruik aanzetten en de exploitant van een drankgele
genheid geen arbeidsovereenkomst bestond, bij gebreke van een gezags
verhouding. De rechtbank ging een stap verder in de nochtans niet noodzakelijk 
nadere bepaling van de rechtsbetrekking die zij verwant achtte met een tijdelijke 
vennootschap. De ,entraineuses" deelden in de winst wat op vennootschap kan 
wijzen. Het tijdelijk karakter steunde op de korte duur van hun prestaties (Corr. 
Namen, 7 april 1976, R.P.S., 1976, nr. 5896, blz. 106). 
Vrijwel evident was de vaststelling dat geen arbeidsverhouding maar een ven
nootschap bestond in een geval waarin de beweerde ondergeschikte zelf een 
inschrijving in bet handelsregister genomen had v66r het in bedrijf nemen van een 
herberg die hij te zamen met een ander had geexploiteerd, en waarvoor hij 
persoonlijk de openingshaxe had voldaan (Luik, 24 juni 1976, R.P.S., 1976, nr. 
5916, blz. 199). 
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13. - OVEREENKOMST TUSSEN DE EIGENAAR VAN EEN GROND EN EEN AANNEMER- De 
overeenkomst waarbij de eigenaar van een grond van zijn recht op natrekking 
afstand doet ten behoeve van een aannemer die op de grand nog te verkopen 
appartementen :ial optrekken heeft reeds heel wat stof tot discussie opgeleverd 
(zie o.m. Heyvaert, A., Beschouwingen over de afstand van het recht van 
natrekking en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom, T.P.R., 1964, 
blz. 333 e. v.;- Van Hoestenberghe, A. E., en Vileyn, M., Medeeigendom bij 
appartementsgebouwen, R.W., 1966-67, kol. 1473). 
Zoals bekend heeft zulke afstand van het recht van natrekking als bedongen 
tegenprestatie hetzij een bedrag in geld, hetzij een of meer appartementen. 

In een geval waarbij in het duister bleef welke tegenprestatie bedongen was, 
oordeelde het Hof te Brussel dat zodanige overeenkomst tussen een eigenaar en 
een aannemer een vennootschap was. Op grond daarvan werd de eigenaar, als 
hoofdelijk aansprakelijke vennoot veroordeeld tot vergoeding van de na
buurschade waarvoor de inmiddels insolvent geworden aannemer krachtens art. 
1382B.W. aansprakelijkwas (Brussel, 8 april1968,J.T., 1969, blz. IO;R.P.S., 
1969, m. 5475, blz. 80). 
Volgens het Hof had de eigenaar de grond ingebracht, en hadden de aannemers 
hun materialen en arbeid in vennootschap ingebracht voor een gemeenschappelijk 
doel, het oprichten van een appartementsgebouw, en zulks met het oogmerk winst 
te verwezenlijken, terwijl de beide partijen het risico van verlies droegen. 
Afgezien van de haast waarmee zodanige kwalificatie gegeven werd aan een 
rechtsbetrekking waarvan de concrete bestanddelen niet vaststonden, kan de 
besproken uitspraak allerminst overtuigen. 
Het valt te betwijfelen of de afstand van een recht op zichzelf een prestatie is die 
als een inbreng kan gelden. Maar zelfs wanneer men in de afstand van het recht 
van natrekking een deelaspect wil zien van de inbreng van de economische 
eigendom van de grand, kan nochtans moeilijk geconcludeerd worden tot een 
vennootschap. Zelfs in het geval waarin de verwezenlijking van de georgani
seerde medeeigendom tussen de eigenaars van appartementen is beoogd- wat in 
het besproken geval niet eens vaststond- kan helemaal geen bedongen recht op 
medezeggenschap in een maatschappelijke bedrijvigheid bespeurd worden. De 
besproken overeenkomst was gekenmerkt door tegenstrijdige belangen zoals 
diegene die tot koop of ruil aanleiding kunnen geven. Een samenwerking, ook 
ruim begrepen, kan hierin niet gevonden worden. 
Het blijft een raadsel op welke grand de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan 
gesteld worden voor de verbintenissen die in hoofde van de aannemer uit on
rechtmatige daad zijn ontstaan. Zelfs indien de tussen die partijen gesloten 
overeenkomst als een vennootschap mocht beschouwd worden dan was die 
vennootschap zeker geen openbare vennootschap, maar een vennootschap bij 
wijze van deelneming waarin de eigenaar niet anders gehandeld had dan als een 
stille vennoot zodat hij door een derde niet rechtstreeks kan aangesproken worden 
(art. 192, tweede lid Venn.W.). 
Zijn aansprakelijkheid zou zeker niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen 
zijn. Aileen aan de zijde van de aannemer hebben diens verbintenissen een 
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commercieel karakterkrachtens art. 2, laatste lid B. I, T.l. W.Kh. Dit is niet het 
geval voor de overigens twijfelachtige verbintenissen van zijn beweerde stille 
vennoot. 

14. - OVEREENKOMST BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN ZAKEN EN 

VENNOOTSCHAP- Twee P.V.B.A. 's huren samen een handelshuis waarin ze elk 
een depot inrichten voor het in ontvangstnemen door een gemeenschappelijk 
aangestelde bediende, van linnen en kledingstukken bestemd voor hun res
pectievelijke bedrijven van wassen en schoonmaken. De enige toonbank wordt 
gezamenlijk aangekocht. 

Tussen de twee vennootschappen ontstond een geschil nadat de bediende door de 
eerste ontslagen was, en door de tweede in dienst gehouden werd. 

De vennootschap A eist schadeloosstelling wegens de onrechtmatige mededin
ging vanwege B door bemiddeling van de door deze laatste in dienst gehouden 
bediende. De vennootschap B stelt tegen A een tegenvordering in op grond van 
het feit dat laatstgenoemde onrechtmatig handelde door zonder toestemming van 
haar partner alleen de gemeenschappelijke bediende ontslag te geven. 

De rechtbank laakt de beide partijen voor hun lichtzinnig gedrag, wijst eis en 
wedereis toe, begroot de geleden schade aan beide zijden op hetzelfde bedrag en 
veroordeelt beide partijen tot de helft van de kosten (Kh. Doomik, 22 juni 1967, 
B.R.H., 1969, blz. 586; R.P.S., 1970, nr. 5560, blz. 110). 

Ret vonnis is een schoolvoorbeeld van een processueel gelijk spel. 

Ik laat in het midden de vraag of de schade van de twee partijen op eenzelfde 
bedrag mocht begroot worden alleen omdat hun respectievelijke fouten even 
groot waren. 

Voor de hier behandelde materie is alleeh van belang de vaststelling door de 
rechter dat de rechtsbetrekking tussen de twee P.V.B.A. 's een vennootschap 
was. 

Deze uitspraak mag in zover beaamd worden. 

Weliswaar is de overeenkomst betreffende het gebruik van een gezamenlijke 
gekochte of gehuurde zaak nog geen vennootschap. 

Ter zake echter hebben de partijen inbreng gedaan van hun rechten als huurders en 
hebben zij door een daartoe aangestelde bediende samengewerkt met het oog
merk, niet alleen kosten te besparen, maar ook hun omzet te vermeerderen. 
Twijfelachtig is of deze juiste kwalificatie van nut was voor de oplossing van de 
vraag of de partners gezamenlijk moesten handelen bij het geven van ontslag aan 
de bediende. Een ontkennend antwoord volgt veeleeruitart. 1859, 1 o B.W. (vgl. 
Kh. Luik, 10 februari 1898, Pas., 1898, III; blz. 157;- Gent, 5 januari 1935, 
R.P.S., 1935, nr. 3473, biz. 276), onverminderd de verplichting tot schadeloos
stelling voor de schade die een vennoot door zijn schuld aan de vennootschap 
veroorzaakt (art. 1850 B.W.). Ter zake was de verplichting om gezamenlijk te 
handelen t. a. v. de bediende bepaald in een clausule van de arbeidsovereenkomst. 

De rechtbank preciseerde dat de tussen partijen aangegane vennootschap een 
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tijdelijke vennootschap was. Deze vraag wordt te gelegener plaatse besproken 
(zie verder nr. 23). 

15. - ERFELIJKE ONVERDEELDHEID OF VENNOOTSCHAP- De vennootschap ontstaat 
vaak uit de duurzame voortzetting van een ondememing door de erfgenamen van 
de overleden eigenaar van een eenmanszaak (vgl. vorig overzichtT.P.R., 1967, 
blz. 633). Hetis weliswaar mogelijk dat de erfgenamen de onverdeeldheid slechts 
voorlopig hebben gehandhaafd in afwachting van en met het oog op een gunstige 
vereffening. 

In zodanig geval is geen vennootschap, d.i. een gewilde gemeenschap, in de 
plaats getreden van de ondergane, tijdelijke onverdeeldheid. 

Maar zodra blijkt dat de erfgenamen jaar na jaar de verdeling hebben uitgesloten, 
een verdere uitbreiding aan de zaken hebben gegeven, en overleg plegen over de 
keuze van een nieuwe rechtsvorm waaronder zij hun gemeenschappelijke onder
neming zullen verder voeren, moet aangenomen worden dat tussen hen een 
vennootschap is ontstaan, waarin zij hun onverdeelde rechten in de handelson
derneming (of minstens het genot daarvan) hebben ingebracht. 

Vermits deze vennootschap niet op geldige wijze opgericht is onder een van de 
andere rechtsvormen in art. 2 Venn.W. opgesomd, is zij als openbare en 
duurzame handelsvennootschap rechtens een V.O.F. (Rb. Charleroi, 25 februari 
1972, R.P.S., 1972, nr. 5703, blz. 311). 

Deze oplossing moet beaamd worden. 

De openbare en duurzame handelsvennootschap is ten aanzien van de personen 
die als vennoten hebben gehandeld een V.O.F., hetzij krachtens art. 15, hetzij 
krachtens art. 20 Venn.W. (zie verder nr. 38). 

HOOFDSTUK II 

NIETIGHEID VAN DE DEELNEMING AAN EEN VENNOOTSCHAP 
EN VAN DE VENNOOTSCHAP ZELF 

16. - NIETIGHEID VAN DE DEELNEMING OPGELEGD BIJ EEN ARBEIDSOVEREENKOMST -

De bediende die bij een kapitaalverhoging voor een aantal aandelen inschrijft tot 
nakoming van een verplichting die was bedongen als voorwaarde voor het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst, kan de nietigheid van die inschrijving 
inroepen en terugbetaling vorderen van de door hem gestorte bedragen. Zijn 
verbintenis en de inschrijving die daarvan de uitvoering uitmaakt zijn nietig 
krachtens art. 33 van de gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden. 
De beheerders van de N.V. zijn krachtens art. 35, 2" Venn.W. hoofdelijk 
aansprakelijk voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor we gens de inbreuk op 
voornoemd art. 33 niet geldig is ingeschreven (Brussel, 14 februari 1966, Pas., 
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1967, II, blz. 26;- vgl. in die zin: Brussel, 13 januari 1959, Pas., 1960, II, 
blz. 110). 

17. - NIETIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP TUSSENEEN ARCHITEKTEN EEN AANNEMER

Blijkens art. 6 W. 20 februari 1939 (Staatsblad 25 maart 1939) is de uitoefening 
van het beroep van architekt onverenigbaar met het aannemersbedrijf. 
Hieruit volgt dat een vennootschap tussen een architekt en een aannemer die als 
bedrijvigheid de aanneming van bouwwerken heeft absoluut nietig is, ongeacht 
haar rechtsvorm. 
Geldt het een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, m.n. een ven
nootschap bij wijze van deelneming, dan kan zij wegens haar absolute nietigheid 
geen rechtsgevolg sorteren. De rechtsvordering tot nakoming van de uit die 
vennootschap ontstane verbintenis wordt afgewezen zelfs wanneer de nietigheid 
door een vennoot wordt ingeroepen (Kh. Brussel, 9 juli 1970 en Brussel, 12 maart 
1973, B.R.H., 1973, biz. 272;- in die zin: Brussel, 22 juni 1966, J.T., 1966, 
blz. 615; Pas., 1967, II, blz. 109; R.P.S., 1968, nr. 5424, blz. 107; reeds 
vermeld in het vorig overzicht T.P.R., 1967, blz. 640- vgl. ook Van Omme
slaghe, P., Examen de jurisprudence- Les obligatoires.R.Crit.J.B., 1975, blz. 
476 e.v., randnr. 33). 
M.b.t. de rechtsgevolgen van de nietigheid van handelsvennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid, zie verder nrs. 46 e.v .. 

18. - VENNOOTSCHAP IN STRIJD MET DE GOEDE ZED EN- De vennootschap die opge
richt is met een werkelijk doel dat in strijd is met de goede zeden is nietig (vgl. 
vorig overzicht, T.P.R., 1967, blz. 640, nr. 14). Met een zeer uitvoerige reden
geving is terecht beslist dat een vennootschap in Belgie aangegaan met opzet
telijke overtreding van een buitenlandse wet van openbare orde, naar Belgisch 
recht strijdig is met de goede zeden. Op die grond werd een tijdelijke ven
nootschap aangegaan om in Zai:re deviezen te verhandelen met overtreding van de 
in dat land geldende wetgeving op de wisselcontrole krachtens art. 1131 en 1133 
B.W. nietig verklaard (Kh. Brussel, 19 april1968,B.R.H., 1968, 765, met noot 
F. Rigaux; -R.P.S., 1969, nr. 5506, blz. 199; -Pas., 1969, III, 22;- vgl. 
Kosters-Dubbink, Nederlands internationaal privaatrecht, blz. 348, 381 
en 386). 

Het is echter duidelijk dat die oplossing niet geldt wanneer de overtreden buiten
landse wet zelf strijdig is met de openbare orde in de zin van het intemationaal 
privaatrecht, bv. een racistische wetgeving (Fredericq, IV, nr. 13, blz. 74). 
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HOOFDSTUK III 

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 
DE VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN DEELNEMING 

EN DE TIIDELIJKE VENNOOTSCHAP 

19. - KENMERKEN- Zoals reeds vermeld erkende het Hof van Cassatie het 
bestaan van een vennootschap bij wijze van deelneming, i.p.v. de door partijen 
voorgewende verhuring, in de overeenkomst waarbij de eigenaar van een zand
groeve het genot daarvan had afgestaan aan een N. V. die de zaak in eigen naam 
exploiteerde voor gemene rekening (zie hoven nr. 10). 

20. - Als vennootschap bij wijze van deelnerning werd erkend de overeen
komst waarbij een van de partijen inbreng deed van het recht om een door hem 
ontworpen formule van verzekering van gerechtsbijstand te exploiteren, en de 
andere partij in eigen naam verzekeringscontracten sluit volgens die formule, 
terwijl de winsten van die bedrijvigheid tussen de partijen zoals overeengekomen 
verdeeld werden (Kh. Brussel, 29 september 1972,B.R.H., 1973, blz. 175; 
R.P.S., 1974, nr. 5804, blz. 169). 
Deze overeenkomst was aangegaan voor een bepaalde duur die telkens voor 
dezelfde periode stilzwijgend zou verlengd worden tenzij opzegging gegeven 
was. Als gevolg van opzegging was zij ontbonden. 

De afrekening tussen de vennoten gaf aanleiding tot betwistingen. Er werd 
inzonderheid beslist dat de werkende vennoot zich niet de hele portefeuille van 
verzekeringen kon toeeigenen maar dat die als een gemeenschappelijk bezit van 
de twee vennoten onder elkander moest verdeeld worden. V oorts werd beslist dat 
de clausule waarbij aan de werkende vennoot iedere concurrentie verboden was 
gedurende vijf jaren na de ontbinding van de vennootschap, nietig was. De 
rechtbank was van oordeel dat deze clausule toeliet dat de andere vennoot zich het 
gehele voordeel van de vennootschap zou toeeigenen, wat neerkwam op een door 
art. 1855 B.W. verboden beding van leeuweaandeel. 

Hierbij passen twee bedenkingen. 

Aan de ene kant hadden de partijen de winst in feite onder elkander verdeeld 
gedurende tientallen jaren. Een concurrentieverbod kan dan bezwaarlijk bestem
peld worden als het in art. 1855 B. W. bedoelde beding dat aan een vennoot de 
gehele winst toekent. 
Aan de andere kant is het de rechtbank ontgaan dat het door art. 1855 B.W. 
verboden beding niet alleen de nietigheid van dat beding, maar van de ven
nootschap zelf(4) ten gevolge heeft (VanRyn, I, eerste druk, nr. 337, blz. 237; 
-Fredericq, L. en S.,Handboek, I, nr. 515, blz. 439; -Fredericq, Traite, IV, 
nr. 49, blz. 121). 

(4) Met uitzondering van de N.V. en de P.V.B.A. krachtens art. 13ter, laatste lid Venn. W. 
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Indien zoals, ter zake, de vennootschap als geldig gehandhaafd wordt, moet voor 
de nietigheid van het uitsluitende concurrentiebeding, · een betere grondslag 
gevonden worden dan in art. 1855 B.W. 
Deze grondslag kan misschien gezocht worden in het Ieerstuk van de grenzen van 
de geldigheid van concurrentiebedingen in het algemeen (vgl. VanRyn, I, eerste 
druk, nr. 237, biz. 168;-Cass., 3 februari 1971,Arr. Cass., 1971, biz. 538; 
Pas., 1971, I, 511; -Arbrb. Luik, 4 december 1974,J.Liege, 1975-76, 91) of 
in het Ieerstuk van het minimale evenwicht tussen de bedongen prestaties (vgl. 
Van Gerven, W., Algemeen dee!, nr. 114, biz. 349 e.v.). 

In hager beroep echter werd de overeenkomst anders gequalificeerd en wei als 
lastgeving met beding van naamlening (Brussel, 17 september 1975, R.P.S., 
1977, nr. 5938, biz. 125). Het cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen 
omdat het cassatierniddei feiteiijke grondsiag rniste (Cass., 31 maart 1977, 
R.P.S., 1977, nr. 5937, biz. 120). 
Daargelaten of andere motieven van het Brusselse arrest i. v .m. het zogenaamde 
vereiste van affectio societatis overtuigend zijn, moet dit zeker afgekeurd worden 
in zijn stelling dat deelnerning aan de oprichting door inbreng van arbeid aileen 
niet mogeiijk zou zijn. 
Dat een vennootschap naar burgerlijk recht, een vennootschap bij wijze van 
deelnerning of een tijdelijke vennootschap, alsmede de V.O.F. geldig opge
richt worden door deelnemers die aileen hun arbeid inbrengen is onbetwistbaar 
(vgl. Brussei, 14 juni 1960, R.P.S., 1961, nr. 5006, biz. 255; - Heenen, J., 
Societe en nom collectif et societe de fait, R. Crit. J.B., 1955, biz. 32;- aldus 
terecht, de noot onder het besproken arrest, t.a.p.). Zulke vennootschap 
beantwoordt overigens duidelijk aan art. 1842 B. W., terwiji art. 1853, tweede lid 
B.W. in een bijzondere regei voorziet voor het geval waarin een vennoot 
, ,slechts" zijn nijverheid heeft ingebracht. 

21. - INBRENG IN BEGINSEL NIET IN EIGENDOM - Aangenomen WOrdt dat de deel
nemer in de vennootschap bij wijze van deeinerning in beginsei eigenaar blijft van 
zijn inbreng, onverminderd de rechten van de derden (De Peismaeker, P., Des 
associations en participation, derde druk, nr. 16, biz. 55;- Cass., 4 februari 
1954, Pas., 1954, I, biz. 488; R.P.S., 1955, nr. 4461, biz. 85, met concl. 
Mahaux;Arr. Verbr., 1954, biz. 391) 

·Ret Hof van Cassatie paste deze aigemene regei toe in een fiscaal geschil. 

Iedere deeinemer behoudt de eigendom van zijn inbreng, uitgezonderd wanneer 
die in geld bestaat of wanneer anders overeengekomen is. 

Daarbij werd echter beslist dat de feitenrechter bij interpretatie van de overeen
komst kan vaststellen dat meer dan het enkeie genot van een zaak is ingebracht, en 
dat aan de zaakvoerder de bevoegdheid is verleend om over die zaak te beschik
ken in het beiang van de vennootschap (Cass., 19 februari 1976, J.T., 1976, biz. 
387 ;R.P.S., 1976, nr. 5889, biz. 78, met noot L. Dermine;Pas., 1976, I, 691; 
Arr. Cass., 1976, biz. 724). 
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22. - VERDELING VAN WINST EN VERLIES- Is er in de overeenkomst geen regeiing 
getroffen over de hoegrootheid van het aandeei van de vennoten in de wins ten en 
verliezen dan wordt de geidigheid van de vennootschap daardoor niet in het 
gedrang gebracht. lnderdaad is in zodanig geval krachtens art. 1853 B. W. ieders 
aandeei evenredig aan zijn inbreng (Cass., 18 juni 1968,R.P.S., 1969, nr. 5495, 
biz. 169; Arr. Cass., 1968, biz. 1273; Pas., 1968, I, biz. 1204;- Cass., 3 
februari 1970, Pas., 1970, I, biz. 477; Arr. Cass., 1970, biz. 512). 

23. - HET TIJDELIJK KARAKTER VAN DE BIJ ART. 175 VENN.W. BEDOELDE VENNOOTSCHAP 

- De rechtbank van koophandei te Doornik bestempeide ais een tijdelijke 
vennootschap de overeenk:omst krachtens we Ike twee P. V. B. A.'s gezameniijk 
een handeishuis in huur namen voor een duur van negen jaren om het ais depot 
voor hun onderscheiden bedrijven te expioiteren door toedoen van een ge
meenschappelijke bediende (Kh. Doornik, 22juni 1967 ,B.R.H., 1969, biz. 586; 
R.P.S., 1970, nr. 5560, biz. 110). 

Indien de rechtsbetrekking tussen de twee partners als een vennootschap mag 
beschouwd worden (zie boven nr. 14) kan in ieder gevai geen sprake zijn van een 
tijdelijke vennootschap. Art. 175 Venn.W. bepaalt immers de tijdeiijke ven
nootschap ais die gene die tot doei heeft , ,een of meer bepaaide handeisverrichtin
gen" (une ou piusieurs operations commerciaies determinees)(5). 
Weiiswaar betekent tijdelijk niet kortstondig (ephemere). Derhaive kan een 
tijdelijke vennootschap met tijdsbepaling aangegaan worden voor een reeks 
bepaaide handeisverrichtingen (Demeur, P., noot onder Brussei, 16 oktober 
1929,R.P.S., 1932, nr. 3192, biz. 14;-Passeiecq, nr. 3887, biz. 531). Aan de 
andere kant is de beperkte tijd waarbinnen een duurzame onderneming door een 
vennootschap gevoerd wordt niet aitijd voidoende om haar bet rechtskarakter van 
tijdeiijke vennootschap toe te kennen (Fredericq, V, nr. 799, biz. 1123; -
Passeiecq, nr. 3886, biz. 531). 
De tijdelijke vennootschap wordt gekenmerkt door haar essentieei aflopend 
karakter, ongeacht of een tijd bepaaid is waarbinnen de verrichtingen die de 
vennoten zich ten doei hebben gesteid zullen voitrokken zijn. Dit aflopend 
karakter kan voortvioeien hetzij uit bet voorwerp van die verrichtingen (bv. bet 
bouwen van een brug), hetzij uit hun essentieie beperking in de tijd (bv. de 
vennootschap tussen personen die handeien ten name van een vennootschap in 
oprichting, in afwachting dat de akte zai verleden worden). 

Het besproken vonnis moest een geschil tussen de vennoten opiossen, zodat aan 
de beschouwing voigens welke de vennootschap een tijdelijke vennootschap was 
geen praktische betekenis toekwam. 

Ten aanzien van het recht moet echter opgemerkt worden dat de vennootschap 
veeieer een V.O.F. was. Zij was immers aangegaan door rechtspersonen-koop
Iieden in de uitoefening van hun handeisbedrijf en had derhaive een handeiska-

(5) In de Nederlandse tekst van art. 175 Venn.W. (dat ouder is dan de gelijkheidswet van 1898) en 
slechts een ambtelijke vertaling is, is de minder pas sen de term , ,handelsondernemingen'' gebezigd. 
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rakter. Zij was bovendien openbaar en duurzaam, zodat zij als V.O.F. moest 
gelden (zie verder nr. 38). 

HoOFDSTUK IV 

VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 
ALGEMENE REGELS 

AFDEUNG 1 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN EN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN 

24. - HANDELSKARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP- In afwachting van het komend 
recht waarin de als handelsvennootschap opgerichte rechtspersoon wegens de 
vorm aileen de hoedanigheid van koopman zal hebben, blijft in het geldende recht 
de rechtsfiguur bestaan van de vennootschap met een burgerlijk doel die de vorm 
van een handelsvennootschap heeft aangenomen overeenkomstig art. 212 
Venn.W. Zij blijft wegens haar doel burgerlijk van aard. Al is zij, wat haar 
oprichting, structuur en werking betreft, volledig beheerst door de vennootschap
penwet (B. I, T. IX W.Kh.), toch is zij niet onderworpen aan de regelen van het 
afwijkend handelsrecht inzonderheid m.b.t. de rechterlijke bevoegdheid, het 
faillissement en gerechtelijk akkoord, het bewijsrecht enz. De uitbreiding van de 
reeks van daden van koophandel en van de handelsondernemingen in art. 2 
W.Kh. bij de wet van 3 juli 1956 had de hoop gewekt dat het onderscheid tussen 
de handelsvennootschappen en de burgerlijke vennootschappen minder belang
rijkzougeworden zijn (vgl. Fredericq, L. enS. ,Handboek, I, nr. 519, blz. 444). 

Betwistingen blijven echter oprijzen. 

Als regel geldt dat het burgerlijk dan wel commercieel karakter van een ven
nootschap, ongeacht haar rechtsvorm, bepaald wordt uitsluitend op grond van 
haar statutair doel (vgl. vorige overzichtenT.P.R., 1964, blz. 76 e.v. enT.P.R., 
1967, blz. 642 e.v.). 
In die zin werd beslist dat een P.V.B.A. opgericht voor de exploitatie van een 
tandheelkundige kliniek een burgerlijke vennootschap is. De in de doelbepaling 
vermelde commerciele verrichtingen, zoals de verkoop van proteses, maken een 
bijkomstige activiteit uit die als middel aan het burgerlijk hoofddoel onderge
schikt is. De vennootschap die geen koopman was kon dus niet failliet verklaard 
worden (Kh. Brussel, 3 maart 1969, B.R.H., 1969, blz. 629;R.P.S., 1970, nr. 
5565, blz. 125). 
In tegenovergestelde zin werd geoordeeld dat een P.V.B.A. opgericht voor de 
exploitatie van een heelkundige kliniek een commercieel doel had, nl. de in art. 2 
W.Kh. genoemde ,onderneming van leveringen" (Brussel, 6 december 1967, 
J.T., 1968, blz. 474, metnootJ. Kirkpatrick,R.P.S., 1969, nr. 5503, biz. 191). 
Zoals Kirkpatrick in zijn noot onder het aangehaalde arrest terecht opmerkt is de 
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hoofdbedrijvigheid van een heelkundige kliniek het verlenen van geneeskundige 
zorgen en is deze activiteit burgerlijk van aard. De daarbij horende , ,onderneming 
van leveringen" is een aan dat hoofddoel ondergeschikte bedrijvigheid die niet 
van aard is het burgerlijk karakter aan te tasten. 
M.b.t. de vraag of de vordering tot staking volgens art. 54 W.H.P. van 14 juli 
1971 tegen een burgerlijke vennootschap kan ingesteld worden: zie verder 
nr. 306. 

25. - Het feit dat een vennootschap blijkens haar oprichtingsakte krachtens art. 
212 Venn.W. als een burgerlijke vennootschap is opgericht onder de vorm van 
een handelsvennootschap, belet niet dat zij in werkelijkheid een rechtspersoon
koopman is in de zin van art. 1, eerste lid Venn.W., indienhaar statutair doel een 
handelsbedrijvigheid is (Kh. Brussel, 4 juni 1968, B.R.H., 1970, biz. 277). 

In dit vonnis werd geoordeeld dat een kantoor van consulent inzake octrooien 
merken en modellen een agentschap of zakenkantoor is in de zin van art. 2 W .Kh. 
(In de zin van het commercieel karakter van dit beroep, zie L. Van Bunen, noot 
onder Rb. Antwerpen, 15 oktober 1970, J.T., 1971, biz. 153). 
Insgelijks werd het commercieel karakter bevestigd van een Coop. V. van inge
nieurs-consulenten (Luik, 31 maart 1976; R.P.S., 1976, nr. 5892, biz. 93). 

26. - AMBACHTELIJKE VENNOOTSCHAP - De burgerlijke rechtbank te Luik be
sliste dat de bij art. 2272, derde lid B.W. en bij art. 5 van de Wet van 1 mei 1913 
bepaalde korte verjaring niet toepasselijk is op de schuldvordering van een 
hersteller van autovoertuigen die op bijkomstige wijze de voor de herstelling 
noodzakelijke onderdelen Ievert (Rb. Luik, 27 mei 1975,1. Liege, 1975-76, biz. 
115). Deze uitspraak beantwoordt aan de heersende opvatting, volgens welke art. 
2272, derde lid B.W. aileen betrekking heeft op de schuldvorderingen van 
kooplieden we gens verkoop van koopwaren aan consumenten en niet op die van 
aannemers ( aldus Rep. P. Dr. B., Tw. Prescription en matiere civile, nr. 681, in 
het vonnis aangehaald; - zie ook de rechtspraak aangehaald onder dit artikel bij 
W. Delva, BurgerlijkWetboek;-DePage-Dekkers, VII-2, nr. 1188, biz. 1188, 
voetnoot 5). 

Dit vonnis wordt in dit overzicht aangehaald omwille van de beschouwing 
volgens welke de eiseres N.V. was en dientengevolge onmogelijk als een am
bachtsman kon beschouwd worden, zodat art. 2279, derde lid B. W. en de wet van 
1 mei 1913 niet van toepassing kunnen zijn. 
Deze algemeen geformuleerde stelling overtuigt niet. Afgezien van de vraag of de 
in het vonnis bedoelde onderneming een ambachtelijke onderneming was, ver
mits zij materieel werk presteerde gepaard met bijkomstige levering van koop
waren (art. 2 B I, T IX W.Kh.), moet opgemerkt worden dat een N.V. wel een 
ambachtelijk doel kan hebben overeenkomstig art. 212 Venn.W. en dus rechts
persoon-ambachtsman kan zijn. 

Zulks vloeit reeds voort uit de bepaling van art. 3 Ambachtsregisterwet 18 maart 
1965 waarin bepaald is dat de volgens art. 212 Venn.W. opgerichte ambachte-
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lijke vennootschap voor de toepassing van de Handelsregisterwet als een han
delaar beschouwd wordt. 

27. - COMMERCIEEL OF BURGERLJJK KARAKTER VAN DE ONDERLINGE VERZEKERJNGS

MAATSCHAPPJJ DIE OOK VERZEKERJNGSCONTRACTEN TEGEN PREMIES SLUIT - In de loop 
van de bestudeerde periode zijn een aantal uitspraken gepubliceerd in verband 
met het rechtskarakter van de onderlinge verzekeringsmaatschappij. Daarbij 
werd de vraag niet uitdrukkelijk behandeld of deze organisatie, waarvan de 
rechtspersoonlijkheid afgeleid wordt uit art. 2, tweede lid Verzekeringswet (B. I, 
T. X,. W.Kh.), als een vennootschap mag beschouwd worden (ontkennend: 
Fredericq, IV, nr. 2, b, biz. 56;-bevestigend: VanRyn, I, eerste druk, nr. 329, 
biz. 230). 

Zonder hierop thans uitvoerig in te gaan, mag opgemerkt worden dat de opvatting 
volgens welke de onderlinge verzekeringsvereniging werkelijk een vennootschap 
is, bevestigd is in art. 10 en 11 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
van de verzekeringsondernemingen. Wei moest in tal van gepubliceerde vonnis
sen over het burgerlijk of commercieel karakter van de onderlinge verzekerings
maatschappij uitspraak gedaan worden i.v.m. de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel. 
Als algemene regel wordt aangenomen dat de onderlinge verzekerings
maatschappij burgerlijk van aard is. In de limitatief opgesomde daden van 
koophandel wordt aileen de onderneming van verzekeringen tegen premies ver
meld (art. 2, B. I, T. I, W.kh.). Meteen is de mutuele verzekering buitende sfeer 
van de commercialiteit gehouden (Fredericq, Traite, I, nr. 44, b, biz. 97;- Van 
Ryn-Heenen, IV, nr. 2432, biz. 28). De oplossing is aileen anders voor de 
mutuele zeeverzekeringen krachtens art. 3 B. I, T. I, W.Kh. (Cass., 16 april 
1953,Pas., 1953, I, 623;Arr. Verbr., 1953, blz. 1144). 

Er bestaat verder betwisting over de vraag of de onderlinge verzekering opgericht 
door kooplieden in de uitoefening van het bedrijf een commercieel karakter heeft 
krachtens art. 2, laatste lid B. I, T. I, W.Kh. Dit wordt welc;:ens beweerd 
(Fredericq, t.a.p. en III, nr. 1 197, biz. 293). 

M.i. eerbiedigt die oplossing echter niet de rechtsgevolgen van de rechtspersoon
lijkheid. 

In de hier te bespreken uitspraken gaat het over de vraag of de onderlinge 
verzekeringsmaatschappij, die zoals gezegd in algemene regel burgerlijk van aard 
is, dit karakter niet verliest wanneer zij benevens haar activiteit van onderlinge 
verzekering, ook, in overeenstemming met haar statuten, verzekeringscontracten 
tegen premie sluit met niet-leden(6): 

(6) Al deze uitspraken zijn geveld betreffende de onderlinge maatschappij van de openbare besturen 
- O.M.O.B. -(Societe Mutuelle des administration publiques - S.M.A.P.). 
Deze onderlinge verzekeringsmaatschappij is voor onbepaalde duur opgericht bij authentieke akte in 
1919 volgens art. 2 Verzekeringswet (B. I, T. X W.Kh.). Nadien werden nog enkele afzonderlijke 
maatschappijen voor andere takken van de verzekering onder dezelfde benaming opgericht. 
Het is hier niet de plaats om op de vraag in te gaan of de O.M.O.B. een openbare dienst is, en of 
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V oor de beantwoording van de vraag betreffende het commercieel karakter van de 
onderlinge maatschappij is het belangrijk op te merken dat de bedrijvigheid van 
verzekering tegen premies uitdrukkelijk in de statuten van de betrokken maat
schappij was toegestaan. In de meeste van de gepubliceerde uitspraken werd 
zulks ook onderstreept. 
Voor het overige is de redegeving in deze uitspraken zeer uiteenlopend. 

In een arrest wordt beslist dat deze onderlinge maatschappij burgerlijk van aard 
blijft niettegenstaande zij ook de activiteit van verzekeringen tegen prernie met 
derden uitoefent en zulks op grond van de beschouwing dat bij die verrichtingen 
het winstoogmerk zou ontbreken. Dit wordt afgeleid uit de statutaire bepalingen 
die toestaan het te veel gei:nde te ristorneren niet alleen aan de leden maar ook aan 
de derden-verzekerden (Brussel, 27 februari 1968, J.T., 1968, blz. 385; 
R.G.A.R., 1969, 8204). 
In een ander geval sprak de rechtbank van koophandel zich niet uit over het 
commercieel karakter van de onderlinge maatschappij, en stelde de toepassing 
van art. 2, laatste lid B. I, T. I, W.Kh. uitdrukkelijk ter zijde, om zich wel 
bevoegd te verklaren aangezien de O.M.O.B. in de uitoefening van een onder
nerning van verzekeringen tegen prernies een handelsverbintenis tegenover haar 
verzekerden had aangegaan krachtens het vijfde lid van die bepaling (Kh. Bergen, 
25maart 1968,J.T., 1968, 296;B.R.H., 1968,285 ;R.G.A.R., 1969, 8183)(7). 
In een paar andere beslissingen werd het commercieel karakter van deze onder
linge maatschappij erkend omdat de overeenkomstig haar statu ten geexploiteerde 
ondernerning van verzekering tegen premies vermoed wordt een daad van koop
handel te zijn, en het tegenbewijs niet geleverd is dat zonder winstoogmerk 
gehandeld is (Arrond. Gent, 6 maart 1972, R.W., 1971-72, 1548;- Arrond. 
Oudenaarde, 18 oktober 1972, B.R.H., 1973, 5). 
Dit laatste vonnis steunde, afgezien van het betwistbare motief van tegenbewijs 
van winstoogmerk, op de veel juistere beschouwing dat de ondernerning tegen 
prernies die door de vennootschap overeenkomstig haar statuten wordt 
geexploiteerd, een aanvullende commerciele bedrijvigheid is die aan de ven
nootschap een commercieel karakter verleent. Dit was ook de uitdrukkelijke 
redegeving in een ander vonnis (Arrond. Luik, 4 mei 1972, J. Liege, 1972-73, 
blz. 260; J.T., 1972, 611). 

openbare besturen deze vennootschap zonder wettelijke basis rechtsgeldig konden oprichten (vgl. 
hierover in verschillende zin: A.P .R., Tw. Interkommunale maatschappij, door D. DECLERCK, nr. 
37, biz. 53 e.v.;- GoossENS, Ch.,Rapport sur /'organisation des entreprises publiques et le droit 
des societes. Trav. Ass. Henri Capitant, dl. XV (1963) biz. 233, en voetnoot 42). 
Ret publiekrechtelijk karakter van de oprichters en het (terzake betwistbare) karakter van openbare 
dienst die de onderneming van een vennootschap kenmerkt, beletten niet dat die vennootschap een 
handelskarakter heeft, indien haar doe! een comrnerciele onderneming is, en zij niet volgens een 
bijzondere bepaling van de wet krachtens welke zij is opgericht een burgerlijk karakter heeft (zie 
verder 300). 

(7) Opmerking verdient dat deze uitspraak geveld is v66r de in werkingtreding van art. 573, 1" 
Ger.W. bij toepassing van art. 12, 1" van de oude Bevoegdheidswet. 
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Weliswaar was een andere oplossing voorgesteld in het voorontwerp van E. Van 
Dievoet. Volgens art. 2 van het voorontwerp van wet op de verenigingen voor 
onderlinge verzekering kan de onderlinge verzekeringsmaatschappij, zonder haar 
burgerlijk karakter te verliezen, verzekeringscontracten sluiten met niet-leden op 
voorwaarde dat de statuten dit uitdrukkelijk toestaan, en op voorwaarde dat die 
verrichtingen een vierde van de contracten of een vierde van de verzekerde 
kapitalen niet te boven gaan. 
De Koninklijke commissaris voor de verzekeringen stelde deze beperkte uitzon
dering op het absolute beginsel van de zuivere en theoretische mutualiteit voor om 
de practische redenen (E. Van Dievoet, Verslag over de verzekering, dl. I, blz. 
120). 
De voorgestelde oplossing is voor het ius constitutum niet mogelijk aangezien een 
aanvullende bij de statuten bepaalde handelsbedrijvigheid de rechtspersoon de 
hoedanigheid van handelaar doet verkrijgen (vgl. Philips, R., De la nature civile 
ou commerciale des socihes, et particulierement des societes a activite mixte, 
R.P.S., 1956, nr. 5433, blz. 15 en 20). 

28. - HANDELSKARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP- GEVOLGEN - Zoals bekend kan 
de toezegging door een vennootschap van een buitenwettelijk pensioen aan een 
gewezen werknemer tot beloning van bewezen diensten begrepen als de er
kenning van een natuurlijke verbintenis beschouwd worden (zie verder nr. 81). 

Er is beslist dat een geschil dienaangaande niet tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank behoort volgens art. 578 t.e.m. 583 Ger.W. (Arbrb. Ant
werpen, 19 juni 1972, R.W. 1972-73, 1722). 
Indien deze uitspraak tot zover instemming kan krijgen, moet tegen de daarop 
volgende aanwijzing van de rechtbank van eerste aanleg als bevoegde rechtbank, 
bezwaar gemaakt worden. Die aanwijzing steunt op de beschouwing dat de hier 
bedoelde toezegging, alhoewel door een koopman gedaan, een oorzaak heeft die 
vreemd is aan de koophandel, zodat niet de rechtbank van koophandel maar wel 
de rechtbank van eerste aanleg zou bevoegd zijn. 

Die opvatting miskent de vaststaande oplossing volgens welke alle verbintenissen 
aangegaan door een handelsvennootschap, die volgens art. 1 Venn. W., wegens 
haar doel rechtspersoon-koopman is, geen oorzaak kunnen hebben die vreemd 
zou zijn aan de handel (VanRyn, I, eerste druk, nr. 74, blz. 67 en nr. 141, blz. 
103 e.v.;- Kh. 23 januari 1958,1. Comm. Brux., 1958, 135). 
Voorzeker was deze oplossing meestal gesteund op het zogenaamde principe van 
statutaire specialiteit van de rechtspersoon (VanRyn, t.a.p.) dat volledig voor
bijgestreefd is, zoniet sedert het arrest van het hof van cassatie van 31 mei 1957, 
dan toch in ieder geval door het nieuwe art. 63bis en 130, vijfde lid Venn.W. 
ingevoegd bij de wet van 6 maart 1973. Maar in dit nieuwe systeem blijft de 
oplossing dezelfde. 
Inderdaad, het bewijs dat de verbintenis vreemd is aan de handel van de ven
nootschap impliceert noodzakelijk dat zij aangegaan is buiten haar commerciele 
doel. Dit bewijs mag slechts door de vennootschap geleverd worden om de 
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geldigheid van de aangegane verbintenis te betwisten tegen een wederpartij die te 
kwader trouw is (art. 63bis en art. 130, mijfde lid Venn.W.). 

AFDELING 2 

ONTSTAAN VAN DE VENNOOTSCHAP ALS RECHTSPERSOON 
VERBINTENISSEN TEN NAME VAN EEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING 

29. - GEEN RETROACTIEVE OPRICHTING- De in art. 2 Venn.W. genoemde ven
nootschappen ontstaan als rechtspersoon op de dag waarop de oprichtingsakte is 
opgemaakt, tenzij in die akte een latere tijd is bepaald. Eenretroactieve oprichting 
is onmogelijk (VanRyn, I, eerste druk, nr. 357, blz. 251). 

Tal van akteii bevatten de uitermate ondoeltreffende clauslile volgens welke de 
vennootschap, meestal een N.V. of een P.V.B.A., waarin een ingebrachte 
handelsonderneming zal voortgezet worden, op een vroegere datum is aangevan
gen. Deze datum stemt meestal overeen met de dagtekening van de eindbalans die 
van de ingebrachte zaak is gemaakt met het oog op haar schatting. Vaak wordt 
tevens bepaald dat alle verrichtingen sedert die datum voor rekening komen van 
de opgerichte vennootschap. 

Dit rechtsgevolg kan veel juister gerealiseerd worden door gebruik te maken van 
art. 13 bis Venn. W. omtrent de overneming vanrechtshandelingen die ten name 
van een vennootschap in oprichting zijn verricht (zie volgend nr.). 
Afgezien daarvan is aan zulke onmogelijke retroactiviteit van de oprichting een 
groot gevaar verbonden indien de vennootschap opgericht is voor bepaalde duur. 
De periode die volgens de besproken clausule aan de datum van de oprich
tingsakte voorafgaat wordt immers afgetrokken van de bij de statuten of voorals
nog steeds bij de wet (art. 102, tweede lid Venn.W.) beperkte duur van de 
vennootschap. 
De vennootschap is dan van rechtswege ontbonden bij het verstrijken van die duur 
te rekenen vanaf de aan de oprichtingsakte vorafgaande dag waarop de ven
nootschap volgens de akte geacht was ontstaan te zijn (Brussel, 3 juni 1967, T. 
Not., 1968, blz. 228). 

30. - VERBINTENISSEN TEN NAME VAN EEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING- Zoals 
bekend is deze materie volledig nieuw geregeld voor alle handelsvennoot
schappen met rechtspersoonlijkheid in art. 13 bis, ingevoegd bij de wet van 6 
maart 1973 (zie hierover Ronse, J., De Vennootschapswetgeving 1973, blz. 50 
e.v., nr. 104 e.v.;- Simont, L., La loi du 6 mars 1973 ... , R.P.S., 1974, 
nr. 5812, blz. 65 e.v. randnummers 64 e.v.). In de loop van de doorditoverzicht 
bestreken peri ode zijn enkele uitspraken geveld die voorbijgestreefd zijn door de 
nieuwe wet. 
Zo werd de eis tot betaling van het arbeidsloon afgewezen omdat de bediende 
aangeworven was door personen die daarbij handelden ten name en voor rekening 
van een nog op te richten vennootschap, die echter niet tot stand kwam (Rb. 
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Brussel, 14februari 1968,J.T., 1968, blz. 276;R.P.S., 1968, nr. 5449, blz. 251, 
met noot 't Kint). 
Volgens het thans geldende recht zouden de handelende personen hoofdelijk 
aansprakelijk geweest zijn, tenware zij hun aansprakelijkheid zouden uitgesloten 
hebben in de. arbeidsovereenkomst zelf (Rouse, J., a.w., blz. 55, nr. 113). 
In een ander geval werd een P. V. B.A. na haar oprichting veroordeeld tot betaling 
van het ereloon voor het opmaken van het antwerp van haar oprichtingsakte, op 
grand van de beschouwing dat de promotor die daartoe opdracht gegeven had, de 
zaken van de vennootschap behoorlijk had waargenomen, en deze zaakwaarne
ming stilzwijgend is bekrachtigd door de oprichting van de vennootschap con
form aan het opgemaakte on twerp (Kh. Brussel, 20 december 1971, R. W. , 
1972-73, kol. 921). 
Onder het nieuwe recht zou een veroordeling op grand van de enkele zaakwaar
neming niet mogelijk zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de opgerichte 
vennootschap jegens haar promotor die tot nakoming van de door hem aangegane 
verbintenis gehouden is (Rouse, J., a.w., blz. 57, nr. 118;- Simont, L., a.w., 
blz. 70, randnr. 68). 
De vennootschap wordt eerst verbonden wanneer zij de ten hare name, v66r haar 
oprichting aangegane verbintenis overneemt. Zodanige bekrachtiging kan stil
zwijgend geschieden m.n. wanneer uit gedragingen van haar bevoegde organen 
moet afgeleid worden dat deze de voor haar verrichte rechthandelingen goedkeu
ren, en de rechtsgevolgen ervan tegen en voor de vennootschap willen laten 
gelden (Rouse, J., a.w., blz. 60, nr. 125). 
In het hier behandelde geval betekende de overneming met kennis van zaken in de 
oprichtingsakte van het antwerp van akte de impliciete goedkeuring door de 
oprichters van het antwerp en meteen de stilzwijgende bekrachtiging van de door 
de promotor verrichte rechtshandeling, met name de overeenkomst waarbij deze 
een antwerp van oprichtingsakte liet opmaken tegen betaling van een ereloon. De 
vennootschap kan niet stilzwijgend bekrachtigen door overneming van het ant
werp in de oprichtingsakte zonder daarbij tevens de corresponderende verbintenis 
tot betaling van het verschuldigde ereloon over te nemen. 
In een derde uitspraak betreffende de rechtsgevolgen van prae-constitutieve 
rechtshandelingen is beslist dat geldig ten behoeve van een later opgerichte 
vennootschap is gehandeld, niettegenstaande haar naam niet dezelfde was als die 
van de vennootschap in oprichting, en niettegenstaande haar doel eveneens niet 
hetzelfde was (Holding-N.V. i.p.v. exploitatie-N.V.). 
Zodanige vraag kan ook gesteld worden in het nieuwe recht. Zij blijft een 
feitelijke kwestie die op grand van de omstandigheden moet beoordeeld worden 
(Rouse, J., a.w., blz. 59, nr. 122;- Simont, L., a.w., blz. 73, randnr. 70). 
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AFDELING 3 

ONREGELMATIG OPGERICHTE VENNOOTSCHAPPEN 
PERSONEN DIE OP OPENBARE EN DUURZAME WIJZE TE ZAMEN 

EEN HANDELSBEDRIJF EXPLOITEREN 

31. - DE HEERSENDE RECHTSPRAAK - In de loop van de periode die door dit 
overzicht bestreken wordt, zijn talrijke uitspraken gepubliceerd waarin de rechts
vordering ingesteld door personen die samen op openbare en duurzame wijze een 
handelsbedrijf exploiteren, zonder een vennootschapsakte opgemaakt te hebben 
afgewezen wordt op grond van de beschouwing dat de schuldvordering uit
sluitend toekomt aan de vennootschap met rechtspersoonlijkheid die tussen hen 
bestaat. Deze rechtspraak verleent aan de schuldenaar een afdoend middel om 
betaling te weigeren van zelfs onbetwistbare schulden. 
Inderdaad, wordt de rechtsvordering ten verzoeke van de vennootschap zelf 
ingesteld, dan strandt zij op de tegengeworpen exceptie van niet -ontvankelijkheid 
gesteund op het verzuim van openbaarmaking van de oprichtingsakte (art. 11 
Venn.W., dat beantwoordt aan art. 11, derde lid v66r de wetswijziging van 
1973). 
W ordt de rechtsvordering integendeel ingesteld ten verzoeke van de natuurlijke 
personen die samen handeldrijven, dan kan de verweerder het bestaan van de 
zonder akte opgerichte vennootschap bewij'zen en deze als V.O.F., dus als 
rechtspersoon erkennen, om daaruit af te leiden dat de eisers de hoedanigheid 
missen die vereist is voor de rechtsvordering vermits de schuldvordering tot het 
vermogen van de rechtspersoon behoort. 

32. - BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DE ZONDER AKTE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP -

Ret bestaan van een zonder akte opgerichte duurzame en openbare handelsven
nootschap kan uiteraard alleen afgeleid worden uit een reeks van concludente 
gedragingen en feiten die in hun geheel moeten bekeken worden, zoals het 
handelen onder een firma, het gebruik van gemeenschappelijk postpapier, de 
opgaaf van eenzelfde telefoonnummer en girorekening, de wederzijdse ver
tegenwoordiging van de partijen door elkander in rechtshandelingen en briefwis
seling (Brussel, 4 maart 1967,Pas., 1967, II, blz. 223;R.P.S. 1968, nr. 5404, 
blz. 31 ;-Brussel, 12juni 1967 ,Pas., 1968, II, blz. 14;R.P.S., 1969, nr. 5502, 
blz. 187;-Kh. Gent, 17 sept. 1968,R.W., 1969-70, 536;R.P.S., 1969, nr. 
5513, blz. 251;- Luik, 1 oktober 1970, J. Liege, 1970-71, blz. 179;- Rb. 
Brussel, 12 januari 1971, R.P.S., 1971, nr. 5632, blz. 143). 

Ret handelen onder een eigenlijke firma of gemeenschappelijke naam is niet 
vereist, indien voldoende andere gegevens het bestaan van de vennootschap 
bewijzen, zoals het handelen onder een maatschappelijke naam, met gezamenlijk 
kantoor en een ertkele girorekening (Rb. Luik, 1 december 1971, J. Liege, 
1971-72, blz. 147). 
Op grond van de gedragingen van de samen handeldrijvende personen wordt 
vastgesteld dat tussen hen een openbare en duurzame handelsvennootschap 
bestaat, en niet een occulte vennootschap bij wijze van deelneming of een 
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tijdelijke vennootschap, die geen rechtspersonen zijn (art. 3 Venn.W.). De 
openbare en duurzame handelsvennootschap beantwoordt aan de wettelijke be
paling van de vennootschap onder firma (art. 15 Venn.W.) en is rechtspersoon 
(art. 2, laatste lid Venn.W.). 

33. - GEVOLGEN - Is het bestaan van de openbare en duurzame handelsven
nootschap, die beantwoordt aan de wettelijke bepalinge van de V.O.F. aldus 
bewezen, dan wordt in een gedeelte van de rechtspraak de rechtsvordering van de 
samen handeldrijvende personen niet-ontvankelijk verklaard (Brussel, 4 maart 
1967 ,R.P.S .. , 1968, nr. 5404, biz. 31 ;Pas., 1967, II, biz. 223 ;-Brussel, 1juni 
1967 ,Pas., 1968, II, biz. 5 ;R.P.S., 1969, nr. 5501, biz. 184;-Brussel, 12juni 
1967, Pas., 1968, II, biz. 14; R.P.S., 1969, nr. 5502, biz. 187). 
In andere uitspraken wordt die rechtsvordering als ongegrond afgewezen (Kh. 
Gent, 26maart 1968,B.R.H., 1969, biz. 172;R.P.S., 1969, nr. 5512, biz. 249; 
- Kh. Brussel, 28 september 1970, B.R.H., 1971, bzl. 226;R.P.S., 1972, nr. 
5705 ;-Rb. Luik, 1 december 1971,1. Liege, 1971-72, biz. 147 ;R.P.S., 1972, 
nr. 5706, biz. 325 ;-Luik, 18juni 1973,1.T., 1974, biz. 214;R.P.S., 1974, nr. 
5795, biz. 147, met noot J.M. Nelissen). 
Alhoewel dit verschil geen grote praktische betekenis heeft is het juister te zeggen 
dat de rechtsvordering die afgewezen wordt op een rniddel dat de grond zelf raakt, 
ongegrond is (conclusies Ganshof van der Meersch, voor Cass., 17 mei 1968, 
R.P.S., 1968, nr. 5432, biz. 154). 

34. - Opmerking verdient dat het besproken verweer tegen de rechtsvordering 
die door de samen handeldrijvende personen ingesteld is, voor het eerst in boger 
beroep kan worden gevoerd (Luik, 1 oktober 1970,1. Liege, 1970-71, biz. 179; 
- Brussel, 29 januari 1971, Pas., 1971, II, biz. 146). 
De oplossing, waarvan het sterk onbillijk karakter onderstreept is door de rechter 
die ze noodgedwongen toepaste (vgl. Luik, 1 oktober 1970, t.a.p. ), lijkt echter 
onvermijdelijk te zijn, aangezien het verweerrniddel steunt op een gebrek aan 
hoedanigheid (art. 17 Ger.W.) zodat het in elke stand van het geding kan 
opgeworpen worden. 
In een arrest is de schuldenaar tot een gedeelte van de kosten veroordeeld op grond 
van de beschouwing dat die nodeloze kosten hadden kunnen vermeden worden 
door het verweerrniddel in eerste aanleg tegen te werpen (Brussel, 29 januari 
1971, t.a.p.). 
Insgelijks werd beslist dat uit het feit dat de derde in een vorig geding de 
rechtstrijd heeft gevoerd met A en B ut singuli, niet kan worden afgeleid dat hij 
het recht verloren heeft om in een later geding tussen dezelfde partijen, aan te 
voeren dat hij met een V.O.F. heeft gecontracteerd, en datA en B persoonlijk 
geen rechten uit de overeenkomst hebben verkregen. Het gezag van rechterlijk 
gewijsde van het vonnis op de eerste betwisting geveld, strekt zich niet uit tot een 
later geding tussen dezelfde personen, wanneer de grondslag en/of oorzaak van de 
rechtsvordering verschillend zijn (Brussel, 4 maart 1967, Pas., 1967, II, blz. 
223 ;R.P.S., 1968, nr. 5404, biz. 31;- vgl. ook: Rb. Brussel, 12 januari 1971, 
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R.P.S., 1971, nr. 5632, blz. 143, waarvan het samenvattend cursiefje niet 
nauwkeurig is). 

35. - De vordering van de openbaar en duurzaam samen handeldrijvende 
personen is ook in deze opvatting slechts dan ongegrond wanneer zij strekt tot de 
handhaving van rechten die in hoofde van de tussen hen bestaande vennootschap 
zijn ontstaan. 
Niets belet de vennoten een vordering in te stellen die ertoe strekt hun eigen 
professionele belangen te verdedigen. Zo werd beslist dat vennoten van een 
onregelmatig opgerichte V.O.F. belanghebbenden zijn in de zin van art. 57 
W.H.P. en aldus de vordering tot staking van onrechtmatige handelspraktijken 
kunnen instellen (Voorzitter Kh. Brussel, 28 april1975,R.P.S., 1975, nr. 5842, 
blz. 104, met noot X. Leurquin). 

36. - In dit verband dient nog een arrest van het Hof te Brussel vermeld te 
worden waarin de spitsvondigheden die aan de hier besproken rechtspraak kun
nen ontleend worden, scherp aan de kaak gesteld worden. 
Een persoon had , ,de gebroeders B samen handeldrijvende onder de benaming 
Algemene Bouwwerken P. en M. B.'' laten dagvaarden en hun veroordeling 
bekomen. 
N adat de veroordeelden in dezelfde hoedanigheid hoger beroep ingesteld hadden, 
betwiste de gei:ntimeerde, oorspronkelijke eiser, de toelaatbaarheid van dithoger 
beroep op grond van de beschouwing dat de vennootschap P. en M. B. niet 
bekwaam was hoger beroep in te stellen en dat hij niet met P. en M. B. persoonlijk 
gehandeld had maar uitsluitend met de tussen hen bestaande vennootschap die een 
rechtspersoon was. 
Deze spitsvondigheden werden van de hand gewezen en het hoger beroep, 
ingesteld door de veroordeelden in de hoedanigheid waarin ze gedagvaard en 
veroordeeld waren, werd ontvankelijk verklaard (Brussel, 4 april 1974, R. W., 
1974-75, kol. 1510;R.P.S., 1975, nr. 5848, blz. 144, met noot J.M. Nelissen). 

De lectuur van dit arrest illustreert de moeilijkheid voor de rechter om een duistere 
argumentering in een helder betoog te weerleggen. 

De stelling van de gei:ntimeerde beruste op een hopeloze verwarring tussen de 
nietigheid van de naar de vorm onregelmatig opgerichte vennootschap (art. 4 
Venn.W.), de niet-ontvankelijkheid van de rechtsvorderingen ingesteld ten ver
zoeke van de vennootschap waarvan de akte niet is openbaar gemaakt (art. 11), en 
het recht van de derde om de rechtspersoonlijkheid van de wegens een vorm
gebrek nietige vennootschap te erkennen (art. 4, derde lid, bij deW. van 6 maart 
1973 opgeheven en vervangen door art. 13 quater, § 2). 

Het Hof interpreteerde de in de procesakten ( dagvaarding en veroordeling) 
gebruikte bewoordingen ,de gebroeders P. en M.B., samen handeldrijvende 
onder de benaming Algemene Bouwondernemingen P. en M.B. '' in die zin dat de 
vennootschap als proces-partij was gedagvaard en veroordeeld en dat door haar 
hoger beroep was ingesteld. 
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Deze interpretatie van de proces-akte door de feitenrechter is onaanvechtbaar (zie 
verder nr. 57) maar ook bij zulke interpretatie is het duidelijk dat het bij art. 11 
Venn. W. bepaalde middel niet kon tegengeworpen worden. Dit betreft immers 
aileen de rechtsvorderingen. Hoger beroep is verweer waarop art. 11 Venn.W. 
geen toepassing vindt. Reeds lang geleden is beslist dat het daaruit geputte 
verweermiddel niet kan tegengeworpen worden tegen het hoger beroep dat 
ingesteld is ten verzoeke van de als verweerster veroordeelde vennootschap 
(Brussel, 13 december 1895, Pas., 1896, II, blz. 130;- zie verder nr. 57). 
M.b.t. de toepassing van art. 4 moet opgemerkt worden dat de erkenning van het 
bestaan van de vennootschap die vervat ligt in de haar betekende dagvaarding, 
afstand meebrengt van het recht om haar nietigheid in te roepen, zeker in de loop 
van hetzelfde geding (VanRyn, I, eerste druk, nr. 386, blz. 273;- Resteau, I, 
nr. 188, blz. 130). 

Bovendien heeft de nietigheid van de vennootschap eerst uitwerking nadat zij 
door de rechter uitgesproken is (art. 13 quater, § 1) en heeft zij de gevolgen van 
een ontbinding (art. 13 quinquies). De nietigverklaring ontneemt haar dus niet de 
bekwaamheid om in rechte op te treden (zie verder nrs. 48 e.v.). 

37. - DE UITSPRAKEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - Het Hof van Cassatie heeft 
voor het eerst in 1968 de merites van de heersende rechtspraak kunnen beoor
delen, en heeft zich daarbij aangesloten. 
Wanneer twee of meer personen samen een handelsbedrijf exploiteren op 
duurzame en openbare wijze, zodat hun samenwerkingsverband niet aan een van 
de in art. 3 genoemde vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid kan 
beantwoorden, bestaat tussen hen een vennootschap die aan de wettelijke bepa
ling van de V.O.F. beantwoordt (art. 15) en die rechtspersoon is (art. 2, laatste 
lid). De nietigheid van die vennootschap op grond van het ontbreken van een 
oprichtingsakte (art. 4) kan niet tegengeworpen worden aan derden die voor de 
erkenning van de vennootschap opteren. De vennoten missen de hoedanigheid 
om een rechtsvordering in te stellen tot betaling van een schuldvordering die 
uitsluitend tot het vermogen van de vennootschap, die een rechtspersoon is, 
behoort (Cass., Volt. Terechtzitting, 17 mei 1968, R.P.S., 1968, nr. 5432, blz. 
144, metconcl. GanshofvanderMeersch;R.W., 1968-69, kol. 412;Arr. Cass., 
1968, blz. 1144 ;Pas., 1968, I, blz. 107 ;R. Crit. J. B., 1970, blz. 217, metnoot 
A. Limpens;- Cass., 28 juni 1968, Pas., 1968, I, blz. 1235 ;R.W., 1968-69, 
kol. 299, met concl. Ganshof van der Meersch; Arr. Cass., 1968, blz. 1309; 
R.P.S., 1969, nr. 5511, blz. 247). 

38. - DE VERWORPEN OPLOSSINGEN- GEEN OPENBARE ENDUURZAME HANDELSVENNOOT

SCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID- In de loop van de bestudeerde peri ode 
(ook na de aangehaalde cassatie arresten van 1968) zijn nog enkele uitspraken 
gepubliceerd volgens welke het niet verboden is aan kooplieden om openbaar en 
duurzaam samen handel te drijven, zij het ook onder firma en met gezamenlijke 
telefoon, girorekening en kantoren. Volgens die rechtspraak kan daaruit niet 
afgeleid worden dat tussen hen een vennootschap onder firma, dus een rechts-
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persoon zou bestaan. Deze kooplieden kunnen dus gezamenlijk vorderen wat 
hun verschuldigdis (Kh. Brussel, 9 juli 1969,J.T., 1969, blz. 680 ;R.P.S., 1969, 
nr. 5517, blz. 259). 

In andere uitspraken is de beslissing gesteund op de beschouwing dat het aan 
samen handeldrijvende kooplieden vrijstaat een ,feitelijke vennootschap" zon
der rechtspersoonlijkheid aan te gaan (Kh. Namen, 20 december 1974, J. Liege, 
1974-75, blz. 142;R.P.S., 1975, nr. 5847, blz. 143;Revueregionalededroit, 
1976-77, 26, met noot C. Donse;- vgl. ook de redengeving in Luik, 2 oktober 
1968, Pas., 1968, II, blz. 295; R.P.S., 1969, nr. 5514, blz. 254). 

De stelling dat het de partijen zou vrij staan een openbare en duurzame han
delsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid op te richten is terecht verworpen 
door het Hof van Cassatie in de reeds aangehaalde arresten van 1968. 

Zoals in het vorige overzicht in dit tijdschrift is betoogd kan zodanige ven
nootschap niet aan een van de in art. 3 genoemde vennootschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid beantwoorden maar beantwoordt zij aan de wettelijke defi
nitie van de V.O.F. in art. 15 of 20 Venn.W. En deze is krachtens de uitdruk
kelijke uitspraak van de wetgever in art. 2, laatste lid willens nillens een rechts
persoon (T.P.R., 1967, blz. 665)(8). 

Dat deze vennootschap aan de V.O.F. beantwoordt is duidelijk. De partijen 
hebben immers door de gezamenlijke exploitatie van een handelsbedrijf een 
vennootschap opgericht volgens art. 1832 en art. 1842 B. W. Als vennoten zijn zij 
onbeperkt aansprakelijk krachtens art. 1863 B. W. Aangezien hun verbintenissen 
uit overeenkomst commercieel van aard zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk 
(Cass., 3 april1952,R.W., 1951-52, kol. 1725;Arr. Verbr., 1952, blz. 432; 
Pas., 1952, I, blz. 498). Welnu de handelsvennootschap waarvan de vennoten 
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn, is volgens de wettelijke definitie van 
art. 15 en 17 of art. 20 Venn.W. een V.O.F. 

39. - GEEN OPLOSSING DOOR DE ONTBINDING VAN DE ONREGELMATIG OPGERICHTE VEN

NOOTSCHAP - De ontbinding van de zonder akte opgerichte vennootschap geeft 
geen oplossing. De vereffenaar treedt dan immers noodzakelijk op voor rekening 
van de vennootschap in vereffening die overeenkomstig art. 178 Venn.W. als 
rechtspersoon voort bestaat zelfs al telt zij slechts een enkel vennoot meer. Er is 
beslist dat het niet volstaat dat deze vennoot-vereffenaar persoonlijk ingeschreven 
wordt in het handelsregister. Bij gebreke van inschrijving van de ontbonden 
vennootschap zelf, is de rechtsvordering krachtens art. 41 H. Reg.W. niet-ont
vankelijk (Kh. Antwerpen, 24 mei 1972, B.R.H., 1972, blz. 530). 

Opmerking verdient dat ook het middel van niet-ontvankelijkheid bepaald in art. 
11 Venn.W. tegengeworpen was, maar dat het onderzoek daarvan overbodig 
geacht werd. 

(8) Het valt moeilijk te begrijpen hoe men ons de verdediging van de hier verworpen oplossing in de 
schoenen schuift (vgl. VANRYN-VAN0MMESLAGHE,R.Crit. J.B., 1973, biz. 371 e.v.) terwijl op de 
meest uitdrukkelijke manier bij het gesloten systeem of systeem van typendwang aangesloten werd 
(zie T.P.R., 1967, biz. 665, eerste regel). Aileen was ik overigens zonder succes tegen bepaalde 
deducties daaruit opgekomen (zie verder nr. 42). 
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In dit geval was de ontbinding van rechtswege ingetreden als gevolg van het 
overlijden van een der vennoten. De oplossing blijft dezelfde na vrijwillige 
ontbinding. 
Ook na ontbinding is de enige oplossing het opmaken van een akte van de eerder 
bestaande vennootschap, en haar openbaarmaking (zie verder nr. 43). 

40. - GEEN OPLOSSING DOOR CESSIE VAN DE SCHULDVORDERING- Er is opnieuw een 
oplossing gezocht in de overdracht van de betwiste schuldvordering door de 
onregelmatig opgerichte vennootschap en haar vennoten, aan een van hen of aan 
een derde, of door inbreng van de schuldvordering in een geldig opgerichte 
vennootschap. 
Zoals in het vorige overzicht betoogd is, kan in dit procede geen heil gevonden 
worden vermits de cessionaris in de schoenen stapt van de cedent. 
Hetis immers duidelijk dat, met uitzondering van het in art. 1295 B. W. geregelde 
geval, de overdracht van schuldvordering de gecedeerde schuldenaar niet kan 
benadelen. Hij behoudt dus alle verweermiddelen die hij aan de cedent kon 
tegenwerpen (Cass., 13 september1973,R.W., 1973-74, kol. 997 ;Pas., 1974, I, 
blz. 31; Arr. Cass., 1974, blz. 36). 
Bij toepassing van deze regel kan de gecedeerde schuldenaar het middel van 
niet-ontvankelijkheid op grond van art. 11 Venn.W. tegenwerpen aan de cessio
naris die de schuldvordering verkregen heeft van een vennootschap waarvan de 
opiichtingsakte · op het tijdstip van de cessie niet openbaar gemaakt was (Kh. 
Brussel, 12 juni 1967, R.P.S., 1968, nr. 5405, blz. 37 met noot;- Kh. 
Oostende, 24 juni 1969, R. W., 1969-70, kol. 533; R.P.S., 1969, nr. 5516, blz. 
258). 

41. - In deze uitspraken is aan die voldoende redengeving een overbodig en 
onjuist argument toegevoegd. De cessie zou gedaan zijn om de toepassing van art. 
4 en 11 Venn.W. te omzeilen, en dus, als wetsontduiking, een ongeoorloofde 
oorzaak hebben, zodat zij geen gevolg kan sorteren. 

In het hierboven aangehaalde Brusselse vonnis werd met een niet ingehouden 
wrevel tegen wie het tegendeel hadden beweerd opgemerkt: ,qu 'il n' appartient a 
personne, ni ala doctrine d' abord, ni surtout au juge de preter une main secoura
ble aux efforts que les coupables meritant la sanction prevue, peuvent faire afin 
d'echapper aux consequenses de l'ommission ... ". 
Die overweging komt wel hard aan wanneer men bedenkt dat de daarin bedoelde 
boosdoeners drie broers waren die hun vennootschap op onbewuste wijze aange
gaan hadden, zoals een Frans auteur het opmerkte: , ,Ils se sont rnis en societe 
comme on se met en menage, sans faire de fa<;:ons et sans deranger ces messieurs 
graves et onereux que sont les notaires, les conseils, les greffiers et autres 
hommes de lois qui font peur au petit peuple artisanal et commercial" (Cham
paud, C., Societes commerciales, R. Trim. Dr. Comm., 1968, blz. 1066). 
Het Hof van Cassatie besliste met meer nuances dat, wanneer de rechter vast
gesteld had dat de overdracht van schuldvordering geschieddezonder werkelijke 
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prijs en met het enige doe! de toepassing van art. 11 te omzeilen hij die cessie, om 
reden van wetsontduiking, mocht nietig verklaren (Cass., 17 maart 1972, R. W., 
1971-72, kol. 1925; R.P.S., 1972, nr. 5715, biz. 362; Arr. Cass., 1972, 
biz. 675). 

42. - VERWERPING VAN DE OPLOSSING GESTEUND OP HET ONVOLLEDIG GEHALTE AAN 

RECHTSPERSOONUJKHEID - Een andere poging om uit het slop te geraken steunde 
op de rechtsverfijning. Het be grip rechtspersoonlijkheid is niet volledig hetzelfde 
in aile vennootschappen. M.n. heeft de vennootschap onder firma, waarover het 
hier gaat, een onvolkomen gehalte aan rechtspersoonlijkheid (T.P.R., 1964, 
biz. 93 e.v.; 1967, biz. 665 e.v.). 

Aangenomen wordt dat haar rechtspersoonlijkheid praktisch samenvalt met deze 
van de vennoten, die in werkelijkheid gezamenlijk handel drijven onder een firma 
(Cass., 15 dec., 1938,Pas., 1938, I, biz. 383;Belg. Jud., 1939, biz. 85, met 
nootL.S. ;J. Comm. Brux., 1939, biz. 153, metnootR. Piret;-Fredericq, IV, 
nr. 175, biz. 294;- Heenen, a.w., R. Crit. J.B., 1953, biz. 293). 
Daaruit was afgeleid dat de keerzijde van de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de vennoten voor de schulden van de vennootschap als voor hun eigen schulden is 
dat de schuldvorderingen van de vennootschap hun eigen schuldvorderingen zijn 
die zij gezamenlijk kunnen uitoefenen (T.P.R., 1967, biz. 666). 

Ook deze oplossing, gesteund op het onvolkomen gehalte aan rechtspersoonlijk
heid kon het Hof van Cassatie niet overtuigeii (Cass., 17 niaart 1972, R. W., 
1971-72, kol. 1925; Arr." Cass., 1972, biz. 675; R.P.S., 1972, nr. 5715, 
biz. 362;- vgl. ook: Rb. Brussel, 12januari 1971,R.P.S., 1972, nr. 5632, 
biz. 143). 

Welke ook de waarde of onwaarde van de hierboven geresumeerde constructie 
moge zijn, in ieder geval is zij overbodig geworden doordat de wetswijzigingen 
van 1973 een doeltreffende oplossing voor het probleem heeft mogelijk gemaakt. 

43. - DE OPLOSSING DOOR REGULARISATIE VAN DE NAAR DE VORM ONREGELMATIG OP

GERICHTE VENNOOTSCHAP- Tot aan de wet van 6 maart 1973 waarbij het derde lid 
van art. 4 Venn.W. is opgehevenende nieuweartikelen 13 quater en 13 quinquies 
ingevoegd zijn, kon geen enkele bevredigende oplossing gevonden worden. 
Het kon niet baten dat de naar de vorm onregelmatig opgerichte vennootschap 
geregulariseerd werd door het opmaken van een bijzonere akte, gevolgd door haar 
openbaarmaking. Weliswaar was de nadien ingestelde rechtsvordering ontvan
kelijk. Maar de verweerder kon op tegenvordering de vennootschap ex tunc doen 
nietig verk:laren zodat de tegen hem ingestelde rechtsvordering ongegrond was 
aangezien de nietigheid van de rechtspersoon ten gevolge had dat de jegens deze 
aangegane verbintenissen nietig waren (vgl. VanRyn, I, nr. 387, biz. 274;
VanOmmeslaghe,a.w., J.T., 1957, biz. 714, tweedeenderdekol.;Fredericq, 
V, nr. 152, biz. 258). 
Sedert de wetswijziging van 1973 is de regularisatie van de naar de vorm 
onregelmatig opgerichte vennootschap doeltreffend geworden (vgl. in die zin 
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ook: Limpens, A., a.w., R. Crit. J.B., 1970, biz. 238 e.v.;- Van derHaegen
Verbraeken, a.w., J.T., 1974, biz. 135, randnummer 42;----' Simont, L:, La loi 
du 6 mars 1973 ... , R.P.S., 1974, nr. 5812, biz. 229, randnr. 103; -Neiissen, 
J.M., noot onder Luik, 18 juni 1973, R.P.S., 1974, nr. 5795, biz. 147). 

Nadat de vennoten een bijzondere akte opgemaakt hebben van de tussen hen 
bestaande vennootschap, kunnen zij deze openbaar maken, met inschrijving van 
de vennootschap in het H.Reg. 

De na de bekendmaking van deze akte ingesteide vordering is ontvankelijk 
aangezien art. 11 Venn.W. en art. 41 en 42 H.Reg.W. geen toepassing meer 
kunnen vinden. 

Anders dan onder het vroegere recht kan de schuidenaar niet meer, op tegenvor
dering, de zonder akte opgerichte vennootschap doen nietig verkiaren vermits de 
grond van nieti~heid niet meer bestaat. 
Een nietigverklaring ex tunc is immers niet meer mogeiijk. Mocht, in een 
ongerijmde onderstelling, nog aan nietigheid gedacht worden, dan zou deze 
nietigheid geen afbreuk doen aan de geldigheid van de tegenover de vennootschap 
aangegane verbintenissen (art. 13 quinquies, tweede lid Venn.W.). 

Het moet echter met nadruk onderstreept worden dat deze reguiarisatie siechts 
mogelijk is door het opmaken en openbaar maken van een akte waarblj de 
bestaande vennootschap wordt vastgesteid. 

Indien de partijen integendeei een nieuwe vennootschap onder eep andere rechts
vorm zouden opriGhten,- bv. een P-.-V~B .A.-, danzou deschuidvordering van 
de eerder bestaande, onregeimatig opgerichte vennootschap daaraan moeten 
overgedragen of daarin ingebracht zijn, en zouden de verweermiddelen van 
niet-ontvankelijkheid steeds kunnen tegengeworpen worden aan de ven
nootschap-cessionaris (zie hoven nr. 40). 

Een geidige oplossing is echter wei de vaststelling in een zeifde akte van de eerder 
bestaande V. 0 .F. en haar omzetting in een vennootschap van een andere rechts
vorm bv. een P. V. B.A. Deze omzetting brengt immers geen verandering in haar 
rechtspersoonlijkheid die onder de nieuwe vorm biijft voortbestaan (art. 165 
Venn.W.), onverminderd de hoofdeiijke aansprakelijkheid van de vennoten voor 
de verbintenissen die v66r de omzetting zijn aangegaan (art. 173 Venn.W.). 

Deze reguiarisatie van de zonder akte opgemaakte vennootschap blijft de enige 
opiossing, zeifs indien zij reeds ontbonden was. Zij biijft dan immers ais een 
rechtspersoon bestaan voor haar vereffening (art. 178 Venn. W.). Aan de veref
fenaar die orgaan is van de ontbonden vennootschap kunnen dezeifde verweer
middelen worden tegengeworpen ais tegen de vennootschap v66r haar Qntbinding 
(Kh. Antwerpen, 24 mei 1972, B.R.H., 1972, biz. 530; zie boven nr. 39). 

44. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN VAN DE ONREGELMATIG OPGERICHTE 

VENNOOTSCHAP- Aan de andere kant volgt uit de vaststelling dat tussen de samen 
handeidrijvende personen een V.O.F. bestaat, dat zij hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de aangegane verbintenissen (art. 17 Venn.W.). 

Om de vennoten in die hoedanigheid aan te spreken moet de vennootschap in 
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beginsel eerst veroordeeld zijn overeenkomstig art. 189 Venn.W. Wanneer de 
verweerders echter deze bepaling niet inroepen kan zij niet ambtshalve door de 
rechter worden toegepast (Kh. Brussel, 28 november 1969, B.R.H., 1971, blz. 
62; R.P.S., 1972, nr. 5704, blz. 321). 

N adat een van deze person en failliet is verklaard wordt de andere die te zamen met 
hem had gehandeld, ter zake zijn echtgenote, eveneens failliet verklaard (Kh. 
Dendermonde, 20 januari 1971, B.R.H., 1972, blz. 357). 

Weliswaar kan tegen die oplossing, toegepast op het geval van echtgenoten die 
samen handeldrijven, een beroep gedaan worden op art. 10 W.Kh. Daarin is 
bepaald dat de gehuwde vrouw die met haar echtgenoot samenwerkt, geacht 
wordt'slechts de medewerkster te zijn van haar man en niet diens vennote. Dit 
vermoeden is echter weerlegbaar en moet wijken voor de vaststelling dat de 
vrouw derwijze is opgetreden dat derden mochten aannemen dat zij zich persoon
lijkmethaarechtgenootheeft verbonden (Cass., 28 mei 1965,Pas., 1965, I, blz. 
1048; R. W., 1965-66, kol. 1306; - vgl. Weyts, L., Samen handeldrijvende 
echtgenoten. T.P.R., 1977, blz. 223 e.v.). 

Op die grond werd op verzoek van de curator van de faillietverklaarde man, het 
faillissement van diens echtgenote uitgesproken (Kh. Brussel, 20 januari 1972, 
R.P.S., 1972, nr. 5689, blz. 249;- anders, tenaanzien van de feiten, in hoger 
beroep: Brussel, 19 dec. 1972, R.P.S., 1973, nr. 5731, blz. 34). 

45. - SCIDJNVENNOOTSCHAP- Wanneer de derde op het bestaan van een zonder 
akte opgerichte vennootschap een beroep doet, om op grond daarvan betaling te 
vorderen tegen een van haar oorspronkelijke vennoten kan het bewijs volstaan 
van een schijnvennootschap (societe apparente). 

Nochtans moet dan vaststaan, niet aileen dat een schijn van vennootschap be
stond, en dat die schijn aan de aangesproken persoon toe te reken is, maar 
bovendien dat de derde op het tijdstip waarop gehandeld is, zijn doen of laten in 
vertrouwen op die schijn had afgestemd. 

De wederpartij van een P.V.B.A. vorderde na haar faillietverklaring betaling 
tegen een van haar vennoten op grond van de bewering dat tussen die vennoot en 
de P.V.B.A. een V.O.F. zonder geschrift was aangegaan. 

Na onderzoek van de feitelijke omstandigheden werd die vordering terecht 
afgewezen. 

W anneer de wederpartij van eeri vennootschap een persoon die in werkelijkheid 
geen hoofdelijk aansprakelijke vennoot is, aanspreekt op grond van de schijn dat 
tussen deze persoon en de schuldenaar een vennootschap bestond, moet bewezen 
worden dat die schijn bestond op het tijdstip waarop gehandeld is, en dat in 
vertrouwen op die schijn is gehandeld (Kh. Brussel, 26 okt. 1966, R. W., 
1967-68, 857; R.P.S., 1969, nr. 5464, blz. 14, met noot J. Tulkens). 
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NIETIGVERKLARING VAN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

46. - RECHTSGEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID VAN EEN VENNOOTSCHAP MET RECHTS

PERSOONLIJKHEID - Volgens de rechtbank te Antwerpen zou de nietigverklaring 
van een P.V.B.A. ten gevolge hebben datal de door de vennootschap verrichte 
rechtshandelingen nietig zijn en dat de in die vennootschap ingebrachte goederen 
de eigendom gebleven zijn van de inbrenger. De in pandgeving door de nietige 
vennootschap gedaan zou ook nietig zijn. De rechtbank overweegt dat de pand
nemer de bescherming van art. 2279 B. W. slechts geniet wanneer de inpand 
gegeven goederen aan een ander eigenaar dan de pandgever behoren. Deze 
bepaling vindt geen toepassing nude rechthandeling van in pandgeving nietig zou 
zijn we gens de nietigheid van de pandgevende vennootschap (Rb. Antwerpen, 13 
mei 1975,R.W., 1975-76, kol. 807). 
Deze oplossing die in beginsel juist was v66r de wetswijziging van 6 maart 1973 
rniskent zeker de nieuwe regels die bij de wet van 6 maart 1973 ingevoegd zijn in 
de art. 13 quater en 13 quinquies Venn.W. (9). 

Krachtens deze bepalingen moet de nietigheid van de vennootschap door een 
constitutiefvonnis uitgesproken worden (art. 13 quater Venn.W.). De nietigheid 
doet op zich zelf geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de verbintenissen door 
of tegen de vennootschap aangegaan (art. 13 quinquies, tweede lid Venn.W.). 
Deze restrictie (op zich zelf) is zeer belangrijk. De verbintenissen van oftegen de 
nietige vennootschap kunnen door een andere grond van nietigheid aangetast zijn 
dan de nietigheid van de vennootschap zelf. Een nietigheidsgrond die vaak van 
betekenis kan zijn is de pauliaanse nietigheid van de inbreng in vennootschap 
(vgl. Ronse, J.,a.w., nr. 140, blz. 68 e.v. ennr. 160, blz. 76;-vgl. over de 
pauliaanse nietigheid van de inbreng: T.P.R., 1967, blz. 637 randnr. 13;- zie 
verder: Cass., Fr., 19 april1972,J. Soc., 1973, blz. 81 metnootH.C.; -Cass., 
Fr., 27 februari 1973, R. Not. B., 1974, blz. 157). 
Opmerking verdient ook dat de pauliaanse nietigheid van een inbreng kan inge
roepen worden tegen een nietige vennootschap, oak na haar nietigverklaring. De 
nietig verklaarde vennootschap blijft blijkens art. 13 quinquies en art 178 
Venn.W. immers als een rechtspersoon bestaan voor haar vereffening (Simont, 
L., La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5812, blz. 225). 
De rechten van de derden die de ingebrachte roerende goederen te goeder trouw in 
eigendom of pand verkregen hebben kunnen niet aangetast worden door de 
pauliaanse nietigheid van de inbreng waaraan zij niet medeplichtig waren (Pla
niol-Ripert-Esmein (eerste druk), VII, nr. 959, blz. 262). 

(9) Weliswaar was de vennootschap v66r de in werkingtreding van de nieuwe wet opgericht, maar 
deze wet heeft exclusieve werking. Zij moet dus toegepast worden wanneer de nietigheid van een 
eerder opgerichte vennootschap ingeroepen wordt na haar in werkingtreding (vgl. RONSE, J., De 
vennootschapswetgeving 1973, nr. 434, blz. 227). 
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47. _:___ HAND HAVING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE NIETIGE VENNOOTSCHAP 

-In een overbodige beschouwing zegde het Hof van Cassatie dat de V. 0 .F. die 
wegens ontbreken van een oprichtingsakte nietig is, een rechtspersoon is onder
scheiden van de persoon van de vennoten, , ,zolang deze haar nietigverklaring niet 
gevorderdhebben" (Cass., 17 juni 1976,J.T., 1976, blz. 696;R.W., 1976-77, 
2141; Arr. Cass., 1976, blz. 1158). 
Deze laatste zinsnede is letterlijk ontleend aan de motivering van het arrest van 17 
mei 1968 (Pas., 1968, I, blz. 1083, tweede kol.;- zie boven nr. 37). 

In laatstgenoemd arrest was die beschouwing conform aan het toen ten tijde 
geldende recht nl. art. 4, derde lid Venn. W. Dit lid is echter opgeheven bij de wet 
van 6 maart 1973. In de plaats daarvan zijn de nieuwe art. 13 quater en 13 
quinquies getreden, waardoor de aangehaalde beschouwing onjuist is geworden. 
De zonder akte opgerichte vennootschap blijft niettegenstaande de nietigheid 
waardoor zij aangetast is overeenkomstig art. 178 Venn. W. een rechtspersoon na 
de vordering tot en na de uitspraak van nietigverklaring zolang haar vereffening 
niet gesloten is. 

48. - DE NIETIGE VENNOOTSCHAP IN HET PROCES- ZOGENAAMD ONBESTAANDE VEN

NOOTSCHAP - Een N. V. beweerde eigenaar te zijn van ten laste van een andere 
N. V. in beslag genomen voorwerpen, en stelde een vordering tot revindicatie in 
tegen de beslaglegger. Laatstgenoemde voerde aan dat de eisende vennootschap 
fictief was, wat door een strafrechtelijk informatieonderioek werd bewezen. Het 
Hof oordeelde dat de verweerder het geveinsd karakter van de eisende ven
nootschap bij wijze van exceptie kon tegenwerpen, zonder een tegenvordering tot 
nietigverklaring te moeten instellen. Uit het bewijs van de simulatie van de 
oprichtingsakte vloeit volgens het Hof voort dat , ,de tegenstelbaarheid van het 
bestaan" van de daarbij opgerichte vennootschap wegvalt. 
De vordering van de , , onbestaande' ' vennootschap werd ontoelaatbaar verklaard 
we gens ontbreken van de hoedanigheid om in rechte op te treden en de , ,onbe
staande" partij werd tot de kosten veroordeeld (Antwerpen, 3 nov. 1975,R.W., 
1975-76, kol. 1378; R.P.S., 1976, nr. 5879, blz. 44). 
Zoals verder zal blijken kan de beslissing van het Antwerpse arrest op andere 
gronden bijgetreden worden. De redengeving van het arrest is echter niet in 
overeenstemming met de art. 13 quater en 13 quinquies Venn.W. ingevoegd bij 
de wet van 6 maart 1973 en ,waarbij het rechtsstatuut van de nietige vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid is geregeld(10). 
Dat ·er ter zake bij de oprichting van de eisende N. V. absolute simulatie of 
veinzing plaats had, is door het arrest ten aanzien van de feiten vastgesteld. 
Daaruit vloeit voort dat de N.V. nietig is. Zij is het op twee van de gronden van 
nietigheiddie voorde N.V. endeP.V.B.A. inhetnieuwe art. 13 terVenn.W. op 
limitatieve wijze zijn vastgesteld. Vooreerst was haarwerkelijk doel (het onttrek-

( 10) De nieuwe wet moest toegepast worden op een eerder opgerichte vennootschap aangezien zij 
exclusieve werking heeft (zie boven, nr. 47). 
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ken van de goederen van de beslagen N. V. aan de greep van haar schuldeisers) 
strijdig met de openbare orde (art. 13 ter, 3° Venn.W.;- m.b.t. deze nietig
heidsgrond, zie Ronse, J. ,De vennootschapswetgeving 1973, nr. 156 bis, blz. 74 
e.v.). Vervolgens, vermits er volstrekte veinzing was, was er geen enkel geldig 
verbonden oprichter art. 13 ter, 4° Venn.W.;- m.b.t. deze grond van nietig
heid: zie Ronse, J., a.w., nr. 163 e.v., blz. 78 e.v.). 

Volgens art. 13 quater Venn.W. moet de nietigheid van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid echter door een constitutieve rechterlijke beslissing tegen 
die vennootschap uitgesproken worden. 

De nietigheid van de eisende vennootschap kan dus niet bij wijze van exceptie 
tegengeworpen worden, maar alleen bij tegenvordering, tenzij de rechter ze 
ambtshalve uitspreekt, wanneer de grond van nietigheid, zoals ter zake, de 
openbare orde raakt. 

Een.declaratieve vaststelling met werking ex tunc is niet mogelijk; de constitu
tieve rechterlijke beslissing waarbij de vennootschap nietig verklaard wordt heeft 
werking voor het toekomende alleen (vgl. Ronse, J., a.w., nrs. 192 e:v., blz. 96 
e.v. ;- Simont, L. ,La loi du 6 mars 1973 ... ,R.P.S., 1974, nr. 5812, blz. 218, 
randnr. 95). 
Deze rechterlijke nietigverklaring heeft blijkens art. 13 quinquies Venn. W. 
dezelfde gevolgen als een ontbinding. M.a. w. de nietig verklaarde vennootschap 
blijft als rechtspersoon bestaan voor haar vereffening overeenkomstig art. 178 
Venn.W. 
Zij behoudt dus de hoedanigheid om als eiseres of verweerster partij te zijn in het 
proces. De eerder door of tegen haar verrichte proceshandelingen zijn als zodanig 
geldig (vgl. Ronse, J., a.w., nr. 217, blz. 110;- Simont, L., a.w., blz. 224 
e.v., randnrs. 98 e.v.). Eerst na de nietigverklaring wordt zij door haar veref
fenaar(s) vertegenwoordigd die het geding zonder meer voortzetten, zonder dit te 
moeten hervatten (zie verder nr. 87). 
Uit wat vooraf gaat mag echter niet worden afgeleid dat de rechtsvordering 
ingesteld door de fictieve vennootschap steeds toelaatbaar is. 

Weliswaar bepaalt art. 13 quinquies, tweede lid Venn. W. dat de nietigheid van de 
vennootschap op zich zelf geen afbreuk doet aan de geldigheid van de door of 
tegenhaar aangegane verbintenissen. Zoals reeds opgemerktis (zie bovennr. 46) 
zijn de woorden ,op zich zelf" in deze bepaling belangrijk. De eisende ven
nootschap was opgericht om, in strijd met art. 7 en 8 Hyp.W. die van openbare 
orde zijn, de goederen van de beslagene aan de greep van haar schuldeisers te 
ontrekken. Dientengevolge was haar belang onrechtmatig en moest haar vor
dering op die grond niet toelaatbaar verklaard worden overeenkomstig art. 17 
Ger. W. en het algemeen beginsel.fraus omnia corrumpit (vgl. De Page, I, nr. 92, 
blz. 116 en nr. 93, 15°, blz. 132). 

49. - Volgens het besproken arrest moest de fictieve vennootschap als onbe
staand behandeld worden. Mocht dit zo zijn, dan kon zij bezwaarlijk tot de kosten 
veroordeeld worden. 

720 



.Een veroordeling kan immers slechts uitgesproken worden tegen een procespartij 
die juridisch bestaat. 

Maar is het wei zo dater naast nietige vennootschappen plaats is voor onbestaande 
of non-existente vennootschappen? 

Door onbestaande vennootschap wordt bedoeld de vennootschap waarvan de 
oprkhting door een zodanig gebrek is aangetast dat de oprichtingshandeling geen 
enkel rechtgevolg heeft kunnen sorteren, zelfs al blijft elk inroepen van haar 
nietigheid uit. 

De vraag moet hier niet besproken worden of het Belgisch recht in het algemeen 
nog onbestaanbaarheid van een rechtshandeling als de meest radikale vorm van 
nietigheid kent. Zoals bekend heeft de eerste E.E.G.-Richtlijn bij de limitatieve 
opsomming van de nietigheidsgronden voor de N.V. en deP.V.B.A. metzoveel 
woorden daaronder ook de gronden van onbestaanbaarheid begrepen: , ,Buiten 
deze gevallen van nietigheid geldt er voor de vennootschappen geen enkele grond 
van onbestaanbaarheid (inexistence), van absolute nietigheid, van relatieve 
nietigheid of van vernietigbaarheid" (art. 11, laatste lid). 

De uit de Richtlijn voortvloeiende gelijke behandeling van de nietige en van de 
non-existente vennootschap was door de ontwerpers van de Belgische aanpas
singswet van 6 maart 1973 zo evident dat zij het opnemen van de hierboven 
aangehaalde tekst van de Rkhtlijn in de tekst van de wet als overbodig be
schouwden zodat hij als het ware pro memorie slechts in de toelichting tot het 
ontwerp vermeld werd (Gedr. Stukken, Kamer 700, [1969-70], nr. 1, blz. 20). 

Met verwijzing naar deze passus uit de memorie van toelichting, en vooral op 
grond van de beschouwing dat de aanpassingswet conform aan de Rkhtlijn moet 
gei:nterpreteerd worden, bestaat geen mogelijkheid om de non-existentie van een 
N.V. of een P.V.B.A. vast te stellen. 

Zulks wordt ook aangenomen door diegenen die het be grip van de onbestaanbare 
rechtshandeling verder willen hanteren (aldus: Simont, L., a.w., blz. 204, 
randnr. 83)(11). 
Een heel andere vraag wordt gesteld i. v .m. de proceshandeling die verricht is ten 
verzoeke van of tegen een vennootschap waarvan het bestaan ontkend en niet 
bewezen is. In zodanig geval moet het bestaan van de vennootschap bewezen 
worden door degene die op dit bestaan een beroep doet (vgl. Ronse, J., a.w., nr. 
198, biz. 99). 
Zo moet wie beweert ook bewijzen wanneer hij een vennootschap laat dagvaarden 
die tussen A en B zou bestaan. Bij gebreke van bewijs van dit betwiste feit is de 
rechtsvordering tegen de beweerde vennootschap niet ontvankelijk (Arbrb. Gent, 
22 november 1974, R.W., 1975-76, kol. 1584). 

Is een rechtsvordering ingesteld ten verzoeke van een vennootschap met rechts
persoonlijkheid, waarvan het bestaan ontkend wordt, dan wordt dit bestaan in 

(11) De vraag kan dus slechts belang hebben m.b.t. de andere vennootschapsvormen die niet door de 
Richtlijn beheerst zijn. 
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algemene regel bewezen door de openbaarmaking van baar opricbtingsakte in de 
bijlangen van bet Staatsblad. Ontbreekt die openbaarmaking dan wordt de recbts
vordering niet ontvankelijk verklaard op verzoek van de tegenpartij (art. 11 
Venn.W.), zelfs al kon bet bestaan van de vennootscbap met andere middelen 
bewezen worden. 

50. - DERDENVERZET TEGEN HET VONNIS VAN NIETIGVERKLARING VAN EEN VEN

NOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID - In bet vorig overzicbt is bet arrest van 
bet Hof van Cassatie van 20 april 1966 besproken waarin beslist was dat een 
recbterlijke uitspraak waarbij een vennootscbap nietigverklaard is, niettegen
staande de relativiteit van bet recbterlijk gewijsde, aan derden kan tegengeworpen 
worden (T.P.R., 1967, blz. 673 e.v., randnrs. 82 e.v.). 

De oplossing die t. a. v. bet toen geldende recbt enigszins moeizaam verantwoord 
was op grond van bet onderscbeid tussen de exceptie van bet gewijsde en de 
bewijskracbt van bet vonnis, is nu in de wet bepaald en uitgewerkt (art. 13 quater 
Venn.W. ingevoegd bij de wet van 6 maart 1973). De uitspraak waarbij een 
vennootscbap met recbtspersoonlijkheid wordt nietigverklaard beeft een con
stitutief karakter. Zij kan aan derden eerst tegengeworpen worden vanaf baar 
bekendmaking overeenkomstig art. 12, § 1, 5° Venn.W. In betzelfde arrest van 
20 april1966 werd gewezen op de mogelijkheid voor de derde aan wie een vonnis 
van nietigverklaring wordt tegengeworpen om daartegen derdenverzet te doen. 
En zo geschiedde in dezelfde zaak na verwijzing. 

De fiscus waartegen de nietigbeid van een P.V.B.A. uitgesproken door de 
recbtbank van koopbandel was tegengeworpen, stelde met succes incidenteel 
derdenverzet in overeenkomstig art. 1125 Ger.W. voor bet Hof van beroep, 
fiscale kamer. 
Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening met de bescbouwing dat bet Hof 
van beroep, fiscale kamer, als recbter ,die de meerdere is" t.o.v. de recbtbank 
van koopbandel kennis kan nemen van een incidenteel derdenverzet. 
Door , ,recbter die de meerdere is'' wordt immers niet bedoeld de recbter die in 
boger beroep kennis neemt van de gescbillen waarvan de recbter die bet vonnis 
waartegen bet derdenverzet is gericbt, in eerste aanleg kennis neemt, maar wei de 
recbter die een boger plaats inneemt in de gerecbtelijke bierarcbie (Cass., 7 
februari 1975,R.W., 1974-75, kol. 2654;Arr. Cass., 1975, blz. 642 ;J.T., 1975, 
biz. 396; R.P.S., 1975, nr. 5834, biz. 83). 
De twee bier aangebaalde arresten die in dezelfde zaak gewezen zijn, zijn van 
belang voor bet leerstuk van bet derdenverzet in bet algemeen (vgl. Lepaige, 
Rechtsmiddelen, nrs. 170 e.v., biz. 171 e.v.). 

M.b:t. de nietigverklaarde vennootscbap zijn zij ecbter goeddeels voorbijge
streefd door bet nieuwe statuut van de nietige vennootscbap sedert de wetswijzi
ging van 1973, waarbij de nietigbeid ex tunc is afgescbaft (zie Ronse, J., De 
Vennootschapswetgeving 1973, biz. 104, nr. 206). 
De nietigbeid van een bandelsvennootscbap met recbtspersoonlijkheid wordt 
immers niet meer verklaard en evenmin door bet vonnis bewezen. Zij wordt bij 
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een constitutiefvonnis uitgesproken met werking voor het toekomende, waardoor 
de vennootschap als rechtspersoon in liquidatie gehandhaafd wordt. De derde 
wiens rechten tegen de nietigverklaarde vennootschap door die nietigverklaring 
niet aangetast zijn (art. 13 quinquies Venn.W.) zal daardoor meestal niet bena
deeld zijn(12). 

51. - NIETIGE VENNOOTSCHAP EN DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -

In de vorige overzichten was op grand van het toen geldende recht de voorkeur 
gegeven aan de rechtspraak waarin de fictieve vennootschap, m.n. diegene die 
door volstrekte simulatie aangetast was, ex tunc nietigverklaard werd (T.P.R., 
1964, biz. 96, randnrs. 47 e.v.; T.P.R., 1967, blz. 669, nr. 77). 
Als gevolg van de reeds bij herhaling besproken wetswijziging omtrent de 
nietigheid van de handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid moet die 
opvatting verlaten worden. 
De handhaving, ten behoeve van de schuldeisers van de nietigverklaarde ven
nootschap, van haar afgescheiden vermogen noopt er toe deze problemen anders 
aan te pakken en op te lassen, nl. op grand van de doorbraak van aansprakelijk
heid of ter zijdestelling van de (beperkte) aansprakelijkheid. Deze leer vindt zoals 
verder zal blijken ook toepassing buiten de gevallen van nietigheid en komt dus in 
een afzonderlijke afdeling ter sprake (zie verder nrs. 129 e.v.). 

52. - VEREFFENING VAN DE NIETIG VERKLAARDE VENNOOTSCHAP- HANDHA VING VAN DE 

ONDERNEMING- Reeds v66r de. wetswijziging van 1973 is beslist dat in geval van 
nie~igverklaring van een vennootschap, het belang van de daarbij betrokken 
partijen en niet het minst het algemeen belang kan vereisen dat de ondememing 
van de nietige vennootschap zal gehandhaafd worden. 
Daartoe bestaat inzonderheid aanleiding wanneer de nietigverklaring gevorderd 
is op de enkele grond van een vormgebrek in de oprichting van de vennootschap 
(vgl. Kh. Antwerpen, 17 juli 1958, R. Crit. J.B., 1959, blz. 359, met noot De 
Bersaques; R.P.S., 1960, nr. 4901, biz. 168). 
In dezelfde lijn ligt een belangwekkend vonnis van de rechtbank te Charleroi van 
25 februari 1972 (R.P.S., 1972, nr. 5703, biz. 311 met noot P.C.). 

De Charleroise rechtbank nam het niet dat een bloeiende ondememing in het 
nadeel van de vierhonderd tewerkgestelde personen en van de gerechtigden zelf 
zou tenietgaan omdat de vennoten, als verwanten geen akte opgemaakt hadden 
van hun vennootschap. Dientengevolge verleende bet vonnis aan de vereffenaar 
van de nietig verklaarde vennootschap aile bevoegdheden bepaald in art. 181 en 

(12) Opmerking verdient ook dat bij de wet van 6 maart 1973 aan art. 1128 Ger.W. een lid is 
toegevoegd krachtens welk het derdenverzet tegen een rechterlijke beslissing waarbij een ven
nootschap met rechtspersoonlijkheid is nietigverklaard niet meer ontvankelijk is na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van die rechterlijke beslissing 
overeenkomstig art. 12, § 1, 5" Venn.W. 
Deze nieuwe bepaling was nog niet in werking getreden op het tijdstip waarop de rechter over het 
derdenverzet uitspraak deed. 
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182 Venn.W. In het bijzonder werd hierbij de bevoegdheid verleend om de 
ondememing voort te zetten en het he1e vermogen van de vennootschap in te 
brengen in een nieuwe vennootschap op te richten tussen de vennoten die daaraan 
willen dee1nemen. 
Aan de andere gerechtigden, die zu1ks weigerden zou de waarde van hun aandeel 
in de nietigverklaarde vennootschap uitgekeerd worden. 

Het besproken vonnis kwam tot die oplossing op grond van de beschouwing dat 
blijkens het thans bij de wet van 6 maart 1973 opgeheven derde lid van art. 4 
Venn.W., de nietigheid wegens vormgebrek, uitgesproken op verzoek van een 
vennoot, eerst vanaf de daartoe strekkende vordering uitwerking had, en derha1ve 
als een ontbonden vennootschap diende vereffend te worden. 
Reeds onder het vroegere recht heeft deze oplossing bijval gekregen (VanRyn
Van Ommeslaghe, R. Crit. J.B., 1973, biz. 560 e.v.). 

Sedert de inwerkingtreding van art. 13 quater en 13 quinquies Venn.W. inge
voegd bij W. 6 maart 1973 is deze oplossing als het kan nog duidelijker gewor
den. 
Onverminderd de daarbij geschapen mogelijkheid om de nietigheid van de door 
een vormgebrek aangetaste vennootschap te helen (zie hoven nr. 43) is het ook 
mogelijk de ondememing van de vennootschap na haar nietigverklaring in stand 
te houden. 
Krachtens de aangehaalde bepalingen heeft de nietigverklaring uitwerking voor 
het toekomende, met dezelfde gevolgen als van een ontbinding. 
Weliswaar schijnt uit art. 13 quinquies, derde lid voort te vloeien dat de rechter de 
wijze van vereffenen onder de vennoten niet zou kunnen vaststellen indien de 
nietigheid uitgesproken is wegens vormgebrek. 
Elders werd reeds uitvoeriger uiteengezet dat deze onduidelijke tekst behoefte 
heeft aan interpretatie in die zin dat de rechter, ingeval van nietigheid we gens.. 
vormgebrek, de uitkering onder de vennoten van het liquidatieoverschot niet 
anders kan regelen dan volgens de naar de vorm nietige statuten, en bij gebreke 
daarvan volgens de suppletieve bepalingen van het B.W. 
De aangehaalde bepaling sluit niet uit dat de rechter de wijze van vereffening kan 
bepalen die de vaststelling van het liquidatieoverschot voorafgaat, inzonderheid 
m. b. t. de modaliteiten van het te gelde maken van het actief (Ronse, J., De 
vennootschapswetgeving 1973, nrs. 244 en 245, biz. 122 e.v.;- vgl. Simont, 
L., La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, biz. 228 e.v.)(13). 

(13) Het is niet helemaal duidelijk in hoever L. Simont afwijkt van de voorgestelde interpretatie. Na 
de verwerping ervan op biz. 228, blijkt hij ze op biz. 229 bij te treden, met verwijzing in voetnoot 515 
naar het hier besproken Charleroise vonnis. 
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AFDELING 5 

OPENBAARMAKING VAN AKTEN 

53. - INROEPENVANNIET-OPENBAARGEMAAKTEAKTENENGEGEVENS-DERDENINDEZIN 

VAN ART. 10, § 4 EN ART. 12, § 4- Krachtens art. 10, § 4 en art. 12, § 4 Venn.W. 
kunnen de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking bij de wet is voorge
schreven, eerst tegen derden worden ingeroepen vanaf de dag van de voorge
schreven bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, tenzij de 
vennootschap bewijst dat die derden er vroeger kennis van droegen. 

In het vorig overzicht is een belangrijk arrest van het Hof van Cassatie besproken 
waarin een definitie gegeven werd van het be grip derde voor de toepassing van 
dezeregel (Cass., 17 september 1965, zie vorig overzichtT.P.R., 1967, biz. 678, 
randnr. 89). Elders is uiteengezet dat deze rechtspraak een goed uitgangspunt 
geeft voor een definitie van bet be grip van de derden die beschermd zijn door de 
bij de wet van 6 maart 1973 gewijzigde art. 10 en 12 Venn.W. (Ronse, J., De 
vennootschapswetgeving 1973, nr. 39 e.v., biz. 20 e.v.). 

Tijdens de door dit overzicht bestreken periode heeft het Hof van Cassatie 
opnieuw de vraag behandeld welke de beschermde derden zijn (Cass., 25 sep
tember 1969, Pas., 1970, I, biz. 83 met noot W.G. ;R.W., 1969-70, kol. 754; 
Arr. Cass., 1970, biz. 94). 

De redengeving van dit arrest is waarschijnlijk op heel de lijn achterhaald door de 
nieuwe wetgeving. 

In de eerste plaats is het arrest voorbijgestreefd door het toen reeds in werking 
getreden art. 703 Ger.W. dat echter niet kon toegepast worden, zoals heel 
oordeelkundig uiteengezet werd in de noot W.G. in de Pasicrisie. M.b.t. de 
openbaarmaking van akten is het arrest zeker voorbijgestreefd door de wet van 6 
maart 1973 waarbij het verschil vanredactie tussen art. 11 (oud) Venn.W. en art. 
12 (oud) Venn.W. weggewerkt is. 

In het arrest van 25 september 1969 is beslist dat de tegenpartij in het proces een 
derde is aan wie het niet openbaar gemaakte ontslag van een lid van de raad van 
beheer niet kan worden tegengeworpen. Daaruit werd afgeleid dat een proces
handeling ten name van een N.Y. niet geldig verricht was wanneer zij verricht 
was ten verzoeke van haar raad van beheer zonder opgaaf van het lid dat ontslag 
genomen had, terwijl dit ontslag niet openbaar gemaakt was. Deze oplossing 
steunde op het verschil inredactie tussen het oude art. 11, derde lid Venn.W. dat 
op de oprichtingsakte betrekking had en het oude art. 12 Venn.W. dat de latere 
akten betrof (zie de redengeving in Pas., 1970, I, biz. 87). Inderdaad kwamen de 
woorden ,tiers qui auront traite avant la publication" aileen voor in art. 11 
Venn.W. Die woorden ontbraken in het oude art. 12. Het kan de redacteurs van 
het besproken arrest ontgaan zijn dat het Hof van Cassatie eerder in zijn arrest van 
17 september 1967 voor de toepassing van het oude art. 12 Venn.W. het 
onderscheid niet gemaakt heeft dat, op grand van het verschil in redactie tussen de 
oude art. 11 en 12 Venn.W. wei gemaakt was in het arrest van 1969. Dit laatste 
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arrest is dan ook terecht afgekeurd (Simont, L., La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 
1974, nr. 5786, blz. 24, randnr. 25). 

Inmiddels is de regel van de niet tegenstelbaarheid van niet openbaar gemaakte 
aktenengegevens op gelijke wijze geformuleerdindenieuwe art. 10, § 4 en 12, § 
4 Venn.W., zoals die gewijzigd zijn bij de wet van 6 maart 1973. 

Tot een onderscheid zoals in het besproken arrest van 1969 gemaakt is kan zeker 
geen aanleiding meer bestaan. Zowel m. b. t. de tegenstelbaarheid van de oprich
tingsakte als van openbaar te maken latere akten en gegevens, zijn slechts derden 
diegenen die geen vennoten zijn noch hun algemene rechtsverkrijgende of recht
verkrijgende onder algemene titel, geen organen ofleden van collegiale organen, 
en die bovendien met de vennootschap of haar vennoten dan wel haar organen in 
die hoedanigheid in een rechtsbetrekking zijn geweest, terwijl het kennisdragen 
van de openbaar te maken akten, feiten of gegevens van betekenis kon zijn voor 
hun doen en laten (vgl. Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 40-41, 
blz. 20 e. v. ; - Simont, L., La loi du 6 mars 1973 modifiant la legislation relative 
aux societes commerciales, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 24 e.v., randnr. 25). 

54. - Een andere vraag is of de tegenpartij in een proces een derde is in de zin 
van art. 10, § 4 en 12, § 4 Venn.W. Naar ons gevoelen moet die vraag een 
bevestigend antwoord krijgen, zodat het besproken arrest van 1969 wat dat betreft 
moet goedgekeurd worden. Een andere mening wordt dienaangaande verdedigd 
door L. Simont in zijn bijzonder voortreffelijk commentaar van de aanpas
singswetvan 1973 (R.P .S., t.a.p.). Deze auteursteltdatde partij tegen welkeeen 
proceshandeling wordt ingeroepen geen beschermde derde is wanneer het be
twiste recht ontstaan is uit de wet of uit een onrechtmatige daad (die geen 
rechtshandeling is). Met deze auteur moet inderdaad aangenomen worden dat de 
niet-openbaar gemaakte akte die buiten proces kon tegengeworpen worden, ook 
na rechtsingang tegenstelbaar blijft. 
De vraag betreft echter de toerekening aan de vennootschap van een proces
handeling (dagvaarding, rechtsmiddel enz.) wanneer zij blijkens het exploot of 
blijkens de mededeling die overeenkomstig art. 703, derde lid Ger.W. is gedaan, 
verricht werd ten verzoeke van een orgaan waarvan de benoeming niet openbaar 
gemaakt was, of zonder de tussenkomst van de leden van dat orgaan waarvan het 
ontslag niet openbaar gemaakt was. Voor het beantwoorden van die vraag is de 
partij tegenwelke de proceshandeling verrichtis een derde in de zin van art. 10, § 
4 Venn.W. 
Voor de praktijk is de oplossing echter vrij eenvoudig. 

In de mededeling van de identiteit van de natuurlijke personen die het orgaan zijn 
of samenstellen zal zowel de vroegere samenstelling van de raad van beheer 
opgegeven worden zoals die uit de bijlagen van het Staatsblad bleek, als de 
nieuwe samenstelling die nog niet kon bekendgemaakt worden. Welke keuze de 
tegenpartij dan ook doet, blijft de vennootschap geldig vertegenwoordigd (Be
mard-Simont, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1959, blz. 74). 
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55. - De vraag is ook gesteld of de verzekeraar van de vennootschap een derde 
is in de zin van art. 12, § 4 Venn.W. (oud art. 12, tweede lid Venn.W., v66rde 
wetswijziging van 1973). 

Een schadeverzekeraar weigerde vergoeding krachtens art. 16 Verzekeringswet 
omdat de schade te wijten was aan de daad of de grove fout van de zaakvoerder 
van de verzekerde P. V .B.A. De zaakvoerder had ontslag genomen v66r de feiten 
die deze fout uitmaakten, maar dit ontslag was later in de bijlagen van het 
Staatsblad bekend gemaakt. 
Er werd beslist dat de verzekeraar een derde is in wiens belang de openbaarma
king is voorgeschreven tot vrijwaring van zijn rechten in zijn rechtsbetrekkingen 
met de vennootschap en haar vertegenwoordigers en die als zodanig mag weige
ren dat de niet-openbaar gemaakte akten hem zouden tegengeworpen worden. De 
verzekeraar van de vennootschap mocht haar zaakvoerder, niettegenstaande zijn 
nietbekendgemaakt ontslag, steeds als orgaan in functie van de verzekerde 
vennootschap beschouwen. De grove fout van die zaakvoerder mocht derhalve 
toegerekend worden aan de vennootschap (Kh. Antwerpen, 23 juni 1969, 
R .H.Antw., 1969, blz. 471, op dat punt bevestigd in hoger beroep door Ant
werpen 18 februari 1976, i.z. P.V.B.A. R. Daix t. N.V. La Fortune e.a., 
onuitgeg.). 

Een ander punt waaromtrent verschillend geoordeeld is in eerste aanleg en in 
hoger beroep betreft de vraag wanneer het vrijwillig ontslag van de statutaire 
zaakvoerder effect sorteert (zie hierover verder nr. 279). 

M.b.t. de aansprakelijkheid van beheerders voor fouten gepleegd v66r de be
kendmaking van hun ontslag, zie verder nr. 206). 

56. - Uit de regel volgens welke de akten vanaf hun bekendmaking in de 
bijlagen van het Staatsblad door derden kunnen tegengeworpen worden, zodat de 
derden de gevolgen ondergaan van het bestaan van die akten, vloeit niet voort dat 
die bekendmaking een wettelijk vermoeden doet ontstaan dat de derden werkelijk 
kennis droegen van de openbaarmaking (Cass., 5 mei 1976, Pas., 1976, I, 957; 
Arr. Cass., 1976, blz. 994). 

57. - NIET ONTVANKELUKHEID VAN DE RECHTSVORDERING VAN EEN VENNOOTSCHAP 

W AARV AN DE OPRICHTINGSAKTE NIET IS OPENBAAR GEMAAKT- De rechtsvordering die 
ingesteld wordt door de vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt is overeenkomstig de art. 6 
e.v. Venn.W. moet stranden op de exceptie van art. 11 Venn.W., indien die 
wordt tegengeworpen. Het komt aan de verweerder toe vrij te beslissen of hij al 

· dan niet bij het art. 11 bepaalde middel van niet-ontvankelijkheid tegenwerpt. De 
rechter kan dit niet van ambtswege inroepen (Brussel, 5 oktober 1975, J.T., 
1976, blz. 135;- vgl. T.P.R., 1964, blz. 98, randnr. 52). 

ledere rechtsvordering is in art. 11 Venn.W. bedoeld, m.n. ook de tegenvor
dering. 

Het feit dat de eiser de vennootschap liet dagvaarden ontneemt hem niet het recht 
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deze exceptie tegen haar tegenvordering tegen te werpen (Brussel, 20 juni 1972, 
R.W., 1972-73, kol. 1770;R.P.S., 1973, nr. 5729, blz. 30). 
Art. 11 Venn.W. belet echter niet dat de vennootschap waarvan de oprich
tingsakte niet is bekend gemaakt zich als procespartij verweert. Hoger beroep 
ingesteld door de vennootschap die zich in eerste aanleg enkel verweerde, is dus 
ontvankelijk (Brussel, 4 april1974, R.W., 1974-75, kol. 1510). 

In overeenstemming met een sedert lang gevestigde rechtspraak (Cass. 18 juli 
1884,Pas., 1884, I, blz. 292), is opnieuw beslist dathet middel van niet-ontvan
kelijkheid bepaald door art. 11 Venn. W. aileen kan tegengeworpen worden door 
derden. De door zijn vennootschap aangesproken vennoot kan haar het verzuim 
van openbaarmaking niet tegenwerpen (Brussel, 5 december 1970, J.T., 1971, 
blz. 275). 
Het bij art. 11 Venn. W. bepaalde middel van niet-ontvankelijkheid treft alleen de 
rechtsvordering die ingesteld wordt door een vennootschap waarvan de akte niet 
bekend gemaakt is. Deze exceptie kan dus niet worden tegengeworpen tegen de 
rechtsvordering die ingesteld is ten verzoeke van twee of meer natuurlijke 
personen gezamenlijk, zelfs al mocht tussen hen een vennootschap bestaan 
(Brussel, 4 maart 1967, Pas., 1967, Il,blz. 223 ;R.P.S., 1968, nr. 5404, blz. 31; 
- vgl. T.P.R., 1964, blz. 97, randnr. 31). 
Er is echter bij herhaling beslist dat art. 11 Venn.W. wel van toepassing is 
wanneer uit de procesakte, zoals ze door de rechter mag gei"nterpreteerd worden, 
moet afgeleid worden dat de vennootsGhap- die bestaat tussen de in de akte 
genoemde personen in werkelijkheid procespartij is. Zo is aangenomen dat de 
rechter de dagvaarding ten verzoeke van , ,A en B samen handeldrijvende onder 
de naam ...... '' aldus kan interpreteren dat zij van een vennootschap uitgaat 
(Cass., 28 juni 1968, R. W., 1968-69, kol. 299 ;Arr. Cass., 1968, blz. 1309;
Cass., 17 maart 1972,R.W., 1971-72, kol. 1925;R.P.S., 1972, nr. 5715, biz. 
362; Arr. Cass., 1972, blz. 675). 
M.b.t. de openbaarmaking van akten van vreemde vennootschappen zie verder 
Hfdst. XII. 

58. - In de praktijkkan een onoverkomenlijke moeilijkheid ontstaan als gevolg 
van de aanzienlijke vertraging van de bekendmaking van de akten van ven
nootschappen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Volgens art. 10, § 3, 
tweede lid Venn. W. moet de bekendmaking geschieden binnen vijftien dagen na 
de neerlegging van de akte in het vennootschapsdossier, op straffe van schade
vergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te 
wijten is. 
De bijlagen verschijnen ofwel met maanden vertraging of zij worden geanteda
teerd. 
Zo verschenen de bijlagen bij het Staatsl:llad van 22 september 1976 op 23 februari 
1977. Daarin zijn de akten bekendgemaakt die op 16 september 1971 neergelegd 
zijn. 
Deze gang van zaken is met scherpe bewoordingen in de vakpers aangeklaagd, 
maar zonder enig succes. 

728 



Het probleem gaf aanleiding tot een gerechtelijke uitspraak omtrent de rechts
vordering van een N. V. waarvan de oprichtingsakte tijdig neergelegd was, maar 
die, maanden later, de bijlagen van het Staatsblad nog niet had bereikt. 

N adat het in art. 11 Venn. W. bepaalde middel van niet -ontvankelijkheid tegen
geworpen was stelde de rechtbank de zaak uit tot na de bekendmaking in de 
bijlagen (Kh. Antwerpen, 11 dec. 1975, B.R.H., 1976, 153; R.P.S., 1977, 
nr. 5929, blz. 48)(14). 

Zulke beslissing kan moeilijk beaamd worden met inachtneming van haar moti
vering omtrent het duidelijke en imperatieve karakter van art. 11 Venn.W. De 
niet-ontvankelijkheid had moeten uitgesproken worden aangezien de bekend
making niet ·had plaatsgehad op het tijdstip waarop de rechtsvordering was 
ingesteld. 

Alles zou kunnen opgelost worden door art. 11 aldus te wijzigen oat de rechts
vordering niet ontvankelijk is indien de oprichtingsakte niet neergelegd is over
eenkomstig art. 10, § 1, vierde lid Venn.W. De neerlegging wordt bij betwisting 
bewezen door het ontvangstbewijs dat de griffier moet afleveren overeenkomstig 
art. 8 K.B. 7 augustus 1973. 

59. - OPENBAARMAKING VAN BENOEMINGEN- INDIVIDUELE DAN WEL COLLECTIEVE BE

VOEGDHEID- Blijkens art. 12, § 1, 3" d Venn.W., moet een uittreksel van de 
akten betreffende de benoeming en de ambtsbeeindiging van de beheerders van de 
N.V. en van de zaakvoerders van de P.V.B.A. openbaar gemaakt worden door 
neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier gevolgd door be
kendmaking ervan in de bijlagen van het Staatsblad. 

Aan de andere kant is in art. 54, vierde lid Venn.W. voor de N.V. en art. 130, 
vierde lid Venn.W. voor de P.V.B.A. toegestaan dat krachtens een statutaire 
clausule afgeweken wordt van de wettelijke regel van de collectieve vertegen
woordiging van de N.V. en van de individuele vertegenwoordiging van de 
P. V .B.A. In het vijfde lid van deze artikelen is de tegenstelbaarheid aan derden 
van de bedoelde statutaire clausules afhankelijk gesteld van de openbaarmaking 
bepaald in art. 10, d. w .z. de openbaarmaking van de oprichtingsakte. De Belgi
sche wetgever had nagelaten de wetgeving volledig aan te pas sen aan art. 2, 1 o, d, 
tweede lid van de eerste E.E. G. -Richtlijn volgens hetwelk uit de openbaarmaking 
van de benoeming moet blijken of de personen die de bevoegdheid hebben om de 
vennootschap te verbinden, dit aileen of slechts gezamenlijk kunnen doen. 

Aangezien de Belgische wetgeving aan de Richtlijn moet beantwoorden, is 
voorgehouden dat, niettegenstaande de leemte in art. 12, § 1, 3", d, Venn. W. in 
de bekendmaking van de benoeming zelf moet vermeld worden of de personen die 
het orgaan van de vennootschap zijn of samenstellen individueel dan wei col
lectief bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen (Ronse, J., De ven-

(14) Het nummer van het eerstgenoemde tijdschrift, waarin het vonnis gepubliceerd is, is het nummer 
van april-mei 1976, verschenen in februari 1977, waaruit blijkt dat ook elders het drukken en uitgeven 
soms Ianger duurt dan gepland was. 
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nootschapswetgeving 1973, nr. 83, blz. 41 en nr. 338, biz. 177;- Simont, L., 
a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 48). 
Op verzoek van het Duitse Bundesgerichtshof (arrest van 14 februari 1974, 
Betriebs-Berater, 1974, 808) heeft het Hof van Justitie bij arrest nr. 32/74 op 12 
november 1974 bij wijze van prejudiciele beslissing krachtens art. 177 E.E.G.
verdrag uitspraak gedaan in die zin dat volgens art. 2, 1°, d, tweede lid van de 
eerste Richtlijn, wanneer het orgaan van vertegenwoordiging uit meer dan een lid 
kan samengesteld zijn, steeds moet bekend gemaakt worden of de leden indivi
dueel dan wel collectief bevoegd zijn, zelfs al mocht een enkel zaakvoerder 
benoemd zijn, en al moet zijn individuele bevoegdheid logischer wijze uit de wet 
voortvloeien (R.W., 1975-76, 1075, met noot A.M. Colaert;R. Trim. Dr. Eur., 
1975, biz. 308, met noot R. Houin). 

Dit dictum van het Hof verdient volledige goedkeuring al wordt tegen een van de 
motieven terecht critiek geuit nl. tegen de beschouwing dat van derden geen 
volledige kennis van de wetgeving van de Lid-Staten mag worden verwacht 
(Heenen, J. ,La representation de La societe anonyme et de Ia societe de personne 
a responsabilitilimitee. Services interbancaires, 1976, nr. 11, blz. 18 e.v.). 
Aileen om de statuten hoeft de derde zich geen zorgen te maken, de wet echter 
dient hij wel te kennen (vgl. Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 
348, biz. 185). 

De beschikking van het Hof is, ongeacht die redengeving, verbindend voor de 
interpretatie van art.2, 1 o, tweedelid van de eerste E.E.G.-Richtlijn van 9 maart 
1968. 

Om aan deze interpretatie te beantwoorden is een wetsontwerp neergelegd dat na 
het tijdstip waarop dit overzicht afgesloten werd de wet van 24 maart 1978 
geworden is. Het daarbij ingevoegde laatste lid in art. 12, § 1 Venn.W. bepaalt 
uitdrukkelijk dat in het uittreksel nader opgegeven wordt of de beheerders (of 
zaakvoerders) de vennootschap kunnen verbinden door aileen te handelen, dan 
wei of ze dat slechts gezamelijk of als college kunnen doen. 

AFDEUNG6 

DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP 
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID(15) 

60. - RECHTVANDEN.V. OMINHAARNAAMGEBRUIKTEMAKENVANDENAAMVANEEN 

VENNOOT-Zoals bekend, wordthet verbod voor deN.V. om onder een firma te 
handelen, of in haar naam gebruik te maken van de naam van een vennoot, 
niettegen.staande de uitdrukkelijke bepaling van art. 27 Venn. W., door de 
rechtspraak practisch terzijde gesteld. In het vorig overzicht werd opgemerkt dat 
inbreuken op het voorschrift van art. 27 door geen bijzondere sanctie getroffen 
worden (T.P.R., 1967, biz. 681, randnr. 95). 

(15) Deze afdeling is geschreven door J.M. Nelissen. 
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Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas vestigde de aandacht 
op de gevaren die aan deze, door de rechtspraak aanvaarde maar met de wet 
strijdigepraktijkverbonden zijn (9 april1968,R.P.S., 1968, nr. 5440, biz. 177). 
Ret geschil had betrekking op een vordering tot verzet tegen de persoonlijke 
faillietverklaring van de heer S ... , als meester van de zaak van een N. V. 
, ,Routhandel S ... ''. Als een van de feitelijke gegevens die de rechtbank leidden 
tot het besluit dat de vennootschap door S ... volledig beheerst werd, haalt de 
rechtbank het feit aan dat S ... zijn naam aan de vennootschap , ,Routhandel S ... '' 
gegeven heeft, en aldus verwarring heeft gesticht in de geest van derden (m.b.t. 
zulke doorbraak van aansprakelijkheid, zie verder nrs. 130 e.v.). 

61. - RECHT OP DE NAAM- ART. 28 EN 117 VENN.W. - TOEPASSINGSSFEER- Krachtens 
art. 28 en 117Venn.W., moetendeN.V. resp. deP.V.B.A. eennaamdragendie 
verschillend is van elke andere vennootschap. Ofschoon deze bepalingen expres
sis verbis enkel van toepassing zijn op de N.V. en de P.V.B.A., zijn zij de 
neerslag 'van de algemene regel van het rechtspersonenrecht, krachtens dewelke 
de vennootschap als rechtspersoon noodzakelijk ge"identificeerd moet worden 
door een naam die haar van de andere onderscheidt (vorig overzicht T.P.R., 
1967, nr. 36, biz. 689; verg. Schricker-Francq, La repression de la concurrence 
deloyale dans les Etats membres de la Communaute Economique Europeenne, 
Dl. IV1, Belgie-Luxemburg, nr. 245, biz. 299). 

Aldus werd in de onderzochte periode de vordering tot naamwijziging van een 
N.V. tegen een Coop.V. op grond van deze algemene regel terecht gegrond 
verklaard (Kh. Oudenaarde, 26 oktober 1976,R.W., 1976-77, 1825;R.P.S., 
1977, nr. 5945, biz. 157). 
Ook werd bevestigd dat de regel kan ingeroepen worden door buitenlandse 
vennootschappen (Kh. Brussel, 11 maart 1975, R.P.S., 1975, nr. 5864, biz. 
230). Ret gaat hier om een toepassing van de algemene regel vervat in het art. 128 
van de Grondwet krachtens hetwelk iedere vreemdeling die zich op het grond
gebied van Belgie bevindt de bescherming verleend aan personen en aan goederen 
geniet en van art. 196 Venn. W. krachtens hetwelk buitenlandse vennootschappen 
in Belgie in rechte mogen optreden (Schricker-Francq, a.w., nr. 246). 

Tenslotte moest nogmaals bevestigd worden dat afkortingen en de beginletters 
van de vennootschapsnaam dezelfde bescherming genieten als de voluitge
schreven naam, voor zover de afkorting in de statuten is opgenomen (Kh. 
Oudenaarde, 31 oktober 1972; R.W., 1972-73, 1202). 

62. - VORDERING TOT NAAMWIJZIGING- VOORWAARDEN- De eerst opgerichte ven
nootschap kan een vordering tot wijziging van de naam instellen indien zij het 
bewijs kan leveren van het eerste gebruik van de naam en van een verwarringsge
vaar tussen haar naam en de naam van de vennootschap tegen dewelke de eis 
wordt ingesteld. 
Ret verwarringsgevaar moet in abstracto beoordeeld worden. Om in haar eis te 
slagen moet de eiseres derhalve niet het bewijs leveren dat verwarring zich 
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werkelijk heeft voorgedaan; een mogelijkheid tot verwarring volstaat (noot 
Bauduin onder Kb. Brussel, 11 maart 1975,R.P.S., 1975, nr. 5867, blz. 230). 

Evenmin relevant is de vraag of beide vennootschappen al dan niet een gelijkaar
dig maatschappelijk doel hebben of dezelfde bedrijvigheid voeren (Kh. Brussel, 
11 maart 1975, t.a.p.;- Kh. Oudenaarde, 31 oktober 1972, R.W., 1972-73, 
1202;-noot Bauduin, t.a.p.). Ook is niet vereist dat de vennootschap tegen wie 
de eis wordt ingesteld daden van oneerlijke mededinging heeft verricht (Kb. 
Oudenaarde, 31 oktober 1972, t.a.p. ), of, meer in het algemeen een fout beeft 
begaan (zie nocbtans Kh. Brussel, 11 maart 1975, t.a.p., waarin, ten onrechte, 
geoordeeld werd dat bet gebruik in een maatschappelijke benaming van de naam 
van een persoon die vreemd is aan de namen van de vennoten of oprichters, op 
zichzelf een fout uitmaakt). Voorts is niet vereist dat de vennootscbap die de eis 
instelt schade heeft geleden (Bauduin, t.a.p.;- Kh. Oudenaarde, 31 oktober 
1972, t.a.p.). 
Een vennootscbap heeft een voldoende belang voor het instellen van de rechts
vordering door bet enkel voorhanden zijn van gelijkluidende of verwarringstich
tende maatschappelijke benarningen (Bauduin, t.a.p.; - Schricker-Francq, 
a.w., nr. 247). 

Het feit dat andere vennootschappen dezelfde of gelijkaardige namen dragen 
geeft uiteraard geen goed verweer (Kh. Brussel, 11 maart 1975, t.a.p.), tenzij 
bieruit recbtsverwerking kan afgeleid worden (zie verder nr. 69). 

Kennelijk onderimrlo_ed yan_h~tmerkenrecht wordt wel eens de eis gesteld dat de 
naam oorspronkelijk moet zijn of tenrninste niet in het openbaar domein gevallen 
is (zie bepaalde obiter dicta in Kh. Brussel, 11 maart 1975, t.a.p. ;-vgl. terzake 
van bandelsnaam, Voorz. Kh. Antwerpen, 22 mei 1967, R.W., 1967-68, kol. 
358). 
A1gemeen wordt aangenomen dat de te beschermen naam een voldoende onder
scheidend karakter moet hebben (Schricker-Francq, nr. 252). 

Tussen de eis van oorspronkelijkheid en deze van het onderscheidend karakter 
lijkt slecbts een terminologisch onderscheid te bestaan. 

De drempel van het onderscheidend karakter wordt voor de N. V. echter vrij laag 
gesteld, omdat de wet toestaat dat zij door , ,het voorwerp van haar handelson
derneming" aangeduid wordt (art. 28, eerste lid Venn.W.). 

De vraag of twee namen aldan niet verwarringstichtend zijn wordt op soevereine 
wijze door de feitenrechter beoordeeld. 

In de onderzochte periode werden als verwarringstichtend beschouwd: ,J.P. 
Morgan & C0

" en ,M.P. Morgan et Associes" (Kh. Brussel, 11 maart 1975, 
QT.A.P.(, ,G.C. co" en ,GEBECO" (Kh. Oudenaarde, 31 oktober 1972, 
t.a.p., ,Interbouw" en ,Inter-Bouw" (Kh. Oudenaarde, 26 oktober 1976, 
t.a.p.), ,PULL TOF" en ,COUTURE TOF" (Brussel, 10 januari 1973,R.W., 
1972-73, 1384). In deze laatste zaak werd tevens een inbreuk op de eerlijke 
handelsgebruiken bewezen verklaard. 
Niet-verwarringstichtend daarentegen werden bevonden ,BEOVO" en ,BE
LOVO" (Luik, 19 juni 1973, R.P.S., 1973, nr. 5778, blz. 289), ,A VIA-BEL-
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GIQUE" en ,TRANSAVIA-SERVICE" (Kh. Kortrijk, 29maart 1966,B.R.H., 
!968, 1-403). 
Ofschoon de gelijkenis tussen maatschappelijke benamingen in abstracto moet 
beoordeeld worden, houden de rechtbanken in de praktijk meestai toch rekening 
met de bedrijvigheid en de Iocalisatie van de vennootschappen, zuiks kennelijk 
onder de invioed van de rechtspraak terzake van handeisnaam (bijv. Luik, 19 juni 
1973, t.a.p.; m.b.t. de handeisnaam zie verder nr. 64). 

Tensiotte werd nog terecht opgemerkt dat een vordering tot wijziging nog met 
succes kan ingesteid worden na afwijzing van een eis op grond van de wet op de 
handeispraktijken (Kh. Oudenaarde, 31 oktober 1972, t.a.p.). 

63. - VORDERING TOT NAAMWIJZIGING EN VORDERING TOT STAKING - De bescher
ming van de vennootschapsnaam kan ook verzekerd worden door de vordering tot 
staking voigens art. 55 van de Wet van 14 juii 1971 op de Handeispraktijken 
(W.H.P.), wanneer de voorwaarden daartoe vervuid zijn (vorige overzichten, 
T.P.R., 1964, biz. 101, randnr. 66; T.P.R., 1967, biz. 650, randnr. 41). 
Zowei voor het uitoefenen van de vordering tot staking als van de vordering tot 
naamwijziging is vereist dat de naam van de vennootschap-eiseres een voidoende 
onderscheidend karakter heeft en dat tussen beide namen gevaar voor verwarring 
te duchten is (Schricker-Francq, a.w., nrs. 252 en 254). 
In dit verbandrijstde vraag of, sedert de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 
1971, het verwarringsgevaar nog in aanmerking moet genomen worden, en, zo 
ja, of dit gevaar van verwarring op een verschillende manier moet beoordeeid 
worden bij een vordering tot naamwijziging dan wei bij een vordering tot staking. 
Voor het instellen van de vordering tot staking is immers geen mededingingsreia
tie meer vereist. 

Daarbij mag echter niet uit het oog veri oren worden dat voor de toepassing van 
art. 20-3° W .H .P. vereist is dat de gewraakte handeispubliciteit , ,gegevens be vat 
waardoor verwarring kan ontstaan met een andere handeiaar of ambachtsman, 
zijn produkten of zijn werkzaamheid" terwiji art. 54 W.H.P. de met de eerlijke 
handeisgebruiken strijdige daden sanctioneert , , waarbij een handeiaar of een 
ambachtsman de beroepsbeiangen van een of meerdere andere handeiaars of 
ambachtsiui schaadt of tracht te schaden' '. 

Art. 20-3° W.H.P. bevat derhalve een uitdrukkeiijk vereiste van gevaar voor 
verwarring, terwiji de schade waarvan sprake in art. 54 W.H.P. veelal siechts uit 
de verwarring tussen ondememingen zal voortvioeien. Onder het steisei van het 
K.B. nr. '55 van 23 december 1934 werden bij de beoordeling van het gevaar van 
verwarring drie componenten in acht genomen: de gelijkenis tussen de tekenen 
zeif, de aard van de bedrijvigheid en de piaats waar de bedrijvigheid werd 
uitgeoefend (Schricker-Francq, biz. 253, nr. 189;- Stuyck, J., Overzicht van 
Rechtspraak WetHandelspraktijken, JuraFalconis, 1975/76, biz. 384, nrs. 35 en 
36). 

Onder het steisei van de Wet op de Handeispraktijken kan gevaar van verwarring 
tussen niet-concurrenten eveneens aanieiding geven tot een vordering tot staking. 
Het is echter nu de vraag of zuik een gevaar van verwarring in de praktijk ook 
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voorkomt. Qnder het oude recht kon tegen gevaar van verwarring tussen niet
concurrenten reeds door een gemeenrechtelijke vordering op grond van art. 1382 
B.W. opgekomen worden, maar zodanige processen kwamen in de praktijk niet 
voor (Schricker-Francq, nr. 190). 
De huidige rechtspraak blijft dan ook rekening houden met de aard van de 
bedrijvigheid om het gevaar van verwarring bij de toepassing van art. 20, 3° en 54 
W.H.P. te apprecieren (Stuyck, J., a.w., blz. 384, nrs. 37 e.v.;- De Vroede, 
P., Overzicht van rechtspraak Wet op de Handelspraktijken, 14 juli 1976, 
T.P.R., 1976, blz. 665, nrs. 70 e.v.). 
De Wet op de Handelspraktijken heeft de vordering tot staking en de vordering tot 
naamwijziging dus nader tot elkander gebracht, maar heeft het onderscheid niet 
geheel opgeheven. Voor de vordering tot naamwijziging geeft het enkel bestaan 
van een gelijkluidende of verwarringstichtende benaming immers een voldoende 
belang tot de vordering (zie boven nr. 62). 
Samenvattend kan men stellen dat gevaar van verwarring tussen maatschap
pelijke benamingen in abstracto d.i. door de enkele vergelijking van de namen 
moet beoordeeld worden, terwijl deze appreciatie bij de vordering tot staking in 
concreto moet gebeuren, met inachtneming o.m. van de aard en van de plaats van 
de bedrijvigheid. 
Voor het overige is de toepassingssfeer van de vordering tot staking tegelijkertijd 
ruimer en enger dan deze van de vordering tot naamwijziging. 

Zij is ruimer omdat zij de bescherming van de naam mogelijk maakt zowel tegen 
andere maatschappelijke benamingen, al dan niet in afkortingerr, tegen han
delsnamen en uithangborden. 

Zij is enger omdat de eiser het bewijs moet leveren, hetzij van het voeren van 
verwarringstichtende handelspubliciteit (art. 20-3° W.H.P.), hetzij van het ver
richten van een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waardoor een 
andere handelaar of ambachtsman de beroepsbelangen van eiser schaadt of tracht 
te schaden (art. 54 W.H.P.). 

Ret onderscheid tussen beide vorderingen komt natuurlijk duidelijk tot uiting in 
de procedure, en, in mindere mate, in de sanctie. Terwijl de vordering tot staking 
wordt gebracht voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend 
zoals in kort geding moet de vordering tot wijziging van de maatschappelijke 
benaming voor de rechtbank van koophandel gebracht worden. 

De vordering tot staking kan enkelleiden tot het verbod een bepaalde naam in de 
toekomst nog te gebruiken, terwijl de rechter die kennis neemt van een vordering 
tot naamwijziging een bevel kan uitspreken om de naam in een bepaalde zin te 
wijzigen (Bauduin, noot onder Kh. Brussel, 11 maart 1975, R.P.S., 1975, nr. 
5864, blz. 230 en de verwijzingen). Dit onderscheid is echter vrij theoretisch 
omdat de rechter zich niet in de plaats van de partijen kan stellen en hen een 
bepaalde naam opleggen. De vordering tot naamwijziging werd daarom wel eens 
,une veritable action en cessation" genoemd (VanRyn, I, eerste druk, blz. 148, 
nr. 208). 

Tenslotte kunnen, zoals bekend, inbreuken op een veroordeling tot staking, door 
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strafsancties getroffen worden (art. 62, eerste lid W.H.P.). Daarentegen kan 
schadeloosstelling ,indien daartoe aanleiding bestaat" bij een vordering tot 
naamwijziging toegekend worden (art. 28, derde lid, Venn. W.), doch niet bij een 
vordering tot staking. 

64. - TOEPASSINGSGEVALLEN- In de onderzochte peri ode werden toegewezen. 

De vordering tot ophouden uitgaande van een vennootschap TRANSCAR tegen 
bet gebruik van de handelsnaam TRANSITCAR door een vennootschap , , Trans
icar Auto Plan Vacances". Beide vennootschappen oefenden dezelfde activiteit 
uit op dezelfde luchthaven (Voorz. Kh. Brussel, 17 december 1969, Ing. Cons., 
1972, biz. 82 e.v.). 
De vordering tot staking ingesteld door een vennootschap ,Diner's Club Bene
lux" tegen de handelsnaam en maatschappelijke benaming ,Dino's Club" 
(Voorz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H., 1973, III-125). 
M. b. t. dit laatste vonnis is bet opmerkelijk dat de Voorzitter, tot wie men zich met 
een vordering op grond van art. 57 W.H.P. had gewend, niet aileen een bevel tot 
staking uitsprak van bet gebruik van de benaming ,Dino's Club", maar tevens 
aan verweerster opiegde haar benaming te wijzigen. Ret is duidelijk dat zulks niet 
tot de bevoegdheid van de Voorzitter behoort (I. Verougstraete en H. Swennen, 
Kroniek yan Belgisch economisch recht, S.E. W., 1974, blz. 501). Daar de 
Voorzitter echter geen wijziging in een bepaaide zin opiegde kwam dit terzake 
echter neer op een eenvoudig bevel tot staking (in dezezin ook: noot A. Braun 
onder bet vonnis;- zie ook: De Vroede, a.w., biz. 703, nr. 164). 
De vordering tot staking van een vennootschap , ,Maak bet zeif'' tegen bet 
gebruik van een gelijkluidende handelsnaam door een vennootschap met een 
andere naam. In eerste aanleg werd de vordering afgewezen op grond van de 
overweging dat genoemde woordencombinatie dermate in de gebruikelijke om
gangstaal was opgenomen dat zij niet meer voor privatief gebruik in aanmerking 
kwam (Voorz. Kh. Antwerpen, 17 oktober 1972, B.R.H., 1973, III, 311). In 
boger beroep werd echter terecht geoordeeld dat de mogelijkheid tot verwarring 
met een handelsnaam niet athankelijk is van de vraag of zij al dan niet een 
origineel karakter vertoont. De staking werd bevolen omdat op grond van een 
nauwgezet onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak, waarbij 
vooral de nabijheid van de twee ondememingen en hun gelijkaardige activiteit in 
aanmerking kwamen werd vastgesteld dat bet koperspubliek in verwarring kon 
gebracht worden (Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H., 1975, III, 371). 

De vordering tot staking van een vennootschap , ,Association de nettoyage indus
triel beige" tegen een vennootschap ,Association de nettoyage industriel et 
commerCial", die deze naam tevens als handelsnaam gebruikte (Voorz. Kh. 
Brussel, 28 februari 1972, B.R.H., 1972, III, 575). If! deze zaak werd terecht 
opgemerkt dat een vennootschap op 1 december 1971 geen anterioriteit betref
fende haar naam kan inroepen t.a.v. een vennootschap die op 14 oktober 1971 
werd opgericht, onder voorwendsei dat in de oprichtingsakte werd gesteld dat bet 
eerste boekjaar een aanvang neemt op 1 oktober 1971. Evenmin wordt bet aanbod 
van bewijs toegelaten dat de handelsnaam v66r 1 december 1971 werd gebruikt 
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omdat zulks kennelijk niet door verweerster kon gedaan zijn. Wellicht zou de 
uitspraak sedert de inwerkingtreding van art. 13 bis Venn.W. ingevoerd door de 
Wet van 6 maart 1973, naargelang van de omstandigheden, anders kunnen 
luiden, indien de naam v66r de oprichting was gebruikt gevolgd door de aan
duiding ,vennootschap in oprichting". 

De vordering tot ophouden ingesteld door de gebruiker van de handelsnaam 
,Vandel" tegen een vennootschap met gelijkluidende maatschappelijke bena
rning en handelsnaam (Voorz. Kh. Doorrtik, 8 december 1970, B.R.H., 1971, 
III, 129; R.G.A.R., 8619). 
De vordering tot ophouden van een vennootschap , ,Elita'' tegen de gebruikers 
van de handelsnaam ,Elit" (Voorz. Kh. St.-Niklaas, 17 maart 1969, B.R.H., 
1969, m, 346 e.v.) 
·De vordering tot ophouden ingesteld door een vennootschap , ,Centrale Verwar
rning VOCALOR", die VOCALOR als handelsnaam aanwendde, tegen een 
vennootschap ,BOCALOR" (Brussel, 24 juni""¥969, R.G.A.R., 8303, met 
bevestiging van Voorz. Kh. Antwerpen, 24 januari 1969, R. W., 1968-69, kol. 
1520, R.G.A.R., 1969, 8256 met noot Scoriels). 
De vordering tot staking van een vennootschap , ,Philips'' tegen de gebruiker van 
dehandelsnaam ,,Hugo Philips" (Voorz. Kh. Hasselt, 24 december 1971,R.W., 
1973-74, kol. 2116). Terzake werd onderstreept dat beide ondernerningen de
zelfde producten verkochten. 
De vordering tot staking van een vennootschap , ,Meublo'' tegen een vennotschap 
,Meublo-Discount", die op dezelfde clientele aangewezen waren (Brussel, 2 
oktober 1975, R. W., 1975-76, kol. 2492). 
Een opmerkelijke overweging in dit arrest is dat een inbreuk op de artikelen 28 en 
117 Venn.W. tevens een inbreuk uitmaak:t op de voorschriften van de W.H.P. 

65. - Daarentegen werden afgewezen: 
De vordering tot ophouden uitgaande van een P.V.B.A. ,Un coin de Paris" 
tegen de· gebruiker van een gelijkluidende handelsnaam en uithangbord, bij 
gebrek aan verwarringsgevaar wegens de geografische verwijdering van de 
handelszaken en de verschillende aard van het klienteel (Brussel, 20 februari 
1970, R.G.A.R., 8486 dat goeddeels bevestigt: Voorz. Kh. Doornik, 5 sep
tember 1968, R.G.A.R., 8157 met noot Scoriels). 

De vordering tot staking uitgaande van een N.V. ,5 a SEC" tegen de P.V.B.A. 
, ,NET a SEC'', waarbij, afgezien van het gebrek aan voldoende gelijkenis tussen 
de handelsnamen zelf, de Jocalisatie van de winkels eveneens in acht genomen 
werd (Voorz. Kh. Brussel, 6 mei 1974, B.R.H., 1974, III, 613). 

De vordering tot ophouden uitgaande van een N.V. ,L.M. BAUCHEMIE 
Belgie" tegen de gebruiker van een handelsnaam Bauchernie (Voorz. Kh. Ant
werpen, 22 mei 1967 ,R.W., 1967-68, kol. 358), waarbij geoordeeldwerd dat de 
term Bauchernie tot het openbaar domein behoort en niet voor private toeeigening 
vatbaar is. 
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De vordering tot staking uitgaande van de gebruiker van een handelsnaam , ,L. 
Masson, successeur Heinrich-Falmagne'' tegen de maatschappelijke benaming 
,L'Hymenee Maison Heinrich, S.P.R.L.", wegens gebrek aan gevaar. van 
verwarring (Voorz. Kh. Namen, 12 november 1976, fur. Liege, 1976, 102) 

66. - Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat het gebruik van een maat
schappelijke benaming naar aanleiding van een vordering tot staking kan verbo
den worden indien deze benaming inbreuk maakt op een ander lid van art. 20 
W.H.P., bijvoorbeeld wanneer deze benaming gegevens bevat waardoor het 
publiek misleid zou kunnen worden aangaande de identiteit, de aard, de samen
stelling, de oorsprong, de kwaliteiten of de kenmerken van een produkt (art. 20, 
1°), of wanneer deze maatschappelijke benaming gebruikt wordt in handelspu
bliciteit die een daad in de hand werkt die als een tekortkoming aan de eerlijke 
handelsgebruiken moet worden beschouwd (bijv. Gent, 28 juni 1974 met beves
tiging van Voorz. Kh. Kortrijk, 11 oktober 1973, B.R.H., 1975, III, 60 inz. 
,Oud Huis genoemd in Douanebeslag" met noot G.L. Ballon;- zie ook: 
Stuyck, J.,a.w., blz. 373, randnr. 21 ;-Devroede, P.,a.w., T.P.R., 1976, blz. 
671, nr. 82). In geval van inbreuk op art. 20 W.H.P. kan de vordering tot staking 
van het gebruik van de misleidende naam gevorderd worden niet alleen door een 
handelaar of ambachtsman die door het gebruik van die naam kan geschaad 
worden, maar ook door de bevoegde minister alsmede door erkende verbruikers
verenigingen (art. 55 en 57 W.H.P.) onverminderd de toepassing van de straf
bepalingen in geval van kwade trouw (art. 61 W.H.P.). 

67, - VORDERING TOT STAKING GESTEUND OP ART. 1382 B.W. -De bescherming van 
de maatschappelijke benarning kan ook nog verzekerd worden door het uitoefe
nen van een vordering voor de gewone rechter gesteund op de aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad. Zodanige vordering kan niet alleen aanleiding geven tot 
een veroordeling tot betaling van schadeloosstelling maar ook tot een bevel tot 
staking. De grondslag van zulke uitspraak werd wel eens gezocht in art. 1036 Rv. 
zodat de vraag rees of een bevel tot staking sedert de inwerkingtreding van het 
Gerechtelijk Wetboek nog mogelijk is (De Caluwe, Les Pratiques du Commerce, 
blz. 886, nr. 822 en noot R. Debacker onder Antwerpen, 26 juni 1975, B.R.H., 
1975, Ill, 478;- verg. Schricker-Francq, a. w., nr. 160, blz. 228). Hierop moet 
ongetwijfeld bevestigend geantwoord worden: het bevel om voor de toekomst 
een einde te · stellen aan een onrechtmatige toestand is niets anders dan een 
modaliteit van het hers tel in specifieke vorm dat in art. 1382 B. W. zijn grondslag 
vindt (zie in deze zin de aangehaalde noot van R. Debacker en de verwijzingen, 
o.m. naar J. Ronse, A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, nrs. 278 e.v. en 
119 e.v.;- W. van Gerven, Over de vordering tot ophouden, R.W., 1960-61, 
kol. 609 e.v.;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 230, blz. 165). 

68. - rffiuzE vAN MAATSCHAPPELIJKE BEN AMINO EN MERKINBREUK- Zoals reeds in 
vorig overzicht werd vermeld kan de bescherming van de maatschappelijke 
benaming eveneens verzekerd worden door de vordering strekkende tot beteuge-
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ling van een merkinbreuk wanneer de maatschappelijke benaming en het merk 
samenvallen(T.P.R., 1967, blz. 650, nr. 42;-Kh. Brussel, 25 november 1974, 
J.T., 1975, blz. 245; inz. CALOR t. AGA-CALOR, waarin zowel bij eiseres als 
bij verweerster merk en maatschappelijke benaming samenvielen). 

In dit verband moet gewezen worden op de verstrekte rechtsbescherming die 
voortvloeit uit de recente rechtspraak, ingeluid door de Voorzitter van de recht
bank van koophandel te Brussel, krachtens dewelke de regel bepaald in art. 56 
W.H.P. niet belet dat de Voorzitter in kort geding, op grond van zijn algemene 
bevoegdheid volgens art. 584 Ger. W., in geval van hoogdringendheid bij voor
raad verbod kan opleggen een merk verder te gebruiken, om een verdere verho
ging van de schade voor de eiser in de toekomst te voorkomen, wanneer de 
rechten van deze laatste voldoende vaststaan (zie bijv. Voorz. Kh. Brussel, 29 
april 1975, Ing. Cons., 1975, blz. 247 met noot J.J. Evrard;- Voorz. Kh. 
Brussel, 9 januari 1976, Ing. Cons., 1976, blz. 131 met noot J.J. Evrard;
Voorz. Kh. Dendermonde, 3 mei 1976, lng. Cons., 1976, blz. 278;- Voorz. 
Kh. Brussel, 26 september 1975, J.T., 1975, blz. 677; Ing. Cons., 1976, 
blz. 254). 
Nieuw, sedert de inwerkingtreding van de Beneluxmerkenwet (B.M.W.), is ook 
dat een maatschappelijke benaming een inbreuk kan uitmaken op een vroeger 
merk. Onder de oude merkenwet van 1879 was dit niet het geval en beschikte de 
merkgerechtigde slechts over een vordering we gens onrechtmatige mededinging. 
De redactie van de B .M. W. stelt buiten twijfel dat de merkgerechtigde thans de 
vordering wegens merkinbreuk kan instellen tot beteugeling van elk gebruik van 
het merk o.m. onder vorm van handelsnaam of maatschappelijke benaming, voor 
de producten waarvoor het merk is ingeschreven of voor gelijksoortige producten 
(art. 13, A, 1) of zelfs van elk gebruik dat zonder geldige red en van het merk in het 
economisch verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de 
merkgerechtigde schade toegebracht wordt (art. 13, A, 2;- over de respectieve
lijke rol van de artikelen 13, A, 1 en 13, A, 2 zie: Schricker-Francq, blz. 264, 
nr. 203 en voetnoot 105; - M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Mer
kenrecht, nr. 98;- Braun, Precis des Marques de produits, nr. 254 e. v.;- zie 
bijv. Kh. Gent, 1 februari 1973,/ng. Cons., 1973, blz. 83 inz. merk: ,Boys & 
Girls" t. maatschappelijke benaming ,Boys & Girls" ; - zie ook: Kh. Brussel, 
25 november 1974, J.T., 1975, blz. 245 inz. CALOR t. AGA-CALOR). 

Omgekeerd kan een vennootschap op grond van art. 16 B.M.W., en van art. 6 
bis, 8 en 10 bis vanhet Unieverdrag vanParijs een merkdoen nietig.verklaren dat 
inbreuk zou maken op het eerder verkregen privatief recht op haar maatschap
pelijke benaming (bijv. Kh. Brussel, 16 januari 1974, Ing. Cons., 1974, blz. 29, 
inz. maatschappelijke benaming ,JIF'' t. merk ,JIF"). 

69. - RECHTSVERWERKING- Zowel voor het instellen van een vordering tot 
wijziging van de maatschappelijke benaming als van een vordering tot staking is 
vereist dat de eiser niet te lang met het instellen van de rechtsvordering wacht op 
straffe van rechtsverwerking. Het uitblijve van elke reactie tegen de aangevoch
ten benaming kan het recht op het uitsluitend gebruik van een maatschappelijke 
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benaming doen tenietgaan daar een dergelijke tolerantie voor gevolg heeft dat de 
verwerende vennootschap ondertussen, door een lange en ongestoorde inbezit
neming van de maatschappelijke benarning, een gelijkwaardig recht op de bena
ming heeft verworven (Kh. Kortrijk, 29 maart 196Y, B.R.H., 1968, I, 403). 
Voorts wordt ook opgemerkt dat het publiek, en meer bepaald de klienten 
inmiddels vertrouwd zijn met de twee op elkander gelijkende namen en dat het 
geen zin heeft om na geruime tijd de verweerster nog verbod op te leggen onder 
haar oorspronkelijke naam op de markt te verschijnen (Kh. Kortrijk, 29 maart 
1966, t.~.p.). 
De vennootschap die a verloop van een overdreven lange periode een vordering 
tot naamwijziging instelt, is geen belanghebbende meer in de zin van art. 28 of 
117 Venn.W. (Scoriels, noot onder Kh. Leuven, 11 februari 1969, R.G.A.R., 
1970, 8443). 
Juister lijkt de opvatting dat de eerder opgerichte vennootschap het recht op 
bescherming van haar naam verwerit wanneer zij door haar gedraging, nl. een 
desbewust lang dulden, bij de tegenpartij het rechtmatig vertrouwen heeft opge
wekt dat deze haar naam kan blijven gebruiken, terwijl ~ij in haar belangen 
onredelijk benadeeld zou worden door de verplichting een reeds lang gevoerde 
naam te moeten wijzigen. Tegen zulke verwachting kan in redelijkheid niet meer 
opgekomen worden: contra factum proprium nemo venire potest. 

In de onderzochte peri ode werd rechtsverwerking aanwezig geacht na het uitblij
ven van enige reactie gedurende bijna vier jaar ZKh. Kortrijk, 29 maart 1966, 
t.a.p.), gedurende twee jaar (Kh. Leuven, 11 februari 1969, B.R.H., 1969, III, 
644; R. G .A .R. , 1970, 8443 ; terzake werd eveneens rekening gehouden met de 
beperkte kring van gespecialiseerd klienteel van beide vennootschappen), als
mede na het stilzitten gedurende bijna een jaar v66r de ingebrekestelling, waarna 
nog eens anderhalf jaar werd gewacht alvorens tot dagvaarding over te gaan 
(Luik, 19 juni 1973,R.P.S., 1973, nr. 5778, blz. 289). Omgekeerd wordtbij het 
toewijzen van een vordering tot naamwijziging wel eens aangestipt dat onmid
dellijk na de publicatie van de statuten werd opgetreden (Kh. Oudenaarde, 31 
oktober 1972, R.W., 1972-73, kol. 1202). 

Ofschoon de figuur van de rechtsverwerking tot redelijke oplossingen kan leiden 
·moet gewaarschuwd worden tegen overdrijving. Men kan van de handelaars niet 
verwachten dat zij de taak van politieagenten van het economisch verkeer zouden 
vervullen en bijv. de publicaties in de bijlagen van het Staatsblad op de voet 
zouden volgen. Bovendien mag een stilzwijgende afstand niet gemakkelijk aan
vaard worden en mag het gebruik van de figuur van de rechtsverwerking niet 
uitgroeien tot een soort buitenwettelijke verjaring. Het stilzitten gedurende een 
tijdvak van amper twee jaar lijkt overdreven kort om tot rechtsverwerking te 
besluiten (in deze zin ook: Schricker-Francq, blz. 312, nr. 259). 
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AFDELING7 

DEZETEL 

70. - DE WERKELIJKE ZETEL - De in de statuten vermelde zetel behoort met de 
werkelijkheid overeen te stemmen. Mocht dit niet het geval zijn dan geldt de 
werkelijke zetel, - d.i. de plaats waar de leiding van de vennootschap uitgeoe
fend wordt, - als de woonplaats van de rechtspersoon. 
Zo wordt een vennootschap overeenkomstig art. 42, 5° Ger.W. geldig gedag
vaard aan haar werkelijke zetel (Rb. Brussel, 14 {!lei 1976, J.T., 1977, 119;
R.P.S., 1977, m. 5927, blz. 38, met noot F. Bauduin). 
Opnieuw werd beslist dat de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de 
werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd is 
overeenkomstigart. 631 Ger.W. en art. 440Faill.W. omdevennootschapfailliet 
te verklaren (Kh. Verviers, 25 januari 1968, B.R.H., 1968, blz. 651;- vgl. 
vorig overzicht T.P.R., 1967, biz. 651, randm. 44). 
Deze uitspraak was echter minder duidelijk omtrent het begrip van de werkelijke 
zetel. 
Hierdoor moet in het huidig recht begrepen worden de plaats van het hoofdbestuur 
van de -&ennootschap, waar de raad van oeheer vergadert of de zaakvoerder 
kantoor houdt, waar de boekhouding gehouden wordt, enz. (Fredericq, IV, m. 
74, blz. '165; - VanRyn, I, eerste druk, nr. 374, blz. 264). 
In het besproken vonnis werd de belangrijkste bedrijfszetel als werkelijke zetel 
beschouwd. Dit was voor de rechtbank een noodoplossing, nadat zij vastgesteld 
had dat de failliete vennootschap alles gedaan had om een duidelijke localisatie 
van haar werkelijke zetel onmogelijk te maken. 
Naar aanleiding van een clausule waarbij de territoriale bevoegdheid van de 
rechtbank van de zetel van de eisende vennootschap bepaald was, werd de zetel in 
overeenstemming met de gangbare definitie begrepen als de plaats van het 
werkelijke bestuur van de vennootschap van waar haar ondememing geleid wordt 
(Antwerpen, 6 mei 1915,B.R.H., 1976, blz. 43;R.P.S., 1976, m. 5917, blz. 
206). 
In dit geval werd tevens beslist dat, na fusie door opslorping van de eisende N. V., 
haar zetel zich bevindt op de plaats van de zetel van de opslorpende ven
nootschap. 

71. - De ontbonden vennootschap behoudt haar zetel niettegenstaande art. 42, 
7° Ger.W. toestaat dat de betekeningen aan de woonplaats van de vereffenaar 
gedaan worden (Kh. Brussel, 14 januari 1974, B .R.H., 1974, 125). 
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AFDELING8 

RECHTSBEKWAAMHEID VAN DE VENNOOTSCHAP 
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

72. - DE VENNOOTSCHAP - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - Het beroep van zelf
standige handelsagent kan in een vennootschap worden uitgeoefend (art. 1842 
B.W.) en ook door een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. 

De vraag is gesteld of een vennootschap ook handelsvertegenwoordiger-bediende 
kan zijn in de zin van het K.B. van 20 juli 1955 betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden en art. 2, W. 30 juli 1963 betreffende het statuut van de 
handelsvertegenwoordiger. 

Het ontkennend antwoord op deze vraag werd gesteund op het intuitus personae 
dat aan de zijde van de werknemer een kenmerk is van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden alsmede op de beweerde logische onmogelijkheid dat een rechts
persoon in een verband van ondergeschiktheid zou komen te staan (de Theux, A., 
Le droit de la representation commerciale, dl. II, nr. 426, blz. 87 e.v.). 

Weliswa'ar kan het voor de arbeidsverhouding vereiste gezag uitgeoefend worden 
op het orgaan van de vennootschap, b. v. de enige zaakvoerder van een P. V .B.A. 
Maar de wetten die de arbeidsovereenkomst voor bedienden regelen, onderstellen 
dat die arbeid door een natuurlijke persoon gepresteerd wordt. Tal van bepa'lingen 
van deze wet evena'ls de hele sociale wetgeving onderstellen immers een levens
duur, een leeftijd, arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval of zwan
gerschap e.d.m. zodat het wettelijk statuut van de arbeidsovereenkomst niet van 
toepassing kan zijn op een rechtspersoon. 

Er werd dan ook beslist dat een handelsvennootschap geen handelsvertegenwoor
diger-bediende kan zijn in de zin van het K.B. van 20 juli 1955 betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en art. 2, W. 30 juli 1963 betreffende het 
statuut van de handelsvertegenwoordigers (Werkr.R. Gent, 22 september 1970, 
J.T., 1970, blz. 654;R.P.S., 1971, nr. 5633, blz. 148 ;-Arbrb. Gent, 12maart 
1973,R.W., 1973-74, kol. 166;J.T., 1973, blz. 291;R.P.S., 1973, nr. 5752, 
blz. 148;- Kh. Gent, 9 april 1975, J.T., 1975, blz. 511). 

73. - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF DOOR EEN VEN

NOOTSCHAP- Het Hof van Cassatie besliste terecht op grand van de vergelijking 
van de art. 9 en 37 Landpachtwet dat een N.V. ziCh kan verzetten tegen de 
pachtvernieuwing met het oog op persoonlijke exploitatie, wanneer zij het goed 
door een orgaan zal exploiteren. 

De identiteit van de natuurlijke persoon die dit orgaan is moet niet opgegeven 
worden in het verzet (Cass., 31 januari 1974, R.W., 1973-74, kol. 2491; Pas., 
1974, I, blz. 570; Arr. Cass., 1974, blz. 595). 

Ook werd gevonnist dat aan een persoonlijke exploitatie, zoals bedoeld door art. 
13 Landpachtwet, beantwoordt de inbreng van het goed in een vennootschap van 
landbouwers waarin de inbrenger als vennoot aan de maatschappelijke bedrijvig
heiddeelneemt(Rb. Luik, 23 december 1975,R.P.S., 1976, nr. 5895, blz. 104). 
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AFDELING 9 

VERTEGENWOORDIGING BIJ RECHTSHANDELINGEN 

74. - HANDELINGEN VAN DE VERTEGENWOORDIGER ZONDER KENNISGEVING VAN ZIJN 

HOEDANIGHEID - Wanneer een vertegenwoordiger, m.n. het orgaan van een 
rechtspersoon, in eigen naam handelt zonder dat de wederpartij bij het aangaan 
van de overeenkomst kennis draagt van de vertegenwoordiging, ontstaan de 
rechten en plichten in hoofde van de handelende persoon (zie overzicht der 
rechtspraak (1961-63), T.P.R., 1964, biz. 86, randnr. 34). 

Hieruit volgt dat de rechtsvordering die door de vennootschap ingesteld wordt tot 
nakoming van de verbintenissen die jegens haar vertegenwoordiger in eigen naam 
zijn aangegaan niet-ontvankelijk is (Brussel, 12 november 1969, R. W., 1969-70, 
kol. 907; R.P.S., 1970, nr. 5559, blz. 106). 
Ook werd terecht beslist dat de huur die door de zaakvoerder van een P. V .B.A. in 
eigen naam aangegaan is, zij het voor rekening van zijn vennootschap, aileen de 
zaakvoerder persoonlijk verbindt. Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het 
feit dat de huurprijs betaald is door de P.V.B.A. Zulks mocht des te meer 
aangenomen worden wanneer de verhuurder redelijkerwijze op de persoonlijke 
betaalkracht van zijn wederpartij heeft gerekend, terwijl de P.V.B.A. opgericht 
was met een zeer gering kapitaal (Rb. Luik, 29 november 1973 ,R .P .S., 1976, nr. 
5884, biz. 62). 
Kennisgeving van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger krachtens welke 
gehandeld wordt, kan impliciet geschieden en uit de omstandigheden blijken. 

Wanneer,een wisselbrief getrokken is op een P.V.B.A. en die voor acceptatie 
getekend is door een persoon van wie niet betwist is dat hij haar zaakvoerder is, 
kan deze handtekening geen andere draagwijdte hebben dan van een acceptatie uit 
naam en voor rekening van de vennootschap. 
Voor de geldigheid van de acceptatie is immers materiele identiteit vereist tussen 
de als betrokkene aangewezen persoon en diegene die voor acceptatie tekent 
(A.P.R., Tw. Wisselbrief en orderbriefje, door J. Rouse, nr. 321 en nrs. 839 
e.v.). 
Terecht werd beslist dat de trekker van zulke wisselbrief geen vordering uit de 
wisselbrief kan instellen tegen de persoon die voor acceptatie had getekend. Dit 
was des te duidelijker daar de trekker reeds de veroordeling van de betrokken 
P.V.B.A. had bekomen (Gent, 6 november 1972,R.W., 1972-73, 1924; -vgl. 
Luik, 29 februari 1960, Pas., 1961, II, 3). 

75. - ONBEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING- BEKRACHTIGING- Bekrachtiging ver
vangt de ontbrekende bevoegdheid van de vertegenwoordiger met terugwerkende 
kracht. De onbevoegd verrichte rechtshandeling wordt ab initio aan de ven
nootschap toegerekend (vgl. vorig overzicht: T.P .R. , 1967, biz. 654, randnr. 49 
e.v.). 
Daartoe is echter vereist dat de bekrachtiging uitgaat van een tot die rechtshande
ling wei bevoegd persoon of college. 
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Zo werd beslist dat de raad van beheer van een N. V. als college een ontslag op 
staande voet kon bekrachtigen die aan een hogere bediende gegeven was door de 
functionaris aan wie het dagelijks bestuur was opgedragen met overschrijding van 
zijn bevoegdheid (Gent, 21 juni 1967, R.P.S., 1968, nr. 5437, biz. 167; -
Cass., 7 maart 1969, Pas., 1969, I, biz. 602; Arr. Cass., 1969, blz. 633). 
In het aangehaalde Gentse arrest is uitdrukkelijk vastgesteld dat de bekrachtiging 
tijdig was gedaan aangezien zij binnen een redelijke termijn plaats had. 
Na de afschaffing bij de Wet van 21 november 1969 van de loongrens van 
180.000 F voor de toepassing van art. 18 W.Arbeidsover.Bedienden zou de 
bekrachtiging binnen de daarin bepaalde termijn moeten gedaan zijn. Een onbe
voegd verrichte rechtshandeling die binnen een vervaltermijn diende verricht te 
worden, kan na het verstrijken daarvan niet meer bekrachtigd worden (vgl. vorig 
overzicht, T.P.R., 1967, biz. 655, randnr. 50). 

De door deze functionaris buiten zijn bevoegdheidssfeer aangegane verbintenis
sen kunnen ook bekrachtigd worden door twee beheerders aan wie overeenkom
stig art. 54, vierde lid Venn.W. de algemene vertegenwoordigingsmacht is 
verleend.(Rb. Brussel, 26juli 1974,R.P.S., 1974, nr. 5809, biz. 195 ;R. Not. B., 
1975, biz. 415). 

76. - GEBONDENHEID INGEVOLGE TOEREKENBARE SCIDJN VAN BEVOEGDHEID. -De 
rechtspersoon kan ook gebonden zijn door de rechtshandelingen die door een 
onbevoegd vertegenwoordiger verricht zijn wanneer de wederpartij rechtmatig 
mocht vertrouwen op diens bevoegdheid ingevolge een schijn die aan de ver
tegenwoordigde toe te rekenen is. In de vennootschappenwet zijn enkele gevallen 
van gebondenheid ingevolge toerekenbare schijn bijzonder geregeld. 
Aldus volgt uit art. 13, tweede lid Venn.W., dat de vennootschap gebonden is 
door de handelingen die verricht zijn door een niet geldig benoemd orgaan indien 
diens benoeming formeel regelmatig was bekend gemaakt. 
Zo ook volgt uit art. 12, § 4 Venn.W. dat de vennootschap gebonden is door de 
handelingen van een ontslagen orgaan, indien dit ontslag niet bekend gemaakt 
was. 
De vennootschap is niet gebonden indien zij bewijst dat de wederpartij niet te 
goeder trouw was. 
Deze bepalingen zijn niets anders dan uitdrukkelijke toepassingen van de al
gemene regel dat de vertegenwoordigde gebonden is tegenover een wederpartij 
die rechtmatig vertrouwde op een bevoegdheid waarvan de schijn ontstaan was 
door doen of dulden van de vertegenwoordigde. 
Deze algemene regel is toegepast in verscheidene gevallen. 

Zo werd een vennootschap tot betaling veroordeeld van koopwaren die besteld 
waren door en geleverd aan een van haar bedienden die gebruik had gemaakt van 
haar bestelbons waarop die de handtekening van de zaakvoerder had nagemaakt 
(Kh. Brussel, 7 september 1968, B.R.H., 1969, biz. 16). 

In een ander geval werd de vennootschap veroordeeld tot betaling van de 
huurprijs van een wagen die voor eigen rekening in huur genomen was door haar 
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directeur, de zoon van haar afgevaardigde beheerder, die daartoe, met rnisbruik 
van zijn functie, het postpapier van de vennootschap had gebezigd (Kh. Brussei, 
6 januari 1969, B.R.H., 1969, biz. 19). 

In nog een ander gevai werd een vennootschap veroordeeid tot betaling van een 
reeks facturen van herstellingen uitgevoerd aan de prive-wagen van haar accoun
tant-procuratiehouder die, eveneens met rnisbruik van zijn functie, deze herstei
lingen had besteid ten name van de vennootschap, en zuiks nadat dergeiijke 
eerder gemaakte facturen waren betaald geworden bij onwetendheid van de 
zaakvoerders (Kh. Verviers, 24 aprii1969, B.R.H., 1970, biz. 183). 

In deze drie uitspraken werd de vennootschap op grond van de schijnbevoegdheid 
tot nakorning veroordeeid. Met nadruk werd vastgesteid dat de wederpartij 
gehandeid had in vertrouwen op die schijn die aan de vennootschap toe te rekenen 
was, en dat hij ook, gezien deomstandigheden gerechtigd was daarop te ver
trouwen. 

Deze veroordeling van de vennootschap werd in de besproken gevallen niet 
gesteund op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voigens art.1384 B. W. , 
wat mogelijk was aangezien teikens de aangesteide met misbruik van zijn functie 
in de uitoefening daarvan had gehandeid. De veroordeling tot nakorning werd 
integendeei en terecht gesteund op de schijnieer. 

In de eerste twee uitspraken (Kh. Brussei, 7 september 1968, t.a.p.; - Kh. 
Brussei, 6 januari 1969, t.a.p.) werd de gebondenheid ingevoige toerekenbare 
schijn hog tert orneclne geconstrueerdais eerraansprakeiijkheiduit onrechtmatige 
daad volgens art. 1832 B. W. Zij steunde m. a. w. op de theorie van de verouderde 
Franse theorie van de apparence-faute die in Frankrijk reeds sedert jaren verwor
pen is (Cass. fr., 13 december 1962, Rec. Dall., 1963, J., blz. 277, met noot J. 
Calais-Auloy), maar die in Belgie nog aanhangers blijft hebben (De Page, II, nr. 
941, blz .. 941;- De Page-Dekkers, V, nr. 448, blz. 443;- de Harven, Etude 
sur la notion de l' apparence en droit prive, R.Dr.B., X, (1938) blz. 91; -
Vincent, L.A., La theorie del' apparence, Trav. Conf. Fac. Dr. U.L.B., 1957, 
blz. 156). 
Deze constructie van de schijnieer op grond van de apparence-faute past niet. 

Voorzeker is het mogelijk dat de schijn van bevoegdheid te wijten is aan een 
verwijtbare gedraging van de vertegenwoordigde (aldus Cass., 13 januari 1972, 
Pas., 1972, I, 472; Arr. Cass., 1972, 473). 
In dit arrest is niet besiist dat voor de veroordeling op grond van schijnmandaat 
een fout vereist is; haar vaststelling door de feitenrechter was een voidoende 
grondslag voor de toewijzing door deze van een vordering die daarop gesteund 
was. Zulke fout kan bestaan in een gebrek aan toezicht of in een slechte organisa
tie van de onderneming. 
Een fout is echter niet vereist voor de toerekening aan de vertegenwoordigde van 
een schijnbevoegdheid. In menig geval ontbreekt elke fout aan de zijde van de 
vertegenwoordigde, of wordt het begrip fout werkelijk overspannen. 

Bovendien geeft de constructie van de apparence-faute geen goede grondslag aan 
een veroordeling tot nakorning, begrepen als een herstei in specifieke vorm, 
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aangezien zulke schadelloosstelling meestal de omvang van de geleden schade
het negatiefbelang -, te boven gaat. De gebondenheid tot nakoming vanwege de 
vertegenwoordigde ingevolge de hem toerekenbare schijn steunt niet op art. 1382 
B. W. maar op het risico dat in de eerste plaats in het voeren van een ondememing 
waarbij gebruik gemaakt wordt van gevolmachtigden, rust op hem die anderen 
aanstelt en niet op de wederpartij. 
W anneer de wederpartij op goede gronden mocht aannemen dat de vertegen
woordiger binnen de hem verleende vertegenwoordigingsmacht handelde, en 
diens redelijke overtuiging (vgl. de redengeving in Cass., 13 januari 1972, Pas., 
1972, I, 472, op blz. 473, tweede kol.) op de gedragingen van de vertegenwoor
digde steunt, is deze laatste gebonden (Calais-Auloy, J., Essai sur Ia notion 
d'apparence en droit commercial, nr. 10, blz. 22 e.v., inz. nr. 12, blz. 25;
Van Gerven, W.,Algemeen dee[, nr. 81 e.v., blz. 218 e.v.;- Cass. fr., ass. 
plen. civ., 13 december 1962, t.a.p.). 
De motivering van de derde aangehaalde uitspraak (Kh. Verviers, 24 april1969, 
t. a .p.) moet dus bijgetreden worden, waar het voor de veroordeling tot nakoming 
van de onbevoegd vertegenwoordigde vennootschap een voldoende grondslag 
vaststelde in het objectief begrepen redelijk vertrouwen van haar wederpartij. 

77. - ONBEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEN

NOOTSCHAP UIT ONRECHTMATIGE DAAD?- In een vonnis is beslist dat wanneer een 
beheerder, - die als zodanig niet individueel bevoegd was-, en die tegelijker
tijd directeur-generaal was, onbevoegd gehandeld heeft bij het aangaan van een 
zeer belangrijke overeenkomst voor rekening van zijn N. V., deze krachtens art. 
1384, derde lid B.W. aansprakelijk is tot schadeloosstelling voor de onrecht
matige daad die haar aangestelde gepleegd heeft door onbevoegd te handelen. De 
schadeloosstelling werd in specifieke vorm toegekend. DeN. V. werd als gebon
den beschouwd door de onbevoegd gesloten overeenkomst. Zij werd tot betaling 
van bedongen boete wegens nietnakoming veroordeeld (Kh. Brussel, 18 decem
ber 1974, B.R.H., 1977, 71). 

Deze uitspraak miskent op flagrante wijze de meest elementaire regels omtrent 
vertegenwoordiging. 

De lastgever is niet gebonden tot de verbintenissen die de lasthebber buiten zijn 
bevoegdheid heeft aangegaan (art. 1998, tweede lid B. W. ), uitgezonderd in geval 
van bekrachtiging oftoerekenbare schijn (DePage-Dekkers, V, nr. 444, blz. 440 
e. v.). In zulk geval is de lasthebber t. o. v. de wederpartij persoonlijk aansprake
lijk tot schadeloosstelling, tenzij hij haar voldoende kennis heeft gegeven van zijn 
(ontoereikende) volmacht (art. 1997 B.W.;- zie volgend nr.). Voor deze fout 
van de vertegenwoordiger-aangestelde kan de opdrachtgever niet aansprakelijk 
gesteld worden. Eerstgenoemde is immers slechts aansprakelijk t.o.v. de weder
partij indien en voorzover de opdrachtgever niet gebonden is. 

Deze regels gelden voor alle vormen van vertegenwoordiging zowel voor ver
tegenwoordiging krachtens volmacht, de organieke vertegenwoordiging als de 
wettelijke vertegenwoordiging. Dit is niet anders wanneer de volmacht vervat ligt 
in een aanstelling als ondergeschikte in dienst van de vennootschap. 
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Voorzeker kan de meester krachtens art. 1384 B.W. aansprakelijk zijn voor de 
onrechtmatige daad die een aangestelde buiten zijn bevoegdheid verricht, indien 
naar tijd en plaats een voldoende verband bestaat tussen de onrechtmatige daad en 
zijn bediening. Zo b. v. wanneer de vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn 
bediening met bedrieglijke middelen een bevoegdheid voorgewend heeft om ten 
name van de vennootschap in zijn eigen voordeel te handelen. 
Zulke aansprakelijkheid ontstaat kennelijk niet wanneer het onrechtmatig karak
ter van de handeling uitsluitend bestaat in het verrichten zonder bevoegdheid van 
een overigens rechtmatige rechtshandeling. Voor zulke daad is de onbevoegde 
vertegenwoordiger aileen persoonlijk aansprakelijk en is de vertegenwoordigde 
niet gebonden (Gent, 19 juni 1936, R.P.S., 1938, nr. 3750, blz. 279, met noot).' 

78. - ONBEVOEGDE VERTEGENWOORDIGING- PERSOONUJKE AANSPRAKEUJKHEID VAN 

DE VERTEGENWOORDIGER - Een N. V. is niet gel dig vertegenwoordigd door slechts 
een beheerder indien de statuten een clausule bevatten krachtens welke twee 
beheerders gezamenlijk moeten handelen. Zulks werd terecht beslist in een 
geschil betreffende een overeenkomst gesloten v66r de wetswijziging van 1973 
(Rb. Verviers, 13 december 1976,R.P.S., 1976, nr. 5922, blz. 229 metnootA. 
Benoit Maury). In de noot wordt oordeelkundig vastgesteld dat de oplossing 
sedert die wetswijziging dezelfde blijft, maar alleen verduidelijkt is in haar 
fundering, op grond van art. 54, vierde lid Venn.W. 
In het aangehaalde vonnis kwam echter de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
onbevoegde beheerder ter sprake. Diens aansprakelijkheid werd gesteund op art. 
62, tweede lid Venn.W. Deze opvatting kan niet gevolgd worden. Er is hier 
helemaal geen overtreding begaan van de vennootschappenwet of van de statuten, 
maar integendeel gehandeld zonder vertegenwoordigingsmacht (vgl. in die zin: 
Horsmans-T'Kint, Chronique de jurisprudence, J.T., 1977, biz. 427, randnr. 
13). 
Juister lijkt de opvatting dat de onbevoegde vertegenwoordiger als zodanigjegens 
de wederpartij gebonden is door een garantieverplichting: hij staat in voor zijn 
vertegenwoordigingsmacht en is aansprakelijk tot schadeloosstelling voor het
geen daarbuiten gedaan is, indien de vennootschap niet gebonden is (bv. op grond 
van bekrachtiging of toerekenbare schijn). 
De onbevoegde is echter blijkens art. 1997 B. W. niet aansprakelijk indien hij aan 
de wederpartij een voldoende kennis gegeven heeft van zijn ( ontoereikende) 
vertegenwoordigingsmacht. De aan die bepaling onderliggende gedachte is dat de 
wederpartij alsdan op eigen verantwoordelijkheid hoopt op bekrachtiging van
wege de vertegenwoordigde. 
Deze bepaling is toepasselijk op de beheerders van deN. V. (Resteau, II, nr. 891, 
blz. 99;- Marx, J.M., De la responsabilite des administrateurs, nr. 70, biz. 
126). 

De vraag is echter of de bekendmaking van de besproken statutaire clausule 
waaruit de onbevoegdheid van de individuele beheerder voortvloeit een vol
doende kennisgeving is in de zin van art. 1997 B.W. (ontkennend: Resteau, 
t.a.p. - bevestigend: Marx, t.a.p.; - in die zin ook: Centre d'Etude des 
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societes. Le statut des administrateurs de societes anonymes, nr. 122, biz. 79 
e.v.). 
Neemt men aan dat de bewijslast van de onvoldoende kennisgeving van de 
omvang van de vertegenwoordigingsmacht op de wederpartij rust (aldus: De 
Page-Dekkers, V, tweede druk, nr. 450, biz. 446), dan met het antwoord 
bevestigend zijn. De wederpartij moet onderzoeken hoever de vertegenwoordi
gingsmacht reikt. 
In ieder geval is sedert de wetswijziging van 1973 uitdrukkelijk bepaald in art. 54, 
laatste lid dat de besproken clausule, indien zij openbaargemaakt is, aan derden 
kan tegengeworpen worden. De wederpartij handelt dus op eigen verantwoor
delijkheid indien zij verzuimt nate gaan of de beheerder individueel handelend de 
vennootschap kan verbinden. 
Dit is anders indien de onbevoegdheid van het handelend orgaan voortvloeit uit de 
overschrijding van het vennootschapsdoel. Voor dit geval is immers in art. 63 bis 
Venn.W. uitdrukkelijk bepaald dat bekendmaking van de statuten geen vol
doende bewijs is dat de wederpartij kennis droeg of behoorde te dragen van de 
doeloverschrijding. Daaruit volgt dat m.b.t. die onbevoegdheid geen voldoende 
kennis gegeven is van de volmacht in de zin van art. 1997 B. W. door de enkele 
openbaarmaking van de statuten. 
M. b. t. de persoonlijke aansprakelijkheid van de vertegenwoordigers van deN. V. 
en de P.V.B.A. bij doeloverschrijdingde handelingen, zie verder nr. 179). 

79. - HANDELINGEN OM NIET- Giften en andere handelingen om niet zonder 
commercieel belang voor de vennootschap, zijn uiteraard niet dienstig voor het 
bereiken van het doel van de vennootschap (art. 54, eerste lid en art. 130, eerste 
lid Venn.W.). Door zodanige handelingen die uiteraard de grenzen van het 
vennootschapsdoel overschrijden is de N.V. en de P.V.B.A. niet gebonden 
indien zij bewijst dat de wederpartij kennis droeg van deze overschrijding van de 
grenzen van het vennootschapsdoel of daarvan, gezien de omstandigheden niet 
onkundig kon zijn (art. 63 bis en art. 130, vijfde lid Venn.W.). 

Is de wederpartij de begunstigde zelf dan zal zij meestal moeten weten dat de 
rechtshandeling om niet is verricht; in zulk geval kan de vennootschap de 
nietigheid van de rechtshandeling inroepen. 

Zo valt kennelijk buiten de grenzen van het doe I het verlenen van de borgtocht van 
de vennootschap voor een prive-schuld van een van haar beheerders terwijl zij bij 
die verrichting geen enkel zelfs onrechtstreeks belang had (Brussel, 20 juli 1958, 
J.T., 1959, 352;Pas., 1959, II, 93;R.P.S., 1960, nr. 4907, biz. 199). 

De kredietverlenende bank kon daarvan zeker niet onkundig zijn aangezien de 
akte van borgtocht aileen ondertekend werd door de beheerder zelf wiens per
soonlijke schuld daardoor moest gewaarborgd worden (Kh. Luik, 28 februari 
1967 enLuik, 11 december1969,R.P.S., 1970, nr. 5591 en5592, blz. 222e.v.). 
Zulke borgtocht wordt echter geldig gegeven wanneer de vennootschap die zich 
borg stelt zelf een be lang heeft bij de gefinancieerde transactie (Kh. Verviers, 8 
oktober 1964, R.P.S., 1966, nr. 5302, blz. 42) of wanneer zij wegens haar 
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zakenreiaties met de schuidenaar er beiang bij heeft dat hij het gevraagde krediet 
dank zij haar waarborg kan bekomen (Cass. fr., 10 februair 1969, R.P.S., nr. 
5593, biz. 227). 

80. - Ook de afstand van een recht kan een handeiing omniet zijn waartoe het 
orgaan van vertegenwoordiging niet bevoegd is. Zo werd beslist in een geschil 
betreffende de nietigheid van het besiuit van de raad van beheer van een N. V. om 
een vonnis niet ten uitvoer te Ieggen, dat zuike afstand uit vrijgevigheid niet tot de 
bevoegdheid van de raad van beheer behoort. 
Aan de verwerende N. V. werd bevoien de reden op te geven waarom zij afzag van 
de tenuitvoerlegging van een vonnis dat in haar voordeei uitgesproken was (Kh. 
Brussei, 27 juni 1973, R.P.S., 1974, nr. 5801, biz. 164). De daarop gegeven 
verantwoording werd voidoende geacht (Kh. Brussei, 26 juli 1974, B.R.H., 
1974, biz. 425; R.P.S., 1975, nr. 5854, biz. 175). 

Niet iedere afstand van recht geschiedt uit vrijgevigheid wanneer hij gedaan 
wordt met het oog op het verkrijgen van een vermogensvoordeei is de ven
nootschap geidig gebonden tegenover de wederpartij (Brussei, 16 maart 1970, 
R.P.S., 1971, nr. 5621, biz. 101). 

81. - HANDELINGEN OM NIET - NATUURLIJKE VERBINTENIS - In de lijn van de 
rechtspraak besproken in het vorig overzicht (T.P.R., 1967, biz. 648, randnr. 34 
e. v.) is bi j herhaling beslist dat de toezegging en betaling door een vennootschap 
van een buitenwettelijk pensioen aan een gewezen directeur geen schenking is 
maar de uitvoering van een natuurlijke verbintenis (Kh. Brussel, 14 maart 1967, 
R.P.S., 1970, nr. 5564, biz. 123 ;-Kh. Brussei, 17mei 1968,R.P.S., 1970, nr. 
5563, biz. ll8;B.R.H., 1969, biz. 702; bevestigdinhogerberoep: Brussei, 21 
januari 1970,R.P.S., 1970, nr. 5562, biz. 117 ;-Brussei, 3 januari 1974,R.W., 
1974-75, kol. 671). · 

In het hierboven aangehaaide vonnis van 17 mei 1968 is met nadruk het beperkte 
karakter onderstreept van de rechterlijke controie van het bedrag van zuike 
toezegging waarvan beweerd is dat zij de omvang van een redelijke vergoeding te 
boven zou gaan en in zoverre een schenking zou zijn (M.b.t. zodanige marginale 
toetsing zie T.P.R., 1967, t.a.p.;- en verder: Ronse, J., Beschouwingen over 
marginate toetsing inFeestbundel Mgr. W. Onclin, biz. 367 e.v.; T.P.R., 1977, 
biz. 207 e.v.). 

82. - PASSIEVE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN ORGANEN EN LEDEN VAN COL

LEGIAL£ ORGANEN - De omvang van de actieve vertegenwoordigingsmacht, 
krachtens weike het orgaan de vennootschap tegenover derden in rechtshandeiin
gen verbindt, valt niet noodzakelijk samen met de omvang van de passieve 
vertegenwoordigingsmacht. 
Deze Iaatste is de bevoegdheid om kennisgevingen, mededelingen en betekenin
gen voor rekening van de vennootschap in ontvangst te nemen (Demogue, 
Obligations, I, nr. 90; biz. 176 en nr. 134, biz. 224;- Ronse, J., De ven
nootschapswetgeving 1973, nr. 390 e.v., biz. 207 e.v.). 
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De omvang van de passieve vertegenwoordigingsmacht kan gi:oter zijn dan de 
· actieve. 

Zo werd terecht beslist dat de functionaris aan wie krachtens art. 63 Venn. W. het 
dagelijks bestuur is opgedragen, bevoegd is om aile kennisgevingen die aan de 
vennootschap gericht zijn in ontvangst te nemen, zelfs al valt hun onderwerp 
buiten de perken vanhetdagelijks bestuur(Cass., 20mei 1969,Arr. Cass., 1969, 
biz. 926; Pas., 1969, I, biz. 858; R.P.S;, 1971, nr. 5616, biz. 84;- Luik, 17 
juni 1971, R.P.S., 1972, nr. 5718, biz. 374). 

Een probleem kan in dit verband ook oprijzen i. v.m. de individuele passieve 
vertegenwoordigingsmacht van de !eden van een collegiaal orgaan van vertegen
woordiging. In de N. V. zijn de beheerders volgens de wettelijke regel niet 
bevoegd om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen. Zij kunnen dit 
slechts gezamenlijk, tenzij daarvan door een geldige statutaire clausule is afge
weken (art. 54, eerste en vierde lid Venn.W.). In de P.V.B.A. is zulks juist 
andersom (art. 130, eerste en vierde lid Venn.W.). 

Het wettelijk of statutair vereiste van gezamenlijk handelen van de !eden van een 
collectiefbevoegd orgaan geldt voor de uitoefening van de actieve vertegenwoor
diging van de vennootschap. 

In een eerder moeizaam gemotiveerd arrest besliste het Hof van Cassatie dat een 
kennisgeving van een deskundigenverslag krachtens art. 11 en 3fvan de bij K.B. 
van 3 april 1953 gecoordineerde wetten betreffende de slijterijen van gegiste 
dranken, geldig gedaan was aan een van de twee zaakvoerders van een P. V .B.A. 
omdat die gehandeld had voor rekening van de vennootschap en dus vastgesteld 
was dat hij daarvan kennis gekregen heeft in zijn hoedanigheid van orgaan van die 
vennootschap (Cass., 7 april1975,Pas., 1975, I, biz. 773 ;Arr. Cass., 1975, biz. 
853). 

Afgezien van de vraag of de zaakvoerder in het behandelde geval individueel als 
orgaan van de vennootschap mocht beschouwd worden, moet als algemene regel 
vooropgesteld worden dat ieder lid van een collegiaal orgaan van vertegenwoor
diging opdracht heeft om voor rekening van zijn vennootschap de aan haar 
gerichte kennisgevingen in ontvangst te nemen. Zulks wordt m.n. ook ondersteld 
in art. 42, 5° en 34 Ger. W. De wet gaat ervan uit dat de persoon die verplicht is 
samen met zijn collega's de vennootschap te besturen, aan dezen de kennis zal 
meedelen die hij in de uitoefening van zijn taak verkregen heeft ( vgl. Rouse, J., 
De vennootschapswetgeving 1973, nrs. 390 e.v., biz. 207 e.v.). 

M.b.t. verdere vereisten voor de betekening van procesakten aan een ven
nootschap met rechtspersoonlijkheid zie verder nr. 113. 

83. - TOEREKENING VAN INNERLIJKE FElTEN- In het algemeen worden innerlijke 
feiten en gesteldheden die van belang zijn voor de geldigheid of de gevolgen van 
een rechtshandeling zoals wetenschap, bedrog, opzet, wilsgebreken e.d.m., en 
die aan de zijde van de vertegenwoordiger aanwezig zijn, toegerekend aan de 
vertegenwoordigde. Dit geldt ook voor de organieke vertegenwoordiging (vgl. 
vorig overzicht T.P.R., 1967, blz. 658, randnrs. 60 e.v.). 
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Ook de vennootschap kan zich te haren behoeve beroepen op innerlijke feiten. Zo 
kan zij verkeren in de morele onmogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te 
verschaffen; zij kan bij toepassing van art. 1348 B. W. haar bevrijding bewijzen 
door getuigen of vermoedens, wanneer die onmogelijkheid aanwezig was in 
hoofde van haar orgaan van vertegenwoordiging (Cass., 24 september 1975, 
Pas., 1976, I, blz. 107;Arr. Cass., 1976, blz. 114). 
Ook bij de toerekening aan de rechtspersoon van rechtsgevolgen vanfeitelijke 
handelingen kunnen innerlijke feiten en gesteltenissen van belang zijn, inzonder
heid m.b.t. de eigen schuld van de rechtspersoon (zie verder nr. 118). 

AFDELING 10 

PROCESHANDELINGEN VAN EN TEGEN VENNOOTSCHAPPEN 

84. - PROCESRECHTELIJKE RECHTSBEKWAAMHEID EN RECHTSPERSOONLIJKHEID- ln
dien de rechtsvordering niet kan worden toegelaten wanneer de eiser geen 
hoedanigheid heeft om ze in te dienen (art. 17 Ger. W.), dan is zulks a fortiori het 
geval wanneer de eiser geen rechtssubject is hetzij als natuurlijk persoon hetzij als 
rechtspersoon. 
De erkenning van de rechtspersoonlijkheid van een organisatie betekent m.n. de 
erkenning van haar actieve en passieve procesrechtelijke rechtsbekwitamheid 
d. w.z. de rechtsbekwaamheid om in een proces partij te zijn als eiser ofverweer
der. Integendeel impliceert de ontkenning van de rechtspersoonlijkheid van een 
vereniging of vennootschap, dat zij die procesrechtelijke rechtsbekwaamheid 
mist. 
De enige uitzondering op deze vrijwel evidente regel is de toekenning door of 
krachtens de wet van een actieve procesrechtelijke rechtsbekwaamheid aan or
ganisaties die geen rechtspersonen zijn, in bepaalde geschillen inzonderheid 
m.b.t. de ondememingsraden en comites voor veiligheid en hygiene (W. 20 
september 1948) en m.b.t. collectieve arbeidsovereenkomsten (W. 5 december 
1968). 
De rechtspraak van de Belgische Raad van State erkent in tal van gevallen de 
bevoegdheid van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid om in geschillen van 
bestuur voor de Raad van State op te treden wanneer het gaat om de verdediging 
van belangen die bepaald zijn door of krachtens de wet, of wanneer aan die 
organisaties door of krachtens de wet een taak van medewerking met een 
openbaarbestuur is opgedragen (zie o.m.: R.v.St., 6 april1966,Pas., 1966, IV, 
121; - R. v .St., 21 februari 1968, Pas., 1968, IV, 87). 
Zodanige beperkte procesrechtelijke rechtsbekwaamheid van organisaties die 
door ofkrachtens de wet erkend is, werd als quasi-rechtspersoonlijkheid aange
merkt (Lindemans, J., De bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de 
be Iangen van !eden en/ofhet algemeen be lang. Preadvies voor de vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 1973, biz. 75). 
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Volgens een andere opvatting zou deze erkenning van een procesrechtelijke 
rechtsbekwaamheid de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van de betrokken 
groepering impliceren (Van Compemolle, L. , Le droit d' action en justice des 
groupements, blz. 199 e.v., inz. blz. 206 e.v.). 

Deze laatste opvatting kan niet overtuigen aangezien de overigens reeds beperkte 
procesrechtelijke rechtsbekwaamheid die bij de wet aan deze organisaties is 
toegekend, de enige eigenschap is van rechtspersoonlijkheid die deze organisaties 
hebben. Zij missen daarvan de voomaamste eigenschap, nl. de mogelijkheid van 
een afgescheiden vermogen met de correlatieve passieve rechtsbekwaamheid om 
onder verband van dit vermogen aansprakelijk te worden gesteld t.o. een weder
partij. 
Ongeacht het theoretisch standpunt dienaangaande is in ieder geval aangenomen 
dat de besproken regelen wegens hun uitzonderlijk karakter restrictief moeten 
toegepast worden (Cass., 28 april 1966, R. Crit. 1. B., 1968, 34, met noot L. 
Franc;:ois ;-Cass., 19 april1968,R. W., 1967-68,2165, metconcl. adv.-Gen. P. 
Mahaux en noot M.S.; Arr. Cass., 1968, blz. 1051). 

85. - Aan de andere kant is de rechtsbekwaamheid van de ontbonden ven
nootschap na de sluiting van haar vereffening beperkt tot een enkel passieve 
rechtsbekwaamheid om als verweerster aangesproken te worden. Dit geldt ook 
voor de procesrechtelijke rechtsbekwaamheid (zie verder, nr. 334). 

86. - NIETIGHEID VAN DE EISENDE VENNOOTSCHAP - Bij de bespreking van de 
rechtspraak m. b. t. nietigheid van de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 
is reeds aandacht besteed aan de procesrechtelijke bekwaamheid van de nietige 
vennootschap (zie hoven nr. 48). 

87. - ONTBONDEN VENNOOTSCHAP- De ontbonden vennootschap blijft overeen
komstig art. 178 Venn. W. als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. 

De oorspronkelijke rechtspersoon blijft als rechtssubject de drager van de v66r de 
ontbinding ontstane rechten en plichten. 

Hij treedt in rechte op overeenkomstig art. 703 Ger. W. door tussenkomst van zijn 
bevoegd orgaan, de vereffenaar(s). De rechtsvordering kan niet door de veref
fenaar in die hoedanigheid ingesteld worden (Cass., 2 september 1976, Pas., 
1977, I, 1, impliciete oplossing, met verwerping van de voorziening waarbij dit 
middel, dat niet van openbare orde is, voor het eerst in Cassatie was opgewor
pen). 

Ook de v66r de ontbinding verrichte proceshandelingen blijven hun gevolgen 
sorteren. Zij worden na de ontbinding zonder meer door de vereffenaar(s) voort
gezet. Deze moet( en) het geding of het rechtsmiddel niet hervatten overeenkom
stig art. 816Ger.W. (Kh. Brussel, 17 februari 1972,B.R.H., 1972, 186;-Luik, 
3 april 1973, R.P.S., 1974, nr. 5794, biz. 144;- in die zin: Resteau, IV, nr. 
1912, blz. 162;- Van Ryn-Heenen, II, nr. 1047, blz. 102). 

Ten onrechte is beslist dat een vennootschap die van rechtswege ontbonden is 
door de vereniging van alle aandelen in een hand de vereiste hoedanigheid mist 
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om in rechte op te treden. De rechtsvordering en het hoger beroep dat door deze 
ontbonden vennootschap ingesteld waren, werden niet-ontvank:elijk verklaard 
(Brussel, lljuni 1971,Pas., 197l,II, blz. 316;R.P.S., 1972, nr. 5700, blz. 
298). 
Deze opvatting miskent art. 178 Venn.W. dat de rechtspersoonlijkheid voor de 
vereffening handhaaft. Deze bepaling is ook toepasselijk ingeval van ontbinding 
van rechtswege van de eenhoofdig geworden vennootschap (zie T.P.R., 1964, 
blz. 219, randnr. 188;- en verder nr. 309). 
De oplossing van het besproken arrest kan echter op betere gronden gehandhaafd 
worden nl. op de onbevoegdheid van de zaakvoerder om de ontbonden P. V .B.A. 
actief te vertegenwoordigen. Dat kan alleen een gel dig benoemde vereffenaar. De 
zaakvoerder die niet tot vereffenaar benoemd is heeft immers, blijkens art. 180 
Venn.W., enk:el passieve bevoegdheid om de vennootschap als verweetster te 
vertegenwoordigen. 

88. - TOEREKENING VAN DE PROCESHANDELING AAN DE VENNOOTSCHAP - Is een 
proceshandeling op regelmatige wijze in de wettelijke vormen verricht dan wordt 
verondersteld dat zij beantwoordt aan de wil van de belanghebbende (Verslag van 
Reepinghen, gedrukte stukken Senaat, 60 [1963-1964], blz. 27, 177 en 205). 
Uit dit algemeen beginsel volgt dat wanneer een proceshandeling op regelmatige 
wijze verricht wordt ten name van de met opgaaf van zijn naam, rechtskarakter en 
zetel genoegzaam ge1dentificeerde rechtspersoon, verondersteld wordt dat de 
proceshandeling die ten verzoeke van die (zonder meer aangewezen) rechts~ 
persoon verricht is ingevolge een daartoe geldige opdracht. In dit opzicht staat de 
rechtspersoon met de natuurlijke persoon gelijk. 

M.n. geldt zowel voor de rechtspersoon als voor de natuurlijke persoon de regel 
dat de advocaat (art. 440, tweede lid Ger.W.) of de advocaat bij het Hof van 
Cassatie (art. 479 Ger.W.) die zonder meer verklaart voor een genoegzaam 
ge1dentificeerde partij op te treden, niet van enige volmacht moet doen blijken 
(Cass., 22 okt. 1971, Arr. Cass., 1972, 196, met concl. Mahaux; R.W., 
1971-72, 1191; Cass., 22 dec. 1971, Pas., 1972, I, 409; Arr. Cass., 1972, 
blz. 411) (16). 
De rechtspersoon moet echter, in tegenstelling tot de natuurlijke persoon, nood
zakelijk vertegenwoordigd zijn bij het geven aan de advocaat of aan de gerechts-

(16) Opmerking verdient dat deze regel,- het wettelijk vermoeden van een geldige opdracht,- op 
identieke wijze de grondslag is van art. 440, tweede lid Ger.W. voor de advocaten, als van art. 479, 
eerste lid Ger. W. voor de advocaten bij het Hof van Cassatie. 
V 66r en na de in werkingtreding van het Ger. W. hebben laatstgenoemden de processuele bevoegdheid 
van de vroegere pleitbezorgers (vgl. Cass., 9 juni 1949, Pas., 1949, I, 422 met noot R.H.; Arr. 
Verbr., 1949, biz. 37). 
De andere advocaten hebben sedert deze wetswijziging dezelfde processuele bevoegdheid verkregen. 
Een verse hi! in bevoegdheid is hierin gelegen dat de advocaten bij het Hof van Cassatie in alle zaken 
die voor dit Hof aanhangig zijn zonder volmacht bevoegd zijn, terwijl voor de andere advocaten 
enkele uitzonderingen bepaald zijn bv. voor de afstand van geding. 
Hieruit volgt dat de oplossingen nit de aangehaalde arresten omtrent de processuele bevoegdheid van 
de advocaten bij het Hof van Cassatie volledig gelden voor de gewone advocaten. 
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deurwaarder van de opdracht tot het verrichten van de proceshandeling. Deze 
opdracht tot het verrichten van de proceshandeling moet gegeven zijn door het 
orgaan van de rechtspersoon binnen zijn vertegenwoordigingsmacht. 
De rechtspersoon kan echter bij het geven van de opdracht tot het verrichten van 
een proceshandeling ook vertegenwoordigd worden door een gevolgmachtigde 
die zijn bevoegdheid ontleent aan een door het orgaan gegeven volmacht (Cass., 
22 okt. 1971, t.a.p.; zie over dit arrest verder nr. 94). 

89. - IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN IN DE AKTEN VAN RECHTPLEGING

V66r de in werkingtreding van art. 703 Ger.W. (1 jan. 1969, krachtens K.B. 4 
nov. 1968) was volgens een vaste rechtspraak vereist dat de exploten ten verzoeke 
van een vennootschap, de natuurlijke personen aanwezen die haar orgaan van 
vertegenwoordiging uitmaakten. Deze regel werd niet beschouwd als een formele 
regel waarvan de miskenning slechts de nietigheid van de procesakte ten gevolge 
kon hebben voorzover de belangen van de tegenpartij geschaad waren. Volgens 
de rechtspraak moest die regel begrepen worden als een regel van materieel recht 
die het vereiste bepaalt opdat de proceshandeling aan de vennootschap kan 

. toegekend worden (zie vorige overzichten T.P.R., 1964, blz. 82 en 1967, biz. 
655). De regel werd toegepast op aile procesakten, zowel op de exploten van 
rechtsingang, de betekening van een vonnis, als op de rechtmiddelen. 
Enkel materiele vergissingen in de opgaaf van namen of van woonplaatsen van de 
aan te wijzen natuurlijke personen tastten de geldigheid van het exploot niet aan. 
Maar voor het overige moesten aile natuurlijke personen die het coilegiaal 
bevoegde orgaan van vertegenwoordiging samensteilen, m.n. de raad van beheer 
van een N. V., in de akte aangewezen zijn. Bij gebreke daarvan kon zij niet aan de 
vennootschap toegerekend worden en miste zij het beoogde rechtsgevolg. 
Tijdens de in dit overzicht bestudeerde peri ode die de in werkingtreding van het 
gerechtelijk wetboek voorafgaat werd deze rechtspraak gehandhaafd (Cass., 6 
juni 1968,Pas., 1968, I, 1145;Arr. Cass., 1968, biz. 1212;R.P.S., 1970, nr. 
552, biz. 91;- Cass., 25 sept. 1969, Pas., 1970, I, 83, met noot W.G. ;R.W., 
1969-70, kol. 754;- Cass., 19 dec. 1969, Pas., 1969, I, 370; Brussel, 8 juni 

' 1966,R.P.S., 1968, nr. 5422, biz. 102;Pas., 1967, II, 102). 
Deze achterhaalde rechtspraak steunde op art. 13 Venn.W. volgens hetwelk 
rechtshandelingen die ten name van een vennootschap verricht worden, haar 
slechts kunnen toegerekend worden indien zij verricht zijn door natuurlijke 
personen die haar orgaan van vertegenwoordiging uitmaken of door personen die 
daartoe van het bevoegde orgaan volmacht hadden. 
Deal te formalistische toepassing van die regel op de proceshandelingen was zeer 
hinderlijk gebleken. De nietigheid van tal van proceshandelingen die binnen een 
vervaltermijn moeten verricht worden, was al te dikwijls slechts het gevolg van 
een onachtzaamheid bij de redactie van het exploot, terwijl de opdracht tot de 
betekening ervan bevoegderwijze gegeven was. Zo bijvoorbeeld wanneer de 
advocaat die geregeld voor een N.V. optrad, niet tijdig verwittigd was dat de 
samenstelling van haar raad van beheer gewijzigd was. 
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90. - De nieuwe regeling van deze materie door bet Gerechtelijk Wetboek is 
zeker een verbetering, al zijn, zoals dadelijk zal blijken, niet alle betwistingen uit 
de wereld geholpen. Art. 703, eerste lid Ger. W. herhaalt voor de proceshandelin
gen wat voor de rechtshandelingen in bet algemeen is bepaaldin art. 13 Venn.W. 
Voor de toerekening aan de rechtspersoon van een uit zijn naam verrichte 
proceshandeling is vereist dat gehandeld is door zijn bevoegd orgaan van ver
tegenwoordiging binnen zijn vertegenwoordigingsmacht. 

Maar in hettweede lid is nu bepaald dat, om van de identiteit van de rechtspersoon 
in de akte van rechtspleging te doen blijken, geen andere opgaaf vereist is dan de 
naam, bet rechtskarakter en de zetel van de rechtspersoon. 
Alhoewel de nieuwe regel dienaangaande toch zeer duidelijk geformuleerd is 
moest, na de in werkingtreding van art. 703 Ger.W., in de rechtspraak herhaald 
worden dat de akte van rechtspleging geen aanwijzing meer moet bevatten van de 
identiteit van de natuurlijke personen die bet orgaan van vertegenwoordiging zijn 
ofsamenstellen(Cass., 5 mei 1971,Arr. Cass., 1971, biz. 871 ;Pas., 1971, 804; 
- Cass., 22 dec. 1971, Pas., 1972, I, 409;Arr. Cass., 1972, biz. 411;- Kh. 
Verviers, 13 nov. 1969, J. Liege, 1969-70, 117). 
De in art. 703, tweede lid bepaalde regel geldt voor alle akten van rechtspleging, 
m.n. voor de conclusies (art. 744 Ger.W.) en voor de rechtmiddelen (art. 1042 
Ger.W.). 
Het Hof van Cassatie besliste verder dat art. 703, tweede lid Ger.W. ook 
toepasselijk is op bet bij artikel 1026 Ger.W. bedoelde verzoekschrift. De 
volgens die bepaling te vermelden wettelijke vertegenwoordigers zijn de ver
tegenwoordigers van onbekwamen. 
De personen die bet orgaan van een rechtspersoon zijn of samenstellen moeten in 
bet verzoekschrift niet worden vermeld (Cass., 20 dec. 1974, R.W., 1974-75, 
1703;Pas., 1975, I, 435;R.P.S., 1976, nr. 5877, biz. 40;Arr. Cass., 1975, 
blz. 471). 

91. - DE OPGAAF VAN DE NAAM VAN DE RECHTSPERSOON IN DE PROCESAKTE MOET VOL· 

LEDIG ZIJN - Deze verplichting is blijkens art. 702 Ger.W. op straffe van 
nietigheid bepaald. 
Deze nietigheid kan echter volgens art. 861 Ger. W. slechts uitgesproken worden 
indien bet verzuim de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt. 

Terecht werd beslist dat bet ontbreken van een woord in de benaming van een 
vennootschap geen nietigheid van de procesakte ten gevolge heeft wanneer de 
tegenpartij niet heeft kunnen twijfelen over haar identiteit (Brussel, 22 jan. 1975, 
R.W., 1974-75, 2098). 

92. - MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN NATUURLIJKE PERSONEN TEN VERZOEKE VAN 

WIE DE PROCESHANDELING VERRICHT IS - Is een proceshandeling ten name van een 
vennootschap verricht, zonder dat daartoe opdracht is gegeven door een orgaan 
binnen zijn vertegenwoordigingsmacht of door een gevolmachtigde binnen de 
hem door bet orgaan verleende bevoegdheid, dan kan de proceshandeling over-
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eenkomstig art. 848 e.v. Ger.W. van onwaarde verklaard worden op vordering 
van de vennootschap zelf, of van de in het geding zijnde partijen, tenzij de 
vennootschap die handeling te bekwamer tijd bekrachtigd heeft. De tegenpartij 
tegen welke een proceshandeling verricht is heeft er dus belang bij van meet af aan 
te onderzoeken of de vennootschap geldig vertegenwoordigd was om te voorko
men dat de proceshandelingen en alle daarop volgende verrichtingen of beslis
singen later van onwaarde zouden kunnen verklaard worden (vgl. Fredericq L. en 
S., Handboek. Bijvoegsel (1970) nr. 534, blz. 282). Ook kan de tegenpartij de 
geldigheid van de vertegenwoordiging ontkennen om op grond daarvan zijn 
verkregen recht, als gevolg van het verstrijken van de vervaltermijn, te doen 
vaststellen. 

Daarom staat art. 703, derde lid Ger. W. toe dat de partij tegen wie een akte van 
rechtspleging als bedoeld in het tweede lid, - dus een akte waarin aileen de 
identiteit van de rechtspersoon is vermeld -, wordt ingeroepen, in elke stand van 
het geding kan eisen dat hem de identiteit wordt meegedeeld van de natuurlijke 
personen die de organen van de rechtspersoon zijn of samenstellen. Zolang aan 
die vordering niet voldaan is kan het vonnis over de zaak zelf worden uitgesteld. 
Op grond van die mededeling kan onderzocht worden of de vennootschap in de 
betwiste proceshandeling geldig vertegenwoordigd was. 

Inderdaad, alhoewel de gerechtsdeurwaarder of advocaat procesrechtelijk geacht 
worden van de vennootschap,- dus van haar bevoegde organen -, een geldige 
opdracht gekregen te hebben (zie boven nr. 88) kan be twist worden of het orgaan 
dat die opdracht gaf geldig is samengesteld, of de benoeming van zijn leden 
openbaar gemaakt was, enz. 

Dit zijn kwesties van materieel vennootschapsrecht. 

Aldus, indien de proceshandeling ten name van een N.V. is verricht, moet de 
identiteit van alle leden van een geldig samengestelde raad van beheer worden 
meegedeeld. 

Bevatten de statuten van die vennootschap een van de bij art. 54, vierde lid 
Venn.W. toegestane clausules, dan volstaat de mededeling van de identiteit van 
de beheerder of van de beheerders aan wie op individuele dan wel collectieve 
wijze de vertegenwoordigingsmacht is verleend. Verder, indien het geschil tot de 
sfeer van het dagelijks bestuur behoort, is het voldoende de identiteit mee te delen 
van de persoon of de personen die het orgaan van dagelijks bestuur uitmaken 
overeenkomstig art. 63 Venn.W. 

In een en ander geval moet de benoeming van deze personen om aan de tegenpartij 
tegengeworpen te kunnen worden, openbaar gemaakt zijn overeenkomstig art. 12 
Venn.W. (zie boven nr. 53). 

93. - MISBRUIK VAN DE BIJ ART. 703, DERDE UD GER.W. VERLEENDE BEVOEGDHEID

Om de bij art. 703, derde lid Ger.W. bepaalde mededeling te vorderen is een 
voldoende belang vereist (Luik, 6 dec. 1973,R.P.S., 1975, nr. 5822, blz. 30). In 
de zeer bondige tekst van dit arrest kan niet duidelijk achterhaald worden welke de 
betwisting tussen de partijen was. 
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Het is echter duidelijk dat de bevoegdheid die bij art. 703, derde lid Ger.W. is 
verleend kan misbruikt worden. Zo bv. wanneer de tegenpartij van een ven
nootschap na elke proceshandeling telkens opnieuw de mededeling zou vorderen 
van de identiteit van de personen die haar orgaan zijn of samenstellen, zonder dat 
daarbij gesteld is dat in de samenstelling van dit orgaan enige wijziging is 
ingetreden. Art. 703 Ger.W. strekt tot vereenvoudiging van het verloop van het 
proces. Zijn toepassing mag geen aanleiding tot chicane geven. 

94. - OPGAAFINDEAKTEVANRECHTSPLEGINGZELFVANDENATUURLIJKEPERSONENTEN 

VERZOEKE VANWIE DE PROCESHANDELING VERRICHT IS- Vereist art. 703 Ger. W. gee'n 
opgaaf in de akte van rechtspeging van de identiteit van de bevoegde natuurlijke 
personen, dan is deze opgaaf echter niet verboden. 
Volgens een opvatting is het af te raden in de akten van rechtspleging niet 
noodzakelijke vermeldingen op te nemen en zich strikt te houden aan art. 703 
Ger.W. (Van Ryn-Van Ommeslaghe, R. Crit. J.B., 1973, blz. 348). 
Volgens anderen kan de besproken opgaaf in de akte van rechtspleging zelf een 
nodeloos uitstel van de zaak voorkomen als gevolg van een later gevorderde 
meedeling (Verslag Van Reepinghen, gedrukte stukken Senaat, 60 (1963-64), 
blz. 177, vijfde alinea;- Fredericq, L. enS., Bijvoegsel, nr. 534, blz. 284). 
Wat daar ook van zij, indien de akte zelf de vermelding bevat van de natuurlijke 
personen die opdracht hebben gegeven tot het verrichten van de proceshandeling, 
en indien die personen niet diegenen zijn die het orgaan zijn of samenstellen 
waaraan door de wet of krachtens de wet de vertegenwoordigingsmacht is 
toegekend, dan moet bewezen worden dat hun daartoe te bekwamer tijd de 
bevoegdheid verleend is door het orgaan van vertegenwoordiging binnen zijn 
vertegenwoordigingsmacht. 
Aldus werd terecht beslist door het Hof van Cassatie (Cass., 22 okt. 1971, R. W. , 
1971-72, 1191 ;Pas., 1972, I, 108 ;Arr. Cass., 1972, 196, metconcl. Mahaux). 

Voor het Hof wedl, door overlegging van een uittreksel van de notulen van de 
vergadering van de raad van beheer van een Coop. V. waarin aan twee beheerders 
volmacht was gegeven, de bevoegdheid bewezen van deze twee beheerders ten 
verzoeke van welke, blijkens het verzoekschrift, de voorziening in cassatie was 
ingesteld. 
Tegen dit arrest van 22 oktober 1971 is scherpe critiek uitgebracht (VanRyn-Van 
Ommeslaghe,Examendejurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, blz. 347 e.v.). M.i. 
ten onrechte. 
Of de mededeling van de identiteit aan de bevoegde natuurlijke personen door 
opgaaf in de akte van rechtspleging zelf dan wel in een latere mededeling of 
vordering van de tegenpartij gedaan is blijft onverschillig. De enige vraag is of de 
aangewezen natuurlijke personen, ten verzoeke van welke de proceshandeling 
verricht is, daartoe de vereiste vertegenwoordigingsmacht hadden, zodat de 
proceshandeling aan de vennootschap kan toegerekend worden. Zijn de aange
wezen personen niet diegene die het wettelijk orgaan van vertegenwoordiging 
uitmaken, dan moet, bij betwisting vanwege de tegenpartij, door de ven-
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nootschap bewezen worden dat hun daartoe te bekwamer tijd door het bevoegd 
orgaan een geldige volmacht is gegeven. 
Het moet beklemtoond worden dat, alhoewel krachtens art. 728 Ger.W., een 
vennootschap nooit door een gevolmachtigde maar slechts door haar orgaan van 
vertegenwoordiging of door een advocaat in rechte kan verschijnen (zie verder nr. 
104), de bevoegdheid om te beslissen tot het voeren van een bepaald proces en om 
daartoe een advocaat aan te stellen, door de raad van beheer kan opgedragen 
worden aan een aldan niet onder zijn leden gekozen lasthebber. Dit punt wordt 
uitsluitend door het vennootschapsrecht beheerst. 
Een zodanige bijzondere en beperkte volmacht is volkomen rechtsgeldig maar zij 
moet bij betwisting bewezen worden door overlegging van de volmacht (vgl. 
Cass., 7 jan. 1960,R.W., 1960-61, kol. 749;Arr. Verbr., 1960, blz. 397). Dat 
die volmacht gegeven is kan blijken uit de notulen van een vergadering van de 
raad van beheer (Cass., 22 okt. 1971 ,t.a.p.). Om geldigtezijn moetde volmacht 
gegeven zijn door het orgaan tot wiens vertegenwoordigingsmacht het verrichten 
van de betwiste proceshandeling behoort. 

95. - BETWISTING VAN DE GELDIGHEID DER VERTEGENWOORDIGING- In een indruk
wekkende reeks uitspraken wordt beslist dat de tegenpartij die zonder enig 
voorbehoud haar verweer over de grand van de zaak heeft gevoerd, zonder de 
geldigheid van de vertegenwoordiging van de eisende vennootschap te betwisten, 
dit naderhand niet meer kan do en, tenzij zou blijken dat sedertdien een wijziging 
ingetreden was betreffende de samenstelling of de vertegenwoordigingsmacht 
van haar orgaan en daarmee geen rekening was gehouden in een latere proces
handeling (zie o.m.: Cass., 27 juni 1949,Arr. Verbr., 1949, blz. 414;Pas., I, 
473 ;-Cass., 26nov. 1953,Arr. Verbr., 1954, blz. 240;Pas., 1954, I, 240;
Cass., 1 maart 1956,Pas., 1956, I, 683 ;-Cass., 7 juni 1960,Pas ., I, 1157 ;
Cass., 16 febr. 1968,Arr. Cass., 1968, blz. 793;Pas., 1968, I, 746;R.P.S., 
1970, nr. 5551, blz. 90;- Brussel, 15 jan. 1965, R.P.S., 1966, nr. 5310, blz. 
74 ;J.T., 1955,705; -Brussel, 15 april1966,R.P.S., 1967, nr. 5370, blz. 162; 
in die zin ook Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. 
J.B., 1962, blz. 377; en 1973, 349; -Anders: Benard-Simont, Examen de 
jurisprudence, R. Crit. J.B., 1959, 74). 
Deze oplossing is in de loop van de bestudeerde periode opnieuw bevestigd, 
zowel wat betreft de vertegenwoordiging voor de eerste rechter, als de akte 
waarbij een rechtsmiddel ingesteld wordt. Er werd beslist dat de geldigheid van 
de vertegenwoordiging van de eisende vennootschap voor de eerste rechter niet 
voor het eerst kan betwist worden in graad van boger beroep (Brussel, 18 juni 
1969, R. W., 1968-69, 857). 
De oplossing werd ook toegepast op de geldigheid van een rechtsmiddel, nl. de 
voorziening in cassatie ingesteld ten verzoeke van een raad van beheer waarvan 
de regelmatige samenstelling niet voor de feitenrechter was betwist geworden 
(Cass., 16 febr. 1968,Pas., 1968, I, 746;R.P.S., 1970, nr. 5551, blz. 90;Arr. 
Cass., 1968, blz. 793). 
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96. - De in de aangebaalde recbtspraak gebandbaafde oplossing is tot stand 
gekomen v66r de inwerkingtreding van bet Gerechtelijk Wetboek. Zij betekende 
onder bet oude recht een niet te versmaden correctie op de formalistiscbe regel die 
voor de geldigheid van de procesbandeling de nauwkeurige opgaaf in de proces
akte zelf vereiste van al de natuurlijke personen die bet vertegenwoordigingsor
gaan van de vennootschap uitmaken (zie boven nr. 89). Zoals gezegd, is deze 
regel nu terzijde gesteld door bet nieuwe art. 703 Ger.W. 

De vraag moet dan ook gesteld worden of de bier besproken jurisprudentiele regel 
nog kan gebandbaafd worden t.a. v. de nieuwe regeling van de materie in art. 703 
Ger. W., inzonderbeid zijn derde lid. 

Kracbtens laatstgenoemde bepaling heeft de partij tegen wie een akte van recbts
pleging is ingeroepen, bet recbt om in elke stand van het geding te eisen dat de 
identiteit wordt meegedeeld van de natuurlijke personen die bet orgaan van de 
vennootscbap uitmaken. 

In bet Verslag Van Reepingben is deze bepaling herhaaldelijk toegelicht. Daarin 
is beklemtoond dat de betwisting van de vereisten die, zoals deze, met bet bestaan 
zelf van de rechtsvordering verband bouden, niet slecbts in limine litis maar in 
elke stand van bet geding kan worden ingeroepen (Gedrukte Stukken Senaat, 60 
[1963-64] blz. 26, tweede alinea en blz. 177, vijfde alinea). 

Uit dit alles volgt dat de tegenpartij die in elke stand van bet geding de bij art. 703 
Ger.W. bepaald meedeling kan eisen, ook in elke stand van bet geding kan 
vorderen dat de tegen hem ingeroepen procesbandeling van onwaarde verklaard 
wordt, omdat zij, wegens ontbreken van vertegenwoordigingsmacbt van de 
person en die ze hebben verricht of doen verricbten, niet aan de vennootscbap kan 
toegerekend worden, indien zij niet te bekwamer tijd is bekracbtigd. ,Te be
kwamer tijd" betekent: v66r bet verstrijken van de termijn binnen welke de 
procesbandeling op straffe van verval moet verricbt worden. 

97, - VORDERING TOT OVERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN HET BEVOEGDE ORGAAN TOT 
HET VERRICHTEN VAN DE PROCESHANDELING? - De Stelling is verdedigd dat de 
tegenpartij niet alleen de meedeling kan vorderen van de identiteit van de 
natuurlijke personen die deel uitmaken van bet vertegenwoordigingsorgaan van 
de vennootschap, maar bovendien, de overlegging van bet bewijs dat bet be
voegde orgaan te bekwamer tijd geldig besloten heeft tot bet verrichten van de 
proceshandeling (Van Compemolle, Le droit d' action en justice des groupe
ments, blz. 264). 

De Raad van State besliste aldus dat, bij betwisting vanwege de tegenpartij, moet 
bewezen worden dat de raad van beheer tijdig en geldig beraadslaagd heeft over 
en besloten tot indienen van bet verzoekscbrift of dat hij te bekwamer tijd die 
beslissing bekrachtigd beeft. 
Onvoldoende zou zijn dat alle beheerders opdracht gegeven bebben tot bet 
instellen van bet beroep, indien zij daarover niet in college bebben beraadslaagd 
en daartoe besloten. Bij gebreke van dat bewijs is bet beroep niet ontvankelijk 
(m.b.t. een N.V.: R.v.St., 27 februari 1974, Arresten en Adviezen, 1974, nr. 
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16.269, blz: 193;- m.b.t. een V.Z.W.; R.v.St., 3 mei 1973, J.T., 1974, biz. 
397, met noot;- R.v.St., 15 oktober 1975, R.W., 1975-76, kol. 2005). 

De raad van State beschouwt echter als een voldoende bewijs van het vereiste 
besluit, een uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van beheer 
dat ondertekend is door twee beheerders die door hun handtekening de ven
nootschap geldig aan derden kunnen verbinden (R.v.St., 27 februari 1974, 
t.a.p.;- R.v.St., 28 februari 1974, Rec. J. Dr. Adm., 1974, biz. 281). 

Ret Hof van Beroep te Brussel volgde de rechtspraak van de Raad van State en 
besliste dat voor de ontvankelijkheid van het beroep, ingesteld ten verzoeke van 
een verzekeringsmaatschappij, moet bewezen worden dat de raad van beheer tot 
dit rechtsmiddel in college heeft besloten (Brussel, 8 april1976, R. G .A .R. , 1976, 
biz. 9662). 

De opvatting, mocht zij verder gevolgd worden, zou in de praktijk uitermate veel 
narigheid veroorzaken, vooral wanneer de vordering of het rechtsmiddel binnen 
een vervaltermijn moeten ingesteld worden. 

Zij moet beslist verworpen worden. 

In de eerste plaats miskent zij de algemene regel dat, zolang geen vordering tot 
ontkentenis wordt ingesteld, de advocaat die zonder meer verklaart op te treden 
voor een genoegzaam ge'identificieerde persoon geacht wordt van deze een 
geldige opdracht gekregen te hebben. Naar de vorm regelmatig verricht, wordt de 
akte van rechtspleging immers verondersteld te beantwoorden aan de wil van de 
partij op verzoek waarvan zij verricht is (Gedrukte Stukken Senaat [1963-1964] 
nr. 60, biz. 27, 177, vijfde alinea en 205). 

Geldt het een rechtspersoon, dan wordt de advocaat geacht een geldige opdracht 
gekregen te hebben van het bevoegde orgaan (Cass., 22 oktober 1971, zie boven 
nr. 94). 

Meent de tegenpartij dat een geldige opdracht ontbreekt, zodat te vrezen is dat de 
proceshandeling zou kunnen ontkend worden, dan kan hij de vennootschap 
aanmanen die ontkentenis te doen dan wei de geldigheid van de vertegenwoordi
ging te erkennen. 

98. - Ret is mogelijk dat deze vraag een verschillend antwoord kan krijgen 
naargelang zij voor de Raad van State dan wei voor de Rechtbanken en Hoven 
gesteld wordt. Art. 19, tweede lid gecoord. W. R.v.St. wijkt af van art. 440, 
eerste lid Ger. W. doordat eerstgenoemde bepaling een facultatieve vertegen
woordiging van de partijen door een advocaat toestaat, terwijl art. 440, eerste lid 
Ger.W. zulke vertegenwoordiging in algemene regel op imperatieve wijze be
paalt. .. 

Voornoemd art. 19 sluit echter de toepassing niet uit van de regel die in het tweede 
lid van art. 440 Ger.W. geformuleerd is. 

In ieder geval, mocht deze regel niet toepasselijk geacht worden in de rechts
pleging voor de Raad van State dan zou daaruit moeten voortvloeien dat de 
oplossingen van de desbetreffende rechtspraak van dit hoge college niet gelden 
voor de gewone rechtscolleges. 
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99. - Bij betwisting voistaat derhaive dat een orgaan tot wiens vertegenwoor
digingsmacht het behoorde de betwiste proceshandeiing te geiasten of toe te Iaten, 
de geidigheid van de vertegenwoordiging door de advocaat of de gerechtsdeur
waarder erkent. 
Hierbij geidt voor de N.V. en de P.V.B.A. het zeet beiangrijke onderscheid 
tussen interne bestuursbevoegdheid (ter zake de bevoegdheid om te besiuiten tot 
de proceshandeiing) en de exteme vertegenwoordigingsmacht van het orgaan (het 
geiasten van de proceshandeiing). 
Is de proceshandeiing geiast door een orgaan dat binnen zijn externe vertegen
woordigingsmacht tot die handeiing opdracht heeft gegeven, dan wordt de pro
ceshandelirig aan de vennootschap toegerekend, zeifs ai mocht het orgaan daarbij 
zijn interne bevoegdheid overschreden hebben of de regeien die de besiuitvor
ming beheersen niet nageieefd hebben. 
Zo wordt een proceshandeling onherroepeiijk aan een N. V. toegerekend indien 
zij verricht is ten verzoeke van twee beheerders aan weike krachtens art. 54, 
vierde lid Venn.W. de vertegenwoordigingsmacht is toegekend, niettegen
staande de intern wei vereiste beraadsiaging van de raad van beheer was ach
terwege gebieven. 
Is tot de proceshandeiing opdracht gegeven door de collectief optredende Ieden 
van de raad van beheer van een N. V. waarvan de statuten de machtiging van de 
aigemene vergadering vereisten voor het instellen van een rechtsvordering, dan 
kan geen overlegging van de-notuien van-de-aigemene vergadering--gevorderd 
worden, vermits die beperking van de bevoegdheid van de raad enkei interne 
werking heeft (art. 54; derde lid, Venn.W.). 

Is integendeei blijkens de vermeidingen van de procesakte de opdracht tot de 
proceshandeling gegeven door een persoon die daartoe niet ais orgaan van 
vertegenwoordiging bevoegd was, bv. een gevoimachtigde, dan moet bewezen 
worden dat hem voimacht gegeven was door het bevoegd orgaan (Cass., 22 
oktober I971 , zie boven nr. 94). 

Deze voimacht kan bewezen worden door overlegging van de notuien van de 
vergadering van de raad of van een uittreksei daarvan. Zij kan echter ook bewezen 
worden door de overlegging van een stuk dat door de Ieden van de raad van beheer 
is ondertekend. 

Zodanige voimacht gegeven door de Ieden van de raad van beheer binnen hun 
exteme vertegenwoordigingsmacht wordt aan de N. V. toegerekend zeifs a1 werd 
daarover niet in de raad beraadsiaagd. 

Een voidoende voimacht kan vervat liggen in de aanstelling van de functionaris 
aan wie de Ieiding van de geschillen opgedragen is. Deze kan, wat in de praktijk 
vaak geschiedt, aan de advocaat van de vennootschap een mondeiinge opdracht 
geven tot het verrichten van alie normale proceshandelingen die tot de sfeer van 
het dageiijks bestuur behoren. 

Het door de Raad van State vereiste bewijs van een geidig besluit tot het instellen 
van het beroep zal echter bij betwisting wei moeten geieverd worden wanneer de 
proceshandeling verricht is voor een rechtspersoon waarbij de bevoegdheid van 
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het orgaan van vertegenwoordiging met externe werking kan beperkt worden, wat 
in beginsel het geval is voor de Coop.V. en de V.O.F. 
Indien bv. Wegens de waarde van het geschil, het orgaan van vertegenwoordiging 
daartoe moet gemachtigd worden door de algemene vergadering of door een of 
meer vennoten dan zal bij betwisting het bewijs van de vereiste machtiging 
moeten geleverd worden. Bij gebreke daarvan wordt de proceshandeling van 
onwaarde verklaard indien zij niet te bekwamer tijd bekrachtigd wordt (zie boven 
nr. 96). 

Buiten zulke gevallen van statutaire beperkingen van de bestuurs- en vertegen
woordigingsmacht van organen van de V.O.F. en de Coop.V. moet geen bewijs 
worden geleverd dat het bevoegde orgaan dat de proceshandeling gelast heeft, 
daarover beraadslaagd en daartoe besloten heeft. Notulen zijn zeker geen ex
clusief bewijs. 

Van notulen kan uiteraard geen sprake zijn indien het orgaan eenhoofdig is wat 
mogelijk is in de V. 0 .F. en de Coop. V. Maar ook bij een meerhoofdig orgaan van 
bestuur en vertegenwoordiging zijn de notulen geen exclusief bewijs van een 
geldig besluit. 

M.b.t. notulen van de algemene vergadering, waaromtrent uit art. 74 Venn.W. 
voortvloeit, dat zij moeten worden opgemaakt is aangenomen dat zij niet het 
uitsluitend bewijs zijn van hetgeen ter vergadering is beslist (Passelecq, nr. 2698, 
biz. 404; ~Van Ryn-Van Ommeslaghe,R. Crit. J.B., 1973, biz. 534, randnr. 
70). 

A fortiori moet zulks aangenomen worden voor de besluiten van de raad van 
beheer. Het is mogelijk dat de leden van de raad telefonisch overleg plegen en 
besluiten, terwijl van dat besluit op een latere vergadering aantekening gemaakt 
wordt. 
M.a. w. wanneer de vennootschap bij be twisting door haar orgaan van vertegen
woordiging bevestigt dat de advocaat van het daartoe bevoegde orgaan opdracht 
verkregen had tot het verrichten van de proceshandeling wordt deze aan de 
vennootschap definitief toegerekend. 

100. - BETEKENIS VAN DE FRANSE UITDRUKKING ,POURSUITES ET DILIGENCES" 

Zoals bekend bevatten tal van in het Frans gestelde statuten een clausule , ,Les 
actions judiciaires tout en demandent qu' en defendant sont sui vies au nom de Ia 
societe par le conseil d'administration, poursuites et diligences du president du 
conseil" of ,de deux administrateurs" enz. Deze formule die, jaarin jaar uit, van 
akte tot akte, in de notariskantoren overgeleverd wordt blijft tot nodeloze betwis
tingen aanleiding geven. 

Volgens een opvatting betekent zij niets anders dan dat de daarbij aangewezen 
functionarissen van de vennootschap slechts bevoegd zijn om uitvoering te 
verlenen aan de besluiten van de bevoegde organen, bv. door instructies te geven 
aan advocaten of gerechtsdeurwaarders. Zij zouden dus niet bevoegd zijn om de 
vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, zodat de proceshandeling niet 
geldig verricht ten verzoeke van deze functionarissen wordt (VanRyn, I, eerste 
druk, nr. 603, biz. 393). 
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In tal van gerechtelijke uitspraken werd de clausule integendeel gei:nterpreteerd 
als een toewijzing van vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap in rechte 
te vertegenwoordigen. De proceshandeling wordt dus rechtgeldig verricht ten 
verzoeke van de hierbij aangewezen functionarissen van de vennootschap (Be
nard-Simont, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1959, biz. 73; zie de 
vorige overzichten: T.P.R., 1964, biz. 83 en 1967, biz. 539; aldus ook nog: Kh. 
Leuven, 19 sept. 1968,B.R.H., 1968, 590;R.P.S., 1970, nr. 5561, blz. 113, 
tweede overweging m.b.t. de ontvankelijkheid). 
Tijdens de in dit overzicht bestudeerde periode kwam dit probleem opnieuw ter 
sprake maar, - het moet reeds beklemtoond worden- in geschillen die v66r de 
in werkingtreding van art. 703 Ger.W. en van het bij de wet van 6 maart 1973 
gewijzigde art. 54 Venn.W. waren ontstaan. 
De clausule is vermeld in een Luiks arrest waarin ze, in strijd met het samen
vattend cursiefje in de R.P.S., niet gei:nterpreteerd werd. 

Dit arrest besliste aileen dat een N. V. niet geldig door haar afgevaardigde 
beheerder is vertegenwoordigd wanneer de statuten bepaalden dat dit zou zijn 
, ,poursuites et diligences de son president et de I' administrateur delegue' ', terwijl 
aan laatstgenoemde ook geen bijzondere opdracht was gegeven (Luik 10 juni 
1968, R.P.S., 1970, nr. 5553, biz. 92). 

101. - In een arrest van 29 mei 1969 oordeelde het Hof van Cassatie ,le 
pouvoir d'exercer les poursuites et de faire les diligences n'implique pas neces
sairement celui de representer la societe en justice". De interpretatie van de 
besproken clausule door de feitenrechter (in de zin van een ontkenning van 
vertegenwoordigingsmacht) was dus volgens het Hof niet onverenigbaar met de 
bewoordingen van de akte (R.W., 1969-70, 161; R.P.S., 1969, nr. 5498, biz. 
178;Pas., 1969, I, 877). 

Het komt er dus in de eerste plaats op aan de clausule te interpreteren. Jan Grauls 
deed zulks wanneer hij de onzinnige Nederlandse vertaling (vervolging en be
naarstiging van ... ) in tal van Belgische vennootschapsakten aan de kaak stelde. 
Zijn Nederlandse vertaling luidt , ,op vervolging en ten verzoeke van'' (J. Grauls, 
Onze Taal, II, biz. 98 e.v.). 
Deze betere vertaling steunt ook op een correcte interpretatie. De archai:sche 
Franse uitdrukking ,diligence de" betekent i.v.m. het verrichten van rechts
handelingen ,op verzoek van" of ,op vordering van" zoals o.m. blijkt uit tal 
van bepalingen van het B.W. (zie bv. art. 446, eerste lid en art. 819, eerste lid 
B.W.). 
Ook in de Franse tekst van het verslag Van Reepinghen worden de personen die 
het vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap samenstellen, en waarvan 
de identiteit onder het oude recht moest opgegeven worden in het exploot 
genoemd , ,personnes physiques aux poursuites et diligences desquelles I' exploit 
a ete signifie" (Gedrukte Stukken Senaat [1963-64], nr. 60, biz. 177, derde 
alinea). 
De besproken clausule kent dus wei volgens het gewone spraakgebruik aan de 
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daarbij aangewezen functionaris(sen) van de vennootschap de vertegenwoordi
gingsmacht toe om opdracht te geven tot het verrichten van de proceshandelingen 
ten name van de vennootschap. De vennootschap wordt dus door hen vertegen
woordigd. 

102. - Blijft dan de vraag welk het rechtsgevolg is onder de huidige wetgeving 
van deze oude en ouderwetse formule. In de eerste plaats kan, sedert de in 
werkingtreding van art. 703 Ger. W. de besproken clausule alleen dan tot enige 
betwisting aanleiding geven wanneer in de procesakte vermeld is dat de proces
handeling ten verzoeke van de bij die clausule aangewezen personen is verricht, 
of wanneer die personen als de bevoegde personen aangewezen zijn in de 
kennisgeving bepaald in art. 703, derde lid Ger.W. 

De juridische draagwijdte van deze aanwijzing van de bevoegde person en moet 
bepaald worden met in achtneming van art. 54 Venn.W. zoals dit gewijzigd is bij 
de wet van 6 maart 1973. De draagwijdte van oude statutaire clausules wordt 
inderdaad bepaald door de nieuwe wet die exclusieve werking heeft (Ronse, J., 
De vennootschapswetgeving 1973, nr. 435, blz. 277;- in die zin ook betref
fende de werking in de tijd van de nieuwe wet: Rb. Brussel, Beslagrechter, 26 juli 
1974, R.P.S., 1974, nr. 5809, blz. 195). 

De clausule kent aan de daarin aangewezen beheerder(s) de bevoegdheid toe om 
de vennootschap te vertegenwoordigen. Maar de kwalitatieve beperking van de 
vertegenwoordigingsmacht tot de vertegenwoordiging in rechte is in strijd met 
art. 54, vierde lid Venn.W. Inderdaad, deze bepaling moet gei:nterpreteerd 
worden in overeenstemming met art. 9, 3" van de eerste E.E.G.-Richtlijn van 9 
maart 1968. De opdracht van bevoegdheid die bij afwijking van de wettelijke 
regel van de collectieve vertegenwoordigit\g door de raad van beheer krachtens 
een statutaire clausule is toegestaan, is slechts geldig indien zij betrekking heeft 
op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, dus over heel de lijn en 
zonder kwantitatieve noch kwalitatieve restricties. 

Een statutaire clausule waarbij een tot de vertegenwoordiging in rechte beperkte 
vertegenwoordigingsmacht wordt toegekend, beantwoordt niet aan het nieuwe 
art. 54, vierde lid Venn.W. (Ronse, J., a.w., nr. 340, blz. 178 e.v.;- Simont, 
L.,R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 45 e.v.;- Van derHaegen-Verbraeken,J.T., 
1974, 132). 

Rest de vraag welk het rechtsgevolg is van de ongeoorloofde kwalitatieve beper
king tot de vertegenwoordiging in rechte. Zoals alle andere beperkingen van de 
wettelijke omvang van de bevoegdheid van organen van vertegenwoordiging, 
heeft deze beperking slechts interne werking. Aan derden kan zij niet worden 
tegengeworpen, zelfs indien zij openbaar gemaakt is (art. 54, derde lid 
Venn.W.). M.a.w. de in de besproken clausule aangewezen beheerders hebben 
de macht om als orgaan deN. V. in alle rechtshandelingen te verbinden, ongeacht 
de beperking van hun bevoegdheid tot vertegenwoordiging in rechte (Ronse, J., 
t.a.p.;- Simont, t.a.p. ;- anders: ten onrechte, Van derHaegen-Verbraeken, 
t.a.p.). 
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103. - COLLEGIALE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN DE RAAD VAN BEHEER NIETTE

GENSTAANDE DE OPDRACHT VAN BEVOEGDHEID AAN EEN OF MEER VAN ZIJN LEDEN -

Niettegenstaande de statutaire clausule krachtens welke aan een of meer leden van 
de raad van beheer hetzij individueel hetzij gezamenlijk de vertegenwoordi
gingsmacht is verleend, behoudt de raad van beheer als college de vertegenwoor
digingsmacht op heel de lijn. 
De proceshandelingen kunnen dan ook geldig verricht worden door of ten ver
zoeke van de collectief bevoegde leden van de raad van beheer (Kh. Leuven, 19 
sept. 1967, B.R.H., 1969, 590; R.P.S., 1970, nr. 5561, blz. 113, tweede 
overweging m.b.t. de ontvankelijkheid;- in die zin ook: Brussel, 9 juni J.965, 
Pas., 1966, II, 155). 

104. - VERSCHIJNING IN RECHTE- Krach tens art. 728, eerste lid Ger. W. dienen 
de partijen, op het ogenblik van de rechtsingang en later, in persoon of bij 
advocaat te verschijnen. De uitzonderingen die in art. 728, tweede en derde lid 
Ger.W. bepaald zijn voor de vertegenwoordiging door familieleden en de ver
tegenwoordiging van werknemers kunnen uiteraard geen toepassing vinden op de 
vertegenwoordiging van rechtspersonen. 

Art. 728, eerste lid Ger.W. wordt verder uitgewerkt in art. 758 Ger.W. volgens 
hetwelk de partijen zelf hun conclusies en verweermiddelen mogen voordragen. 
De rechter kan hun echter de uitoefening van dit recht ontzeggen in de gevallen 
bepaald in het tweede lid. 
De toepassing van art. 128, eerste lid Ger. W. -op de rechtspersoon, en inzonder
heid op de handelsvennootschap gaf dadelijk na de in werkingtreding van dit 
wetboek aanleiding tot een overvloedige en uiteenlopende rechtspraak, die ech
ter, zoals dadelijk zal blijken, nagenoeg volledig achterhaald is door de aanpas-

. singswet van 6 maart 1973. 

Over een punt bestond van meetaf aan eenstemmigheid. Wat voor de fysische 
persoon uitgesloten is, is ook voor de rechtspersoon verboden. Geen van beiden 
mag door een gevolmachtigde of een lasthebber in rechte verschijnen. 

De bepaling sluit m.n. uit dat vennootschappen, evenals natuurlijke personen, in 
rechte zouden vertegenwoordigd worden door leden van hun personeel (Kh. 
Bergen, 6 mei 1969, J.T., 1969, 570;R.P.S., 1970, nr. 5579, blz. 175; -Kh. 
Brussel, 28 oktober 1969,B.R.H., 1969, 565,J.T., 1970, 30;R.P.S., 1970; nr. 
5582, blz. 182). 
De vraag zal echter moeten onderzocht worden of die personeelsleden, niet 
tegelijkertijd de hoedanigheid van orgaan kunnen hebben, m.n. wanneer hun de 
bij art. 63 Venn. W. bepaalde bevoegdheden opgedragen zijn (zie verder nr. 11 0). 

Weliswaar is wel eens uit art. 34 Ger.W. afgeleid dat een rechtspersoon, anders 
dan een natuurlijke persoon, door een gevolmachtigde in rechte kan verschijnen. 
Dit artikel dat de betekening aan de persoon regelt - in voorkomend geval aan 
een daartoe aangewezen , ,aangestelde''- betreft echter uitsluitend de passieve 
vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij het in ontvangstnemen van beteke
ningen (zie hiervoor verder nr. 114). Art. 34 kan dus niet toegepast worden op de 

· actieve vertegenwoordiging van de rechtspersoon (Kh. Leuven, 4 maart 1969, 
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R.W., 1968-69, 1517;-R.P.S., 1970, nr. 5574, blz. 164;-Kh. Brussel, 28 
oktober 1969,B.R.H., 1969, 565;J.T., 1970, 30;R.P.S., 1970, nr. 5582, blz. 
182;-Kb. Antwerpen, 14juli 1969,R.W., 1969-70, 174;R.P.S., 1970, nr. 
5580, blz. 176;- Vred. Borgerbout, 25 juli 1969, R.W., 1969-70, 582). 

105. - Nu is bet ecbter zo dat de recbtsp~rsoon, in tegenstelling tot de na
tuurlijke persoon, noodzakelijk moet vertegenwoordigd worden. De eerste vraag 
was dan of de recbtspersoon wel in persoon in recbte kan verschijnen. 
In een vroegere publicatie was ten onrecbte aangesloten bij de opinie die over bet 
bevestigend antwoord enige twijfel koesterde (Ronse, J. en Storme, M., Proces
handelingen van en tegen vennootschappen volgens het nieuw Gerechtelijk Wet
hoek, R.W., 1968-69, kol. 1880, randnr. 11). 

Het Hof van Cassatie besliste oordeelkundig dat art. 728 Ger. W., volgens bet 
welk de partijen in persoon in recbte kunnen verschijnen zowel op natuurlijke 
personen als op recbtspersonen toepasselijk is. Een bandelsvennootschap ver
scbijnt in persoon in recbte wanneer zij door eeri orgaan verscbijnt (Cass., 19 mei 
1972,R.W., 1972-73, 408;R.P;S., 1972, nr. 5692, blz. 272;l.T., 1973, 12; 

. Pas., 1972, I, 866; Arr. Cass., 1972, 876, met conclusies P. Mahaux). 
Onder voorbeboud van de verder te bespreken kwalificatie van dit orgaan, moet 
deze uitspraak beaamd worden. 
De vennootscbap met recbtspersoonlijkbeid is immers, - bandelend door een 
orgaan van vertegenwoordiger -, bekwaam tot alle recbtsbandelingen die niet 
uitgesloten zijn bij de wet of door bet karakter van de beoogde recbtsbandeling, 
inzoverre deze het bestaan van een natuurlijke persoon zou onderstellen. 
De in art. 2 Venn.W. genoemde vennootscbappen kunnen dus in persoon ver
scbijnen wanneer zij dit doen dooreen bevoegd orgaan van vertegenwoordiging. 

106. - De tweede vraag was ecbter te weten welke personen die in de ven
nootscbap een functie uitoefenen, niet als baar lastbebbers, maar wel als baar 
bevoegde organen van vertegenwoordiging konden bescbouwd worden, zodat de 
vennootscbap, door deze personen bandelend, geacbt wordt in persoon in recbte 
te verscbijnen. 
Over die vraag zijn, v66r de in werkingtreding van de wet van 6 maart 1973 veel 
uiteenlopende uitspraken geveld. 

De vraag was te weten of de vennootscbap andere organen van vertegenwoordi-
. ging kan bebben dan diegene waarin door de wet is voorzien. 

I.v.m. de verschijning in recbte is kort na de in werkingtreding van art. 728 
Ger. W. de stelling opnieuw verdedigd dat er naast de wettelijke verplicbte 
organ en ( algemene vergadering, raad van be beer, vereffenaar[ s]) en de wettelijke 
facultatieve organen (functionarissen aan wie bet dagelijks bebeer is opgedra
gen), bij de statuten kan voorzien worden in andere, zogenaamde statutaire 
organen waarvan de functie vaak statutair beperkt was tot de vertegenwoordiging 
in recbte (in die zin, v66r de aanpassingswet van 1973: Coppens, P., La com
parution ,en personne" des societes commerciales et la controverse issue de 
!'article 728 du Code judiciaire, R.P.S., 1970, nr. 5573, blz. 154 e.v.). 
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In zijn conclusies voor het in het vorige randnummer aangehaald arrest van 19 mei 
1972 trad eerste Advocaat-Generaal Mahaux die stelling bij (Arr. Cass., 1972, 
876 e.v.). Deze argumentatie was echter kennelijk overbodig van aard. 

Het Hof van Cassatie moest inderdaad dit probleem niet oplossen en loste ze ook 
niet op. In het bij verstek gevelde bestreden vonnis was vooropgesteld dat een 
N. V. in persoon kan verschijnen door haar organen, maar werd beslist dat zij dit 
slechts kan door haar raad van beheer. 

Het vonnis werd uitsluitend vemietigd wegens ontbreken van wettelijke recht-
. vaardiging en regelmatige redengeving t. a. v. de conclusies van de eisende N. V. 

waarin gesteld was dat de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden 
, ,door een zaakvoerder met statutaire opdracht in rechte op te treden die binnen 
het bestek van het dagelijks beheer van de vennootschap valt". 

M.a. w. de gestelde vraag had moeten beantwoord worden of deN. V. in persoon 
verschijnt door een functionaris aan wie overeenkomstig art. 63 Venn.W. het 
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van dit bestuur is opgedragen. 

De beperking van diens bevoegdheid tot de vertegenwoordiging in rechte was 
krachtens het oude art. 63 Venn.W. (v66r de wetswijziging van 1973) geldig. 

Weliswaar had het Hof van Cassatie voorop gesteld dat de vennootschap in 
persoon verschijnt hetzij door een wettelijk, hetzij door een statutair orgaan. 
Zoals bekend bestond grote strijd van opinies over de betekenis van die laatste 
uitdrukking in de rechtspraak van het Hof (zie o.m. Simont, L. en Van Ommes
laghe, P., La notion de l' organe statutaire et Ia repartition des pouvoirs par le 
conseil d' administration des societes anonymes, R. Crit. J.B., 1964, blz. 74;
Nelissen, J.M., Problemen van bestuur en vertegenwoordiging in de naamloze 
vennootschap,T.P.R., 1968,303 e.v. ;-VanRyn, J. en VanOmmeslaghe, P., 
Examen de jurisprudence (1966 a 1971), R. Crit. J.B., 1973, blz. 350 e.v . 

. randnummer 17). 

In het besproken arrest is niet gezegd of de krachtens art. 63 Venn. W. benoemde 
zaakvoerder als een statutair orgaan dan wel als een wettelijk (facultatief) orgaan 
beschouwd werd. Indien in het arrest, in aansluiting met de conclusies van P. 
Mahaux, een principiele erkenning zou kunnen gevonden worden van de moge
lijkheid om bij de statuten organen van vertegenwoordiging in te richten waarin 
niet de wet niet heeft voorzien, dan is dit arrest volkomen achterhaald, zeker wat 
deN.V. endeP.V.B.A. betreft, door de wetvan6maart 1973 waarbij de art. 54, 
63 en 130 Venn.W. gewijzigd zijn. Hierdoor werden de organen van vertegen
woordiging op beperkende wijze in de wet opgesomd en is de inrichting van 
statutaire organen waarin niet bij de wet is voorzien duidelijk uitgesloten (zie 
hierover: Ronse, J.,De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 292 e.v., blz. 152 
e. v. ; - Simont, L., La loi du 6 mars 1973 modifiant Ia legislation relative aux 
societes commerciales, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 31 e.v.). 

De wettelijke organen van de N.V: zijnopgesomd in art. 63 his, te weten, deraad 
van beheer, de beheerders aan wie krachtens art. 54, vierde lid de vertegenwoor
digingsmacht (op collectieve ofindividuele wijze) is opgedragen, en de personen 
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen overeenkomstig art. 63. 
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De organen van de P.V.B.A. zijn blijkens art. 130 hetzij de individueel bevoegde 
zaakvoerder (art. 130, eerste lid) hetzij de krachtens een daartoe strekkende 
statutaire clausule collectief bevoegde zaakvoerders (art. 130, vierde lid). M.n. 
kan in de P. V .B.A. geen orgaan van dagelijks bestuur met exteme vertegenwoor
digingsmacht worden benoemd. Dit is aileen mogelijk krachtens art. 63 in de 
N.V. en de Comm.V. Aandelen (art. 12, § 1, b Venn.W.). 

107. - Samenvattend blijven voor het recht, zoals dit er sedert de wetswijzi
ging van 1973 uitziet, aileen de volgende oplossingen van het arrest van 19 mei 
1972 geldig. 
1 o De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen overeenkomstig art. 

728, eerste lid Ger.W. in persoon in rechte verschijnen door hun wettelijke 
organen van vertegenwoordiging; 

2° de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen is een wettelijk orgaan 
van vertegenwoordiging en is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen 
in rechte wanneer het proces tot de sfeer van het dagelijks bestuur in de zin van 
art. 63 behoort. 

108. - Me teen moe ten de uitspraken die over de toepassing van art. 728, eerste 
. lid Ger.W. op handelsvennootschappen geveld zijn v66r de in werkingtreding 

van de wet van 6 maart 1973 (1 september 1973) met de nodige omzichtigheid 
bekeken worden, met inachtneming van laatstgenoemde nieuwe wet. 
Een eerste reeks uitspraken is zoals gezegd volledig achterhaald door de wets
wijziging van 1973, nl. diegene waarin de mogelijkheid aangenomen was dat de 
N. V. in persoon verschijnt door een statutair orgaan van vertegenwoordiging in 
rechte, waarin niet door de wet voorzien is (aldus o.m. Vred. Kontich, 13 maart 
1969,R.W., 1968-69, 1953;R.P.S., 1970, nr. 5575, biz. 166;-Kh. Brussel, 
18 april1969, R.P.S., 1970, nr. 5578, biz. 174;- Vred. Antwerpen, 22 mei 
1969, R. W., 1968-69, 1957). 

In deze uitspraken werd evenwel niet onderzocht of de daarin als statutaire 
organen bestempelde zaakvoerders, niet beantwoorden aan bet wettelijk orgaan 
van dagelijks bestuur zoals bepaald in art. 63 Veim.W. 

109. - De vennootschap kan dus aileen verschijnen door een orgaan waarin de 
wet voorziet, en dat bevoegd is om de vennootschap in rechte te vertegen
woordigen. 
Er is aangevoerd dat de N. V. aileen door haar algemene vergadering in persoon 

. kan verschijnen. Deze stelling werd terecht verworpen (Kh. Antwerpen, 14 juli 
1969, R.W., 1969-70, 174; R.P.S., 1970, nr. 55SO, biz. 176). 
Weliswaar is de algemene vergadering een collegiaal orgaan van deN. V. waar
door deze vertegenwoordigd wordt wanneer haar besluiten exteme werking 
hebben. 

De N.V. wordt echter, onverminderd de krachtens art. 63 Venn.W. mogelijke 
opdracht van bevoegdheid voor daden van dagelijks bestuur in aile rechtshande
lingen die niet bij de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, 
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vertegenwoordigd hetzij door de raad van beheer hetzij door de overeenk:omstig 
art. 54, vierde lid Venn.W. individueel of collectief bevoegde beheerders. 

110. - Volgens een opvatting zou de zaakvoerder aan wie de vertegenwoordi
ging in rechte opgedragen is nooit als orgaan van de N.V. kunnen beschouwd 
worden, maar slechts als een aangestelde wiens functie bij de statuten is geregeld 
(Kh. Leuven, 4 maart 1969,R.W., 1968-69, 1517,R.P.S., 1970, nr. 5574, blz. 
164;- Vred. Nandrin, 2 april1969, R.P.S., 1970, nr. 5576, blz. 170;- vgl. 
ookKh. Antwerpen, 14 juli 1969,R.W., 1969-70, 174;R.P.S., 1970, nr. 5580, 
biz. 176;- Rb. Hasselt, 22 oktober 1969, J. Liege, 1969-70, 139; R.W., 
1969-70,817; -Kh. Doornik, 19 december 1969,R.P.S., 1970, nr. 5583, blz. 

· 185;- Kh. Gent, 24 januari 1970, R.P.S., 1970, nr. 5584, blz. 188;- Vred. 
St. Gillis-Brussel, 19 feb. 1969, T. Vred., 1969, 129;- Vred. Schaarbeek, 1e 
Kanton, 5 maart 1969, T. Vred., 1969, 130). 
In de meeste van deze uitspraken werd niet of nauwelijks onderzocht of de 
benoeming van die zaakvoerders a1 dan niet geschiedde overeenkomstig art. 63 
Venn.W. 
Soms ook werd in dit verband ten onrechte beslist dat het voeren van een 
rechtsgeding nooit tot de sfeer van het dagelijks bestuur kan behoren (Vred. 
Thuin, 23 februari 1970, J.T., 1970, 328 ;R.P.S., 1970, nr. 5585, biz. 191;
Vred. Borgerhout, 25 juli 1969, R. W., 1969-70, 582). 
In -een andere _reeks ~uitspraken is ander _ de Q_ude_ w_g_t ter_e~ht _Q_eslist _c1at d~ 
zaakvoerder, benoemd overeenkomstig art. 63 Venn.W. een orgaan van de 
vennootschap is, zelfs wanneer zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid betref
fende het dagelijks bestuur beperkt is tot het optreden in rechte. 
De N. V. verschijnt door dit orgaan in persoon indien het geschil behoort tot de 
sfeer van het dagelijks bestuur, wat zeker het geval is voor de dagelijkse proces
sen van een kredietverzekeringsmaatschappij (Rb. Tongeren, 17 april 1969, 
R.W., 1968-69, 1952;1. Liege, 1969-70,5 ;-R.P.S., 1970, nr. 5577, biz. 173; 
-Kh. Brussel, 24 oktober 1969,B.R.H., 1969, 570;R.P.S., 1970, nr. 5581, 
biz. 180;- Kh. Kortrijk, 26 maart 1970, R.P.S., 1970, nr. 5586, biz. 194). 
Ret Hof van Cassatie heeft terecht - bij de vernietiging van het aangevochten 
vonnis dat zulks zonder voldoende redengeving ontkende- impliciet beslist dat 
het instellen van een rechtsvordering tot de sfeer van het dagelijks bestuur kan 
behoren (Cass., 19 mei 1972, zie boven nrs. 105 en 107). 

111. - Sedert de in werkingtreding van de wet van 6 maart 1973 verschijnt de 
N. V. derhalve in persoon in rechte wanneer zij vertegenwoordigd wordt: 
- hetzij door haar raad van beheer als college; 
- hetzij door de beheerders die i~dividueel of collectief bevoegd zijn krachtens 

een statutaire clausule overeenkomstig art. 54, vierde lid Venn.W.; 
- hetzij door de functionaris(sen) aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen 

overeenk:omstig art. 63 Venn.W., indien het geschil tot de sfeer van het 
dagelijks bestuur behoort. 
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··De P. V .B.A. verschijnt in persoon door ieder zaakvoerder afzonderlijk (art. 130, 
eerste lid Venn.W.) tenzij twee of meer zaakvoerders gezamenlijk moeten han
delen krachtens een daartoe strekkende statutaire clausule (art. 130, vierde lid 

.Venn.W.). 
Het verdient ten slotte opmerking voor de beoordeling van de aangehaalde 
rechtspraak dat de beperking van de bevoegdheden van de individueel bevoegde 
beheerders, of van de functionarissen voor het dagelijks bestuur tot het optreden 
in rechte een kwalitatieve beperking van de wettelijke algemene vertegenwoordi
gingsmacht is, of een taakverdeling die niet tegen derden kunnen ingeroepen 
worden. Niettegenstaande deze ongeldige beperking van hun wettelijke ver
tegenwoordigingsmacht tot het optreden in rechte zijn deze beheerders of zaak
voerders organen van de vennootschap. Alleen de beperking van hun bevoegd
heid kan niet aan derden tegengeworpen worden. Zij kunnen sedert de wet van 6 
maart 1973 de vennootschap aan derden verbinden in alle rechtshandelingen 
waartoe respectievelijk de raad van beheer of de functionaris voor het dagelijks 
beheer bevoegd zijn (Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 343, blz. 
187 ;-Simont, L., a.w ., R.P .S., 1974, nr. 5786, blz. 46 e. v., randnummer48). 

Weliswaar is de stelling verdedigd dat wanneer gebruik is gemaakt van de bij art. 
54, vierde lid toegestane mogelijkheid om aan de beheerders de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid op collectieve of individuele wijze toe te kennen, de beperking 
van hun bevoegdheid tot het optreden in rechte, tot gevolg heeft dat de krachtens 
die clausule benoemde personen geen organen zijn (Van der Haegen, M. en 
Verbraeken, C., L' Adoption de Ia legislation beige a Ia premiere directive de Ia 
C.E.E. relative aux societes, J.T., 1974, blz. 132 randnummer 30). 

Deze stelling is onverenigbaar met art. 9 van de eerste E.E.G.-Richtlijn waaraan 
art. 54 Venn.W. moet beantwoorden (Simont, L., t.a.p.). 

I 
112. - VERMELDING VAN DE RECHTSVORM IN RET EXPLOOT VAN BETEKENING AAN EEN 

VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID- Blijkens art. 43, 3° Ger. W. moet het 
exploot van betekening op straffe van nietigheid, vermelden , ,de naam, de 
voomaam, de woonplaats ... '' van de persoon voor wie het exploot bestemd is. 

M.b.t. het exploot van dagvaarding is in art. 702, 3°, eveneens op straffe van 
nietigheid, de vermelding vereist van , ,de naam, de voomaam en de woonplaats 
... van de gedaagde''. Is het exploot voor een vennootschap met rechtspersoon
lijkheid bestemd, dan volstaat de vermelding van haar naam en haar zetel. Haar 
rechtsvorm (N.V., P.V.B.A., Coop.V. enz.) moet niet in het exploot vermeld 
worden, evenmin als de identiteit van de personen die haar orgaan van vertegen
woordiging samenstellen. Deze regel gold reeds in het oude recht (Cass., 24 mei 
1894,Pas ., 1894, I, 226; -Fredericq, IV, nr.. 73, blz. 164). Hij is niet door het 
Gerechtelijk Wetboek gewijzigd. 

Terecht werd (nog bij toepassing van art. 1 en 61 Rv.) beslist dat een exploot van 
dagvaarding waarbij een N. V. gedagvaard was met vermelding van haar naam en 
zetel, niettegenstaande de onjuiste opgaaf van de rechtsvorm P. V .B.A., geldig 
was. De rechtsvorm moest immers niet vermeld worden, en de onjuiste vermel
ding kon geen aanleiding geven tot rnisverstand (Vred. Bergen, 5 februari 1970, 
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Pas., 1970, III, 45 ;-anders: Rb.Hasselt, 18mei 1956,R.W., 1956-57, 1025). ~ 
Weliswaar moet, volgens art. 81 en 138 Venn.W., de rechtsvorm N.V. of 
P.V.B.A. vermeld worden in samenhang met de naam van de vennootschap. 
Deze verplichting geldt echter slechts voor de stukken die van de vennootschap 
uitgaan. 
Zo ook bepaalt art. 703, tweede lid Ger.W. dat de identificatie van een ven
nootschap geschiedt door opgaaf van haar naam, zetel en rechtskarakter. Ook die 
bepaling betreft alleen de akten van rechtspleging die van de vennootschap 
uitgaan. 
Zo ook is in art. 178, tweede lid Venn. W. bepaald dat bij de naam van een 
ontbonden vennootschap moet vermeld worden dat zij in liquidatie is. 

Terecht werd beslist dat die verplichting alleen rust op de vennootschap en op de 
personen die voor haar handelen. Het aan de vennootschap in vereffening bete
kende exploot is dus geldig zonder die vermelding (Luik, 3 april1973, J. Liege, 
1973-74, 89; R.P.S., 1974, nr. 5794, blz. 144). 

113. - BETEKENING VAN EXPLOTEN AAN EEN RECHTSPERSOON - Ambtshalve Werd 
nietig verklaard de betekening van een dagvaarding van een Coop. V. in veref
fening, gedaan op de zetel, maar sprekend met de echtgenote van een van de 
vereffenaars. Volgens de rechtbank kon het afschrift van het exploot dat op de 
zetel is betekend, slechts geldig aan een orgaan of een bevoegde aangestelde ter 
hand gesteld worden overeenkomstig art. 34 Ger.W. Het afschrift had slechts 
overeenkomstig art. 35 Ger.W. aan de echtgenote ter hand mogen gesteld 
worden, indien de betekening aan de woonplaats van de vereffenaar gedaan was 
(Arbrb. Namen, 25 september1974,R.P.S., 1975, nr. 5826, blz. 42;Pas., 1975, 
III, 35). 
In dezelfde zin besloot dezelfde rechtbank tot de nietigheid van de betekening van 
een dagvaarding van een N.V. op haar maatschappelijke zetel, waarvan het 
afschrift ter hand gesteld was aan de vader van de afgevaardigde-beheerder 
(Arbrb. Namen, 16 oktober 1974,R.P.S., 1975, nr. 5827, blz. 43, metnootG. 
Demez; Pas., 1975, III, 41). 
Aan deze uitspraken kan geen goedkeuring gehecht worden. 

In beide gevalle1;1 was de betekening op de bij de wet voorgeschreven of toege
stane plaats gedaan (art. 42, 5" en 7° Ger. W.). De afschriftenderexploten werden 
ter hand gesteld overeenkomstig art. 35, tweede lid Ger.W. aan een verwante of 
aanverwante van de persoon die bevoegd was om het afschrift in ontvangst te 
nemen. 
Het Hof van Cassatie besliste dat de door het Ger. W. bepaalde regels inzake 
betekening aan de rechtspersonen, inzonderheid art. 34 Ger. W. , enkel tot doel 
hebben de moeilijkheden tekeer te gaan welke met de betekening aan de met de 
vertegenwoordiging van de rechtspersonen gelaste natuurlijke personen gepaard 
gaan. Die regels beletten geenszins dat de betekening aan de rechtspersoon 
eveneens geldig kan geschieden door een betekening aan de natuurlijke personen 
die het orgaan samenstellen dat bevoegd is om hem te vertegenwoordigen, en 
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voor wie de akte uiteindelijk en in werkelijkheid bestemd is. Deze betekening kan 
geschieden door better hand stellen van het afschrift overeenkomstig art. 35 of 36 
Ger.W. (Cass., 24 oktober 1974,R.W., 1974-75, 1382;Pas., 1975, I, 235 ;Arr. 
Cass., 1975, biz. 256). 

Het betrof een dagvaarding tot gerechtelijke ontbinding van een V .Z. W., die 
betekend was aan ai de Ieden van haar raad van .beheer, op de wijze bepaaid hetzij 
in art. 35 hetzij in art. 37 Ger.W. · 

Eveneens terecht werd besiist dat de betekening overeenkomstig art. 42, 5° 
Ger. W. aan een vennootschap geldig geschiedt op een bijkantoor, waar zij geacht 
kan worden woonst te hebben gekozen, indien het transacties betreft die daar zijn 
gesioten (Kh. Kortrijk, 18 december 1969, R.W., 1969-70, kol. 1546). 

114. - PASSIEVE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET ORGAAN- De bevoegd
heid of macht van een orgaan om een tot de vennootschap gerichte kennisgeving 
in ontvangst te nemen kan een grotere omvang hebben dan de actieve vertegen
woordigingsmacht van dat orgaan (zie hoven nr. 82). 

115. - BEVOEGDE RECHTBANK - Onverminderd de bevoegdheid van de recht
bank van koophandei krachtens art. 573 Ger. W. om kennis te nemen van 
geschillen tussen vennootschappen die voigens art. 1 Venn. W. rechtspersoon
koopman zijn,.en rechtsvorderingen tegen zulke vennootschappen, is aan de
zeifde rechtbank een bijzondere bevoegdheid toegekend door art. 574 Ger. W. om 
kennis te nemen van geschillen ter zake van handeisvennootschappen, ongeacht 
of de procespartijen handeiaar zijn dan wei een daad van koophandei verricht 
hebben. 

Zo is de rechtbank van koophandei bevoegd om kennis te nemen van een geschil 
tussen vennoten van een tijdelijke vennootschap die daden van koophandei tot 
doe! heeft (Kh. Brussei, 19 april1968, B.R.H., 1968, biz. 765 ;Pas., 1969, III, 
blz. 22). 

Is een geschil, ,ter zake van een handelsvennootschap" in de zin van art. 574, 1 o 

Ger. W., de rechtsvordering tot nietigverklaring van een besiuit van de algemene 
vergadering van een P. V.B.A. waarbij een zaakvoerder ontsiagen is en nieuwe 
zaakvoerders benoemd zijn. 

De bevoegdheid van de rechtbank van koophandei werd betwist omdat de rechts
vordering ook was ingesteid tegen de nieuwe zaakvoerders die geen kooplieden 
waren. Er werd gevonnist dat de rechtbank bevoegd was aangezien die zaak
voerders tevens vennoten waren, zodat er een geschii tussen vennoten bestond 
(Kh. Luik, 14 mei 1973, R.P.S., 1973, nr. 5782, biz. 308). 

Naar mijn gevoeien is die Iaatste beschouwing overbodig. Het geschil tussen een 
ontsiagen zaakvoerder en zijn opvoiger(s) over de geldigheid van hun benoeming 
is een geschii tussen beheerders zoais bedoeid in art. 57 4, 1 o Ger. W. 

De rechtbank van koophandei is insgelijks krachtens art. 57 4 Ger. W. bevoegd om 
kennis te nemen van de rechtsvordering tot schadeioosstelling die door de curator 
als vertegenwoordiger van de failliete vennootschap tegen haar beheerders en 
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haar commissarissen wordt ingediend (Kh. Charleroi, 12 oktober 1976, R.P :s., 
1976, nr. 5907, blz. 143). 

M.b.t. de territoriale bevoegdheid zie boven nr. 70. 

116. - TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN - De zetel van de rechtspersoon Staat 
gelijk met de woonplaats van de natuurlijke persoon voor de toepassing van art. 4 
van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. Dientengevolge 
is de in het Frans gestelde dagvaarding, om te verschijnen voor een rechtbank te 
Brussel, betekend aan een N.V. met zetel te Mechelen nietig. 

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de N.V. in liquidatie is en 
haar vereffenaar zijn woonplaats te Brussel heeft. 

Art. 42, 7° Ger.W. dat de betekening van het exploot aan de woonplaats van de 
vereffenaar toestaat, doet geen afbreuk aan art. 4 van de wet op het taalgebruik 
(Kh. Brussel, 14 jan. 1974, B.R.H., 1974, 125). 

117. ---:- Er werd opnieuw beslist dat wanneer een in de Brusselse agglomenitie 
gevestigde vennootschap in het Nederlands gedagvaard is voor een Brusselse 
rechtbank, deze verweerster niet gerechtigd is de wijziging van de procestaal te 
vragen op grond van de bewering dat een Belgische beheerder, die daarom 
verzocht, onvoldoende kennis heeft van het Nederlands, terwijl de andere twee 
b~heerd~rs_ i11 :r-.JeQerland gevestigde Nederlanders waren. Hieruir volgde immers 
dat de raad van beheer ~:ften llrinste demeerderheidvan de beheerders de-ia-ar-van 
het exploot van rechtsingang voldoende ken den (Kh. Brussel, 11 juli 197 4, R. W. , 
1974-75, 1400; R.P.S., 1975, nr. 5824, blz. 35). 

Deze redengeving was zeker voldoende om het verzoek tot wijziging van de 
procestaal af te wijzen. De rechtbank moest zich niet uitspreken over de nog meer 
radicale oplossing volgens welke het verzoek moet afgewezen worden zodra een 
beheerder de procestaal kent (aldus: Kh. Brussel, 28 oktober 1964, R.W., 
1964-65' 977) 0 

Meer in het algemeen komt het voor de toepassing van de wet van 15 juni 1935 
niet aan op de voldoende kennis van de procestaal in hoofde van een orgaan van 
vertegenwoordiging of in hoofde van een of meer personen die samen met 
anderen dit orgaan samenstellen. Volgens L. Lindemans moet nagegaan worden 
of de rechtspersoon in zijn geheel beschouwd, dus in zijn diensten en niet aileen in 
zijn orgaan, in feite gebruik maakt van de taal waarin de akte van rechtsingang is 
opgesteld (A.P.R., Tw., Taalgebruik in gerechtszaken, tweede druk, nr. 114, 
blz. 68). 

Blijkens art. 7 van die wet kunnen de partijen echter overeenkomen dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet. Deze bepaling voor de toepas
sing waarvan een voldoende kennis van de taal van de rechtsingang zonder belang 
is, is zowel op recht~personen als natuurlijke personen van toepassing (Cass., 14 
mei 1976,R.P.S., 1976, nr. 5904, blz. 129;J.T., 1977, 174;Pas ., 1977, I, 986; 
Arr. Cass., 1976, blz. 1024;-Anders: Arbrb. Tongeren, 7 juni 1977, R. W., 
1977-78, 1001). 

772 



AFDEUNG II 

TOEREKENING AAN DE RECHTSPERSOON VAN 
FEITELIJKE HANDELINGEN EN STRAFBARE FElTEN 

118. - TOEREKENING AAN DE RECHTSPERSOON VAN FEITELIJKE HANDELINGEN- De 
rechtspersoon wordt niet aileen bij rechtshandelingen vertegenwoordigd. Ook de 
rechtsgevolgen van feitelijke handelingen worden hem toegerekend. Zo is hij 
rechtstreeks aansprakelijk voor onrechtmatige daden die zijn organen in de 
uitoefening van hun opdracht verrichten. 

De rechtspraak betreffende de onrechtmatige daad van de rechtspersoon is 
schaars geworden doordat de regel van een rechtstreekse aansprakelijkheid voor 
daden van organen niet meer betwist wordt. 

De daad van onrechtmatige mededinging van een individueel handelende beheer
der werd rechtstreeks toegerekend aan een N. V., als zijnde de daad van zijn 
orgaan (Kh. Brussel, 12 november 1968,B.R.H., 1969, 108). 

Op het eerste gezicht is deze uitspraak niet in overeenstemming met de regel 
volgens welke leden van een collegiaal bevoegd orgaan van vertegenwoordigers, 
individueel de hoedanigheid van orgaan rnissen (Cass., 15 oktober 1959,R.W., 
1960-61, 419; Arr. Verbr., 1960, biz. 130). 
Deze regel geldt echter slechts voor vertegenwoordiging bij rechtshandelingen en 
niet voor de toerekening van de vennootschap van feitelijke handelingen, inz. 
onrechtmatige daden. 

Afgezien van de onrechtmatige daad waartoe in college besloten is, en waarvan 
de uitvoering opgedragen is aan een lid, is een verdeling van bestuurstaken tussen 
de leden van de raad van beheer volkomen geldig. 

De onrechtmatige daad van de individuele beheerder in de vervulling van de hem 
opgedragen bestuurstaak geldt als de daad van de vennootschap. 

Eenzelfde regel is uitdrukkelijk bepaald in § 31 B.G.B. blijkens welke de 
vereniging aansprakelijk is zowel voor de onrechtmatige daad van de Vorstand als 
voor die van zijn leden. Zulke uitdrukkelijke formulering is het gevolg van de zin 
voor volledigheid die de Duitse wetgeving kenmerkt. 

Hij moet ook in het eigen recht aangenomen worden. Anders zou de ven
nootschap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kunnen zijn en 
zou de benadeelde geen verhaal hebben op de vennootschap aangezien de indivi
duele beheerders als zodanig geen aangestelden zijn (Cass., 15 januari 1946, 
Pas., 1946, I, 25;Arr. Verbr., 1946, biz. 22). 

119. - Ook andere feitelijke handelingen van het orgaan worden aan de ven
nootschap met rechtspersoonlijkheid toegerekend. Zo geldt de grove fout van een 
orgaan als de grove fout van de verzekerde zelf die de verzekeraar bevrijdt van de 
verplichting de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden overeenkomstig art. 
16 Verzekeringswet (Kh. Antwerpen, 23 juni 1969,R.H.Antw., 1969, biz. 471; 
- wat het principe betreft, bevestigd in Antwerpen, 18 maart 1976, i.z. 
P.V.B.A. R. Daix, onuitg.). 
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De schuld van het orgaan, die geldt als eigen schuld van de rechtspersoon is ook 
van betekenis wanneer die rechtspersoon aanspraak maakt op schadeloosstelling, 
om de aansprakelijkheid te verdelen tussen de benadeelde en de dader (Brussel, 1 
juni 1967, Pas., 1968, II, 7). 

120. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR STRAFBARE FElTEN - De 
onrechtmatige daad van het orgaan van een vennootschap, handelend binnen 
uitoefening van zijn opdracht wordt aan de vennootschap rechtstreeks toegere
kend. Zulks geldt evenzeer wanneer de daad tegelijkertijd een strafbaar feit is 
(Cass., 16 december 1948, J.T., 1949, 148 enR.P.S., 1949, nr. 4089, blz. 130, 
met concl. Hayoit de Termicourt en noot C. Cambier; Arr. Verbr., 1948, blz. 
638;R. Crit. J.B., 1949,97 met noot J. Dabin). 

Deze oplossing die eerder zelden betwist wordt, moest toch opnieuw bevestigd 
worden (Kh. Brussel, 17 december 1970, B.R.H., 1971, 452). 

121. - TEN LASTELEGGING AAN NATUURLIJKE PERSONEN VAN STRAFBARE FElTEN VAN DE 

RECHTSPERSOON- V olgens een vaste rechtspraak is een rechtspersoon op dezelfde 
wijze als een natuurlijke persoon gehouden de verplichtingen die door de strafwet 
bepaald zijn na te komen. 

De rechtspersoon kan dus een strafbaar feit begaan. Aangezien hi j echter niet kan 
gestraft worden, worden de natuurlijke personen die in werkelijkheid gehandeld 
hebben als daders van het strafbaar feit gestraft (zie vorige overzichten- T.P .R., 
1964, blz. 85 e.v., randnr. 32; 1967, blz. 660, randnr. 62). 

Deze regel werd in de rechtspraak tijdens de door dit overzicht bestreken periode 
herhaald (Cass., 11 december 1967, Arr. Cass., 1968, blz. 524, Pas., 1968, I, 
489;-Cass., 15 apri11975,Pas., 1975, I, 803;Arr. Cass., 1975, blz. 891). 

M.a. w. de rechtspreuk societas de linquere non pot est geldt niet meer. De rechts
persoon kan de strafwet overtreden. Maar in de huidige stand van wetgeving kan 
hij niet gestraft worden. De strafwet dient dus toegepast te worden op natuurlijke 
personen door wie de rechtspersoon gehandeld heeft. 

De aanwijzing door de rechter van de natuurlijke personen die als de daders van 
het strafbaar feit van de vennootschap moeten beschouwd worden, blijft tot 
betwisting aanleiding geven. 
Volgens het Hof van Cassatie mag en moet de feitenrechter nagaan welke de 
natuurlijke persoon is die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het strafbaar feit 
dat door een vennootschap is begaan. 

In de eerste plaats is het niet voldoende dat de persoon aan wie het rnisdrijf ten 
laste gelegd is orgaan is van de vennootschap. In een arrest scheen het Hof van 
Cassatie met zulke vaststelling voldoening te nemen (Cass., 11 december 1967, 
Pas. , 1968, I, 48 9). In de andere arresten echter wordt vastgesteld dat de 
beklaagden, organen van de vennootschap die het strafbaar feit begaan hebben, 
voor de feitenrechter niet betwist hadden dat zij in die hoedanigheid het rnisdrijf 
uitgevoerd hadden of aan de uitvoering rechtstreeks meegewerkt (Cass., 26 
februari 1968, Pas., 1968, I, 800). 
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Ook werd beslist dat de feitenrechter souverein kon vaststellen dat misdrijven 
begaan door een V .z. W., ten laste moeten gelegd worden aan de natuurlijke 
persoon die, we gens de functies die hij uitoefende in de vereniging, in werkelijk
heid, en, bij ontstentenis van rechtvaardiging hieromtrent, er de strafbare dader 
van was (Cass., 7 oktober 1974,R.W., 1974-75, 2019;Pas., 1975, I, 155). 

In een ander arrest werd gewezen op de duidelijke vaststelling door de feiten
rechter dat de beklaagden, organen van de vennootschap, de feiten hetzij per
soonlijk hadden uitgevoerd hetzij de materiele uitvoering ervan aan onderge
schikten hadden opgedragen (Cass., 15 april1975, Pas., 1975, I, 803, inz. blz. 
812, tweede kol.; Arr. Cass., 1975, blz. 891). 

Voor ·de veroordeling als dader van het misdrijf van hun vennootschap volstaat 
dus niet de enkele vaststelling van de hoedanigheid van orgaan in hoofde van de 
beklaagde. M.n. volgt zijn schuld niet uit de vaststelling van de civielrechtelijke 
verplichtingen van een beheerder, bv. om effectief deel te nemen aan het beheer 
of om .toezicht uit te oefenen op het beleid van de functionaris aan wie het 
dagelijks bestuur is opgedragen, noch uit de vaststelling van de daaruit voort
vloeiende aansprakelijkheidjegens de vennootschap, indien hij in werkelijkheid 
niet gehouden was de wettelijke verplichtingen na te komen en hem overigens 
geen strafbare deelneming kan worden ten laste gelegd (Cass., 24 augustus 1961, 
Pas., 1961, I, 1217;- Brussel, 16 februari 1962, J.T., 1962, biz. 206;
Brussel, 18 september 1963, R. W., 1963-64, 1331). 
Er moet nl. rekening gehouden worden met een geldige verdeling onder de 
beheerders of zaakvoerders van taken onder elkander (vgl. Cass., 13 februari 
1967 ,Arr. Cass., 1967, blz. 734 ;Pas., 1967, I, 97 ;R.P.S., 1968, nr. 5435, biz. 
159;-Brussel, 18 september 1963,R.W., 1963-64, 1331). 
Aan de andere kant is de hoedanigheid van orgaan of aangestelde niet vereist om 
als dader gestraft te worden. Zo mocht de feitenrechter vaststellen dat een persoon 
die heer en meester was van een N. V. als dader strafrechtelijke verantwoordelijk 
was voor het strafbaar feit van de vennootschap, terwijl de materiele dader ervan, 
een afgevaardigd beheerder, vrijgesproken werd (Cass., 1 oktober 1973, Pas., 
1974, I, 94; Arr. Cass., 1974, blz. 105). 

122. - Deze oplossingen werden in tal van uitspraken toegepast bij veroorde
lingen wegens bankbreuk van organen of leden van collegiaie organen van 
failliete vennootschappen die zich schuidig gemaakt hadden aan de feiten van 
bankbreuk (Cass., 28 februari 1972,Arr. Cass., 1972, blz. 590;Pas., 1972, I, 
586;- Cass., 19 september 1972, Pas., 1973, I, 64;Arr. Cass., 1973, blz. 69; 
R.P.S., 1973, nr. 5762, blz. 209;- Cass., 13 maart 1973,Pas., 1973, I, 661; 
R.P.S., 1974, nr. 5788, blz. 127;Arr. Cass., 1973, blz. 693). 
Ook aangestelden kunnen als dader vervolgd worden (Cass., 14 oktober 1969, 
Pas., 1970, I, 144; R.P.S., 1971, nr. 5617, blz. 86, met noot G. Kellens; Arr. 
Cass., 1970, biz. 164;- Cass., 29 november 1971,Pas., 1972, I, 309;R.P.S., 
1973, nr. 5727, biz. 24, met noot G. Kellens; Arr. Cass., 1972, blz. 311). 
Ook personen die zonder orgaan noch aangestelde te zijn, in feite de Ieiding 
hebben uitgeoefend in de failliete vennootschap kunnen als daders van de feiten 
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van bankbreuk verantwoordelijk zijn (Cass., 29 november 1971, t.a.p. ). 

De persoon die aldus niet als failliete koopman, maar als verantwoordelijk orgaan 
van een vennootschap wegens bedrieglijke bankbreuk veroordeeld is, kan in eer 
hersteld worden zonder dat het passief van de failliete vennootschap zoals bepaald 
in art. 623 S. V. is gekweten, vermits dit niet zijn eigen passief uitmaakt en hij 
daartoe niet veroordeeld was (Brussel, 4 mei 1971, R.P.S., 1972, nr. 5680, blz. 
,214 met noot J.L. Jaspar). 

AFDELING 12 

TERZIJDESTELLING VAN VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID 
DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

123. - DE RELATIVERING VAN DE VOLKOMEN RECHTSPERSOON - In de periode die 
door dit overzicht bestreken is, is in de rechtsleer en de rechtspraak het be grip van 
de volkomen rechtspersoonlijkheid herhaald gerelativeerd geworden in gevallen 
waarin de logische bantering van dat begrip tot maatschappelijk ongewenste 
resultaten dreigde te leiden. 
De strekking heeft zich doorgezet om, wanneer zulks nodig is, de werkelijkheid 
bloot. te leggen die kan schuil gaan achter het masker van de rechtspersoon. 
De zelfstandigheid van de volkomen rechtspersoon, onderscheiden van de per
soon-~;;n-zGnleden c ari~ 2, Iaatste na v enn. w.), ls niets anaers dan een juridisch 
procecte tot vereenvoudiging van de rechtstof die te ingewikkeld zou zijn indien 
alle regels zouden moeten geformuleerd worden omtrent het vermogen van de 
groepering, haar rechten enplichten alsmede de aansprakelijkheid van de per
sonen die haar besturen. 
Door de bepaling van de groepering als een persoon, onderscheiden van de leden, 
zijn in beginsel alle regels toepasselijk die de activiteiten, rechten en plichten van 
natuurlijke person en beheersen. Het gebruik van dit juridisch verwijzingsbegrip, 
hoe nuttig ook, mag niet leiden tot een overdreven simplificatie waardoor de 
werkelijkheid geweld wordt aangedaan (Gerry, F., Science et technique en droit 
priw!positif, III, nr. 190 e.v., blz. 41 e.v., inz. nr. 224 e.v., blz. 212 e.v.). 
Deze aanpak is helemaal niet nieuw, en ook niet nationaal gebonden (zie o.m. de 
rapporten opgenomen in Bastid, David e.a., La personnalite morale et ses 
limites, Parijs, 1960). 
In het Engelse taalgebied is sprake van , ,looking behind the company as legal 
persona'', , ,lifting the veil of corparateness'', , ,disregarding the corporate en
tity". ((Palmer's, Company Law, 22ste druk, blz. 160; -Gower, L.C.B., 
Modern Company Law, derde druk, blz. 189 e.v.;- Ballantine, H.W., On 
corporations (1946), § 122, blz. 292e.v.;- Carry, W.L., Cases and materials 
on corporations, vierde druk (1970), blz. 89 e.v.; -Henn, H.G.,Handbookof 
the law of corporations, tweede druk (1970), § 146, blz. 250 e. v.;- vgl. ook de 
samenvatting van het statenrecht in de staten van de U.S.A. in Raaimakers, 
M.J.G.L., Joint ventures, blz. 235 e.v.). 
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In het Frans heet dit wei eens , ,I' effacement de Ia personnalite juridique" (Dabin, 
L., R. Crit. J.B., 1955, biz. 49), ,,faire abstraction de Ia personnalite morale'' 
(Keutgen, G., Le droit des groupes dans la C.E.E., biz. 102), , ,ecarter les effets 
de Ia personnalite morale" (Simont, L. en Van Ommeslaghe, P., La notion de 
l'organestatutaire ... ,R. Crit. J.B., 1964, biz. 81, voetnoot23;-Dumon, Y. 
en Maussion, F., Propos sur la notion d' extension de lafaillite ... en droit belge 
et en droit compare, B.R.H., 1974, biz. 180 e.v., inz. biz. 202) of ,la relativite 
de la personne morale" (Van Ryn-Van Ommeslaghen, R. Crit. J.B., 1973, 
biz. 355). 
In Duitsland is de term ,Haftungsdurchgriff" ingeburgerd (zie o.m. Drobnig, 
V. , H aftungsdurchgriffbei Kapitalgesellschaften, 1959;- von Caemmerer, E., 
Unterkapitalisierung und Gesellschaftersdarlehen, in: ,Quo vadis ius societa
tum". Feestbundel P. Sanders, biz. 24 e.v.). 
In het Nederlands beantwoordt hieraan doorbraak van aansprakelijkheid en, met 
meer nauwkeurigheid, doorbraak van beperkte aansprakelijkheid (vgl. Van 
Schilfgaarde, P., Doorbraak van aansprakelijkheid (1970); - Raaimakers, 
M.J., Joint Ventures, blz. 235 e.v.). 
Ook is de uitdrukking gebezigd , ,door rechtspersonen heenkijken'' (Roelvink, 
H.L.J., Handelingen 1977 der N.J.V., deel I, eerste stuk, biz. 83 e.v.). 

Terzijdestelling van rechtspersoonlijkheid is minder juist voor het eigen recht, 
vermits daarin rechtspersoonlijkheid geen synoniem is van exclusieve aanspra
kelijkheid van de vennootschap ofbeperkte aansprakelijkheid van haar leden, wat 
duidelijk blijkt uit de bepaling van art. 2, laatste lid Venn.W. dat de rechts
persoonlijkheid erkent ook van vennootschappen waarvan alle of meer vennoten 
onbeperktaansprakelijkzijn (art. 17, voor de V.O.F., art. 18 voorde Com.V. en 
art. 146, 6° voor de Coop.V.;- zie volgend nr.). Er kan dus slechts gesproken 
worden van terzijdestelling van volkomen rechtspersoonlijkheid. 

De relativering van de rechtspersoonlijkheid is niets anders dan een reductie van 
de rechtsgevolgen van de volkomen rechtspersoonlijkheid tot de perken binnen 
welke die maatschappelijk als redelijk aanvaard worden. 

Het ltierstuk is in Belgie in 1951 ontstaan naar aanleiding van het faillissement van 
· vennootschappen om hun passief ten laste te leggen van diegenen die zich van de 
rechtspersoon in hun uitsluitend belang hebben bediend, zodat zij onder het mom 
daarvan in werkelijkheid voor eigen rekening handel gedreven hebben. In die 
materie blijft de doctrine een niet te onderschatten praktisch belang hebben (zie 
verder nrs. 128 e.v.). 

Zij is daartoe echter niet beperkt gebleven. Ook buiten faillissement bestaat 
aanleiding tot relativering van het begrip van de rechtspersoon en diens ex
clusieve aansprakelijkheid zoals bv. in concurrentiegeschillen en in concemver
houdingen waarbij gedragingen van de dochter(s) aan de moeder toegerekend 
worden. 

124. - WETTELIJKE DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKEUJKHEID- De Belgische 
vennootschappenwet zelf regelt enkele belangwekkende gevallen waarin de zelf-
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standigheid van de rechtspersoon doorbroken wordt met terzijdestelling van de 
Romeinsrechtelijke spreuk , ,Si quid universitati debetur, singulis non debetur; 
nee quod debet universitas singuli debent" (D. III, 4.7.1.). 

In een reeds oud arrest stelde bet Hof van Cassatie vast dat bet begrip rechts
persoonlijkheid naar Belgisch recht op zichzelf niet de exclusieve aansprakelijk
heid van de rechtspersoon of de beperkte aansprakelijkheid van zijn leden bevat 
(Cass., 24 april 1884, Pas., 1884, I, 158). 
In de eerste plaats kent bet geldende recht bet begrip van een onvolkomen 
rechtspersoonlijkheid m.n. van de V .O.F. waarvan de vennoten hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap (art. 2, 
laatste lid en art. 17 Venn. W.). 

Maar ook waar beperkte aansprakelijkheid als regel vooropgesteld is zijn tal van 
uitzonderingen daarop bepaald in de vennootschappenwet. 

Een voorbeeld is de doorbraak van de als algemene regel bepaalde beperkte 
aansprakelijkheid van de commanditair (art. 21 Venn. W.) wanneer deze zich niet 
houdt binnen de perken van de enkele stille deelneming (art. 23 Venn.W.). 

De exclusieve aansprakelijkheid van de N.V. en de P.V.B.A. wordt bij de wet 
doorbroken in art. 35 en 123 omtrent de aansprakelijkheid van de oprichters (zie 
hiervoor in dit overzicht, verder nrs. 161 e. v.); in art. 82 en art. 138 bis omtrent 
de aansprakelijkheid voor soort- en kapitaalwaarheid. 

125. - VRIJWILLIGE DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID- TOETREDING TOT 

DE SCHULDEN VAN DE VENNOOTSCHAP - Ret wettelijk stelsel van de exclusieve 
aansprakelijkheid van de vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid, kan 
vri jwillig doorbroken worden wanneer vennoten, zaakvoerders of beheerders, die 
als zodanig niet persoonlijk verbonden zijn, toetreden tot de schulden van hun 
vennootschap. · 

Zulke toetreding kan uit een overeenkomst met de schuldeiser, inzonderheid uit 
borgtocht of uit aval ontstaan (zie volgend randnr.). 

Zij kan echter ook uit een eenzijdige rechtshandeling ontstaan (ojlltrent de 
verbindende kracht van de eenzijdige betalingsbelofte in het algemeen: Cass., 18 
december 1974, R.W., 1974-75, 1827, redengeving op kol. 1829; Arr. Cass., 
1975, 460;- Van Ommeslaghe, P. , Examen de jurisprudence. Les obligations, 
R. Crit. J., 1975, blz. 629 e.v., randnr. 77). 

Zo kan de dominerende vennootschap door eenzijdige wilsverklaring zich vrij
willig aansprakelijk stellen voor de verbintenissen van haar dochtervennootschap 
(Van Ommeslaghe, P., a.w., biz. 632). 

126. - BORGTOCHT VAN BEHEERDERS OF ZAAKVOERDER VOOR VERBINTENISSEN VAN 

HUN VENNOOTSCHAP - In de praktijk, inzonderheid bij bet openen van bank
kredieten voor P.V.B.A. 'sen kleine N.V. 's, wordt door de kredietinstellingen 
praktisch altijd de hoofdelijke borgtocht van de zaakvoerders ofbeheerders geeist 
tot zekerheid van bet toegestane krediet. 

Zulke borgtocht blijft tot enkele betwistingen aanleiding geven. 
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Met verwerping van een verouderde opvatting die de borgtocht bestempelde als 
een essentieel civielrechtelijke rechtshandeling, wordt thans aangenomen dat de 
borgtocht, krachtens art. 2, laatstelidB. I, T. I W.Kh., een commercieelkarakter 
heeft wanneer hij wordt aangegaan door een koopman, tenzij bewezen is dat die 
rechtshandeling vreemd is aan zijn handel (Daubresse, Des Commerqants inNov. 
Droit Commercial, I, nrs. 349 e.v.; -Fredericq, Trait£~, nr. 57, blz. 124 e.v. ;
Van Ryn-Heenen, I, tweede druk, nr. 399, blz. 371 e.v.). 

Maar aan de andere kant heeft de borgtocht, ook de hoofdelijke borgtocht, 
aangegaan door iemand die geen koopman is, een burgerlijk karakter, zelfs 
wanneer de schuld een commercieel karakter heeft aan de zijde van de gene voor 
wie hij zich borg stelt, uitgezonderd wanneer hij zijn intercessie in wisselrech
telijke vorm verleent (DePage-Dekkers, VI, nr. 847, blz. 827 e.v. ;-Dabin, L., 
Caractere civil ou commercial du cautionnement et de l' aval par acte separe, R. 
Crit. J.B., 1955, blz. 42 e.v.;- Ronse, J., A.P.R., Tw. Wisselbrief en 
orderbriefje, nr. 997). Behoudens die uitzondering wordt de algemene regel 
toegepast op de borgtocht die door beheerders, zaakvoerders of vennoten, die als 
zodanig geen kooplieden zijn, aangegaan wordt voor verbintenissen van hun 
vennootschap (Daubresse, a.w., nr. 348, blz. 105;- Dabin, L., a.w., blz. 48 
e.v.). 

In overeenstemming met die opvatting is opnieuw beslist dat de borgtocht, ook de 
hoofdelijke borgtocht, door zaakvoerders of beheerders aangegaan tot zekerheid 
van bepaalde verbintenissen van hun vennootschap, niettegenstaande het com
merciele karakter van deze laatste en bet belang dat zij daarin hebben geen 
commerciele verbintenis doet ontstaan, uitgezonderd wanneer de borgtocht onder 
de vorm van een wisselverbintenis, inzonderheid bij wijze van aval zou verleend 
zijn. 
Hieruit volgt dat de rechtbank van koophandel niet bevoegd is (Kh. Brussel, 9 
april1970,B.R.H., 1971, blz. 5;- Arrond. Brussel, 24 februari 1971,B.R.H., 
1971,R.P.S., 1972, nr. 5702, blz. 306, metadvies ThibautDeBoesinghe;J.T., 
1971, blz. 406;- Brussel, 4 november 1974, B.R.H., 1975, blz. 113). 

Insgelijks besliste bet Hof van Cassatie dat de verbintenis die aangegaan is door 
de zaakvoerders van een P.V.B.A. door hun onderscheiden eigendommen in 
hypotheek te geven tot zekerheid van de commerciele verbintenissen van hun 
vennootschap uit een kredietopening op zichzelf geen commercieel karakter 
heeft. Dientengevolge is hun verbintenis zonder daartoe strekkend beding niet 
hoofdelijk (Cass., 5 december 1975, R.W., 1976-77, kol. 277 met noot J. 
Herbots, J.T., 1976, blz: 351). 

Door zich hoofdelijk borg te stellen voor bepaalde verbintenissen van een han
delsvennootschap verkrijgt de zaakvoerder of de beheerder als zodanig niet de 
hoedanigheid van handelaar; hij kan dus niet faillietverklaard worden (Luik, 28 
februari 1967 ,Pas., 1967, II, blz. 233;- Gent, 9 februari 1971,R.P.S., 1972, 
nr. 5701, blz. 303;- aangevochten vonnis: Kh. Gent, 13 september 1969, 
B.R.H., 1969, blz. 539). 
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127. - In enkele van de hierboven vermelde uitspraken werd bij wijze van 
obiter dictum gezegd dat de zaakvoerder of beheerder die zich borg heeft gesteld 
voor zijn vennootschap koopman wordt en tot nakoming van haar schulden zou 
kunnen gehouden zijn indien hij onder het mom van de vennootschap voor eigen 
rekening zou gehandeld hebben met miskennen van het afgescheiden ven
nootschapsvermogen. Maar in zodanig geval komt uiteraard geen verbintenis als 
borg meer ter sprake, vermits de beheerder of zaakvoerder dan persoonlijk als 
hoofdschuldenaar en koopman is verbonden (zie verder nrs. 131 e.v.). 

Ook is mogelijk dat de zaakvoerders als borgen voor een bankkrediet dat een 
kennelijk ontoereikend kapitaal aanvult, bij subrogatie in de rechten van de bank, 
niets meer dan een postconcurrente of achtergestelde schuldvordering kunnen 
laten gelden (zie verder nr. 275). 

128. - GERECHTELIJKE DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NA FAILLIS
SEMENT vAN EEN VENNOOTSCHAP- In de door dit overzicht bestreken peri ode werd 
in tal van uitspraken na het faillissement van een vennootschap haar volkomen 
rechtspersoonlijkheid ter zijde gesteld en werd doorgebroken naar de persoon of 
de personen die zich van die vennootschap hadden bediend om voor eigen 
rekening handel te drijven met miskenning van haar zelfstandigheid als rechts
persoon en haar afgescheiden vermogen (Over de ontwikkeling van die recht
spraak zie: Dum on, Y. en Mauss ion, F., Propos sur la notion d' extension de 
faillite et sur les mesures analogues en droit beige et en droit compare, JJ.R.ff., 
1974, blz. 180 e. v.; - Coppens, P., La faillite personnelle du maftre de Ia 
societe, R.P.S., 1967, nr. 5380, blz. 195 e.v.; bijgewerkte tekst in: Idees 
nouvelles dans le droit de la faillite. Travaux ... Jean Dabin (1968) blz. 185;
Van Ryn-Van Ommeslaghe, Overzichten van rechtspraak, R. Crit. J.B., 1962, 
blz. 361; 1967, blz. 316; 1973, blz. 356). 

Zulke doorbraak van beperkte aansprakelijkheid kan op twee verschillende wij
zen geschieden. 

Ofwel wordt het faillissement uitgebreid tot de persoon die onder het mom van de 
vennootschap voor eigen rekening handel gedreven heeft, en met haar opge
houden heeft te betalen; m. a. w _ deze persoon wordt als koopman zelf failliet 
verklaard (zie verder nrs. 130 e.v.). 

Ofwel wordt deze persoon die in staat blijkt te betalen niet failliet verklaard maar 
wordt hij veroordeeld tot betaling van een deel of een geheel van het passief van 
de vennootschap (zie verder nr. 143). 

Het gaat hierbij niet om een veroordeling tot schadeloosstelling van de beheerders 
of van de zaakvoerders die op verzoek van de curator krachtens art. 62 Venn. W. 
aansprakelijk gesteld zijn in de mate waarin de verliezen van de failliete ven
nootschap door hun wanbeleid zijn veroorzaakt. Zulke veroordeling vereist niet 
alleen het bewijs van hun beheersfouten, overtredingen van de vennootschap
penwet of andere onrechtmatige daden, maar bovendien het bewijs van het 
oorzakelijk verband tussen die fouten en de schade waarvan de omvang eveneens 

780 



L_c==:::: ___________ __:_::_:_:_[ _ ~~_:-_:---- --------------~ ----r_ c---~==== ::~==---------~= 

dient bewezen te worden (zie verder nrs. 191 e.v.)(17). 

Hier gaat het integendeel om het passief van de failliete vennootschap geheel of 
ten dele ten laste te leggen van de persoon of de personen die, ongeacht het feit of 
zij beheerders waren of zelfs vennoten, in werkelijkheid de handelsbedrijvigheid 
gevoerd hebben als heer en meester van de failliet verklaarde vennootschap. 

Deze rechtspraak is ontstaan onder de invloed van een gedeelte van de Franse 
rechtspraak waarvan de oplossing vanaf 1935 bij de wet bevestigd is (thans art. 
101 Fr. Faill.W. 13 juli 1967) en, in aansluiting met deze formulering, ook 
bepaald wordt in het voorontwerp van Europees verdrag inzake faillissement, 
akkoord en andere soortgelijke procedures (art. 1 en 2 van Bijlage I) (18). 

In verschillende uitspraken is de wens geuit dat een uitdrukkelijke regeling in de 
wet zou opgenomen worden (zie o.m. Kh. Luik, 1.4 november 1967, R.P .S., 
1968, nr. 5402, blz. 23 ;~Kh. St. Niklaas, 9 april1968,R.P.S., 1968, nr. 5440, 
blz. 177). 
In afwachting daarvan, en zonder het houvast van zulke uitdrukkelijke tekst heeft 
de Belgische rechtspraak gaande weg de exclusieve aansprakelijkheid van de 
failliete vennootschap ter zijde gesteld om haar passief ten laste te leggen van haar 
feitelijke meester, eerst op grond van haar fictief karakter (zie verder nr. 129), 
vervolgens op grond van de vasts telling dat de vennootschap als stroman gediend 
heeft van diegene die, met rniskenning van haar zelfstandigheid als rechts
persoon, onder het mom van die vennootschap voor eigen rekening handel heeft 
gedreven, of op een andere wijze misbruik heeft gepleegd van het voorrecht van 
de beperkte aansprakelijkheid (zie verder nrs. 130 e.v.). 
Aan de oorsprong van deze rechtspraak liggen twee Kortrijkse vonnissen (Kh. 
Kortrijk, 8 september 1951 en 13 oktober 1951,R.W., 1951-52, 1563 e.v.), die 
spoedig navolging vonden. 

In 1954 kon R. Piret nog vaststellen dat het aantal uitspraken waarbij de wer
kelijke leider van de vennootschap na haar faillissement op zijn beurt failliet 
verklaard werd uiterst zeldzaam waren (Piret, R., Examen de jurisprudence. 
Faillites et concordats, R. Crit. J.B., 1954, blz. 128). Enkele jaren later zou 
zulke faillietverklaring veelvuldiger uitgesproken worden (zie verder: Van 
Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence. Les societes commerciales, R. 
Crit. J.B., 1962, blz. 361 e.v.). 

(17) Opmerking verdient dat, in navo1ging van het Franse recht (art. 248 L.Soc. en art. 99 Fr. 
Faill. W. 13 juli 1967) het voorontwerp van een nieuwe Belgische vennootschappenwet een bepaling 
bevat krachtens welke, in geval van faillissement van een N. V. haar beheerders of gewezen beheer
ders op verzoek van de curator aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een door de rechter te 
bepalen dee! ofhet geheel van haar schulden, waarbij w~ttelijk vermoed wordt tot tegenbewijs, dat de 
ontoereikendheid van activa het gevolg is van een wanbeleid dat door die beheerders is gevoerd (art. 
113 V.O.). 
Deze bepaling is toepasselijk op de andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (art. 169, 
219 en 259 V.O.). 
(18) De Nederlandse tekst van dit verdrag is, in aansluiting met een commentaar van W .G. Balinfante 
opgenomen in W.P.N.R., 1971, 1971, nr. 5133. 
De Franse tekst is gepubliceerd in het reeds aangehaalde boek , ,Idees nouvelles dans le droit de Ia 
faillite". 
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Toch is opgemerkt dat de Belgische rechtspraak meer terughoudend is dan zou 
mogen verwacht worden wegens het grote aantal van vennootschappen die, met 
misbruik van de beperkte aansprakelijkheid, als scherm dienen voor een persoon
lijke handelsbedrijvigheid (Coppens, P., a.w., Joumees J. Dabin, biz. 187). 
Terughoudend is echter in deze materie niet misplaatst. De exclusieve aansprake
lijkheid van de volkomen rechtspersoon is immers de regel (art. 26 en 116 
Venn.W.). Deze kan slechts ter zijde gesteld worden wanneer duidelijk vaststaat 
dat de meester van de vennootschap de regels van het spel derwijze miskend heeft 
dat hij het voorrecht van de bepeikte aansprakelijkheid niet meer kan inroepen 
(zie verder nr. 134). 

129. - GRONDEN VAN DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NA FAILLIS

SEMENT- DE FICTIEVE VENNOOTSCHAP- BELANG VAN DE WETSWIJZIGING VAN 1973 - V 66r 
de in werkingtreding van de aanpassingswet van 6 maart 1973 kon de doorbraak 
van aansprakelijkheid na faillissement van een vennootschap gesteund worden op 
haar nietigverklaring wegens het geveinsd karakter van haar oprichting. 

V66r de wetswijziging van 1973 had de nietigverklaring van een vennootschap 
immers terugwerkende kracht. Daaruit volgde o.m. dat rechten en plichten niet 
konden ontstaan zijn in de persoon van de nietigverklaarde vennootschap maar 
wei in de personen die onder het mom van de fictieve vennootschap gehandeld 
hadden. lngeval van faillissement volgde daaruit automatisch het faillissement 
van die natuurlijke personen die in werkelijkheid voor eigen rekening handel 
gedreven hadden en die opgehouden hadden te betalen. Hieruit volgde ten slotte 
dat bij faillietverklaring slechts een enkele boedel gevormd werd vermits de met 
terugwerkende kracht nietigverklaarde vennootschap uiteraard geen van hetver
mogen van de oprichters afgescheiden vermogen kon gehad hebben ( omtrent deze 
vraag, zie verder nr. 141). 
Deze rechtspraak die onder het vroeger recht in de vorige overzichten beaamd was 
(T.P.R., 1967, blz. 669, randnr. 77), is voiledig voorbijgestreefd door de wets
wijziging van 1973 waarbij de art. 13 quater en 13 quinquies Venn. W. omtrent de 
nietigverklaring van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en haar rechts
gevolgen nieuw geregeld zijn (aldus ook: Coppens, P., recensie van A. Cloquet, 
Les concordats et la faillite, J.T., 1977, biz. 317, eerste kol.). 

Sedert die wetswijziging kan een handelsvennootschap immers niet meer ex tunc 
nietig verklaard worden, zelfs niet ingeval van absolute simulatie. Haar nietig
heid kan aileen voor het toekomende door de rechter uitgesproken worden (art. 13 
quater) en heeft de rechtsgevolgen van een ontbinding (art. 13 guinquies). 
Terecht stelt P. Coppens vast dat in zulk systeem, de vaststelling dat de 
faillietverklaarde vennootschap geveinsd was, aileen kan leiden tot haar nietig
verklaring voor het toekomende. , ,Puisque la societe, fut eile une simple fa~ade, 
a une existence autonome que la constatatioil de la fraude ne pourrait entamer, il 
convient de recourir, pour dejouer ceile-ci, ala notion de prete-nom. La simula
tion se situe non au niveau de la creation de l'etre moral mais dans chacun des 
actes poses par lui" (Coppens, P., t.a.p.). 

Deze aanpak heeft bovendien het. voordeel dat de oplossing op gelijke wijze kan 
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toegepast worden op de vennootschap die oorspronkelijk geldig opgericht was, 
maar naderhand als stroman voor een ander gefunctioneerd heeft (Coppens, P., 
JoumeesJ. Dabin, 1968, biz. 193;R.P.S., 1967, nr. 5380, biz. 20;-vgl. Kh. 
St. Niklaas, 9 april1968,R.P.S., 1968, nr. 5440, biz. 177). 

Maar zoals verder zal blijken kan de vaststelling van het geveinsd karakter van de 
oprichting steeds van betekenis blijven voor de vaststelling dat zij reeds vanaf 
haar ontstaan als stroman heeft gediend (zie verder nr. 132). 

Het nieuwe systeem moet echter consequent toegepast worden. Inzonderheid 
moeten afzonderlijke boedels gevormd worden voor de failliete vennootschap en 
de failliete natuurlijke personen die in haar naam voor eigen rekening handel 
gedreven hebben (zie verder nr. 141). 

130. - GRONDEN VAN DOORBRAAK NA FAILLISSEMENT- DE RECHTSPERSOON DIE ALS 

STROMAN ZIJN NAAM LEENT - In een voorbijgestreefde uitspraak is beslist dat het 
geldende Belgische recht, in tegenstelling tot het Franse, wegens het ontbreken 
van een wettelijke bepaling, zich verzet tegen elke uitbreiding van het faillis
sement van een vennootschap tot de persoon of de personen die onder het mom 
van die vennootschap voor eigen rekening hebben gehandeld. In theoretische 
beschouwingen wordt sterk de nadruk gelegd op de zelfstandigheid van de 
rechtspersoon zodat het logisch ondenkbaar en zelfs absurd zou zijn dat zijn 
vermogen vermengd zou zijn met dit van een ander rechtspersoon, en a fortiori 
met dit van een natuurlijke persoon (Kh. Antwerpen, 26 oktober 1972, R. W., 
1972-73, 1488; B.R.H., 1974, 173). 

Volgens dit vonnis dat v66r de wetswijziging van 1973 geveld is, zou het 
faillissement van de meester(s) van een failliete vennootschap slechts kunnen 
uitgesproken worden nadat die vennootschap ex tunc was nietig verklaard. Zulke 
nietigverklaring is sedert 1973 zoals gezegd door art. 13 quater en 13 quinquies 
Venn.W. uitgesloten. 

In een later vonnis heeft dezelfde Rechtbank haar opvatting aangepast aan de 
aanpassingswet van 1973 met de betekenisvolle uitdrukking dat een persoon 
verschillende vennootschappen , , vee leer gebruikt had dan beheerd' ' en dat hij 
zodoende voor eigen rekening handel gedreven had onder het mom van zijn 
vennootschappen (Kh. Antwerpen, 28 nov. 1974,R.W., 1974-75, 1776;R.P.S., 
1975, nr. 5938, biz. 95). 

131. - In de heersende rechtspraak wordt thans met instemming van de doc
trine beslist dat hij die zich van een stroman bedient die hem zijn naam leent, 
tegenover derden aansprakelijk is voor de verbintenissen aangegaan ten name van 
die stroman, en, aangezien hij voor eigen rekening handel gedreven heeft, dat hij 
na diens faillissement persoonlijk failliet kan verklaard worden indien hij niet in 
staat blijkt voor het passief in te staan. 

Zoals bekend is stroman (prete-nom) hij die bij een aflopende of duurzame 
rechtsbetrekking zijn naam leent aan een ander voor wiens rekening gehandeld 
wordt maar die daarbij achter het scherm verborgen blijft. De stroman treedt op in 
eigen naam of laat onder zijn naam handelen, voor rekening van de meester. 
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Zulk handelen in eigen naam maar voor rekening van een ander, of mede voor zijn 
rekening, vindt men terug in de commissie en in de vennootschap bij wijze van 
deelneming. Het verschil is echter dat bij laatstgenoemde rechtsfiguren de op
dracht aan de commissionair of aan de werkende vennoot alleen juridisch occult 
is, terwijl de wederpartij van het bestaan van een opdracht heel goed kennis kan 
dragen en vaak ook draagt (zie m.b.t. het verschil tussen de naamlening en de 
vennootschap bij wijze van deelneming: Kh. Brussel, 27 januari 1940, R.P.S., 
1940, nr. 3898, blz. 346). 
Het handelen door een stroman of bij naarnlening is integendeel wezenlijk 
veinzing ·of simulatie. 
Indien zij niet uitdrukkelijk door de wet is verboden (zoals bv. in art. 200 
Venn.W.) is naamlening zoals alle andere veinzing civielrechtelijk in beginsel 
geoorloofd wanneer zij zonder bedrieglijke benadeling van derden of zonder 
oogmerk van wetsontduiking geschiedt (Cass., 21 oktober 1948, Pas., 1948, I, 
585; Arr. Cass., 1948, 508). 
Maar, geoorloofd of niet, hebben de derden krachtens de algemene regel omtrent 
tegenbrieven in art. 1321 B.W. het recht zowel de stroman aansprakelijk te 
houden als degene die onder diens naam, in werkelijkheid voor eigen rekening 
heeft gehandeld (Van Ryn-Heenen, I, tweede druk, nr. 327, blz. 327;- De 
Page-Dekkers, V, tweede druk, nr. 480, blz. 477). 

Wie zich van een ander als van een stroman bediend heeft, wordt, na het 
faillissement van de persoon die hem zijn naa_m gel~end heeft, op zijnbeurt faillit!t 
verklaard aangezien hij in werkelijkheid voor eigen rekening handel gedreven 
heeft en indien hij niet in staat is te betalen met zijn alter ego in staat van 
faillissement verkeert (Dumon, Y. en Maussion, F., Propos sur la notion d' ex
tension de lafaillite et sur les mesures analogues en droit belge, B.R.H., 1974, 
blz. 180;- Van Ryn-Van Ommeslaghe, R. Crit. J.B., 1962, blz. 362; R. Crit. 
J.B., 1973, blz. 357;- VanRyn-Heenen, IV, nr. 2637, blz. 208; -Coppens, 
P., L' extension de la faillite au maftre de la societe in: Idees nouvelles dans le 
droit de la failliete, Joumees J. Dabin (1968) blz. 186; R.P.S., 1967, nr. 5380, 
blz. 195 e.v.;- De Wilde, L. en Lust, A., Overzichtvan rechtspraak. Faillis
sement, T.P.R., 1974, blz. 801 ). 

Een natuurlijke persoon kan als stroman zijn naam lenen aan een ander (zie bv. 
Kh. Brussel, 27 januari 1940, R.P.S., 1940, nr. 3898, blz. 346). 

Maar ook een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan als stroman fungeren 
voor degenen die onder het mom van de vennootschap voor eigen rekening handel 
drijft. 

132. - Deze oplossing werd in de loop van de door dit overzicht bestreken 
periode in een hele reeks vonnissen en arresten toegepast. 
In een aantal ervan wordt de faillietverklaring van een persoon die zich van 
,zijn" vennootschap bediend heeft met miskenning van haar juridische zelf
standigheid zowel op haar fictief karakter gesteund als op de beschouwing dat die 
vennootschap hem haar naam geleend heeft (Kh. St. Niklaas, 18 februari 1964, 

784 



----------- -------~~~-~-~L ~ -~~--------------------="-=-"-------L------occ-=-c==--=- ---_--.._-_-_-_-:...:o..:::.=_-.::-_:::--=---=..--::-_-...::....::::_r:_ _____:r 

R.P.S., 1968, nr. 5401, biz. 21; -Kh. Luik, 14 november 1967,R.P.S., 1968, 
nr. 5402, biz. 23;- Kh. Brussel, 26 februari 1968,R.P.S., 1968, nr. 5439, biz. 
176; -Brussel, 2 apri11968,B.R.H., 1969, b1z. 426, inz. op biz. 431;- Kh. 
St. Niklaas, 9 apri11968, R.P.S., 1968, nr. 5440, biz. 177;- Kh. St. Niklaas, 
19 mei 1970, R.W., 1972-73, 1252;- Kh. Dinant, 23 mei 1972, J. Liege, 
1972-73, 69, R.P.S., 1972, nr. 5721, blz. 379). 

Sedert de wetswijzing van 1973 bestaat geen enke1 bezwaar tegen het samenvoe
gen van de vaststelling van het geveinsd karakter van de oprichting van de 
vennootschap en de vaststelling dat zij als stroman fungeerde voor de meester 
ervan. 

De nietigverklaarde fictieve vennootschap wordt immers als rechtspersoon ge
handhaafd voor het verleden en voor haar vereffening (art. 13 quater en 13 
quinquies Venn.W.). Rechtens kan de nietige vennootschap dus haar naam 
geleend hebben als stroman van haar meester. 

In een geslaagde formulering stelt P. Coppens terecht vast dat de veinzing zich 
niet alleen voordoet bij de oprichting van de rechtspersoon, wat mogelijk maar 
niet vereist is, maar ook bij iedere handeling die ten name van die aldan niet 
nietige rechtspersoon verricht wordt (Coppens, P., recensie van A. Cloquet, J. T. , 
1977, biz. 317;- Bergen, 30 dec. 1975,Pas ., 1976, II, 183 ;R.P.S., 1977, nr. 
5958, biz. 261). 

Maar het is duidelijk dat de veinzing die vereist is om de vennootschap als 
naarnlener te bestempelen gemakkelijker kan aangenomen worden wanneer zulke 
veinzing vanaf haar oprichting aanwezig was. 

De vaststelling dat een al dan niet geldig opgerichte vennootschap als stroman 
gefungeerd heeft om een koopman die onder haar naam voor eigen rekening 
handel heeft gedreven, wordt in de rechtspraak meestal uitvoerig gemotiveerd ten 
aanzien van de feiten, waaruit blijkt dat de vennootschap niet als een zelfstandige 
rechtspersoon onderscheiden van de persoon van haar meester heeft gefunctio
neerd. 

Onder die feiten kunnen o.m. vermeld worden. De vermenging van het ven
nootschapsvermogen met het prive-vermogen van de meester van de zaak, bv. bij 
het bouwen van een werkhuis van de vennootschap met haar gelden op een 
eigendom van de meester (Kh. Luik, 14 november 1967,R.P.S., 1968, nr. 5402, 
biz. 23;- Kh. Leuven, 13 juli 1965 en Brussel, 2 april 1968, B.R.H., 1969, 
426; R.P.S., 1970, nr. 5594, biz. 228); het opnemen in de balans van eigen 
onroerende goederen van de meester (Kh. Luik, 14 november 1967, t.a.p.); het 
ontbreken van een regelmatige boekhouding (Kh. Luik, 14 november 1967, 
t.a.p. ;~Kh. Brussel, 11 februari 1975,R.P.S., 1975, nr. 5825, biz. 36;-Kh. 
Antwerpen, 28 november 1974,R.W., 1974-75, kol. 1776;R.P.S., 1975, nr. 
5938, blz. 95); het innen van schuldvorderingen van de vennootschap door haar 
meester in prive (Kh. St. Niklaas, 19 mei 1970, R.W., 1972-73, 1252); het 
beschikken over de kas van de vennootschap voor betaling van prive-schulden 
zonder debitering van de meester in de boeken (Kh. Luik, 14 november 1967, 
R.P.S., 1968, nr. 5402, biz. 23; -Kh. St. Niklaas, 9 april1968,R.P.S., 1968, 
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nr. 5440, biz. 177; -ziereeds: Brussel, 20februari 1963,R. W., 1962-63,2169, 
R.P.S., 1963, nr. 5152, biz. 214). 
Miskenning van de vennootschap als zelfstandige rechtspersoon ·blijkt voorts uit 
het niet doen functioneren van de vennootschapsorganen; er worden geen of 
nagenoeg geen algemene vergaderingen noch vergaderingen van de raad van 
beheer of van de zaakvoerders gehouden waaruit blijkt dat de meester de onder
neming als zijn eigen zaakbeheerst (Kh. Luik, 14 november 1967 ,R.P.S., 1968, 
nr. 5402, biz. 23; -Kh. Leuven, 13 juli 1965 enBrussel, 2 april1968,B.R.H., 
1969, 426;- Kh. St. Niklaas, 19 mei 1970, R.W., 1972-73, 1252;- Kh. 
Charleroi, 29 april1974,R.P.S., 1974, nr. 5808, biz. 181;-Kh. Brussel, 11 
februari 1975,R.P.S., 1975, nr. 5825, biz. 36;-Kh. Brussel, 23 april1975, 
R.P.S., 1975, nr. 5865, biz. 237). 

Van betekenis kan hierbij zijn dat de enige zaakvoerder het voorschrift van art. 
133 Venn. W. omtrenttegenstrijdige belangen steeds miskend heeft (Kh. Brugge, 
afd. Oostende, 7 december 1976, R.P.S., 1977, nr. 5954, biz. 221). 

133. - De persoon die zich van de vennootschap als van een naamlener heeft 
bediend moet niet noodzakelijk formeel zaakvoerd~r ofbeheerder van de failliete 
vennootschap geweest zijn. Ook hij die, in het verborgene, fcltelijk onder de 
dekmantel van de vennootschap een persoonlijke handelsactiviteit he~ft gedreven 
kan failliet verklaard worden. 
Zulks is uitdrukkelijk bepaald in art. 1 van bijlage II van het Europees Ontwerp-
verdrag betreffende het faillissement. . 

Deze regel werd terecht reeds toegepast in de Belgische rechtspraak. De ven
nootschap kan immers als stroman fungeren voor iemand die volledig achter de 
schermen blijft (Kh. Brussel, 25 oktober 1965,R.P.S., 1969, nr. 5504, biz. 195). 

134. - ONVOLDOENDE GRONDEN VAN DOORBRAAK NA FAILLISSEMENT - Reeds is 
opgemerkt dat in deze materie niet mag vergeten worden dat als algemene regel 
geldt dat de volkomen rechtspersoon uitsluitend aansprakelijk is voor zijn ver
bintenissen, en dat zijn vennoten aileen tot beloop van de toegezegde inbreng 
aansprakelijk zijn (art. 26 en 116 Venn.W.). 
Deze regel kan slechts terzijde gesteld worden indien duidelijk vast staat dat de 
zelfstandigheid van de vennootschap als rechtspersoon zodanig miskend gewor
den is door de persoon die haar beheerst dat deze het voorrecht van de beperkte 
aansprakelijkheid verwerkt heeft. 
Nadat de mogelijkheid van doorbraak na faillissement in de rechtspraak bij 
herhaling erkend en toegepast was, is in enkele uitspraken terecht de nadruk 
gelegd op de terughoudendheid die past bij het terzijdestellen van de algemene 
regel die een van de meest fundamentele regels is van het recht van de volkomen 
rechtspersonen. 
Wanneer de persoon die de vennootschap in feite beheerste haar afgescheiden 
zelfstandige rechtspersoonlijkheid werkelijk gerespecteerd heeft, bestaat geen 
aanleiding tot uitbreiding van het faillissement van de vennootschap tot de 
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persoon die daarin op regelmatige wijze zijn rechten van zeggingsschap heeft 
uitgeoefend met inachtneming van aile regels die de organisatie van de rechts
persoon en zijn afgescheiden vermogen beheersen. 
Wordt aangevoerd dat beheerders of zaakvoerders van een failliete vennootschap 
zich van de vennootschap bediend hebben om voor eigen rekening handel te 
drijven met miskenning van haar zelfstandigheid, dan moeten de feiten waarop 
die bewering gesteund is di.lidelijk bewezen zijn (Kh. Brussel, 29 maart 1977, 
R.P.S., 1977, nr. 5942, biz. 143, met noot P.C.). 

Uit de bewezen feiten moet ook duidelijk blijken dat de meester van de zaak de 
zelfstandige rechtspersoonlijkheid van zijn vennootschap zodanig heeft miskend 
dat zij voor hem als een stroman heeft gediend. 

135. - Daartoe is bv. niet voldoende de vaststeiling dat een vroegere eenmans
zaak die in vennootschap is ingebracht daarin verder wordt gevoerd voor rekening 
van de rechtspersoon. 
Weliswaar is bij de vaststelling van het fictief karakter van een vennootschap 
soms onderstreept dat zij niets anders was dan de voortzetting van een vroegere 
persoonlijke handelszaak die in vennootschap ingebracht is (Kh. St. Niklaas, 18 
februari 1963, R.P.S., 1968, nr. 5401, biz. 21;- Kh. Leuven, 13 juli 1965, 
B.R.H., 1969, 426;- Kh. Brussel, 26 februari 1968, R.P.S., 1968, nr. 5439, 
biz. 176;- Brussel, 2 april1968, B.R.H., 1969, biz. 426). 
Dit feit is echter op zichzelf volstrekt onvoldoende om de exclusieve aansprake
lijkheid van de vennootschap terzijde te steilen, indien de zaak reeel is ingebracht 
en de vennootschappelijke regels van het spel vanaf de oprichting correct ge
speeld zijn (P.D., nootR.P.S., 1957, nr. 4689, biz. 155;- Coppens, P., a.w., 
Joumees J. Dabin, 1968, biz. 194). Veel bloeiende en normaal functionerende 
vennootschappen zijn aldus ontstaan. 
Anders wordt het wanneer de ingebrachte onderneming reeds dodelijk ziek was 
en haar inbrenger aileen gevlucht is in een vermeende beperkte aansprakelijkheid 
zonder iets te wijzigen aan de wijze waarop de zaak gevoerd wordt en met 
miskenning van de juridische zelfstandigheid van de vennootschap (aldus Kh. 
Leuven, 13 juli 1965,B.R.H., 1969, biz. 426; -Kh. Brugge, afd. Oostende, 7 
december 1976, R.P.S., 1977, nr. 5954, biz. 221). 

136. - Is evenmin een voldoende grond voor doorbraak van de beperkte 
aansprakelijkheid na het faillissement van een P. V .B.A. tot haar zaakvoerders de 
beschouwing dat deze als enige zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheden 
had in het bestuur van de vennootschap (aldus, ten onrechte, de redengeving van 
Luik, 12 april1977, R.P.S., 1977, nr. 5'948, biz. 192; J. Liege, 1976-77, biz. 
273;- Kh. Verviers, 8 juli 1976, R.P.S., 1977, nr. 5949, biz. 193)(19). 

( 19) In deze uitspraken is het faillissement niet tot de zaakvoerder uitgebreid maar is, mede op grond 
van deze onjuiste en overbodige beschouwing, zijn schuldvordering met geldlening aan de ven
nootschap terecht achtergesteld (zie verder nr. 275). 
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Deze grote zeggenschap van de zaakvoerder volgt immers rechtstreeks uit art. 
130, eerste lid Venn.W. 
De vraag is of ook de andere organen van de vennootschap gefunctioneerd hebben 
wat in de aangehaalde uitspraken erkend was. 

137. - Ook het feit dat de zaakvoerder als aandeelhouder een zeer aanzienlijke 
participatie heeft in het kapitaal van een vennootschap is op zichzelf nooit een 
voldoende grond om de afgescheiden rechtspersoonlijkheid van die vennobtschap 
te ontkennen (Cass., 17 november 1959,Pas., 1960, I, 329;R.P.S., 1961, nr. 
4939, biz. 29;Arr. Cass., 1960, 240;- Kh. Brussel, 29 maart 1977, t.a.p.). 

138. - Het feit dat een zaakvoerder leningen toestond aan zijn vennootschap of 
met eigen middelen sommige schulden van zijn vennootschap heeft betaald of 
zich voor haar heeft borg gesteld is op zich zelf geen voldoende grond voor 
doorbraak (Luik, 28 februari 1967, R.P .S., 1968, nr. 5400, biz. 18: Pas., 1967, 
II, 233;B.R.H., 1970, 228;- Kh. Brussel, 29 maart 1977, t.a.p.). 

Dit wordt slechts anders indien hij daartoe een onverdiend krediet van zijn 
vennootschap heeft doen ontstaan of gehandhaafd wanneer zij rijp was voor het 
faillissement en hij zodoende zijn prive-krediet met dat van zijn vennootschap 
heeft vermengd. 
In voorkomend geval zal de schuldvordering van de zaakvoerder van een ven
n_o~ts<;hap die_ m~t!!en ~~()er~il\:e_n_c!~apitaal '-"eri<.te, lc:lllln~n_achtergestelcl_ W()!~ 
den (zie verder nr. 275). 

139. - Niet aile ook bewezen tekortkomingen aan de regels van het ven
nootschapsrecht kunnen voldoende grond opleveren voor de uitbreiding van het 
faillissement van een vennootschap tot haar beheerders of zaakvoerders. 1 

Het faillissement is niet een straf die de tekortkoming aan die regels treft maar wei 
het gevolg van de vaststelling dat een persoon in werkelijkheid onder het mom 
van zijn vennootschap voor eigen rekening handel gedreven heeft met mis
kenning van haar zelfstandigheid als rechtspersoon, terwijl hij niet in staat is haar 
schulden die zijn eigen schulden zijn te betalen (Kh. Luik, 28 februari 1967, 
R.P.S., 1968, nr. 5400, biz. 18;Pas., 1967, II, 233;B.R.H., 1970, 228). 

Tekortkomingen die, in hun onderlinge samenhang beschouwd, niet de mis
kenning uitmaken van de zelfstandigheid van de vennootschap en van haar 
afgescheiden vermogen kunnen niet leiden tot de faillietverklaring van haar 
beheerders of zaakvoerder (Kh. Brussel, 20 februari 1975, J.T., 1975,401, met 
noot F .. Glansdorff; R.P.S., 1975, nr. 5839, biz. 98). 
Tal van regels die door de beheerders of zaakvoerders miskend zijn, hebben 
immers hun eigen afdoende sancties waarvan de toepassing in voorkomend geval 
door de curator van de failliete vennootschap kan gevorderd worden, in de eerste 
plaats de veroordeling van de beheerders of zaakvoerders op grond ,van art. 62 
Venn.W. (Kh. Luik, 28 februari 1967, t.a.p.). 

Ook is terecht beslist dat het feit dat de zaakvoerders ten name van een P. V .B.A. 
een handelsbedrijvigheid hebben gevoerd die de grenzen van haar doe! over-
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schreed geen voldoende grondslag oplevert om haar faillissement tot die zaak
voerders uit te breiden. Zulke bedrijvigheid waardoor de vennootschap krachtens 
art. 130, vijfdelid Venn.W. gebondenis, kannietbeschouwd worden als verricht 
door een onregelmatige vennootschap onder firma die tussen de zaakvoerders van 
de P.V.B.A. zou bestaan hebben. Zij kan alleen aanleiding geven tot hun 
aansprakelijkheid op grond van art. 62, tweede lid, wat ter zake niet gevorderd 
was (Kh. Brussel, 24 juni 1977, 1. T. , 1977, 660). 

140. - TIJDSTIP W AAROP DE MEESTER OPGEHOUDEN HEEFT TE BETALEN - TERMIJN VOOR 

ZIJN FAILLIETVERKLARING- Ret aangehaalde Europees ontwerp-verdrag bepaalt 
eveneens in art. 1, tweede lid: , ,Indien voor het ophouden te betalen een datum 
moet worden vastgesteld, is deze datum dezelfde als die voor het faillissement 
van de vennootschap''. 

Ook deze regel werd reeds in de Belgische rechtspraak toegepast (Kh. Oostende, 
11 december 1969, R.P.S., 1970, nr. 5568, blz. 137;- in die zin: Dumon
Maussion, a.w., B.R.H., 1974, blz. 205;- Van Ryn-Van Ommeslaghe, a.w., 
R. Crit. 1.B., 1973, blz. 367). 
Betwist is of de faillietverklaring van de persoon die zich van de vennootschap als 
van een stroman heeft bediend nog mogelijk is meer dan zes maanden na de datum 
van de faillietverklaring van zijn vennootschap en zulks op grond van art. 437 in 
samenhang met art. 442, derde lid Faill.W. 

De mogelijkheid wordt verdedigd op grond van de redengeving van het arrest van 
het Hof van Cassatie van 15 december 1938 omtrent het faillissement van de 
vennoten onder firma. Zoals bekend, is in dit arrest beslist dat de persoonlijkheid 
van de V.O.F. practisch samenvalt met die van haar onbeperkt aansprakelijke 
vennoten, waaruit volgt dat, na het faillissement van zulke vennootschap, de 
vennoten die als zodanig kooplieden zijn zolang de vennootschap duurt, failliet 
verklaard worden, zelfs indien zij gedurende zes maanden geen daden van 
koophandel meer verricht hebben (Pas., 1938, I, 383;1. Comm.Brux., 1939, 
153 met noot R. Piret). 
Deze oplossing moet volgens de besproken opvatting a fortiori toegepast worden 
bij de uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot de persoon voor 
welke zij als stroman gefungeerd heeft (Van Ryn-Van Ommeslaghe, R. Crit. 
1.B., 1973, blz. 363 e.v., randnr. 21). 

Daartegen is het sterke bezwaar gemaakt dat de , ,meester'' niet de hoedanigheid 
van koopman verkrijgt en behoudt door zijn lidmaatschap in de vennootschap, 
zoals een vennoot onder firma, maar integendeel door in werkelijkheid persoon
lijk handel te drijven onder het mom van de vennootschap waarvan hij zich als van 
een stroman heeft bediend. Wanneer de handelsbedrijvigheid die onder die naam 
gevoerd werd, gestaakt is, houdt haar meester meteen ook op koopman te zijn, 
indien hij niet verder zijn beroep maakt daden van koophandel te verrichten 
(Horsmans-T'Kint, Chronique de jurisprudence, 1.T., 1977, blz. 426, randnr. 
8). 

W ordt deze opvatting gevolgd dan kan de , ,meester' ', niet meer failliet verklaard 
worden indien hij sedert meer dan zes maanden geen handel meer drijft. Hij kan 
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dan echter steeds veroordeeld worden tot betaling van het passief van ,zijn" 
vennootschap (Luik, 26juni 1967,1. Liege, 1967-68, 162;R.P~s., 1967, nr. 
5381, blz. 207 ; -in die zin Coppens, P., Examen de jurisprudence. Les faillites 
et concordats, R. Crit. J.B., 1969, blz. 370). 

Maar, zoals bekend, verzet de onmogelijkheid van een faillietverklaring zich niet 
tegen een veroordeling wegens bankbreuk (zie o.m. Cass., 14 april 1975, Arr. 
Cass., 1975, 882; Pass., 1975, I, 796;- vgl. boven nr. 122). 

141. - DE NOODZAKELIJKE AFSCHEIDING VAN DE FAILLIETE BOEDELS - Wanneer na 
het faillissement van de vennootschap de persoon of de personen die onder het 
mom daarvan voor eigen rekening handel gedreven hebben op hun beurt failliet 
verklaard worden, moeten er afgescheiden boedels gevormd worden zij het onder 
het bewind van dezelfde curator en het toezicht van dezelfde rechter-commissa
ris. De failliete vennootschap wordt afzonderlijk vereffend, terwijl de boedel van 
de failliete natuurlijke persoon niet alleen zijn prive-passief maar ook dit van de 
vennootschap waarvoor hij aansprakelijk is bevat. 

Weliswaar is in tal van uitspraken waarbij het faillissement van een vennootschap 
uitgebreid werd tot haar , ,meester'' beslist dat slechts een enkele boedel gevormd 
wordt(Kh. Leuven, 13 juli 1965 enBrussel, 2 april1968,B.R.H., 1969, 426;
Kh. Oostende, 11 december 1969, R.P.S., 1970, nr. 5568, blz. 137;- Kh. 
Charleroi, 29 april1974, R.P.S., 1974, nr. 5808, blz. 181;- Kh. Brussel, 11 
februari 1975, R.P.S., 1975, nr. 5825, blz. 36). 

Deze zienswijze was ook in het gedeelte van doctrine bijgetreden (Coppens, P., 
L' extension de lafaillite au maftre del' affaire. Journees ... J. Dabin (1968), blz. 
198 en R.P .S:, 1967, nr. 5380, blz. 204; - Dumon-Maussion, Propos sur la 
notion d'extension defaillite. B.R.H., 1974, blz. 204). 

Terecht werd, reeds v66r de wetswijziging van 1973, opgemerkt dat tot samen
voeging van de boedels slechts aanleiding kon bestaan in geval van doorbraak na 
faillissement van een fictieve vennootschap, die v66r de wetswijziging van 1973 
geen afgescheiden vermogen kon gehad hebben. 

W erd het faillissenient integendeel uitgebreid tot de persoon die zich van de 
vennootschap als een naamlener had bediend dan moesten de twee boedels 
gescheiden blijven (Van Ryn-Van Ommeslaghe,R. Crit. J.B., 1973, 357;- in 
die zin: Kh. Luik, 14 november 1967,R.P:S., 1968, nr. 5402, blz. 23). 
Deze oplossing, nl. de vorming van afzonderlijke boedels is de enig mogelijke 
geworden zelfs in geval van nietigverklaring van een fictieve vennootschap. 

Een samenvoeging van de boedels is sedert de wetswijziging van 1973 omtrent de 
nietige vennootschappen niet meer geoorloofd. Art. 13 quinquies Venn.W. sluit 
immers elke concursus uit tussen de schuldeisers van de nietigverklaarde ven
nootschap en de prive-schuldeisers van de persoon die onder het mom van die 
vennootschap voor eigen rekening handel gedreven heeft, en zulks niettegen
staande de feitelijke vereniging van de vermogens en activiteiten. 

Deze oplossing is nu ook door P. Coppens beaarnd (recensie van A. Cloquet, Les 
concordats et la faillite, J.T., 1977, blz. 317, derde kol.;- in die zin ook 
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Horsmans-T'Kint, Chronique de Jurisprudence, J.T. , 1977, blz. 426, randnr. 8). 

In geval van doorbraak na faillissement moet het vermogen van de failliete 
vennootschap dus ook afgezonderd blijven ten behoeve van de vennootschaps
schuldeisers. Aileen t. a. v. de boedel van de , ,meester'' bestaat concursus tussen 
diens prive-schuldeisers en de vennootschapsschuldeisers. M.a.w. hierin is de 
situatie dezelfde als na faillissement van een V.O.F. en van haar vennoten (vgl. 
Cass., 11 juli 1940, Pas., 1940, I, 189;- Cass., 21 mei 1968, zie verder 
nr. 157). 
Aileen in geval van volstrekte onmogelijkheid van een afzonderlijke vereffening 
als gevolg van de verwarring van de vermogens zal de rechtbank op verzoek van 
de curator(s) de samenvoeging van de boedels kunnen bevelen (Coppens, P., 
a.w.,J.T., 1977,317, derdekol.). 

142. - Nochtans kan ook in andere beperkte gevallen ten aanzien van het 
vennootschapsvermogen concursus ontstaan tussen de vennootschapsschuldei
sers en de persoonlijke schuldeisers van haar , ,meester''. 
Dit is m.n. het geval wanneer diens inbreng werd nietig verklaard wegens 
pauliaans bedrog, of, na zijn faillissement, krachtens art. 445 e.v. Faill.W. 

143. - DOORBRAAK NA FAILLISSEMENT - RECHTSGEVOLGEN ANDERE DAN DE UIT

BREIDING VAN HET FAILLISSEMENT TOT DE MEESTER - De doorbraak van beperkte 
aansprakelijkheid leidt niet noodzakelijk tot de faillietverklaring van de persoon 
aan welke de verbintenissen van een failliete vennootschap geheel of gedeeltelijk 
toegerekend kunnen worden. 
Tot zulke toerekening zonder faillissement bestaat in de eerste plaats aanleiding 
wanneer de persoon die zich van een vennootschap als van een stroman bediend 
heeft in staat is haar schulden volledig te betalen en de veroordeling daartoe ook 
nakomt (Coppens, P., La faillite personnelle du maftre de la societe. R .P .S. , 
1967, nr. 5380, blz. 205; Idees nouvelles dans le droit de la faillite. Joumees J. 
Dabin 1968, biz. 199;- Van Ryn-Van Ommeslaghe,R. Crit. J.B., 1973, blz. 
307, randnr. 21). 

Volgens een andere opvatting zou deze oplossing echter niet mogelijk zijn in 
geval van vermenging van de vermogens van de vennootschap en van de persoon 
die zich van haar bediend had (Kh. St. Niklaas, 19 mei 1970, R.W., 1972-73, 
1252;- Dumon-Maussion, a.w., B.R.H., 1974, blz. 206 e.v.). 

Deze opinie kan niet gevolgd worden aangezien deze persoon zich bij onderstel
ling niet bevindt in de bij art. 440 Faill. W. bepaalde staat waarin hij als koopman 
opgehouden heeft te betalen, aangezien hij zowet de schulden van zijn ven
nootschap als zijn persoonlijke schulden kan betalen. 

144. - Zoals gezegd, kan volgens een opvatting het faillissement niet meer 
uitgebreid worden tot de persoon die achter het scherm van de failliete ven
nootschap handel gedreven had, indien meer dan zes maanden sedert haar 
faillietverklaring verlopen zijn (zie boven nr. 140). Wordt die opvatting gevolgd 
dan kan hij wel veroordeeld worden tot betaling van haar passief. 
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145. - Er zijn ook andere gevallen van doorbraak van beperkte aansprakelijk
heid waarin de persoon die de regels van het vennootschappelijk spel niet 
geerbiedigd heeft en de juridische zelfstandigheid van zijn vennootschap miskend 
heeft, zonder achter het scherm van die vennootschap persoonlijk handel gedre
ven te hebben, slechts tot een gedeelte van haar passief veroordeeld wordt. In een 
geval waarin de afgevaardigde beheerder van een N. V. eigen onroerende goede
ren had Iaten opnemen in het actief van haar balansen werd geoordeeld dat die 
persoon tot beloop van de waarde van die onroerende goederen kon gehouden zijn 
tot betaling van de schulden van zijn vennootschap (Kh. St. Niklaas, 1 juni 1971, 
R.W., 1972-73, 1043). 
Ook in art. 1, derde lid van bijlage II van het E.E.G.-ontwerp-verdrag is de 
mogelijkheid bepaald om bij faillissementsaanvraag de veroordeling van de 
, ,meester'' te beperken tot slechts een gedeelte van de vennootschapsschulden. 

146. - Een voor de praktijk zeer belangrijke vorm van doorbraak van beperkte 
aansprakelijkheid zonder faillietverklaring is de achterstelling van de schuld
vordering van de beheerders en zaakvoerders wanneer deze aan hun ven
nootschap die onder een tekort aan eigen middelen lijdt een geldlening hebben 
toegestaan die het ontoereikend kapitaal aanvult, of wanneer zij als borgen voor 
een door een bank toegestane kapitaal-vervangende lening gesubrogeerd zijn in 
de rechten van de geldschieter. In zulke gevallen kunnen zij niet als aldan niet 
bevoorrechte schuldeiser opkomen in het faillissement van hun vennootschap. 
Hun schuldvordering moet ongeacht het ingeroepen voorrecht als een post
concurrente schuldvordering behandeld worden op dezelfde wijze als hetkapitaal 
dat zij vervangt. Deze vraag wordt besproken in verband met de problematiek van 
het ontoereikend kapitaa1 in de N.V. en de P.V.B.A. (zie verder nr. 275). 

147. - DOORBRAAK NA FAIU.ISSEMENT IN OMGEKEERDE RICHTING.- In enkele ge
vallen is zonder succes getracht het passief van het faillissement van een na
tuurlijke persoon te do en dragen door een vennootschap. 

In een geval was, de dag zelf waarop de toekomstige gefailleerde opgaaf deed in 
het H.Reg. van het stopzetten van zijn handel, door diens van goederen ge
scheiden echtgenote methaar zoon uit een vorig huwelijk een P. V .B.A. opgericht 
die precies dezelfde handel voortzette, en waarin zij in hoofdzaak inbreng deed 
van een wagen die te voren steeds voor de handel van haar man was gebezigd. De 
vordering tot betalen van een schuld van de gefailleerde door diens schuldeiser 
ingesteld tegen die P. V .B.A. en haar oprichters werd afgewezen (Rb. Brussel, 30 
oktober 1970,R.P.S., 1971, nr. 5631, blz. 140). 

In een ander geval werd het verzoek van de curator van een gefailleerde, het 
faillissement uit te breiden tot een N. V. waarin de gefailleerde aandeelhouder 
was, afgewezen op grond van de enkele beschouwing dat niet vaststond dat die 
N. V. opgehouden had te betalen, en dat ongeacht de vraag of tussen het vermogen 
van de gefailleerde en dat van de vennootschap een vermenging kon vastgesteld 
worden (Kh. Brussel, 20 januari 1972, R.P.S., 1972, nr. 5689, blz. 249). 
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Deze uitspraken kunnen op het eerste gezicht een indruk geven van grote lank
moedigheid. In werkelijkheid gaat het hier meestal om een theoretisch probleem. 

Tot een doorbraak naar de vennootschap waarin de schuldenaar vennoot is bestaat 
immers geen reele behoefte indien diens schuldeisers beslag kunnen leggen op 
zijn aandelen en die te gel de laten maken (Drobnig, U., preadvies in: La 
personnalite morale et ses limites, onder Ieiding van R. David, blz. 47). 
Ook kan de inbreng die door de schuldenaar is gedaan bij een daartegen ingestelde 
pauliaanse rechtsvordering nietig verklaard worden (zie vorig overzicht T.P .R., 
1967, blz. 637 e.v., randnrs. 13 e.v.). 
De nietigverklaring van de enkele inbreng blijft na de wetswijziging van 1973 
omtrent de nietigheid van vennootschappen mogelijk (Van Ommeslaghe, P., La 
premiere directive ... du 9 mars 1968, Cah. Dr. Eur., 1969, blz. 657). 

N a faillissement van de vennoot kan de curator in voorkomend geval de nietigheid 
van de door hem gedane inbreng ten aanzien van de boedel doen uitspreken indien 
aan de voorwaarden die door de faillissementswet bepaald zijn, voldaan is 
(art. 445-448Fall.W.). 

148. - DOORBRAAK BUITEN FAILLISSEMENT - De relativering Van het be grip van 
de volkomen rechtspersoonlijkheid is ook buiten de materie van het faillissement 
noodzakelijk gebleken om te voorkomen dat de logische gevolgtrekkingen uit de 
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, onderscheiden van de persoon van de 
vennoten, tot onaanvaardbare resultaten zou leiden. 
In de polis van een persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
was bedongen dat de verzekeringsovereenkomst eindigt wanneer de verzekerde 
ophoudt zijn beroep als zelfstandige uit te oefenen. De verzekerde gafkennis van 
de stopzetting van zijn persoonlijke beroepsactiviteit na de oprichting van een 
P. V .B.A. die dezelfde bedrijvigheid tot doel had, waarvan hij achtenveertig van 
de vijftig aandelen had verkregen en waarin hij tot enige statutaire zaakvoerder 
benoemd was. 
De verzekeraar weigerde in te stemmen met de aangevoerde beeindiging van de 
polis. 

Terecht is beslist dat, niettegenstaande de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid 
van de vennootschap, de verzekerde in werkelijkheid de in de polis bedoelde 
professionele activiteit verder uitoefende als zaakvoerder van zijn vennootschap 
(Rb. Luik, 26februari 1968,R.P.S., 1969, nr. 5486, biz. 134 ;J.T., 1968, 402). 
In een ander geval bevatte de polis de gebruikelijke clausule krachtens welke de 
verzekerde verplicht was de polis te doen vernieuwen indien hij zijn zaak 
overdraagt. De verzekerde had kennis gegeven van de stopzetting van zijn 
handelsbedrijvigheid nadat hij, in hoofdzaak sam en met verwanten, een N. V. had 
opgericht die dezelfde ondernerning tot doel had, waarvan de naam zijn farni
lienaam bevatte en waarin hij tot lid van de raad van beheer was benoemd. Op te 
merken valt dat de verzekerde geen inbreng gedaan had van de bestaande 
handelszaak maar enkel van geld. Toch werd beslist dat deN. V. in werkelijkheid 
dezelfde onderneming voortzette. Aan de eisen van goede trouw was te kort 
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gekomen wanneer de verzekerde de polis niet deed overnemen door de N. V. 

De verzekerde werd dan ook veroordeeld tot betaling van de bedongen ver
goedingen (Luik, 19 november 1976, J. Liege, 1976-77, 153). 

149. - Een gelijkaardige doorbraak van de afgescheiden rechtspersoonlijkheid 
wordt soms gehanteerd in fiscale zaken om als persoonlijke koopman te belasten 
de gene die als feitelijke meester van de ondernerning in werkelijkheid voor eigen 
rekening handel drijft onder bet mom van een vennootschap. In de meeste 
gevallen wordt bet fictief karakter van een vennootschap vastgesteld maar zonder 
dat de nietigheid van de vennootschap uitgesproken wordt (Luik, 26 januari 1970, 
R.P.S., 1972, nr. 5716, blz. 368;- in die zin ook: Cass., 12 november 1963, 
Pas., 1964, I, 272;- Cass., 27 oktober 1964, Pas., 1965, I, 211). 

N a de wetswijziging van 1973 waarbij de art. 13 quater en 13 quinquies Venn. W. 
ingevoerd zijn zou deze oplossing na een eventuele nietigverklaring van de 
fictieve vennootschap in ieder geval op doorbraak van rechtspersoonlijkheid 
moeten gesteund blijven. 
Maar uit de enkele vaststelling dat de winsten van een P.V.B.A. telken jare 
gereserveerd waren, met uitzondering van de uitkeringen die overeenkomstig de 
statuten aan de zaakvoerder (niet-vennoot) waren gedaan, kon niet afgeleid 
worden dat die zaakvoerder in werkelijkheid de onderneming van de ven
nootschap voor eigen rekening had gevoerd (Cass., 4 maart 1971, R.P.S., 1971, 
nr. 5684, blz. 228 ;J.T., 1971,288 ;Pas., 1971, I, 609 ;Arr. Cass., 1971, 643). 
Reeds eerder had bet Hof van Cassatie eveneens in een fiscaal geschil bet 
onderscheid gemaakt tussen de geveinsde vennootschap en de vennootschap
naarnlener. Ret be grip van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, onder
scheiden van de persoon van de vennoten wordt niet miskend wanneer vastgesteld 
wordt dat de vennootschap als naamlener voor een van haar beheerders heeft 
gefunctioneerd (Cass., 26 januari 1965, Pas., 1965, I, 515). 

HOOFDSTUKV 

DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA EN DE 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 

150. - VERSCIDJNINGSVORMEN. - In de rechtspraak die tijdens deze periode 
onderzocht is kwam de V.O.F. in hoofdzaak voor als de gemeenrechtelijke 
rechtsvorm van de openbare en duurzame handelsvennootschap die meestal uit 
onachtzaamheid niet geldig opgericht werd. Aldus bleef de verschijningsvorm 
van de V. 0 .F. nagenoeg tot de pathologie van bet vennootschapsrecht beperkt. 

Bij dat onderzoek kwamen de vereisten van vorm en openbaarmaking alsmede 
hun sancties reeds ter sprake (zie boven nrs. 31 e.v.). 

Sedert de wetswijziging van 1973 kon vastgesteld worden dat, in tal van gevallen, 
naar de vorm ongeldig opgerichte vennootschappen als V.O.F. geregulariseerd 
werden (zie boven nr. 43). 
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Een terugkeer tot de oude rechtsvormen ligt wellicht in het verschiet. 

De V. 0 .F. is de rechtsvorm bij uitstek voor eenjoint venture waarin de moeders 
kleur bekennen. 

151. - AFGESCHEIDEN VERMOGEN- UITSLUITING VAN SCHULDVERGELIJKING- Tussen 
de schuld van een derde jegens een V.O.F. en de schuld van een van haar 
vennoten jegens hem heeft geen schuldvergelijking plaats (Rb. Oudenaarde, 27 
september 1967,R.P.S., 1968, nr. 5441, blz. 183). 

Voor schuidvergeiijking is immers vereist dat twee dezeifde personen eikanders 
schuidenaar zijn (art. 1289 B.W.). Zulks wordt ter zake uitgesioten doordat de 
V. 0 .F. een rechtspersoon is, onderscheiden van de persoon van de vennoten (art. 
2, Iaatste lid Venn.W.). 

152. - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN ONDER FIRMA- VOORAF

GAANDE VEROORDELING VAN DE VENNOOTSCHAP- Blijkens art. 189 Venn. W. kan een 
hoofdelijk aansprakeiijke vennoot eerst veroordeeid worden tot nakoming van de 
verbintenissen van zijn vennootschap nadat deze veroordeeid is. Ret voorschrift 
vindt ook toepassing m. b. t. de onregelmatig opgerichte vennootschap (zie hoven 
nr. 44). 

Ret Rof van Beroep te Brussei moest de vrijwei evidente opiossing herhaien 
voigens welke een rechtsvordering gelijktijclig in dezeifde dagvaarding kan 
ingesteid worden tegeneen V.O.F. en tegeneen vanhaarvennoten. De beslissing 
steunde uitsiuitend op de bij art. 17 Venn. W. bepaaide hoofdelijke aansprakelijk
heid (Brussei, 3 juni 1974,R. W., 1974-75, 67 ;R.P.S., 1975, nr. 5823, biz. 30). 
De vraag kan gesteid worden waar de gedaagde vennoot zijn middei van niet 
ontvankeiijkheid v andaan haaide wanneer hij dit meende te kunnen steunen op de 
beschouwing dat de V.O.F. biijkens art. 2 Venn.W. rechtspersoon is. 
Zodanig verweer kan immers siechts gevoerd worden door een vennoot van een 
vennootschap met voikomen gehalte van rechtspersooniijkheid zoais de N. V. en 
de P.V.B.A. 
De V.O.F. is een vennootschap met onvolkomen rechtspersooniijkheid wat 
inzonderheid tot uiting komt in de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid van 
haar vennoten tot nakoming van ai de verbintenissen van de vennootschap. 

W eiiswaar kunnen Iaatstgenoemden siechts aangesproken en veroordeeid worden 
voorzover eerst vaststaat dat de betwiste verbintenis in hoofde van de ven
nootschap bestaat. Vandaar de regei die bepaald is in art. 189 Venn.W.: de 
vennootschap moet eerst veroordeeid zijn. 
Zoais bekend beiet die bepalingniet dat een V.O.F. en een of meer van haar 
vennoten te zamen gedagvaard en veroordeeid worden op voorwaarde dat de 
veroordeling van de vennoot voorafgegaan is door die van zijn vennootschap 
(vgl. Cass., 13 februari 1890, Pas., 1890, I, 95;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 
409, biz. 290). 
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153. - VERJARING VANDERECHTSVORDERINGENTEGENVENNOTEN- Zoals bekend is 
de korte verjaring door verloop van vijf jaar volgens art. 194 Venn.W. alleen 
toepasselijk op rechtsvorderingen van schuldeisers, niet op de rechtsvorderingen 
van vennoten tegen elkander (Cass., 13 april1956,Pas., 1956, I, blz. 854;Arr. 
Cass., 1956, 667). 
Er werd beslist dat de rechtsvordering van de curator van de failliete V. 0 .F. niet 
beheerst is door die verjaring in de mate waarin die tegelijkertijd de vennoten 
onder firma vertegenwoordigt. 

In zo verre hij de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigt was de schuld
vordering van de curator niet verjaard omdat haar loop geen aanvang had geno
men bij gebreke van geldige bekendmaking. Het verstrijken van de duur van de 
V.O.F. kon de loop van verjaring nietdoen aanvangen omdat de vennootschap 
zonder akte opgericht was en daarvan <;lus uiteraard geen openbaarmaking ge
schiedde. Het feit van de ontbinding kon dan ook aan de curator, wanneer die als 
derde handelde niet tegengeworpen worden (Brussel, 19 juni 1963, R .P .S. , 1969, 
nr. 5477, blz. 88). 

154. - FAILLIETVERKLARING VAN DE V.O.F. - RECHTSGEVOLGEN VOOR DE VENNOTEN

Geheel in de lijn van zijn leidend arrest van 15 december 1938 (Pas., 1938, I, 
383; J. Comm. Br., 1938, blz. 153, met noot R. Piret) bes.liste het Hof van 
Cassatie opnieuw dat, zodra het faillissement van een V.O.F. uitgesproken 
wordt, daaruit noodzakelijk voortvloeit dat de vennoten verkeren in staat van 
faillissement. Hun faillissement kan uitgesproken worden zonder dat daartoe een 
voorafgaande faillietverklaring van de vennootschap vereist is. Een vennoot kan 
zich tegen zijn faillietverklaring niet verweren door te beweren dat hij sedert meer 
dan zes maanden die de faillietverklaring voorafgaan alle handelsbedrijvigheid 
zou stopgezet hebben, indien op dat tijdstip de vereffening van de vennootschap 
nog niet gesloten was (Cass., 17 juni 1976, J.T., 1976, blz. 696; R.P.S., 1976, 
nr. 5914, blz. 189; -R.W., 1976-77, 2141;Pas., 1977, I, 1124;- aange
vochten arresten: Luik, 22 januari 1975 en 24 juni 1973,R.P.S., 1976, nr. 5915 
en 5916, blz. 192, e.v.). 
In dit arrest is tevens beslist dat de faillietverklaring van een (ter zake een 
onregelmatig opgerichte) V.O.F. ambtshalve kan uitgesproken worden in graad 
van hoger beroep, nadat een van haar vennoten het vonnis houdende zijn per
soonlijke faillietverklaring aangevochten had. 

155. - In een, voorwaar uitzonderlijk geval, was het faillissement van de 
hoofdelijk aansprakelijke vennoot van een onregelmatig opgerichte V.O.F. na 
haar faillietverklaring noch gevorderd, noch ambtshalve uitgesproken, maar 
vorderde de curator van de faillietverklaarde vennootschap de veroordeling van 
de in bonis gebleven vennoot tot betaling van haar gehele passief. 

Er werd beslist dat voor zulke veroordeling art. 189 Venn.W. niet diende 
nageleefd te worden omdat de schuld van de vennootschap vaststond door de 
vervulling van de wettelijke formaliteiten van verificatie van schuldvorderingen 
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nafaillissement (Brussel, 19 juni 1963,R.P.S., 1969, nr. 5477, biz. 88, metnoot 
P.C.). 
In deze, zoals gezegd uitzonderlijke betwisting, werd ook beslist dat art. 1214, 
tweede lid B. W. niet kan ingeroepen worden tegen de curator aangezien deze niet 
handelde als vertegenwoordiger van de failliete vennootschap, maar integendeel 
als vertegenwoordiger van de gezamelijke schuldeisers zodat hij op grond van art. 
17 Venn.W. de nakoming kon vorderen van aile verbintenissen van de ven
nootschap. 

156, - AFGESCHEIDEN VERMOGENS NA FAILLISSEMENT- De V.O.F. heeft slechts 
een onvolkomen rechtspersoonlijkheid aangezien haar vennoten hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijk zijn voor al haar verbintenissen. Deze rechtspersoonlijk
heid betekent, benevens de rechtsbekwaamheid van de vennootschap om als een 
zelfstandig rechtssubject door haar organen te handelen, in hoofdzaak de af
scheiding van het vennootschapsvermogen ten behoeve van de schuldeisers der 
vennootschap als een preferentieel executieobject waarop deze schuldeisers niet 
concurreren met de prive-schuldeisers van de vennoten. 

Hieruit volgt dat in geval van faillissement van de vennootschap, dat aanleiding 
geeft tot het faillissement van haar vennoten (zie boven nr. 154), het failliete 
vennootschapsvermogen en de failliete prive-vermogens afgescheiden boedels 
vormen om afzonderlijk vereffend te worden, zij het onder het bewind van 
dezelfde curator en het toezicht van dezelfde rechter-commissaris (Fredericq, 
L. en S.,Handboek, II, nr. 1990, blz. 856;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 407, 
blz. 289;- Cloquet, Faillite et concordats, eerste druk, nr. 1033, blz. 408;
Cass., 11 juli 1940, Pas., 1940, I, 189). 

157, - De vorming van afzonderlijke failliete boedels is een noodzakelijk 
gevolg van de afscheiding van het vennootschapsvermogen ten behoeve van de 
schuldeisers van de vennootschap. De kwestie ligt anders m.b.t. het vermogen 
van de failliete vennoot zelf. Dit vermogen is uiteraard geen preferentieel execu
tieobject voor zijn prive-schuldeisers. De prive-schuldeisers van de vennoot en de 
vennootschapsschuldeisers zijn t.a.v. het prive-vermogen van de vennoot con
currente schuldeisers. Terecht besliste het Hof van Cassatie dat wanneer het 
faillissement van een hoofdelijk aansprakelijke vennoot uitgesproken is er wat 
hem betreft slechts een enkele boedel is, die niet aileen het persoonlijk passief van 
de vennootmaarook dat van de vennootschap omvat(Cass., 21 mei 1968,R.W., 
1968-69,219 ;J.T., 1968,613 ;Pas., 1968, I, 1097 ;R.P.S., 1969, nr. 5500, blz. 
182;Arr. Cass., 1968, 1169). 
Hieruit volgt m.n. dat de sluiting van het faillissement uitwerking heeft wat de 
gehele boedel betreft. 

158. - OVERLIJDEN VAN EEN OF MEER VENNOTEN- VERBLIJVINGSBEDING - In afwij
king van art. 1865, 3° B.W. wordt de V.O.F., evenals de vennootschap naar 
burgerlijk recht, niet ontbonden wanneer in de oprichtingsakte een van de in art. 
1868 B. W. bepaalde verblijvingsbedingen is gemaakt. 
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Terecht is beslist dat het beding krachtens hetwelk de vennootschap zal voortdu
ren met de erfgenamen van een overleden vennoot, niet beperkt is tot het eerste 
overlijden, maar integendeel blijft gelden wanneer de opvolgende vennoot op zijn 
beurt overlijdt. Door zodanig beding kan de vennootschap voortduren tussen de 
erfgenamen van de erfgenamen van de oprichters zonder enige beperking van 
generatie (Gent, 9 mei 1969, R.P.S., 1970, nr. 5598, blz. 241, met noot 
J.M. Leclercq). 

159. - BESLUITVORMING IN DE V.O.F. IN LIQUIDATIE - Bij afwijking van de al
gemene regel dat de vennoten onder firma eenstemmig beslissen, is bij de wet zelf 
een uitzondering bepaald voor de ontbonden V.O.F. en Comm. V. De besluiten 
omtrent de benoeming van vereffenaars en de wijze van vereffenen worden 
genomen in een algemene vergadering door de helft van de vennoten die in het 
bezit zijn van drie vierden van het maatschappelijk vermogen; bij gebreke van 
deze meerderheid beslissen de rechtbanken (art. 179, eerste lid Venn.W.). 
Met vemietiging van het aangevochten arrest besliste het Hof van Cassatie terecht 
dat deze bepaling niet toestaat dat de besluiten geldig kunnen genomen worden 
met de vereiste meerderheid zonder dat alle vennoten opgeroepen zijn om aan de 
beraadslaging deel te nemen. Wanneer een vennoot wederrechtelijk belet werd 
aan de vergadering deel te nemen en er het woord te voeren, worden haar 
besluiten nietig verklaard indien de belangen van de afwezige vennoot door die 
besluiten benadeeld zijn, en zulks niettegenstaande zij met de bij art. 179 
Venn.W. vereiste meerderheid genomen zijn (Cass., 4 april 1975, R.W., 
1974-75,2461, metconclusieF. Dumon;Arr. Cass., 1975, 838;Pas., 1975, I, 
759;R.P.S., 1975, nr. 5835, blz. 86). 

Aangezien deze uitspraak naar ons gevoelen een algemene draagwijdte heeft voor 
de geldigheid van meerderheidsbesluiten ongeacht de vennootschapsvorm, wordt 
daarop verder ingegaan (zie verder nr. 226). 

160. - OVERDRACHT VAN EEN AANDEEL IN EEN COMM.V. - Blijkens art. 24 
Venn.W. kan de overdracht van aandelen ofbelangenin een gewone Comm.V., 
wanneer zij door de oprichtingsakte toegelaten is, aileen geschieden overeen
komstig de vormen van het burgerlijk recht. 
Terecht is beslist dat de hier bedoelde vormen zijn de betekening van de over
dracht aan de vennootschap of de erkenning van de overdracht door deze in een 
authentieke akte, een en ander overeenkomstig art. 1690 B.W. 

Deze formaliteiten strekken er slechts toe de overdracht tegenstelbaar te maken 
aan de vennootschap. Zij zijn niet van aard om een onrechtstreekse schenking te 
realiseren zonder naleving van het bij art. 931 B.W. bepaalde vereiste van 
authentieke schenkingsakte. 
Bij ontbreken van zodanige akte is de schenking nietig (Brussel, 6 maart 1961, 
R.P.Not., 1969, blz. 60;-Rb. Brussel, 11 mei 1973,R.P.S., 1973, nr. 5781, 
blz. 302, met noot P.C.;- m.b.t. de schenking van aandeleii op naam van een 
N.V., zie verder nrs. 253 e.v.). 

798 



---- ------ ---r _ e-~~-~ ------c----------------,--~:r _ 1.- _______ _ 

HOOFDSTUK VI 

DEN.V. 

AFDELING 1 

OPRICHTING 

161. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS WEGENS DE NIETIGHEID VAN EEN 

WAARDELOZE INBRENG- Bij de wetswijziging van 1961 waarbij de procedure van 
verificatie door een bedrijfsrevisor van inbreng in natura in de N.V. werd 
ingevoerd (art. 29 bis), is ook art. 35, 4° gewijzigd. Daarin is sedertdien bepaald 
dat de oprichters aansprakelijk zijn in geval van kennelijke overschatting van 
niet-geldelijke inbrengsten. 
In een geval van oprichting van een N.V. v66r die wetswijziging (20), was 
ondermeer inbreng gedaan van het vermogen van een ontbonden vennootschap 
voor een waarde van 2.500.000 F., terwijl in werkelijkheid het passief van die 
vennootschap aanzienlijk groter was. 

Een schuldeiser van de N. V. stelde de oprichters krachtens art. 35, 2° aansprake
lijk voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor, als gevolg van het waardeloos 
karakter van voormelde inbreng, niet geldig was ingeschreven. 

Volgens het Hof van Beroep te Brussel heeft de wetgever in 1961, door de 
wijziging van art. 35, 4° de aansprakelijkheid van de oprichters uitgebreid tot het 
geval van kennelijke overschatting van de inbrengen in natura. Uit hetongewij
zigde art. 35, 2° kan volgens het Hof niet afgeleid worden dat de oprichters 
instaan voor de waarde van de inbrengen in natura (Brussel, 4 december 1968, 
Pas., 1969, II, blz. 38;R.P.S., 1970, nr. 5555, blz. 97). 

Dit arrest is terecht door het Hof van Cassatie vernietigd (Cass., 2 oktober 1970, 
Pas., 1971, I, blz. 92;R.P.S., 1972, nr. 5693, blz. 279;Arr. Cass., 1971, 112). 

Ogenschijnlijk is deze uitspraak alleen gegrond op de onvoldoende motivering 
t. a. v. de conclusies van de eiser. Op impliciete wijze is echter beslist dat de 
woorden ,geldig ingescli£even" in art. 35, 2° betekenen dat een inbreng anders 
dan in geld een werkelijke waarde moet hebben, zodat de oprichters de aanspra
kelijkheid bepaald in art. 35, 2° oplopen wanneer een volledig waardeloze 
inbreng is gedaan; voor het aan zulke nietige inbreng beantwoordende gedeelte 
van het kapitaal is dan niet geldig ingeschreven (21). 

(20) De N.V. was opgericht bij wijze van omzetting van een P.V.B.A. Aangezien zulks v66r de 
wetswijziging van 1967 (art. 165 e.v. Venn.W.) geschiedde, werd inbreng gedaan in een nieuwe 
N. V. van het vermogen van de P. V .B.A. die volgens de toen geldende wetgeving met het oog op de 
omzetting in N.V. ontbonden was. 
(21) Opmerking verdient dat in het 2" van het samenvattend cursiefje boven dit arrest in dePasicrisie 
art. 35; 4" bij vergissing is vermeld waar art. 35, 2" bedoeld is. 
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Deze juiste opvatting is aangenomen door het Hof van Beroep te Antwerpen dat 
na verwijzing in deze zaak uitspraak deed (Antwerpen, 13 september 1976, 
R.P.S., nr. 5905, biz. 131, met noot P.C.). 
Deze arresten zijn beiangrijk niettegenstaande zij geveid zijn in een geschil dat 
v66r de wetswijziging van 1961 omtrent de overschatting van de inbreng in natura 
ontstaan was. 
Een totaai waardeioze inbreng is nietig (aldus ook: Nyssens-Corbiau, nr. 68, blz. 
57;- Resteau, I, nr. 247, blz. 175;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 333, blz. 
233; en nr. 495, blz. 336;- Dalloz, Repertoire des Societes, Tw. Apports, nr. 
21 e.v.). 
In de N.V. en de P.V.B.A. zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk tot 
opneming van het gedeelte van het kapitaal waarvoor, ais gevoig van de nietig
heid van de inbreng niet op geldige wijze is ingeschreven; zij worden van 
rechtswege ais inschrijvers ervan beschouwd (art. 35, 2° en 123, 4°). 

Heeft de inbreng wei een waarde, maar is die overschat, dan kan slechts aan
Ieiding bestaan tot aansprakelijkheid voor de schade die daarvan het rechtstreeks 
en onmiddellijk gevoig is. Deze aansprakelijkheid wordt volgens art. 35, 4° en 
art. 123, 6° slechts opgeiopen in geval van kennelijke overschatting van inbreng in 
natura. 
Zuiks betekent dat de rechterlijke toetsing siechts marginaai is. 

162. :..:::... AANSPRAKELIJKHEID VAN DE-OPRICHTERS WEGENS DE KENNELDKE OVERSCHAT
TING VAN EEN INBRENG IN NATURA - Een arrest van het Oberlandesgericht te Dus
seldorf van 8 december 1975 is in Franse vertaling in de Beigische vakpers 
gepubliceerd omdat daarin toepassing moest gemaakt worden van art. 35, 4° 
Belg.Venn.W. (R.P.S., 1976, nr. 5906, biz. 137). 

Opmerking verdient dat het Hof zich bij de interpreatie van de toepasselijke 
Belgische wet steunde op een advies van een Duitse deskundige, Prof. M. Lutter. 

Een Duitse mede-oprichter was door een Belgische N. V. aangesproken tot 
schadeloosstelling op grond van art. 35, 4° Venn.W. wegens kennelijke over
schatting van diens inbreng in natura, nl. een bestaande onderneming. 

In de eerste plaats werd terecht beslist dat ook de vennootschap zelf een , ,belang
hebbende" is in de zin van art. 35 (en 123) Venn.W. (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1967, biz. 684, randnr. 101). 

Vervoigens is het marginale karakter van de rechterlijke toetsing bevestigd. Een 
overwaardering die binnen de grenzen biijft waarbinnen verschillende redelijke 
opvattingen mogelijk zijn maakt niet aansprakelijk. Opmerkenswaardig is wel dat 
de deskundige, en na hem het Hof de kennelijke overwaardering vergelijken met 
de offenbare Unbilligkeit in § 319 B.G.B. 

Alleen dan is de overwaardering kennelijk of kiaarblijkelijk wanneer die over
waardering zich ais een evidentie opdringt aan een onafhankeiijke deskundige die 
haar beoordeelt en wei naar het tijdstip waarop de inbreng is gedaan. Die Iaatste 
precisering is des te belangrijker wanneer vastgesteld wordt hoe uiteeniopend de 
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meningen zijn van de deskundigen over de technieken van de waardebepaling van 
een ondememing. 

163. - Een tweede rechtsvraag betrof het rechtskarakter van de aansprakelijk
heid van de opri,chters op grond van art. 35, 4° Venn.W. 
Het Hof ziet hierin niet een garantie-verbintenis maar een aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad voor de toepassing van§ 12 Einfiihrungsgesetz zum B.G.B. 
Volgens die bepaling kunnen op grond van een in het buitenland gepleegde 
onrechtmatige daad tegen een Duitse onderdaan geen grotere aanspraken gemaakt 
worden dan volgens Duits recht. 
Volgens Duits I.P.R. moet de aansprakelijkheid uit art. 35, 4° Venn.W. als een 
uit onrechtmatige daad beschouwd worden. De beslissing steunt mede op de 
heersende interpretatie van de met onze bepaling zeer vergelijkbare § 46, 2° Duits 
AKtGes. (§ 39, 2° van de oude wet van 1937). 

164. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS- De notaris kan aansprakelijk ge
steld worden wanneer hij voor het verlijden van de authentieke akte van oprich
ting, statutenwijziging of kapitaalverhoging, tekort komt aan zijn professionele 
verplichting als raadsman van de partijen. 
Aangenomen wordt dat bij de beoordeling van een beweerde tekortkoming 
rekening moet gehouden worden met de bijzondere omstandigheden van het 
geval, en inzonderheid met de juridische bevoegdheid van de partijen, bv. waar 
de vennootschap zelf het ontwerp van de akte van kapitaalverhoging door haar 
juridische dienst heeft laten opstellen. Nochtans werd geoordeeld dat, indien mag 
aangenomen worden dat zulke juridische dienst voldoende kennis en ervaring 
heeft inzake directe belastingen, dit niet het geval is m. b. t. de registratierechten 
(Brussel, 22 april 1969, Pas., 1969, II, biz. 176; J.T., 1970, blz. 12). 
De notaris kan zich schuldig maken aan valsheid in geschriften, m.n. wanneer hij 
desbewust medewerking verleent aan een akte waarin stromannen optreden 
(Brussel, 10 november 1971,Pas., 1972, II, biz. 99 ;R.P.S., 1973, nr. 5750, biz. 
141 ; - Cassatie beroep verworpen door Cass. , 18 april 1972, Arr. C ass. , 1972, 
778 ;Pas., 1972, I, biz. 763; -in die zin: VanHaelewijn-Dupont,A.P.R., Tw. 
Valsheid in geschriften, nr. 148, biz. 51 e.v.;- vgl. vorig overzicht T.P.R., 
1967, biz. 670, randnrs. 78 e.v.), ofnog wanneerhij een akte postdateert (Luik, 5 
april1973,R.P.S., 1973, nr. 5776, biz. 281, met nootH.D. Bosby ;Pas., 1973, 
II, biz. 132; J.T., 1973, biz. 446). 

AFDELING2 

DE RAAD VAN BEHEER 

§ 1. Het statuut van de beheerders 

165, - DE BEHEERDERS ALS LASTHEBBERS- Volgens de wet zijn de beheerders 
lasthebbers (art. 53 e.v., art. 63 Venn.W.). Voorzeker kan de juistheid van deze 
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kwalificatie betwist worden. Hun opdracht bestaat immers niet in de eerste plaats 
en zeker niet uitsluitend in bet verrichten van rechts-handelingen, terwijl de 
Iastgever bovendien niet in staat is de gegeven opdracht zeif te verrichten. 
Aan die discussie moet niet te zwaar getild worden. De overeenkomstige toepas
sing van tal van regeis omtrent Iastgeving op de gemengde overeenkomst tussen 
de beheerder en de N. V. Ieidt in de meeste gevallen tot bevredigende resultaten. 
Aileen moet duideiijk gesteld worden dat indien zij als Iasthebbers kunnen 
beschouwd worden, zij de Iasthebbers zijn van de rechtspersoon zelf, niet van de 
algemene vergadering die diens orgaan is waardoor zij benoemd en ontsiagen 
worden en waaraan zij rekenschap geven en verantwoording doen. De algemene 
vergadering moet immers de zeifstandigheid van de bestuursfunctie van de raad 
van beheer, binnen de grenzen van de wet en de statuten, respecteren (zie verder 
nr. 224). 
Het was dan ook een onjuiste beschouwing, die overigens voor de opiossing niet 
noodzakeiijk was, wanheer in een arrest gezegd werd dat de beheerders de 
lasthebbers zijn van de algemene vergadering (Cass., 10 maart 1977, R.P.S., 
1977, nr. 5947, blz. 187). 
De zin diende aldus aangevuld te worden ,,les administrateurs ... (ont Ie) droit, 
d'exposer a l'assemblee generale, organe de Ia personne morale, dont ils sont les 
mandataires ... ' ' . 
M.b.t. de fiduciaire verplichtingen van de raad van beheer t.o.v. de aandeel
houders, zie verder Hfdst. XL 

166. - BENOEMBAARHEID- VERBODSBEPALINGEN EN ONVERENIGBAARHEDEN- Door 
bet K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 is aan sommige veroordeelden, opgesomd in 
art. 1 en aan niet in eer herstelde gefailleerden verboden het ambt uit te oefenen 
van beheerder, zaakvoerder of een andere functie waarbij de macht is verleend, de 
eveneens in art. 1 opgesomde handeisvennootschappen te verbinden. 

Terecht is beslist dat dit K.B. overtreden is door de enkeie aanvaarding van bet 
ambt, ongeacht of dit ambt in feite uitgeoefend is, bv. omdat de vennootschap na 
die ambtsaanvaarding geen bedrijvigheid heeft uitgeoefend (Brussel, 6 juni 1974, 
Pas., 1975, II, biz. 37;R.P.S., 1975, nr. 5862, blz. 226). 
Het K.B. heeft immers willen voorkomen dat aan de daarin genoemde veroor
deeiden de macht gegeven wordt om de hun verboden bedrijvigheid van bestuur 
en vertegenwoordiging uit te oefenen. Of zij van de verleende macht reeds 
gebruik hebben gemaakt is dus onverschillig (in die zin ook: Simont, L. , Les 
administrateurs ,de facto" ... , R. Crit. J.B., 1966, biz. 464, randnr. 5 en biz. 
468, randnr. 10). 
Uit dat arrest biijkt niet of de daarin bedoeide directeur-generaal een functionaris 
was aan wie bet dagelijks bestuur van de N.V. opgedragen was overeenkomstig 
art. 63, en dus een orgaan, dan wei een hogere bediende van de vennootschap. 
Zulks was zonder beiang voor de toepassing van de strafbepaling zodra vaststond 
dat hem bevoegdheid verleend was de vennootschap aan derden te verbinden. 

Aan de andere kant is eveneens terecht beslist dat bet aanvaarden en uitoefenen 
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door een veroordeelde van een interne technische functie waaraan geen enkele 
externe vertegenwoordigingsmacht verbonden is, geen overtreding is van het 
K.B. van 1934. 

Het feit deel uit te maken van een directiecomite terwiji deze functionaris ais 
zodanig geen bevoegdheid had de vennootschap te verbinden en terwijl hij zuiks 
ook nooit deed valt dus niet onder de toepassing van de besproken bepaiing 
(Brussel, 22juni 1977 ,R.P.S., 1977, nr. 5950, biz. 197 ,J.T., 1977, blz. 657;
anders, het vernietigde vonnis: Corr. Brussei, 20 januari 1977, R.P.S., 1977, 
nr. 5951, biz. 200). 

167. - BIJZONDERE ONVERENIGBAARHEDEN VOOR BANKBEHEERDERS- Voor bank
beheerders is een bijzondere onverenigbaarheid bepaaid in art. 16 K.B. nr. 185 
van 9 juli 1935. De jaarversiagen van de Bankcommissie in de door dit overzicht 
bestreken periode bevatten uitvoerige beoordeiingen Oi'{rent ambtsuitoefening 
die zij ais onverenigbaar beschouwde en omtrent door haar toegestane afwijkin
gen (Jaarverslag 1969-70, biz. 35 e.v.; 1970-71, biz. 18 e.v. en blz. 34~ 
1971-72, blz. 46; 1972-73, blz. 33; 1973~74, biz. 69; 1974-75, blz. 56). 

168. - ONREGELMATIGE BENOEMING- OPSCHORTING IN KORT GEDING - Het besiuit 
van de aigemene vergadering waarbij een of meer beheerders benoemd zijn kan 
door de rechter nietigverklaard worden op verzoek van een beianghebbende zo 
daartoe gronden bestaan, bv. wanneer het besiuit formeel op onregelmatige wijze 
is tot stand gekomen. In afwachting van de uitspraak door de bevoegde rechter op 
een daartoe strekkende rechtsvordering werd in kart geding bij voorraad bevoien 
dat het betwiste besiuit niet zou tenuitvoergeiegd worden (Kh. Brussei, kart 
geding, 24 mei 1968, J.T., 1968, biz. 516; R.P.S., 1970, nr. 5535, biz. 41; 
B.R.H., 1970, blz. 186). 

In het besproken geval bestond geen aanieiding tot het benoemen van een 
voorlopig bewindvoerder' aangezien de rechter kon beveien dat de eerder samen
gestelde raad van beheer voorlopig in functie zou blijven. 
De mogeiijkheid van een voorlopige opschorting door de rechter in kort geding 
moet goedgekeurd worden. lnderdaad heeft het betwiste besluit van de aigemene 
vergadering rechtsgevolg zolang het niet door de rechter is nietigverklaard (zie 
vorige overzicht, T.P.R., 1967, blz. 706, randnr. 155). . 

Zuiks moet bij voorraad kunnen belet worden wanneer de betwisting zoals in 
onderhavig gevai ernstig is. 

De motivering van deze belangwekkende beschikking kan ten gevolge van de 
wetswijziging van 1973 tot enkeie bemerkingen aanleiding geven. 

Er is vooreerst de beschouwing volgens weike een latere rechterlijke nietig
verklaring van de betwiste benoeming van een (individueel bevoegde) afgevaar
digde beheerder ten gevoige zou hebben dat de vennootschap door diens han
deiingen niet geidig aan derden zou gebonden zijn. Deze motivering is ach
terhaald door art. 13, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 6 maart 1973. Een 
onregelmatigheid in de benoeming kan niet aan derden tegengeworpen worden 
tenzij de vennootschap bewijst dat deze derden daarvan kennis droegen. 
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Voorts besliste de voorzitter dater geen aanleiding bestond voor de openbaarma
king van een uittreksel van de beschikking in de bijlagen van het Staatsblad te 
bevelen. Uit die beschikking kan niet opgemaakt worden of reeds een aanvang 
was gemaakt met de vervulling van de formaliteiten van openbaarmaking van de 
betwiste benoerning. 
In bevestigend geval diende die openbaarmaking verboden te worden. 

Mocht de bekendmaking reeds geschied zijn dan zou een uittreksel van de 
beschikking, die een voorlopige ambtsbeeindiging uitmaakt, thans moeten be
kendgemaakt worden overeenkomstig art. 12, § 1, 3° gewijzigd bij de wet van 6 
maart 1973. 
M.b.t. de opschorting van een betwiste benoeming van een zaakvoerder in een 
P.V.B.A., zie verder nr. 278. 

169. - VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN BEHEERDER - Bij bet onderzoek van de 
rechtspraak betreffende de P. V .B.A. wordt een belangrijk arrest van bet Hof van 
Cassatie van 29 juni 1969 besproken betreffende bet vrijwillig ontslag van de 
statutaire zaakvoerder in de P.V.B.A. (zie verder nr. 279). 
Afgezien van de specifieke problemen die in deze vennootschapsvorm oprijzen 
m.b.t. zodanig ontslag, is de fundamentele oplossing die door dat arrest gefor
muleerd is ook in de N. V. toepasselijk. Het ontslag van een beheerder is geen 
meerzijdige rechtshandeling samengesteld uit aanbod en aanvaarding, maar een 
eenzijdigerechtshandeling die geldig tot standkomt door de enkele-kennisgeving 
door de beheerder aan de vennootschap. 

170. - FOUTEN NAAR AANLEIDING VAN EEN ONGEVRAAGD ONTSLAG- In beginsel kan 
een ontslagen beheerder geen aanspraak maken op schadeloosstelling (m.b.t. de 
relatieve nietigheid van een beding van schadeloosstelling, zie T.P .R., 1964, blz. 
105, randnrs. 74 e.v.). 
De ontslagen beheerder heeft echter wel recht op vergoeding van de schade die bet 
gevolg is van een onrechtmatige daad die naar aanleiding van bet ongevraagd 
ontslag is gepleegd (Fredericq, V, nr. 422, blz. 610 e.v.;- VanRyn, I, nr. 586, 
blz. 386). 
Terecht is beslist dat alleen het ontslag zelf dient openbaar gemaakt overeenkom
stig art. 12 Venn.W. De nodeloze bekendmaking van de redenen waarop dit 
ontslag gesteund was, en die van aard is de ontslagen beheerder in zijn eer aan te 
tasten geeft aanleiding tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade. 
In bet besproken geval werd bovendien aan de vennootschap als een fout aangere
kend bet overbodige ongevraagd ontslag nadat de beheerder reeds van te voren 
vrijwillig ontslag genomen had, zodat die ambtsbeeindiging, die ten aanzien van 
de vennootschap volledige uitwerking had, niet door een krenkend ongevraagd 
ontslag mocht gevolgd worden (Rb. Brussel, 4 maart 1970, R.P.S., 1970, nr. 
5567, blz. 128). 
M.b.t. bet definitieve karakter van het eenmaal gegeven (niet: aangeboden) 
ontslag, zie vorig nr. 
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171. - BEHEERDERSPAND OP AANDELEN- Blijkens art. 59 Venn.W. wordt de 
bebeerder die nagelaten beeft binnen de daarin bepaalde termijn( en) bet vereiste 
aantal aandelen te verbinden, tot waarborg van zijn bebeer, geacbt ontslag te 
bebben genomen. 

In overeenstemming met de gevestigde recbtspraak werd opnieuw beslist dat 
uitsluitend de vennootscbap, door tussenkomst van de algemene vergadering, op 
die grond aan de bebeerder zijn ambt kan ontnemen. Zolang zij zulks niet doet 
blijft hij zijn ambt bewaren (Kh. Brussel, 6 februari 1969, R.P.S., 1971, nr. 
5659, blz. 300;- aldus reeds: Cass., 5 juli 1878,Pas., 1878, I, blz. 300;
Cass., 11 november 1915, Pas., 1915-16, I, blz. 482;- Fredericq, V, nr. 452, 
blz. 643;- VanRyn, eerste druk, I, nr. 642, blz. 407). 

172. - DE BEHEERDER-BEDIENDE - In overeenstemming met de beersende 
rechtspraak (zie vorig overzicbt in T.P.R., 1964, blz. 104 en T.P.R., 1967, blz. 
686 e.v.) is beslist dat een beheerder tegelijk kracbtens arbeidsovereenkomst 
bediende kan zijn van zijn vennootschap. 
Daartoe wordt vaak aanleiding gegeven door de benoeming van een lid van bet 
leidinggevend personeel, die als zodanig bediende blijft, tot lid van de raad van 
beheer(Luik, lljuni 1968,1. Liege, 1968-69,1 en 186;1.T., 1968, blz. 595; 
Pas., 1968, II, blz. 258;R.P.S., 1969, nr. 5483, blz. 115). 

In dit arrest is beslist dat de bebeerder als bediende een bevoorrecbte schuld
vordering beeft voor zijn arbeidsloon na het faillissement van de vennootscbap. 

Voor de cumulatie van de ambten van bebeerder en bediende in dezelfde ven
nootschap is vereist dat aan twee vereisten samen voldaan is (zie de uitstekende 
noot van P. Denis onder Arbrb. Luik, 9 februari 1972, R.P.S., 1973, nr. 5766, 
blz. 216). 

In de eerste plaats moet de arbeid die de beheerder als bediende presteert 
onderscheiden zijn van zijn bebeerderstaak (zie vorig overzicbtT.P.R., 1967, 
blz. 687, randnr. 109). 

Het tweede vereiste is de gezagsverhouding. 

Dienaangaande is beslist dat een beheerder tegelijkertijd bediende is wanneer bij 
de daaraan verbonden taak uitoefent onder bet gezag, de leiding en bet toezicht 
van een ander bebeerder, bv. de afgevaardigde-bebeerder. Die leiding moet niet 
permanent uitgeoefend worden. Daarvoor is voldoende dat instructies gegeven 
worden voor de organisatie en de uitvoering van de bediendentaak (Arbrb. Luik, 
15 maart 1974,1. Liege, 1974-75, blz. 94; vgl. ook: Arbrb. Antwerpen, 21 febr. 
1977,R.W., 1976-77, 2415). 

In de recente recbtspraak kan een strekking waargenomen worden om de wer
kelijkheid van de ondergeschiktbeid streng op te nemen. 

Zo werd beslist dat een persoon die groot-aandeelbouder was in een N.V. (7.500 
van de 8.000 aandelen), tevens voorzitter van de raad van beheer en afgevaar
digde-bebeerder, niet tegelijkertijd bediende van deze N. V. kon zijn. Deze 
uitspraak werd geveld niettegenstaande de betrokken bebeerder v66r zijn be
noeming in aldie functies, sedert jaren tot het leidinggevend personeel van de 
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vennootschap had behoord en de in die hoedanigheid uitgeoefende functies 
onderscheiden waren van zijn beheerderstaak. 
De heersende positie van deze persoon in de vennootschap is onverenigbaar met 
het vereiste dat de bediende zijn arbeid onder het gezag van een ander moet 
presteren. Op die gronden werd beslist dat zijn schuldvordering tot betaling van 
het bedongen salaris niet bevoorrecht was in het faillissement van de N.V. (Kh. 
Brussel, 25 oktober 1973, B.R.H., 197'1., biz. 4;- in dezelfde zin Kh. Luik, 6 
april 1967, J. Liege, 1967-68, blz. 150). 

In dezelfde zin wordt oak beslist m.b.t. de functionaris aan welke het dagelijks 
bestuur van de vennootschap opgedragen is (zie verder nr. 213). 

§ 2. Salaris 

173. - SALARIS ONTV ANGEN NA HET TIJDSTIP WAAROP DE VENNOOTSCHAP OPGEHOUDEN 

HEEFT TE BETALEN - De beheerders moeten kennis dragen van het feit dat hun 
vennootschap verkeert in een toestand waarin zij opgehouden heeft te betalen. De 
betaling van hun salaris die na dat tijdstip geschiedt, kan dus overeenkomstig art. 
446 Faill.W. nietig verklaard worden. Op verzoek van de curator werd een 
.afgevaardigde-beheerder veroordeeld tot terugbetaling van het salaris dat hij 
ontvangen had sedert het tijdstip waarop de vennootschap opgehouden had te 
betalen aangezien de wetenschap daarvan noodzakelijk moest aanwezig zijn aan 
de zijde van die afgevaardigde-beheerder (Kh. Antwerpen, 25 oktober 1972, 
B.R.H., 1974, biz. 63; R.P.S., 1977, nr. 5941, biz. 140). 

Deze strenge uitspraak mag niet doen vergeten dat de nietigheid of de niet-tegen
~telbaarheid van de failliete boedel een facultatief karakter heeft (Van R yn
Heenen, IV, nr. 2732, biz. 279 e.v.;- Cass., 9 juli 1953, R.W., 1953-54, kol. 
991 ;Arr. Cass., 1953, 788). Ookde veroordeling wegens eenvoudige bankbreuk 
krachtens art. 574, 4° heeft een facultatief karakter. 
Het blijft dus mogelijk dat de rechter vaststelt dat de beheerders redelijk konden 
twijfelen of er aanleiding bestond tot het doen van de bij art. 440 Faill. voorge
schreven aangifte en ernstig gepoogd hebben de ondernerning te redden van de 
ondergang. De betaling van een redelijke bezoldiging die zij voor hun arbeid 
genoten hebben gedurende de aan het faillissement voorafgaande peri ode behoort 
dan niet te worden nietig verklaard. · 

§ 3. Verplichtingen en bevoegdheden van de raad van beheer 

174. - COLLEGIALITEIT VAN DE RAAD VAN BEHEER- In een geval waarin de conc
rete beoordeling van de feiten doorslaggevend was werd beslist dat de collegiali
teit die de werking van de raad van beheer kenmerkt volgens art. 54 en 67 
Venn.W., van betekenis is voor de wijze van beraadslaging. Die collegialiteit 
verzet .er zich niet tegen dat de leden, waaronder de voorzitter van de raad van 
beheer, het recht hebben als lasthebbers op individuele wijze rekenschap te geven 
aan de algemene vergadering van hun eigen opvatting omtrent moeilijkheden en 
spanningen die in de raad van beheer en het directiecornite waren opgerezen 
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(Cass., lOmaart 1977,R.P.S., 1977, nr. 5947, biz. 187;metverwerpingvande 
voorziening tegen Brussel, 24 december 1975,R.P.S., 1976, nr. 5880, biz. 46). 

175, - INDIVIJ)UELE BEVOEGDHEID VAN DE BEHEERDERS TOT ONDERZOEK VAN DE GE
SCHRIFI'EN vAN DE VENNOOTSCHAP- In de loop van de bestudeerde peri ode is door 
de Brusselse.voorzitter in kort geding bij herhaling beslist dat ieder peheerder in ' 
beginsel individueel het recht heeft om inzage te nemen van de boeken, notulen en 
aile geschriften van de vennootschap (Kh. Brussel, kort ged., 21 juni 1968, 
R.P.S., 1968, nr. 5457, biz. 268 ;-Kh. Brussel, kort ged., 18 november 1975, 
J.T., 1976, biz. 138; B.R.H., 1976, 51). 

In deze uitspraken wordt de even oordeelkundige als genuanceerde opvatting van 
L. Simont gevolgd (L' administrateur d' une societe anonyme agissant isolement 
a-t-il un droit d'investigation individuelle? R.P.S., 1963, nr. 5148, biz. 189 
e.v.). 

Wat voor de commissarissen aanvaard is bij toepassing van art. 65 in samenhang 
met art. 67 Venn.W., moet inderdaad a fortiori aangenomen worden voor de 
leden van de raad van beheer. Zi j moeten immers niet aileen met kennis van zaken 
kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de raad. Bovendien is hun indivi
duele bevoegdheid tot navorsing de noodzakelijke tegenhanger van hun persoon
lijke verantwoordelijkheid m.n. voor de tekortkoming aan de plicht op de activi
teiten van hun collega's voldoende toezicht uit te oefenen (vgl. Corr. Brussel, 3 
november 1964, J.T., 1964, bli. 737). 

N a deze beginselverklaring verklaarde de rechter in kort geding zich in het eerste 
geval onbevoegd op grand van het ontbreken van dringendheid omdat deze niet in 
extremis kan geschapen worden door de beheerder zelf die tot een onderzoek wil 
overgaan. 
In het tweede geval werd aan de vennootschap bevolen de geschriften van· de 
vennootschap ter beschikking te steUen van de eisende beheerder opdat deze het 
beoogde onderzoek zou kunnen verrichten. 

De eerste aangehaalde beschikking was echter waarschijnlijk in grate mate 
bepaald door de bijzondere betekenis van het geval. Enkele belangrijke vragen 
bleven daarin we gens de onbevoegdheidsverklaring onbeantwoord m.n. de vraag 
of een beheerder die in feite een concurrerende vennootschap vertegenwoordigt in 
de raad toegang kan verkrijgen tot de geschriften van de vennootschap, alsmede 
de vraag of hij zich door een deskundige kan laten bijstaan. 

Deze vragen worden wei beantwoord door L. Simont in het geciteerde artikel dat 
bijval verdient. 

176. - VERDELING VAN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN- In elke N. V. met enige om
vang is een taakverdeling tussen de leden van de raad van beheer noodzakelijk. 
De collegialiteit vanhet bestuur verzet zich daartegen niet op voorwaarde dat de 
raad zijn essentiele taak van Ieiding, coordinering en toezicht t. a. v. de vervulling 
van zijn opdrachten in college blijft uitoefenen. 

Bij de wetswijziging van 1973 is de geldigheid van een verdeling van interne 
bestuurstaken erkend door de bepaiing dat zulke taakverdeling niet aan derden 
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kan tegengeworpen worden zelfs indien zij openbaar gemaakt is (art. 54, derde lid 
Venn.W.). 
Een van de belangrijkste verdeling van bestuurstaken door de beheerders onder 
elkander is de opdracht aan een of meer onder hen van het intern dagelijks 
bestuur. Zulke opdracht van bevoegdheid ( ongeacht of zij kan beantwoorden aan 
de bij art. 63 Venn.W. geregelde organieke opdracht aan een directeur) ontslaat 
de raad van beheer dus niet van zijn verplichtingen om zelf de belangrijkste 
beleidsbeslissingen te nemen en om op hun uitvoering voldoende toezicht uit te 
oefenen. 
De Bankcommissie wijst er terecht op dat een scherp toezicht vooral noodzakelijk 
is wanneer het dagelijks bestuur aan een enkel persoon is opgedragen (Jaarver
slag 1969-70, blz. 43). 
Een zeer ruime opdracht van bevoegdheid die nagenoeg de gehele bevoegdheid 
van de raad van beheer kan omvatten aan een in zijn schoot gevormd directieco
mite was als regel bepaald in de protocols die de Bankcommissie 1974 met de drie 
grootste banken ha<J gesloten (Bankcommissie, Jaarverslag 1973-74, biz. 33 
e.v.). 
Dergelijke opdracht van bevoegdheid door de raad aan enkele van zijn leden die 
hij zelf benoemt en ontslaat en waarvan hij het salaris vaststelt, was strijdig met 
art. 54 en 67 Venn.W. 

Een recente wetswijziging heeft deze oplossing gevalideerd (art. 69 W. 30 juni 
1975, betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde 
andere financiele instellingen). 

Hierdoor is voor de daarin bedoelde vennootschappen een eerste maar a1 te 
schuchtere stap gezet in de richting van een dualistische beleidsstructuur voor de 
(grote) N.V. 
De invoering van zodanige structuur met een duidelijkere scheiding tussen het 
orgaan van bestuur en het orgaan van toezicht naar het Duitse model van Vorstand 
- Aufsichtsrat is voorgesteld zowel in het voorontwerp van een nieuwe ven
nootschappenwet als in het voorstel van een vijfde Richtlijn (Bull. E.G., Suppl. 
10/72) en het voorstel van Verordening voor het statuut van de S.E. (Bull. E.G., 
Suppl. 8/70). 
M.b.t. het statuut van het orgaan van dagelijks bestuur volgens art. 63 Venn.W. 
in de andere N.V. 's, zie verder nr. 209 e.v. 

177. - OPDRACHT VAN BESTUURSTAKEN AAN PERSONEN DIE GEEN ORGAAN ZIJN- De 
collegialiteit van de raad van beheer en de verplichting voor de beheerders om hun 
opdracht persoonlijk te vervullen verzet zich niet tegen een taakverdeling onder 
elkander (zie vorig nr.). De wet staat vooralsnog steeds toe dat een algemene 
opdracht van bevoegdheid plaats vindt aan het bij art. 63 Venn.W. toegestane 
orgaan van dagelijks bestuur (zie verder nr. 210). 

V anzelfsprekend kunnen ook belangri jke taken opgedragen worden aan leden van 
het leidinggevend personeel van de ondememing. De raad oefent ten aanzien van 
die functionarissen zijn collegiale bevoegdheid in hoofdzaak uit door het nemen 
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van de beleidsbeslissingen, het coordineren van de verschillende taken, en door 
het controleren van de uitvoering die aan zijn beleidsbeslissingen gegeven wordt. 

De vraag is gesteld in welke mate bevoegdheden die normaal tot de beleidsfunc
ties van de raad van beheer behoren, kunnen opgedragen worden aan personen of 
colleges die geen organen zijn waarin de wet voorziet en die de hun opgedragen 
taak op een min of meer zelfstandige wijze kunnen uitoefenen. 

Zo heeft de Bankcommissie er op gewezen dat personen die geen orgaan zijn of 
kunnen zijn, ongeacht de kwalificatie die hun wordt gegeven, zich niet recht
streeks of onrechtstreeks in het maatschappelijk Ieven mogen mengen, in con
currentie met of zelfs met miskenning van de bevoegde organen (Jaarverslag 
1970-71, biz. 153). 

Nochtans past een onderscheid. Sedert de wetswijziging van 1973 staat buiten 
twijfel dat de organen van exteme vertegenwoordiging op limitatieve wijze bij de 
wet bepaald zijn. Buiten de in art. 63 bis Venn.W. opgesomde organen van 
vertegenwoordiging kunnen geen statutaire organen met exteme vertegenwoor
digingsmacht ingericht worden (vgl. Ronse, J., De vennootschapswetgeving 
1973, nr. 292, blz. 152e.v. ;-Simont, L. ,Laloidu6mars 1973, R.P.S., 1974, 
nr. 5786, blz. 33, randnr. 34;- Du Faux, M., Handelsvennootschappen- Wet 
van 6 maart 1973 ... , T.Not., 1974, biz. 2). 

In het wettelijk systeem bestaat echter mogelijkheid dat bij de statuten organen 
met enkel interne bestuursbevoegdheden worden ingericht. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan is de herstructurering van de N. V. , ,Editions de 
La Libre Belgique" door statutenwijziging van 25 juni 1974 (Bijlagen 
Staatsblad, 20 juli 1974, nr. 3081-2). 

Met de Bankcommissie moet echter aangenomen worden dat de beheerders 
benoemd zijn met inachtneming van hun persoonlijke hoedanigheden en be
voegdheden. Het intuitus personae dat hun mandaat kenmerkt verzet zich tegen 
een opdracht van hun bestuursbevoegdheid buiten de grenzen die door de wet of 
de statuten zijn getrokken. Zulks zou een overtreding zijn van de vennootschap
penwet waarvoor de beheerders aansprakelijk zijn, krachtens art. 1994, eerste lid, 
1° B.W. en wei hoofdelijk aansprakelijk krachtens art. 62 tweede lid Venn.W. 

Betreffende de persoonlijke verantwoordelijkheid van , ,feitelijke beheerders'', 
zie verder nr. 208. 

178, - ONGELDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BEHEER- In een overigens 
belangwekkend arrest van het Hof te Gent werd op overbodige wijze gezegd dat 
de raad van beheer van een N. V. waarvan het aantalleden ben eden het statutaire 
minimum gedaald was ten gevolge van een overlijden, niet geldig kan besluiten 
zolang niet in de vacature voorzien is overeenkomstig art. 55, vierde lid Venn. W. 
(Gent, 21 juni 1967 ,R.P.S., 1968, nr. 5437, biz. 167, redengeving op biz. 172). 
Dat deze beschouwing obiter dictum is, blijkt uit de daarop volgende vaststelling 
dat de cooptatie gedaan was v66r de betwiste rechtshandeling. 

Deze opvatting wordt weliswaar in gedeelte van de rechtspraak en rechtsleer 
aangenomen (Tart, L., De Ia nomination provisoire d' administrateurs dans les 
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societes anonymes, R.P.S., 1922, nr. 2461, b1z. 243 e.v.;- Fredericq, V, nr. 
424, blz. 613;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 580, blz. 384;- Brussel, 13 
februari 1954, R.P.S., 1956, nr. 4567, blz. 120, met noot P.D.). 
Op overtuigende wijze is echter aangetoond dat een N.V. geldig vertegenwoor
digd blijft door haar twee overblijvende beheerders op voorwaarde dat deze het 
eens zijn (Simont, L., Les administrateurs , ,de facto'' et les enseignements des 
droits anglais et americaines, R. Crit. J.B., 1966, blz. 471 e.v.). 
Indien de statuten het aantalleden van de raad van beheer op meer dan drie 
bepalen, blijft de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een meerderheid, 
niettegenstaande het aantal beheerders, bv. ten gevolge van het overlijden van een 
beheerder beneden het statutaire minimum is gedaald (Cass., 18 mei 1911, Pas., 
1911, I, blz. 273;- Rb. Brugge, 8 februari 1921, R.P.S., 1922, nr. 2471, blz. 
310, met noot J. De Preter). 
Opmerking verdient dat het besproken probleem i. v .m. de vertegenwoordiging 
van de vennootschap sedert de wetswijziging van 1973 voor vele N. V. 's zoniet 
opgelost dan toch afgeschaft is. 
Indien de statuten aan een of meer beheerders de algemene vertegenwoordi
gingsmacht hebben verleend overeenkomstig art. 54, vierde lid Venn. W., blijven 
deze beheerders als organen van de vennootschap bevoegd haar te vertegenwoor
digen nadat de raad van beheer als college niet meer geldig zou samengesteld zijn 
(zie Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 333, blz. 176). 

179. - DOELOVERSGHRIJDENDE HANDELINGEN- Aangezien de vennootschap in 
algemene regel gebonden is door doeloverschrijdende rechtshandelinge~ kan niet 
beweerd worden dat een doeloverschrijdende handelsactiviteit zou dienen toege
rekend worden aan een onregelmatige V.O.F. die door die bedrijvigheid tussen 
de zaakvoerders van de P.V.B.A. zou ontstaan zijn (Kh. Brussel, 24 juni 1977, 
J.T., 1977, 660). 

Voor de wetswijziging van 6 maart 1973 kon zulke oplossing wel in overweging 
genomen worden (VanRyn,Examendejurisprudence, R. Crit. J.B., 1951, biz. 
132;- concl. Hayoit de Termicourt, onder Cass., 31 mei 1957, Pas., 1957, I, 
biz. 1184, eerste kol.; Arr. Cass., 1957, 829;- vgl. T.P.R., 1964, biz. 95, 
randnr. 46). 
Sedert voomoemde wetswijziging echter worden de doeloverschrijdende han
delingen van de N.V. en de P.V.B.A. aan de vennootschap toegerekend, uitge
zonderd het geval van kwade trouw van de wederpartij (art. 63 bis en art. 130, 
vijfde lid). 
Voortaan kan zulke bedrijvigheid aileen aanleiding geven tot aansprakelijkheid 
van de beheerders of zaakvoerders op grond van art. 62, tweede lid. 

M.b.t. handelingen om niet zoals borgtocht en afstand van een recht, zie hoven 
nrs. 79 e.v.). 

180. - MEER-HANDTEKENINGCLAUSULES- De gebruikelijke statutaire clausules 
krachtens welke twee beheerders gezamenlijk de vennootschap aan derden ver-
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binden zonder te moeten doen blijken van een beraadslaging van de raad van 
beheer, kent aan deze personen de algemene vertegenwoordigingsmacht toe 
overeenkomstig art. 54, vierde lid Venn. W., gewijzigd bij de wet van 6 maart 
1973. 

Zij verbinden de vennootschap geldig aan derden m.n. door de handelingen te 
bekrachtigen die buiten diens bevoegdheidssfeer verricht zijn door een directeur 
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen (Rb. Brussel, Beslagrechter, 26 juli 
1974,R.P.S., 1974, nr. 5809, blz. 195 ;R. Not. B., 1975,415 ;-vgl.indiezin: 
Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 331, blz. 174 en nr. 346, blz. 
183;- Simont, L., La loi du 6 mars 1973 ... , R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 51, 
randnummer 51 bis;-Anders : Vander Haegen-Verbraeken, L' adaptation de la 
lt!gislation beige a la premiere directive de la C.E.E., J.T., 1974, blz. 132, 
randnummer 29). · 

De geldigheid van de meerhandtekening-clausules waarbij de vertegenwoordi
gingsmacht is opgedragen aan een beheerder die te zamen met een directeur 
handelt is erkend door een vooralsnog onuitgegeven arrest van het Hof van 
Cassatie van 22 december 1977. Dit zal eerst in het volgende overzicht kunnen 
besproken worden. Maar we gens zijn grote praktische betekenis kan de lezer deze 
informatie niet onthouden worden. . 

M.b.t. de passieve vertegenwoordigingsmacht van individuele beheerders of 
zaakvoerders die alleen collegiaal bevoegd zijn om de vennootschap actief te 
vertegenwoordigen, zie boven nr. 82). 

181. - AANGIFfE VAN HET FAILLISSEMENT VAN DE VENNOOTSCHAP- Wanneer een 
N. V. opgehouden heeft te betalen zijn de beheerders bevoegd, zonder enig 
vootafgaand besluit van de algemene vergadering, daarvan aangifte te doen 
(Resteau, II, nr. 902, blz. 109;- Fredericq, L. enS., Handboek, II, nr. 1985, 
blz. 852). 

Zij zijn daartoe krachtens art. 440 Faill.W. verplicht. Indien zij aan deze ver
plichting te kort komen kunnen zij verantwoordelijk gesteld worden tegenover de 
vennootschap en tegenover derden voor de schade die zij door hun verzuim 
veroorzaakt hebben (zie verder nr. 199), onverminderd hun facultatieve straf
rechtelijke veroordeling krachtens art. 574, 4° Faill.W. 

182. - AANVRAAG VAN GERECHTELIJK AKKOORD- Alhoewel de aanvraag vail een 
gerechtelijk akkoord de bekentenis inhoudt van de staking van betalingen waartoe 
de raad van beheer bevoegd en verplicht is (zie vorig nr.) is dit orgaan niet in alle 
gevallen bevoegd tot het aanvragen van een gerechtelijk-akkoord zonder een 
voorafgaand daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Alles hangt 
af van de voorstellen die in het verzoekschrift gedaan zijn overeenkomstig art. 3, 
4° Rgt.B. 25 september 1946. Indien deze voorstellen er uitsluitend toe strekken 
respijttermijn te bekomen dan is de raad van beheer daartoe zelfstandig bevoegd 
(Fredericq, L. enS., Handboek, II, nr. 2216, blz. 1023). 

Indien integendeel voorstellen gedaan worden die een beschikking over het hele 
vermogen van de vennootschap behelzen, moet de raad van beheer daartoe 

811 



gemachtigd zijn door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bepaald is 
voor statutenwijzigingen. 

Zo is terecht beslist m.b.t. een verzoek van akkoord door boedelafstand overeen
komstig art. 30 Rgt.B. 25 september 1946, aangezien de homologatie ervan leidt 
tot de vereffening van de vennootschap zoals na haar ontbinding (Kh. Brussel, 2 
december 1971,B.R.H., 1973, blz. 230;R.P.S., 1974, nr. 5803, blz. 168). 

183. - OVEREENKOMSTEN W AARBIJ DE VENNOOTSCHAP ZICH AFHANKELIJK MAAKT VAN 

EEN ANDERE- De Bankcommissie heeft zeer begrijpelijke bezwaren tegen langlo
pende cooperatieovereenkomsten waarbij een vennootschap zich, buiten elke 
concernrechtelijke concentratie om, zich in een toestand van economische athan
kelijkheid vastwerkt t.o.v. een andere ondememing. Als voorbeeld is genoemd 
de overeenkomst die aan een andere vennootschap de exclusiviteit verleent voor 
het op de markt brengen van haar gehele productie (Jaarverslag, 1973-74, blz. 
187). 
Inderdaad kan zodanige duurzame contractuele athankelijkheid tegenover een 
beleidsbepaling door een andere ondememing een zeer bedenkelijke situatie doen 
ontstaan voor de beheerste vennootschap. In feite wordt haar beleid voortaan 
bepaald buiten haar eigen beleidstructuur. 
Afgezien van een, buiten faillissement al vaak theoretische aansprakelijkheid van 
de beheerders wegens de gepleegde beleidsfout, biedt het thans geldende recht 
geen passende regeling ter zake. 
Wel is aangenomen dat de algehele vervreemding van de handelszaak van de 
vennootschap nooit tot de exteme vertegenwoordigingsmacht van de beheerders 
behoort. Zulke vervreemding is immers een daad van vereffening, waartoe aileen 
de vereffenaar van een ontbonden vennootschap, en dan slechts met de bij art. 182 
Venn. W. vereiste machtiging kan overgaan. De beheerders zouden dus handelen 
buiten de hoe ruim ook begrepen machten die hen door art. 54 Venn.W. zijn 
verleend. 
Maar voor de besproken contracten is hun bevoegdheid niet beperkt. 

In art. 12 van de door E.E.G.-commissie ontworpen (vijfde) structuur-richtlijn 
wordt oordeelkundig bepaald dat het besluit van het bestuur tot het aangaan van 
een duurzame cooperatieovereenkomst met een andere ondememing, onderwor-. 
pen is aan de goedkeuring van het orgaan van toezicht. In afwachting van een 
wetswijziging in die zin kan het aangaan van de besproken overeenkomst alleen 
als een beleidsfout gesanctioneerd worden, - in voorkomend geval door een 
verbodsactie indien die tijdig kan ingesteld worden. 
Ook is terecht .opgemerkt dat in het rapport dat de raad van beheer voor de 
algemene vergadering uitbrengt tot verantwoording van het gevoerde beleid, 
duidelijk melding moet gemaakt worden van zulke belangrijke contracten (Bank
commissie, Jaarverslag 1972-73, blz. 152 e.v.). 

Daarvan moet ook melding gemaakt worden in het prospectus dat uitgegeven 
wordt naar aanleiding van een publieke uitgifte, een bod op aandelen of een 
aanvraag tot opneming in de beursnotering (Jaarverslag 1968-69, blz. 150). 
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184. - TEGENSTRIJDIG BELANG- In overeenstemming met een vaste rechtspraak 
(zieT.P.R., 1967, biz. 690, nr. 118) werd opnieuw beslistdatde rechtshandeling 
die met miskenning van de in art. 60 vervatte voorschriften verricht is, niet door 
nietigheid wordt getroffen~ De overtreding van deze bepaling van de ven
nootschappenwet kent in algemene regel geen andere sanctie dan een mogelijke 
aansprakelijkheid van de beheerder en zijn collega's (Brussel, 16 september 
1970,R.P.S., 1972, nr. 5677, biz. 207, metnootA.F. Lozet;Pas., 1971, II, biz.· 
36;- Kh. Oostende, 9 januari 1968, B.R.H., 1970, biz. 369, redengeving op 
biz. 370). 
Volgens het hierboven eerst vermelde Brusselse arrest van 16 september 1970 
kunnen de andere beheerders slechts aansprakelijk gesteld worden in solidum 
indien zij de overtreding van art. 60 door hun collega desbewust hebben Iaten 
plegen. 
Deze overweging is niet correct. De overtreding van art. 60 is een overtreding van 
de vennootschappenwet. De daaruit voortspruitende verantwoordelijkheid is 
krachtens art. 62, tweede lid hoofdelijk en de fout van aile I eden van de raad wordt 
vermoed tot het tegenbewijs zoals dit in laatstgenoemde bepaling is geregeld. 
De met miskenning van art. 60 verrichte rechtshandeling kan echter op andere 
gronden worden nietig verklaard, zo bv. wanneer de wederpartij desbewust ten 
nadele van de vennootschap heeft gehandeld (zie verder nr. 280), ofbij toepas
sing van art. 1167 B.W. of art. 448 Faill.W. wanneer gehandeld is met bedriege
lijke benadeling van de schuldeiser van de vennootschap (Kh. Oostende, 9 januari 
1968, t.a.p.). 

185. - Een bijzondere regel omtrent tegenstrijdig belang is bepaald in art. 17" 
K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. Deze bepaling verbiedt de banken opgericht in de 
vorm van eenN.V., Comm.V.Aand., P.V.B.A. ofCoop.V.leningen in omhet 
even welke vorm toe te staan aan hun bestuurders, beheerders of directeurs. 
De Bankcommissie is van oordeel dat deze regel tevens van toepassing is wanneer 
het krediet wordt toegestaan aan een vennootschap die door een bankbeheerder 
wordt gecontroleerd. Maar deze regel vindt geen toepassing indien de lening een 
zuiver commercieel karakter heeft en is aangegaan tegen normale, bij de betrok
ken bank gebruikelijke voorwaarden, o.m. inzake waarborgen, bestemming van 
het krediet, risicospreiding en rente en indien tevens is voldaan aan het vereiste 
van art. 60 Venn.W. Dit geldteveneens \roor kredieten die toegestaan zijn op 
grond van een intern reglement geldend voor aile personeelsleden van de bank, 
met uitsluiting even wei van de leden van het directiecomite voor zover dit bij de 
betrokken bank voorhanden is. 

Het krediet toegekend ingevolge de overschrijdingsmogelijkheid verbonden aan 
een chequegarantiekaart valt volgens de Bankcommissie buiten het toepas
singsgebied van art. 17 we gens het onpersoonlijke en beperkte karakter van deze 
mogelijkheid (Bankcommissie, Jaarverslag 1969-70, biz. 37; 1975-76, biz. 35 
e.v.). 
De Bankcommissie heeft zich ook verzet tegen de beslissing van de raad van 
beheer van een portefeuillemaatschappij waarbij de meerderheidsaandeelhouder 
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zich tijdens de beraadslaging over een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht die 
ertoe strekte de vennootschap tot een filiale van deze meerderheidsaandeelhouder 
te maken, ertoe verbonden had aan twee andere in de raad vertegenwoordigde 
vennoten een dividendenwaarborg te verstrekken. Ook al viel dit bijzonder 
voordeel niet ten laste van de vennootschap toch oordeelde de Bankcommissie dat 
het hier ging om een niet te rechtvaardigen bevoorrechte behandeling van twee 
aandeelhouders, waarbij bovendien de door de wet voorgeschreven procedure 
voor de beraadslaging niet in acht genomen was (Bankcommissie, Jaarverslag 
1975-76, blz. 113 e.v.). 

186. - NIETIGHEID VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BEHEER - Besluiten van de 
raad van beheer kunnen worden nietig verklaard op grond van miskenning van 
formele regels die de besluitvorming beheersen. 
Zulke regels moeten niet uitdrukkelijk in de statuten zijn opgenomen, maar 
kunnen behoren tot de ongeschreven regels omtrent behoorlijke beraadslaging die 
krachtens art. 67 Venn.W. moeten nageleefd worden. 

Zo bv. moeten alle beheerders uitgenodigd worden om aan de beraadslaging deel 
te nemen. Bij gebreke daarvan worden de besluiten op verzoek van de afwezige 
nietig verklaard vermits van hem geen bewijs kan gevraagd worden dat hij door 
zijn argumenten de vergadering tot een ander besluit zou bewogen hebben (Hof te 
Bourges, 19 oktober 1971, besproken door Houin, R., Societes commerciales, R. 
Trim. Dr. Comm., 1972, blz. 116;- vgl. m.b.t. het gebrek van oproeping van 
een aandeelhouder tot de algemene vergadering, verder nr. 226). 

Is eveneens vanzelfsprekend d,e regel volgens welke de raad indien hij niet 
voltallig vergadert alleen geldig kan beraadslagen over punteD. die in de aange
kondigde agenda opgenomen zijn; belangrijke beslissingen kunnen niet onder de 
gebruikelijke rubriek ,rondvraag" (varia) ondergebracht worden (aldus, terzake 
van de besluiten van een raad van beheer van een Coop.V.: Brussel, 13 januari 
1971,R.P.S., 1971, nr. 5624, blz. 116 ;Pas., 1971, II, 107 ;R. Crit. J.B., 1973, 
blz. 260, met noot Y. Schoentjes-Merchiers). 

187. - · Zelfs regelmatig tot standgekomen, kunnen besluiten nietig verklaard 
worden wanneer zij we gens hun inhoud strijdig zijn met het vennootschapsbelang 
of met de eisen van de goede trouw die tussen de organen en de vennoten moeten 
in achtgenomen worden. Aldus werd terecht beslistin een arrest dat terzake van· 
een Coop. V. geveld is, maar waarvan de redengeving voor alle vennootschappen 
geldt (Brussel, 13 januari 1971, t.a.p.;- cassatieberoep verworpen: Cass., 18 
april1974, Pas., 1974, I, 834; Arr. Cass., 1974, 885). 
Het arrest schijnt enige moeite te hebben bij de verantwoording dat de principes 
betreffende de toetsing van besluiten van de algemene vergadering aan de eisen 
van de goede trouw toepassing vinden op de beoordeling van de geldigheid van de 
besluiten van bestuursorganen. Het arrest zoekt trouwens aansluiting met het 
verbod van misbruik van meerderheidpositie. 
De regel dat het besluit van de algemene vergadering geen afbreuk mag doen aan 
de eisen van de goede trouw die tussen organen en leden van een vennootschap 
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gelden, is a fortiori toepasselijk op het besluit van het orgaan van bestuur 
ongeacht of dit een collegiaal orgaan is dat bij meerderheid van stemmen beslist, 
dan wei, zoals mogelijk in de P.V.B.A., een eenhoofdig orgaan is. Het orgaan 
van bestuur mag zich immers aileen laten leiden door de behartiging van de voor 
de vennootschap relevante belangen. Terzake was duidelijk vastgesteld dat het 
betwiste besluit in geen enkel opzicht door het belang van de vennootschap kon 
verantwoord worden en dat het kenneltjk tot strekking had- een vennoot te 
benadelen. 

188. - Opmerking verdient dat de algemene vergadering niettegenstaande zij 
in de hierarchische structuur van de vennootschap het hoogste orgaan is, de 
zelfstandigheid van het orgaan van bestuur moet eerbiedigen. 
Zij mist de bevoegdheid om een besluit, door de raad van beheer genomen binnen 
diens eigen bevoegdheidssfeer, te herroepen of nietig te verklaren (Cass., 9 mei 
l968,Pas., 1968, I, 1047;R.P.S., 1970, nr. 5529, biz. 22;Arr. Cass., 1968, 
1114). 
Zodanig besluit van de algemene vergadering kan worden nietig verklaard (zie 
verder nr. 224). 

189. - RECHTERLIJK BEVEL TOT OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN EEN BESLUIT

In geval van dringende noodzaak kan de rechter in kort geding de opschorting 
bevelen van een voorgenomen besluit van de raad van beheer. 
Zulks werd bevolen m.b.t. de voorgenomen benoeming van een nieuwe afge
vaardigde-beheerder op een vergadering van de raad van beheer die daartoe 
bijeengeroepen was nauwelijks twee dagen voor de algemene vergadering. 
Deze laatste was bijeengeroepen door de commissarissen bij toepassing van art .. 
73, tweede lid om te beraadslagen over het ongevraagd ontslag en de benoeming 
van beheerders. 
De opschorting van de tenuitvoerlegging van de eerst genoemde benoeming werd 
bevolen tot na de algemene vergadering. Indien deze de samenstelling van de 
beheerraad ongewijzigd zal handhaven, zal het voorgenomen besluit zonder meer 
effectsorteren (Kh. Brussel, kortgeding, 14 augustus 1975,J.T., 1975, biz. 662; 
B.R.H., 1975, biz. 535). 

190. - BUITENWETTELIJKE CONSTRUCTIES DIE DE ZEGGENSCHAP VAN HET BESTUUR IN DE 

ALGEMENE VERGADERING KUNNEN VERGROTEN- In de loop van 1973-74 nam de 
Bankcommissie bij het onderzoek van een fusiedossier kennis van de volgende 
situatie. Ben V .z. W. was opgericht metals doel het verzekeren van aanvullende 
pensioenen voor het personeel van een N.V. Die V.Z.W. was in feite beheerst 
door de !eiders van de N. V. 
Haar overigens aanzienlijk vermogen was ontstaan door belangrijke afnemingen 
ten laste van de winst-· en verliesrekening van dezelfde N.V. 

Dit vermogen, was rechtens niet gebonden ten voordele van het personeel, en zijn 
bedrag was niet door actuariele berekeningen te verantwoorden. In werkelijkheid 
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werd het aangewend voor het verwerven en aanhouden van aandelen van de 
betrokken N. V. 

De !eiders van de N.V. hadden zodoende een constructie uitgewerkt, waardoor 
zij, met gelden van de N.V., via de V.Z.W.-aandeelhouder, hun macht in de 
algemene vergadering van de N.V. vergrootten. 

De Bankcommissie kon bekomen dat de klok terug gedraaid werd door de 
belangrijke participatie in de N.V. geleidelijk aan van de hand te doen. In 
afwachting zou de leiding van de V .Z. W. zelfstandig gemaakt worden tegenover 
die van de N. V. en werd de verbintenis aangegaan om de aan het aandelenpakket 
verbonden stemrechten niet uit te oefenen (Bankcommissie, Jaarverslag 
1973-74, 189). 

§ 4. Aansprakelijkheid van de beheerders 

191. - DE VERSCHILLENDE GRONDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID- Uit enkele uitspra
ken die in de loop van de bestudeerde periode zijn gepubliceerd is opnieuw 
gebleken hoe ingewikkeld de wettelijke regeling is van de persoonlijke aanspra
kelijkheid van de beheerders. Tegelijkertijd moet de strekking vastgesteld wor
den om die aansprakelijkheid strenger toe te passen. 

In dit overzicht komen vooral twee ophefmakende en heel uitvoerig gemotiveerde 
uitspraken te pas (Luik, 1 december 1969, R.P.S., 1971, nr. 5658, met noot C. 
Lempereur;- Kh.Charleroi, 12 october 1976, R.P.S., 1976, nr. 5901,_blz. 
143). 
Op papier lijkt het systeem van de wet heel doorzichtelijk. 

Als algemene regel geldt dat beheerders niet persoonlijk verbonden zijn door de 
verbintenissen van de vennootschap (art. 61 Venn. W.), voor fouten die zij in hun 
beheer begaan hebben (en die geen overtredingen zijn van de vennootschap
penwet of de statuten) zijn zij zoals lasthebbers contractueel aansprakelijk, 
uitsluitend jegens de vennootschap (art. 62, eerste lid Venn. W.). 

Zij zijn, zoals uit onrechtmatige daad, aansprakelijk zowel jegens de ven
nootschap als jegens derden, voor alle schade die het gevolg is van hun overtre
dingen van de vennootschappenwet of de statuten. Deze verantwoordelijkheid 
wordt vermoed en is hoofdelijk (art. 62, tweede lid Venn.W.). 

Voorhun onrechtmatige daden zijn zij krachtens art. 1382 e.v. B.W. aansprake
lijk jegens eenieder die dientengevolge schade geleden heeft. 

Uit verder te bespreken uitspraken blijkt dat een scherpe scheiding tussen deze 
verschillende fouten niet altijd mogelijk is voomamelijk wanneer zij globaal 
beoordeeld worden in het kader van een wanbeleid. 
In een zowel ten aanzien van de feiten als van het recht uitvoerig gemotiveerd 
vonnis werd de aansprakelijkheid van de beheerders op verzoek van de curator als 
vertegenwoordiger van de failliete vennootschap inzonderheid gesteund op fla
grante tekortkomingen in het opmaken van de jaarrekening, nl. het ontbreken van 
de bij de wet voorgeschreven noodzakelijke afschrijvingen (art. 77, tweede lid), 
het opnemen, in strijd met de strafwet, van het al te dure krediet door niet betaling 
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van steeds hoger oplopende schulden jegens de R.S.Z., het desbewust aangaan 
van verbintenissen die wegens de insolventie van hun vennootschap niet zullen 
kunnen nagekomen worden, het nalaten van aangifte te doen overeenkomstig art. 
440 Faill.W. van het faillissement van de vennootschap (Kh. Charleroi, 12 
oktober 1976,R.P.S., 1976, nr. 5907, blz. 143). 

192. - DEFOUTIN BET BEHEER- De in art. 62, eerste lid Venn. W. bedoelde fout, 
die in beginsel uitsluitend ten aanzien van de vennootschap aansprakelijk kan 
maken (zie verder nr. 200), is de tekortkoming aan de verplichtingen van 
zorgvuldig beheer zoals dit kan verwacht worden van een lasthebber. 
Opnieuw is beslist dat de gradatie van fouten volgens art. 1992, tweede lid B. W. 
toepasselijk is bij de beoordeling van de fouten van beheerders (Luik, 1 december 
1969, t.a.p.). 

Theoretisch is die opvatting juist aangezien met , ,het gemeenrecht'' waarnaar in 
art. 62, eerste lid Venn. W. verwezen wordt, de regels omtrent lastgeving bedoeld 
zijn (Fredericq, V, nr. 436, biz. 624;- Resteau, II, nr. 950, biz. 140 e.v.). 
Afgezien van de vraag of art. 1992, tweede lid B.W. toestaat de schadeloosstel
ling te matigen dan wei of hierdoor de drempel verhoogd wordt vanaf welke er 
tekortkoming is, kan die bepaling bezwaarlijk toegepast worden. 
Beheerders van vennootschappen worden immers benoemd omdat van hen ver
wacht wordt dat zij de deskundigheid bezitten die voor de vervulling van hun taak 
vereist is. Hun aansprakelijkheid heeft dus een professioneel karakter en wordt 
derhalve streng toegepast (De Page, II, nr. 588 bis, blz. 582, V, nr. 404, 1", biz. 
405). 
Wat daar ook van zij, is in het aangehaalde arrest beslist dat, wanneer de 
uitoefening van het ambt van beheerder krachtens de statuten recht geeft op 
salaris, de beheerders in staan voor hun culpa levis in abstracto zelfs indien hun in 
feite geen salaris is uitbetaald (Luik 1 december 1969, t.a.p.). 

Naar ons gevoelen is het kenmerk van de beheersfout dat zij een tekortkoming is 
aan een inspanningsverplichting van zorgvuldig beheer, in tegenstelling tot de 
inbreuk op de vennootschappenwet die in de meeste gevallen uitslagverplich
tingen oplegt. 

Vermits die beheersfout essentieel een beleidsfout is, kan de aan de verweerders 
verweten tekortkomingen slechts marginaal getoetst worden aan de regels van 
behoorlijk vennootschappelijk bestuur. Alleen een kennelijke ( daarom niet 
zware) beleidsfout kan gesanctioneerd worden d.i. de beleidsbeslissing of -
handeling die buiten de marge valt waarin zorgvuldige en onderlegde beheerders 
verschillende opvattingen konden hebben (Barth, J.P., De plaats van deN. V. in 
de maatschappij, TijdschriftDe N. V., 1977, biz. 58;- Tunc, A., La responsa
bilite des organes de societes .. . , Trav. Ass. H. Capitant XV (1963), biz. 27, 30 
en 33;- vgl. ook de uitstekende formulering in Rb. Dendermonde, 14 januari 
1939, Pas., 1942, III, 39). 
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193. - Bij de beoordeling van de ten lastegelegde fout kunnen de bijzondere 
bevoegdheden van de beheerders in aanmerking komen (Fredericq, V, nr. 436, 
blz. 624). 
Aldus werd beslist dat een beheerder die bankier was zeker kennis moest dragen 
van de onregelmatigheid van leningen die aan een beheerder waren toegestaan 
(Luik, 1 december 1969, t.a.p.). 

194. - Is een kennelijke fout in hun beheer het absentei:sme van beheerders in 
de vergadering van de raad van beheer (Luik, 1 december 1969, t.a.p.;- in die 
zin Marx, J .M., La responsabilite des administrateurs des societes anonymes, nr. 
6, blz. 23;- Fredericq, V, nr. 436, blz. 624). 
Voorts ook het gebruik van een overdreven duur krediet, m.n. factoring, waar
door de verliezen in onderhavig geval alleen vergrootten (Kh. Charleroi, 12 
october 1976, t.a.p.). 

Verder, het niet uitoefenen van voldoende controle op de taakvervulling van de 
persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen (zie verder nr. 200). 

Ret nemen van ontslag als beheerder, zonder de op grond van de omstandigheden 
vereiste maatregelen om het nadeel af te wentelen dat voor de vennootschap zou 
ontstaan als gevolg van het beleid van hun collega's (zie verder nr. 206). 

195. - AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEHEERSFOUTEN IN BEGINSEL UITSLUITEND JEGENS DE 

VENNOOTSCHAP- Voor fouten die zij in hun beheer begaan, en die niet tegelijker
tijd een overtreding uitmaken van de vennootschappenwet of de statuten of die de 
bestanddelen bevatten van een (aldan niet strafbare) onrechtmatige daad, zijn de 
beheerders in beginsel uitsluitend contractueel aansprakelijk jegens de ven
nootschap, zij zijn dit niet jegens de schuldeisers en dus ook niet jegens de curator 
wanneer die na een geldig verleende decharge uitsluitend als vertegenwoordiger 
van de gezamelijke schuldeisers kan optreden (zie verder nr. 204). 
Individuele aandeelhouders kunnen de beheerders niet ten eigen behoeve aan
spreken tot schadeloosstelling voor de schade die, als gevolg van de aangevoerde 
beleidsfout, op gelijke wijze geleden is door de gezamelijke aandeelhouders (Kh. 
Brussel, 6 juni 1977, R.P.S., 1977, nr. 5952, blz. 202;- vgl. vorig overzicht, 
T.P.R., 1967, blz. 694, randnr. 129 e.v.). 

Maar individuele aandeelhouders kunnen wel opkomen tegen besluiten van de 
raad van beheer om de nietigverklaring ervan te vorderen (zie boven nrs. 186 
e.v.). 

In voorkomend geval kunnen zij vorderen dat de uitvoering van een besluitwordt 
bevolen (zie boven nr. 189). 

196. - OVERTREDINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET OF DE STATUTEN- In geval 
van overtreding van de vennootschappenwet of van de statu ten zijn de beheerders 
aansprakelijk zowel jegens de vennootschap als jegens derden voor alle schade, 
dus zoals na onrechtmatige daad, maar bovendien zijn zij hoofdelijk aansprake
lijk terwijl hun fout vermoed wordt zolang zij het tegenbewijs, zoals bepaald in 
art. 62, tweede lid Venn.W., niet hebben geleverd. 
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Deze aansprakelijkheid is dus merkelijk strenger dan die uit art. 1382 B.W., 
welke bepaling overigens niet van toepassing isbij overtreding van de statuten. 
Het is dus ten onrechte maar op kennelijk overbodige wijze dat de toewijzing van 
de vordering van de curator van een failliete vennootschap uit art. 62, tweede lid 
Venn. W. bij herhaling mede gesteund werd op art. 1382 B. W. (Luik, 1 december 
1969, R.P.S., 1971, nr. 5658, blz. 280, met noot C. Lempereur). 

Bovendien is in art. 62, tweede lid sprake van,deze titel", d.i. de vennootschap
penwet. 

Bij overtreding van een andere wet kunnen de beheerders alleen uit art. 1382 
B.W; aangesproken worden, dus zonder dat hun fout vermoed wordt, wat bij de 
overtreding van de vennootschappenwet het geval is (Kb. Charleroi, 12 october 
1976,R.P.S., 1977, nr. 5907, blz. 143;- anders, ten onrechte voor de overtre
ding van art. 440 Faill.W., Luik, 1 december 1969, t.a.p.). 
In het bij herhaling aangehaalde Luikse arrest en Cbarleroise vonnis waren 
verscheidene overtredingen van de vennootschappenwet bewezen: 
- bet niet bijeenroepen van de algemene vergadering in geval van aanzienlijke 

verliezen zoals bepaald in art. 103 Venn.W.; 
- het opmaken van een onjuiste balans als gevolg van het ontbreken van de 

noodzakelijke afschrijvingen of van kennelijke overwaardering van actief
posten; 

- leningen aan een beheerder die niet nodig of dienstig waren voor het bereiken 
van bet doel van de vennootschap ; 

- kapitaal vermindering zonder de bepalingen van art. 72 Venn. W. na te leven. 

197, - OORZAKELIJK VERBANO TUSSEN DE OVERTREDING VAN DE VENNOOTSCHAP

PENWET EN DE SCHADE- In tal van gevallen waarin de beheerders aangesproken 
werden strandde de rechtsvordering op bet ontbreken van het bewijs van het 
oorzakelijk verband tussen de bewezen fout en de aangevoerde schade. 

Zulk oorzakelijk verband is vereist zowel voor de contractuele aansprakelijkheid 
op grond van beleidsfouten (art. 62, eerste lid Venn.W.) als voor de aansprake
lijkheid zoals uit onrechtmatige daad op grond van overtredingen van de ven
nootschappenwet of de statuten (art. 62, t:Weede lid Venn.W.; - vgl. vorig 
overzicbtT.P.R., 1967, blz. 693, randnrs. 127 e.v.). 

In de door dit overzicht bestreken peri ode kwam het vraagstuk van het oorzakelijk 
verband ter sprake na overtreding van de vennootscbappenwet inzonderheid 
wanneer de bewezen fout bestond in bet verzuim de buitengewone algemene 
vergadering bijeen te roepen volgens art. 103 Venn.W. in geval van de daarin 
bepaalde aanzienlijke verliezen (zie verder nrs. 242 e.v.). 

Meestal wordt met enige gelatenheid vastgesteld dat de aansprakelijkheidsvorde
ring strandt op het ontbreken van het bewijs van causaal verband tussen die 
overtreding van de vennootscbappenwet en de schade die de schuldeisers daaruit 
bewerengeleden te hebben (Resteau, IV, nr. 1823, blz. 74;- VanRyn, I, eerste 
druk, nr. 864, blz. 514). 

Daarom wordt een nieuwe strenge regel voorgesteld in art. 140 van bet Ontwerp 
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van een nieuwe Belgische vennootschappenwet die best kan begrepen worden als 
een omkering van de bewijslast, onverminderd de in art. 403, 4° van het vooront
werp voorgestelde strafbepaling. 
Naar ons gevoelen moet reeds in het huidig recht de bewijslast in geval van 
niet-nakoming van een wettelijke verplichting iets te doen zoals bepaald in art. 
103 Venn.W. anders verdeeld worden. 
Bij onderstelling strekt de norm tot voorkoming van schade. Is de fout bewezen 
ten laste van een beheerder dan moet prima facie aangenomen worden dat de 
schade het gevolg is van hun verzuim. 
De beheerders moeten dus om aan hun aansprakelijkheid te ontsnappen het bewijs 
leveren dat de schade, ter zake het meerdere verlies, alleszins zou geleden zijn, 
zelfs indien zij de algemene vergadering zouden bijeengeroepen hebben. 
Voorzeker wordt bij de wet aileen de fout van de beheerders vermoed in art. 62, 
tweede lid, tot het daarin bepaalde moeilijke tegenbewijs. Hier gaat het niet om 
een wettelijk vermoeden maar om een juiste verdeling van de bewijslast die wil 
dat wie zich beroept op de overeenstemming met de gewone gang van zaken de 
waarschijnlijkheid voor zich heeft. 
Het is hoogst waarschijnlijk dat de grotere verliezen het gevolg zijn van het niet 
tijdig halt roepen wanneer dit geboden was nadat de helft van het kapitaal reeds 
verloren was. 
Alleen zodoende kan met inachtneming van zijn strekking aan de wettelijke regel 
die tot doen verplicht een nuttig effect gegeven worden; anders blijfchij dode 
letter. 
Het komt volgens een vaste rechtspraak aan de feitenrechter toe souverein vast te 
stellen of tussen de fout en de schade een oorzakelijk verband bestaat. Daarbij 
volstaat de vaststelling dat de schade, zoals zij in concreto ontstaan is, er niet zou 
geweest zijn mocht de fout niet gepleegd zijn (zie o.m. Cass., 14 october 1975, 
Pas., 1976, I, 187). 
Intussen werden in een uitvoerig gemotiveerd vonnis van de rechtbank van 
koophandel te Charleroi de beheerders te zamen met de commissaris-revisor 
veroordeeld jegens de curator als vertegenwoordiger van de gezamelijke schul
deisers, tot een zeer aanzienlijke schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen 
het actief en het passief van de failliete vennootschap (Kh. Charleroi, 12 oktober 
1976, R.P .S., 1976, nr. 6907, blz. 143). 
Een van de fouten was het nalaten van bijeenroeping van de buitengewone 
algemene vergadering volgens art. 103 Venn.W. (zieR.P.S., 1976, blz. 160). 

N ochtans werd vastgesteld dat de beheerders, als aandeelhouders, beschikten 
over de stemkracht om ter vergadering te besluiten zodat een ontbindingsbesluit 
zeker niet zou genomen zijn mochten zij de algemene vergadering bijeengeroepen 
hebben. 
In werkelijkheid steunde hun veroordeling op een ondeelbaar geacht geheel van 
overtredingen van de vennootschappenwet en onrechtmatige daden, waarbij ten 
nadele van de schuldeisers een katastrofaal beleid gevoerd werd tot het faillis
sement van de vennootschap. 

820 



198. - AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD - De beheerders zijn 
krachtens art. 1382 B.W. tegenover aile benadeelden persoonlijk aansprakelijk 
voor de onrechtmatige daden die zij al dan niet in de uitoefening van hun functie 
verrichten. Zulks is evident aangezien het handelen ten name of ten behoeve van 
een ander natuurlijke persoon of rechtspersoon geen vrijbrief verleent voor het 
plegen van onrechtmatige daden (VanRyn, I, eerste druk, nr. 612, biz. 397). 

199. - De beheerders zijn aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor de mede
werking die zij persoonlijk verlenen aan een onrechtmatige daad van hun ven
nootschap. 
Aldus werd door het Hof van Cassatie beslist m. b. t. de aansprakelijkheid van een 
afgevaardigde-beheerder van een V.Z.W. (Cass., 25 mei 1972,R.W., 1972-73, 
kol. 1421,Pas., 1972, I, biz. 885;J.T., 1972, biz. 584;Arr. Cass., 1972, biz. 
899). 
De oplossing geldt ook voor de beheerders van de N.V. of de P.V.B.A. De 
tweede en de derde zin van art. 14 W. 27 juni 1921 beantwoorden inhoudelijk aan 
art. 61 en 62, eerste lid Venn. W. In de noot van dePasicrisie wordt ook verwezen 
naar de desbetreffende doctrine voorde N.V. (VanRyn, I, eerste druk, nr. 612 en 
613, biz. 397). 
In het behandelde geval was de onrechtmatige daad van de V.Z.W. een inbreuk 
op het auteursrecht van de eiser. 

Voor de medewerking die hij persoonlijk aan die inbreuk heeft verleend kan de 
afgevaardigde beheerder uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn tegenover de 
benadeelde. 

200. - Maar in tegenstelling tot wat in het samenvattend cursiefje bovenaan dit 
arrest in de Pasicrisie gezegd is, werd in het besproken arrest niet beslist dat 
beheerders steeds ten aanzien van derden verantwoordelijk zijn voor de uitoefe
ning van hun mandaat en voor de fouten die zij in hun beheer begaan. 
In beginsel zijn zij daarvoor slechts tegenover de rechtspersoon verantwoordelijk. 

Tegenover derden zijn zij, wegens een fout die zij in hun beheer begaan, slechts 
verantwoordelijk indien die fout een overtreding is van de vennootschappenwet 
of de statuten (art. 62, tweede lid Venn.W.) dan wei op zichzelf een onrecht
matige daad uitmaakt. 
Samenval van beleidsfout en onrechtmatige daad is inderdaad mogelijk (Van 
Ryn, I, eerste druk, nr. 613, biz. 397). 

Ditis echter slechts uitzonderlijkhet geval (anders ten onrechte: Fagnart, J.L. ,La 
responsabilite personnelle envers les tiers des organes de la societe commerciale, 
R.G.A.R., 1968, 79952 , e.v.;- dezelfde, La responsabilite civile, J.T., 1976, 
biz. 591). 
De beheersfout is slechts tegelijkertijd een onrechtmatige daad, waarvoor de 
beheerder krachtens art. 13 82 B . W. aansprakelijk is tegenover derden, indien de 
hun verweten handeling of verzuim inbreuk maakt op een anders recht of de 
tekortkoming is aan de algemene verplichting van zorgvuldigheid die, afgezien 
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van hun contractuele verplichtingenjegens de vennootschap, tegenover eenieders 
persoon of goed dient in acht genomen te worden. 

Zo is ten onrechte beslist dat de tekortkoming in bet vereiste toezicht op het 
bestuur van de persoon aan wie bet dagelijks bestuur is opgedragen op zichzelf 
een onrechtmatige daad is waarvoor de beheerders volgens art. 1382 en 1383 
B.W. aansprakelijk zouden zijn (Luik, 1 december 1969,R.P.S., 1971, nr. 5658, 
blz. 280). 
Zulk verzuim is een tekortkoming vanwege de beheerders aan hun contractuele 
verplichting van behoorlijk bestuur jegens de vennootschap waarvoor zij uit
sluitend tegenover deze aansprakelijkkunnen gesteld worden (Brussel, 12 januari 
1966, R.P.S., 1968, nr. 5419, blz. 91;- vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1967, 
blz. 693, randnr. 124; -in die zin ook Van Ryn-Van Ommeslaghe,Examen de 
jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, blz. 532). 

201. - Maar in een beheersfout kan zoals gezegd een onrechtmatige daad 
besloten liggen wanneer zij tegelijkertijd een tekortkoming is aan een rechtsplicht 
die tegenover eenieder geldt. 
Aldus kunnen beheerders imnsprakelijk gesteld worden jegens de schuldeisers 
wanneer zij nalieten tijdig 1aangifte te doen van bet feit dat hun vennootschap 
opgehouden heeft te betalen overeenkomstig art. 430 en 574, 4° Faill. W. Zij zijn 
tegenover de schuldeisers aansprakelijk voor de schade die bestaat in bet vergro
ten van bet passief als gevolg van bet verder voeren van een verlieslatende 
ondememing (Luik, 1 december 1969, t.a.p. ;-Kh. Charleroi, 12 october 1976, 
R.P.S., 1976, nr. 5907, blz. 143). 
Zo ook is bet opnemen van een al te duur krediet door niet betaling van de 
bijdragen aan de R. S .Z. niet aileen een kennelijke beleidsfout maar tegelijkertijd 
een (strafbare) onrechtmatige daad (Kh. Charleroi, 12 october 1976, t.a.p.). 
M.b.t. de aansprakelijkheid van beheerders in geval van onbevoegde vertegen
woordiging zie hoven nrs. 77 en 78. 

202. - AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD WEGENS NIET-NAKOMING DOOR 

DE VENNOOTSCHAPVAN HAAR CONTRACTUELE VERBINTENISSEN- In algemene regel kan 
alleen de N.V. zelf, als volkomen rechtspersoon, aangesproken worden tot 
nakoming of tot schadeloosstelling wegens niet-nakoming van haar verbintenis
sen, met uitsluiting van haar leden (art. 26 Venn.W.) en haar leiders (art. 61 
Venn.W.;- vgl. hoven nr. 124). 

Deze fundamentele regel omtrent de exclusieve toerekening aan de rechtspersoon 
van te zijnen name verrichte rechtshandelingen, onderstelt dat zijn beheerders 
bevoegd gehandeldhebben (art. 1997 B.W. ;- zie bovennrs. 75 e.v.), datdeze 
zich niet persoonlijk mede-verbonden hebben m.n. door sterkmaking of borg
tocht (zie hoven nrs. 125 e.v.); dat zij bijhun handelingen de eisen van 
soortwaarheid en kapitaalswaarheid niet miskend hebben (art. 82 en 138 ter 
Venn. W.); en tenslotte dat, bij verbintenissen na kapitaalverhoging aangegaan, 
de vennootschap ten minste zeven leden telde (art. 35, 1° Venn.W.). 

822 



De beheerders kunnen dus niet persoonlijk aangesproken worden tot nakoming 
van de verbintenissen uit overeenkomst wanneer zij hun vennootschap geldig 
hebben vertegenwoordigd. Zij kunnen in beginsel evenmin aangesproken worden 
tot schadeloosstelling wegens tekortkomingen in de uitvoering van contractuele 
verbintenissen van hun vennootschap. 

Deze oplossing geldt voor de uitsluitende aansprakelijkheid van de debiteur bij 
tekortkomingen aan de enkel contractuele verbintenis en vanwege diens uitvoe
ringsagent (Cass., 7 december 1973, R. W., 1973-74, 1600, met noot J. Herbots; 
R. Crit. J.B., 1976, 12, met noot Dalcq en Glansdorff; Arr. Cass., 1974, 386; 
Pas., 1974, I, 376). Zij wordt ondermeer verantwoord door de uitvoeringsagent 
als een vertegenwoordiger te zien, zodat zijn tekortkomingen aan de debiteur 
worden toegerekend (vgl. Dabin, J., De la validite des clauses d' exoneration, R. 
Crit. J.B., 1960, blz. 25). 

Deze oplossing geldt a fortiori voor de rechtspersoon wanneer aan diens enkel 
contractuele verbintenissen tekort geschoten is door zijn orgaan die hem in de 
werkelijke betekenis van het woord vertegenwoordigt. Op deze laatste regel 
bestaan echter uitzonderingen waarvan de praktische betekenis aanzienlijk kan 
zijn na faillissement van de vennootschap. 

In geval van opzettelijke niet-nakoming, die een onrechtmatige daad is, kunnen 
de beheerders, die zich aan deze onrechtmatige daad hebben schuldig gemaakt 
(zie vorig nr.), jegens de wederpartij uit onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld 
worden (vgl. Thielen, J., Prive-aansprakelijkheid van het besturend orgaan van 
de rechtspersoon, wegens wanprestatie van de rechtspersoon, tegenover de 
contractuele wederpartij van de rechtspersoon. (Ned.) Maandblad voor het 
Notariaat, 1973, blz. 140). 

Belangrijker nog is de mogelijkheid om de beheerders persoonlijk aansprakelijk 
te stellen uit onrechtmatige daad, wanneer zij in naam en voor rekening van hun 
vennootschap verbintenissen hebben aangegaan, terwijl zij wisten of behoorden 
te weten dat de vennootschap nooit in staat zou zijn die te kunnen nakomen. 
, ,Het is in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid 
als vertegenwoordiger verbintenissen aan te gaan waarvan men weet dat zij 
wegens insolventie van de vertegenwoordigde niet zullen worden nagekomen" 
(VanderHeijden-Van derGrinten,HandboekN.V., negende druk (1976), nr. 52, 
blz. 67; zie ook nr. 94, blz. 128; -Asser-van der Grinten, Vertegenwoordiging 
en rechtspersoon, vierde druk (1976), II, blz. 74). 

In de recente Belgische rechtspraak is de mogelijkheid van zulke persoonlijke 
aansprakelijkheid erkend. Aangenomen werd dat het voorrecht van de beperkte 
aansprakelijkheid misbruikt wordt wanneer desbewust verbintenissen aangegaan 
worden ten name van een vennootschap die buiten elke verhouding staan tot de 
wimrborg die zij kan bieden waardoor derden op lichtzinnige en soms opzettelijke 
wijze worden benadee1d (Kh. Luik, 14 november 1967,R.P.S., 1968, nr. 5402, 
blz. 23). 

Veel duidelijker was de uitspraak volgens welke het een onrechtii!atige daad is 
verbintenissen aan te gaan waarvan de beheerders wisten of behoorden te weten 
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dat zij niet zullen kunnen nagekomen worden (Kh. Charleroi, 12 october 1976, 
R.P.S., 1976, nr. 5907, biz. 143, inz. op biz. 163). 
Ook bier echter moet tegen overdrijving gewaarschuwd worden. Tot de bespro
ken aansprakelijkheid bestaat slechts aanleiding indien de onmogelijkheid de 
aangegane verbintenissen na te komen, op bet tijdstip waarop de verbintenis is 
aangegaan, vaststond en de vertegenwoordiger bij zijn handelingen daarvan 
kennis droeg of moest dragen. Kon hij er redelijker wijze op hopen dat de nodige' 
rniddelen aan de vennootschap tijdig zouden toevloeien zodat zij de aangegane 
schulden zal kunnen voldoen, dan is er geen onrechtmatige daad wanneer later 
blijkt dat verder gesprongen is dan de stok lang was. 

203, - HET VEREISTE BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERINGTOT HET INSTELLENVAN 

DE VENNOOTSCHAPSVORDERING - In een arrest is beslist dat de raad van beheer 
bevoegd is, zonder enige machtiging noch opdracht vanwege de algemene verga
dering, de aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen een gewezen beheerder 
wanneer de statuten geen beperking inhouden van de bevoegdheden van de raad 
van be beer tot bet instellen van rechtsvorderingen (Luik, 26 juni 1968, Pas., 
1968, II, 280; R.P.S., 1970, nrm 5531, biz. 26, met noot J. 'T Kint). 
Dit arrest kan niet beaamd worden. 

In bet stelsel van de wet is de algemene vergadering bet orgaan van de ven
nootschap dat exclusiefbevoegd is bet gevoerde beleid goed- of af te keuren. Daar 
moeten de beheerders_rekenschap geven en verantwoordip.g afleggen. Het kcnnt 
dus uitsluitend aan de algemene vergadering toe te besluiten tot bet instellen van 
de vennootschapsvordering zoals zij ook bij uitsluiting bevoegd is om daarvan 
afstand te doen door decharge en ongeacht of de vordering steunt op bet eerste lid 
dan wei op bet tweede lid van art. 62 Venn.W. (Resteau, II, nr. 944, biz. 136 
e.v. ;-Fredericq, V, nr. 438, biz. 626 e.v. ;-VanOmmeslaghe, P,Le regime 
des societes par actions et leur administration en droit compare, nr. 315, biz. 
519;- Van Ryn-Van Ommeslaghe, R. Crit. J.B., 1973, biz. 405 e.v., randnr. 
43;- anders: de noot van 'T Kint onder het besproken arrest). 
Deze haast vanzelfsprekende regel wordt uitdrukkelijk geformuleerd in art. 109 
van bet voorontwerp van nieuwe vennootschappenwet(22). 
In de vennootschapsvordering wordt de N. V. ( anders dan in bet vrijwel theoreti
sche geval van art. 66 Venn.W.) vertegenwoordigd door haar raad van beheer 
overeenkomstig art. 54, tweede lid Venn.W. Maar om deze rechtsvordering te 
kunnen instellen moet hem daartoe opdracht zijn gegeven door de algemene 
vergadering aangezien deze bevoegdheid haar in bet systeem van de wet is 
voorbehouden. 

(22) De lege ferenda verdient het nochtans aanbeveling de bevoegdheid tot zulk besluit toe te kennen 
aan de raad van toezicht, vermits in de dualistische beleidsstructuur dit orgaan oak bevoegd zal zijn tot 
benoeming en ontslag. Opmerking verdient dat het voorontwerp oak voorziet in een minderheidsvor
dering ten behoeve van de vennootschap. 
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Na ontbinding van de vennootschap besluit(en) de vereffenaar(s) zelfstandig tot 
het instellen van de vennootschapsvordering tegen de gewezen beheerders 
(T.P.R., 1964, blz. 222, randnr. 195). 
Dezelfde bevoegdheid komt toe aan de curator van de failliete vennootschap. 

204. - EINDE VAN DE AANSPRAKEUJKHEID VAN DE BEHEERDERS - DECHARGE- Door 
het besluit van de decharge of kwijting worden de beheerders ontslagen van hun 
aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. 

De beheerders kunnen zich niet op de bevrijdende werking van de decharge 
beroepen wanneer de algemene vergadering gedwaald heeft als gevolg van een 
ontoereikende verslaggeving, of wanneer de antistatutaire handelingen niet in het 
bijzonder vermeld waren in de oproeping tot de algemene vergadering (Luik, 1 
ctecember 1969, R.P.S., 1971, nr. 5658, blz. 280; - vgl. vorig overzicht 
T.P.R., 1967, blz. 698). 
De geldig verleende decharge ontslaat de beheerders aileen van hun aansprake
lijkheid jegens de vennootschap. Na haar faillissement kunnen zij de verkregen 
decharge inroepen tegenover de curator wanneer die als vertegenwoordiger van 
de failliete vennootschap de vennootschapsvordering instelt. 
Treedt hij echter als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers op 
krachtens art. 62, tweede lid Venn.W. of art. 1382 B.W. dan is de ook geldig 
verleende decharge zonder betekenis (Kh. Charleroi, 12 october 1976, R.P.S., 
1976, nr. 5907, blz. 143). 

205. - EINDE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDERS- VERJARING- Vol
gens art. 194, vijfde lid Venn.W. verjaren alle rechtsvorderingen tegen de 
beheerders en commissarissen voor verrichtingen van hun ambt door verloop van 
vijf jaar, te rekenen van de verrichting die tot de aansprakelijkheid aanleiding gaf. 
De verjaring loopt echter eerst te rekenen vanaf hun ontdekking indien zij met 
opzet verborgen is gehouden(23). 
Terecht is beslist dat de verjaring niet loopt zolang de fouten verborgen blijven als 
gevolg van een opzet waarvoor geen bedrieglijke handeling vereist is, en dat deze 
opzettelijke verberging niet moet te wijten zijn aan de aangesproken beheerder of 
commissaris (Kh. Charleroi, 12 oktober 1976,R.P.S., 1976, nr. 5907, blz. 143). 

(23) De Franse tekst, gewijzigd bij de wet van 22 mei 1886 is de enige authentieke aangezien die wet 
ouder is dan de gelijkbeidswet van 1898. 
Aan dol beantwoordt in de ambtelijke vertaling van het coordineringsbesluit ten onrechte bedrog. 
Het woord dol is het schoolvoorbeeld van een dubbelzinnig woord in de Franse juridische terminolo
gie. Daaraan beantwoordt in het Nederlands zoals in andere Germaanse talen een hele waaier van 
term en, nl. bedrog, kwade trouw, opzet en arglist. 
Dit heeft voor de redacteurs van de authentieke Nederlandse tekst van het B.W. heel wat arbeid 
veroorzaakt (M. v. T. tot het wets on twerp van 22 april1960 tot invoering van de Nederlandse tekst van 
het Burgerlijk Wetboek; Gedr. St. Kamer 507 [1959-60] nr. 1, biz. 38 e.v.;- vgl. ook Moors, 
Nederlands-Frans juridisch woordenboek, Tw. Dol, met opgaaf van de vindplaatsen in het B.W.). 
Dol heeft hier wei de betekenis van het opzet, d.i. de wildie op een bepaald resultaat is gericht en niet 
van bedrog, d.i. het arglistig opwekken van een onjuiste voorstelling. 
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Deze oplossing stemt overeen met de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de 
doctrine (Cass., 26januari 1922,Pas., 1922, I, 143 ;R.P.S., 1922, nr. 2475, blz. 
354, metnootF. Pdt;-Fredericq, L. enS.,Handboek,II, nr. 1096, blz. 120;
Van Ryn, I, eerste druk, nr. 635, blz. 405). 

De opzettelijke verberging van de feiten waarvoor de beheerders en commissaris
sen aansprakelijk gesteld worden is volgens die leer een oorzaak van schorsing 
van de verjaring. Zoals bekend kan de verjaring geschortst worden vooraleer haar 
loop een aanvang heeft genomen (De Page-Dekkers, VII-2, nr. 1215, B, blz. 
1093). 

Bij nader toezicht echter was de aangehaalde beschouwing een overbodige in dit 
zeer uitvoerige vonnis. Daarin werd in werkelijkheid beslist (blz. 164) dat 
wanneer de verweten fout voortdurend van aard is, de loop van de verjaring eerst 
aanvangt op het tijdstip waarop die fout eindigt. De fout bestond in een samen
hangend geheel van inbreuken en tekortkomingen waarbij een voor de ven
nootschap en haar schuldeisers katastrofaal beleid gevoerd werd (zie boven nr. 
191). Die fout eindigde eerst met de faillietverklaring. 
Deze beslissing beantwoordt eveneens aan een uitspraak van het Hof van Cas
satie. Wanneer de aansprakelijkheid gesteund is op een ondeelbaar geheel van 
feiten, vangt de loop van de verjaring eerst aan wanneer de fout voltrokken is door 
hetlaatste van die ondeelbare feiten (Cass., 14 februari 1935,Pas., 1935, I, 159). 
Het ondeelbaar karakter van de feiten wordt door de feitenrechter soeverein 
vastgesteld. Ter zake kon wellicht ten aanzien van de feiten anders worden 
geoordeeld. Aangezien hoger beroep is ingesteld wordt met belangstelling uitge
keken naar het arrest dat in deze zaak zal worden geveld. 

206. - INVLOED VAN HET ONTSLAG OP DE AANSPRAKELIJKHEID- Het ontslag van de 
beheerders stelt vanzelfsprekend geen eind aan hun aansprakelijkheid voor eerder 
gepleegde beheersfouten of overtredingen van de vennootschappenwet en de 
statuten, ook indien de schade die daarvan het gevolg is eerst later is ontstaan 
(Cass., 24 juni 1955, Pas., 1955, I, 1151; Arr. Cass., 1955, blz. 868;
Passelecq, nr. 1901, blz. 313). 

Ook voor later gepleegde fouten kunnen zij in beginsel aansprakelijk blijven 
indien die zijn gepleegd v66r de bekendmaking van hun ambtsbeeindiging. Hun 
ontslag kan immers niet eerder aan onwetende derden worden tegengeworpen 
(art. 12, § 4 Venn.W.;- Luik, 1 december 1969,R.P.S., 1971, nr. 5658, blz. 
280metnootC. Lempereur;-aldus ook: Kh. Gent, 13 mei 1936,R.P.S., 1938, 
nr. 3749, blz. 270). 
Zulks geldt echter slechts voor hun aansprakelijkheid tegenover derden overeen
komstig art. 62, tweede lid, Venn.W. Aan de vennootschap kan immers het niet 
openbaargemaakte ontslag wel tegengeworpen worden. Opmerking verdient 
voorts dat de beheerders, al kunnen zij hun niet bekend gemaakt ontslag niet aan 
derden te goeder trouw tegenwerpen om op de enkele grond daarvan aan de in art. 
62, tweede lid Venn.W. vermoede aansprakelijkheid te ontsnappen, wel het 
daarin toegestane tegenbewijs mogen leveren dat hun bij de verweten overtredin
gen geen schuld te wijten is. 
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207. - Het vrijwillig ontslag van een beheerder is overigens op zichzelf onvol
doende om aan aansprakelijkheid te ontsnappen ook al werd dit ontslag genomen 
met afkeuring van het door de collega(s) gevoerde of geplande beleid. De 
beheerders zijn immers in zulk geval verplicht de door de omstandigheden 
geboden maatregelen te treffen om de gevolgen van de tekortkomingen van hun 
collega's aftewenden (vgl. de uitdrukkelijke bepalinginart. 8 B, 2Ned. B.W.). 

Zonodig kunnen ontslagnemende beheerders in kort geding opkomen tegen de 
uitvoering van besluiten waardoor de vennootschap zal benadeeld worden (aldus 
in het Franse Fruehauf-geval: Hof te Parijs, 22 mei 1965, Dall. Sirey, 1968, J, 
147; R.P.S., 1967, nr. 5389, blz. 244). 
Terecht is beslist dat het vrijwillig ontslag zonder het nemen van de door de 
omstandigheden geboden maatregelen een vaandelvlucht is, die op zichzelf grond 
oplevert voor aansprakelijkheid (Luik, 1 december 1969, t.a.p., waarin die fout 
echter ten onrechte als een onrechtmatige daad werd bestempeld). 

De oplossing kan verantwoord worden op grond van de regel dat de beheerder 
zoals een lasthebber (art. 2007 B.W.) verplicht is zijn ambt na zijn ontslag 
minstens gedeeltelijk te blijven vervullen indien zijn algeheel ontslag de ven
nootschap zou benadelen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1967, blz. 686, randnr. 
107). 

208. - AANSPRAKELIJKHEID VAN ,FEITELIJKE" BEHEERDERS- De personen die zon
der geldige opdracht, in feite de bestuursfuncties van de beheerders uitoefenen, 
kunnen dezelfde verantwoordelijkheid oplopen als diegene die krachtens de 
vennootschappenwet rust op de regelmatig benoemde beheerders (Bankcommis
sie, Jaarverslag 1970-71, blz. 153;- vgl. Cass., 11 december 1961, Pas., 
1962, I, blz. 445, betreffende het van ambtswege ingeroepen middel). 
In deze materie mag niet op overhaaste wijze veralgemeend worden. Zo besliste 
het Hof te Luik omtrent de verantwoordelijkheid van een ad vies- en controleco
mite samengesteld uit schuldeisers van een vennootschap die in moeilijkheden 
geraakt was. Deze leden hadden zich gehouden binnen de perken van een 
adviserende functie en hadden zich geenszins de bevoegdheden van de beheer
raad noch extern noch intern aangematigd, maar lieten de door hen voorgestelde 
beslissingen vrij door die raad nemen en uitvoeren. Ook kon niet beweerd worden 
dat zij de prefailliete situatie van de vennootschap hadden doen verlengen, om 
daaruit een persoonlijk voordeel te halen dat aan de andere schuldeisers was 
onthouden. De tegen hen ingestelde vordering van de curator na het faillissement 
van die N. V. werd dan ook afgewezen (Luik, 1 december 1969, R .P .S. , 1971, nr. 
5658, blz. 280 met noot Cl. Lempereur). 

AFDELING3 

DAGELIJKS BESTUUR 

209. - STATUTAIR BENOEMDE DIRECTEUR- Een directeur kan als orgaan van 
dagelijks bestuur volgens art. 63 Venn.W. benoemd worden in de statuten of een 
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akte van statutenwijziging (zie vorig overzicht, T.P.R. 1967, biz. 699 e.v., 
randnrs. 140 e.v.). Zulke benoeming blijft ook na de wetswijziging van 1973 
mogelijk op grond van art. 70 in samenhang met art. 54, derde lid Venn.W. (vgl. 
Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 368, biz. 197). 
Deze situatie kan tot nodeloze betwistingen aanleiding geven tussen de raad van 
beheer en het aan deze ondergeschikt orgaan van dagelijks bestuur dat nochtans 
aileen door de buitengewone algemene vergadering kan ontslagen worden. 
Terecht werd opnieuw beslist in overeenstemming met de heersende rechtsleer 
(zie T.P.R. 1967, biz. 699, randnr. 140) dat wanneer de statutair benoemde 
directeur tegelijkertijd lid is van de raad van beheer, de gewone algemene 
vergadering bevoegd is om hem ad nutum te ontslaan (Rb. Hoei, 16 februari 
1972, R.P.S., 1973, nr. 5767, biz. 224). 

210. - BEVOEGDHEID BEPERKT TOT HET DAGELIJKS BESTUUR- De omvang van de 
exteme vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur volgens 
art. 63 Venn.W. stelt zo veel problemen dat de voorgestelde afschaffing van dit 
orgaan volgens het voorontwerp van een nieuwe Belgische vennootschappenwet 
zeker goedkeuring verdient. 
Aan zulk orgaan met externe vertegenwoordigingsmacht bestaat geen werkelijke 
behoefte meer vermits art. 54, vierde lid Venn.W. sedert de wetswijziging van 
1973 toestaat van de vroegere ijzere regel van collectieve vertegenwoordiging 
door de raad van beheer af te wijken. 
Intussen ishet wetteiijk begrip van ,,dagelijks bestuur'' niet bepaald. 

Het Hofvan Cassatie gaf daaraan een omschrijving die waarschijnlijk ontleend is 
aan een Gents arrest van 19 juni 1936 (R.P.S., 1936, nr. 3585, biz. 350 en 1938, 
nr. 3750, biz. 269). 
Behoren tot het dageiijks bestuur in de zin van art. 63 Venn. W. de handelingen 
die noodzakeiijk zijn voor de dagelijkse behoeften van de vennootschap of die 
welke zowei wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een 
onverwijlde opiossing de tussenkomst van de raad van beheer niet verantwoorden 
(Cass., 17 september 1968, Pas, 1969, I, 61; Arr. Cass., 1969, 60). 

Een algemene opdracht van bevoegdheid die de grenzen van het aldus omschre
ven dagelijks bestuur overschrijdt wordt van rechtswege gereduceerd tot de 
wettelijke omvang daarvan. 
De rechtshandelingen die het orgaan van dagelijks bestuur daarbuiten verricht 
zijn onbevoegd verricht en verbinden de vennootschap niet. 
V alt buiten de perken van het dagelijks bestuur de in dienstneming van een 
bediende aan wie een beiangrijke functie opgedragen wordt (Arbh. Brussel, 5 mei 
1976, R.P.S., 1976, nr. 5883, biz. 57). Hetzeifde geidt voor het ontsiaan van 
zuike bediende (Gent, 21 juni 1967, R.P.S., 1968, nr. 5437, biz. 167). 

V alt eveneens buiten de perken van het dagelijks bestuur het nemen van een 
belangrijke participatie in een andere vennootschap (Luik, 1 december 1969, 
R.P.S., nr. 5658, biz. 280). Het kortstondig beleggen van beschikbare middelen 
ten einde deze te laten opbrengen totdat de organ en van de vennootschap er een 
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bestemming hebben aan gegeven mag beschouwd worden als behorend tot het 
dagelijks bestuur (noot Lempereur onder Luik, 1 december 1969, R.P.S., 1971, 
nr. 5658, blz. 280). 
De vennootschap zou wel gebonden zijn door zodanige onbevoegd verrichte 
handelingen indien zij door de raad van beheer bekrachtigd zijn (zie boven nr. 
75). 
M. b. t. de bevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur bij proceshandelin
gen, zie hoven nr. 106). 

211. - Zoals opgemerkt kan een orgaan van vertegenwoordiging een aanzien
lijk grotere passieve vertegenwoordigingsmacht hebben, dan zijn actieve be
voegdheid (zie boven nr. 82). 
Zo werd terecht beslist dat het ontvangen van de briefwisseling en kennisgevin
gen gericht tot de vennootschap daden van dagelijks bestuur zijn in de zin van art. 
63 Venn.W. (Cass., 20mei 1969,Pas., 1970, I, 858 ;R.P.S., 1971 nr. 5616, blz. 
84; Arr. Cass., 1969, 126). 

212. - BEPERKJNGEN VAN DE BEVOEGDHEID VAN DIT ORGAAN T.A.V. HET DAGELIJKS 

BESTUUR- Krach tens bet bij de wet van 6 maart 1973 gewijzigde art. 63 Venn. W. 
kunnen de beperkingen van de bevoegdheid van de functionaris aan wie het 
dagelijks bestuur is opgedragen, ben eden de wettelijke omvang van het dagelijks 
bestuur, niet tegen derden worden ingeroepen zelfs indien zij bekendgemaakt 
zijn. 
In een vonnis werd op deze regel gewezen m.b.t. de kwantitatieve beperking 
terzake van de bevoegdheid beperkt tot rechtshandelingen ben eden de 500.000 F. 
(Rb. Brussel, Beslagrechter, 26 juli 1974, R.P.S., 1974, nr. 5809, blz. 195, R. 
Not. B., 1975, blz. 415). 

In deze uitspraak werd niet onderzocht of de transactie mocht beschouwd worden 
als een daad van dagelijks bestuur, omdat de aangegane verbintenis gel dig 
bekrachtigd was (zie verder nr. 75). 

213. - DE DIRECTEUR-BEDIENDE- Als zodanig is de functionaris aan wie het 
dagelijks bestuur is opgedragen volgens art. 63 Venn.W. een orgaan van de 
N.V., niet haar bediende. 
Weliswaar is het mogelijk dat beide hoedanigheden in dezelfde persoon verenigd 
zijn onder dezelfde voorwaarden als zulks bij leden van de raad van beheer 
mogelijk is (zie boven nr. 172). 
Daartoe is vereist 1 o dat deze directeur een bediendentaak moet vervullen die te 
onderscheiden is van de in art. 63 Venn.W. bedoelde opdracht en 2" dat die 
andere taak vervuld wordt in een band van ondergeschiktheid ( aldus, met ontken
ningvanhet statuut van bediende: Arbh. Luik, 9februari 1972,R.P.S., 1973, nr. 
5706, blz. 216, met noot P. Denis). 

214. - PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FUNCTIONARIS(SEN) AAN WIE HET 

DAGELIJKS BESTUUR IS OPGEDRAGEN- In overeenstemming met de rechtsleer op dit 
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stuk, formuleert een Brussels vonnis de regel volgens welke de persoon aan wie 
het dagelijks bestuur is opgedragen tegenover de vennootschap zoals een last
hebber aansprakelijk is voor de zorgvuldige uitvoering van zijn opdracht. Deze 
aansprakelijkheid die een professioneel karakter heeft moet streng beoordeeld 
worden (Rb. Brussel, 27 juni 1967 ,Pas., 1967, III, 136 ;R.P.S., 1969 nr. S48S, 
blz. 121). 

Ten aanzien van de feiten werd in dit vonnis vastgesteld dat de aangesproken 
functionaris geen enkel verwijt trof. 

M. b. t. de aansprakelijkheid van de beheerders voor de fouten van het orgaan van 
dagelijks bestuur zie boven nr. 200. 

APDEUNG4 

DE ALGEMENE VERGADERING 

215. - VERPLICHTE BIJEENROEPING- Zowel in de N. V. als in de P. V .B.A. zijn 
het bestuur, en, in voorkomend geval, de commissarissen verplicht een bijzon
dere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of 
meer aandeelhouders die het vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen
woordigen het vragen (art. 73, tweede lid en art. 136 Venn.W.). 
Onverminderd de toepassing van de strafbepaling van art. 201, so Venn.W., kan 
de nakoming van deze verplichting door de rechter bevolen worden (T.P.R., 
1964, blz.llS,randnr. 9S en 1967, blz. 703, randnr. 1SO). 

In beginsel meet aangenomen worden dat de rechter in kort geding de bijeen
roeping kan bevelen wanneer het bevoegde orgaan in gebreke blijft dit te doen 
binnen drie weken na het verzoek, zoals bepaald in art. 201, so Venn.W. 

Een voorlopig bewindvoerder kan zo nodig benoemd worden om de algemene 
vergadering bijeen te roepen, haar als voorzitter te leiden en de notulen ervan te 
laten opmaken (Kh. Antwerpen, kort ged., 2 augustus 1970, R.P.S., 1971, nr. 
S628, blz. 129). 

Art. 201, so schrijft echter niet voor dat de vergadering binnen een termijn van 
drie weken moet gehouden worden; alleen voor de oproeping zelf is die termijn 
bepaald. De datum van de vergadering moet echter binnen een redelijke termijn 
vastgesteld worden. 

N adat op een verzoek gedaan op 7 mei de algemene vergadering reeds bijeenge
roepen was om op 4 juli te vergaderen werd de vordering strekkend tot een 
vervroegde bijeenroeping ongegrond verklaard (Kh. Kortrijk, kort ged., 24 juni 
1968, R.W., 1969-70, S30; R.P.S., 1969, nr. SS21, blz. 268, met noot P. 

, Coppens). 

216. - VERDAGING DOOR DE RECHTER VAN EEN BIJEENGEROEPEN ALGEMENE VERGADE

RING- Wanneer aannemelijk gemaakt wordt dat een bijeengeroepen algemene 
vergadering, rekening houdend met de machtsverhouding daarin, besluiten zal 
nemen waardoor onherstelbare benadeling voor de eisers zal voortvloeien, kan de 
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verdaging van de algemene vergadering door de voorzitter in kort geding bevolen 
worden tot na de uitspraak van de rechtbank voor welke bet geschil omtrent de 
grondzaak reeds aanhangig is (Kh. Brussel, 2 oktober 1970, R.P,S., 1971, nr. 
5629, blz. 132;- Kh. Brussel, kort ged. 21 februari 1972, R.P.S., 1972, nr. 
5707, blz. 327). 

217. - SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING- STROMANNEN- Hij die aan de 
stemming deelneemt als eigenaar van aandelen die hem niet toebehoren maakt 
zich schuldig aan bet misdrijf bepaald in art. 200 Venn. W. 

Deze bepaling is m.n. toepasselijk op de stromannen die als naamleners in eigen 
naamoptreden (Kh. Brussel, 6februari 1969,R.P.S. 1971, nr. 5659, blz. 300;
Passelecq, nr. 5385 e.v., blz. 699;- Fredericq, V, nr. 782, blz. 1101;
Anders, ten onrechte, Berlemont, M., noot onder bet aangehaalde vonnis). 

Ongeacht bet feit of zij aan de stemming deelnemen kan het optreden als stroman 
in een algemene vergadering valsheid in geschriften uitmaken (zie vorig over
zicht, T.P.R., 1967, blz. 670, randnr. 78). 

Opnieuw is beslist dat bet optreden van stromannen in een buitengewone al
gemene vergadering geschiedt met bedrieglijk opzet en oogmerk om te schaden in 
de zin van art. 196 S.W. wanneer de vennootschap daardoor een onwettig 
voordeel behoudt of verkrijgt, en dus valsheid in geschriften is (Brussel, 10 
november 1971, Pas., 1972, II, 99; R.P.S., 1973, nr. 5750, blz. 141;
Cassatieberoep verworpen door Cass., 18 april 1972, Pas., 1972, I, 763; Arr. 
Cass., 1972, 778). 

In bet aangehaald Brusselse arrest werd ook de notaris voor wie de akte van 
kapitaalverhoging verleden was en die desbewust zijn ambt verleende schuldig 
bevonden aan valsheid in geschriften. 

218. ~ VERSLAGGEVING DOOR DE RAAD VAN BEHEER- Uit de door de wet bepaalde 
scheiding tussen de beraadslaging over de jaarrekening en de stemming over de 
decharge,- die volgens art. 79, derde lid Venn. W. slechts geldig wordt verleend 
indien voldoende informatie is verschaft -, is terecht afgeleid dat de raad van 
beheer over bet door hem gevoerde en verder te voeren beleid in een gemotiveerd 
verslag verantwoording moet afleggen. Dit betekent dat bet verslag naast een 
beschrijvend gedeelte over de ondernerning, haar toestand, haar resultaten en 
vooruitzichten, tevens een uitvoerige motivering moet bevatten over het beleid 
zelf. Beide gedeelten van het verslag zijn even fundamenteel voor een correcte 
beoordeling door de aandeelhouders van bet gevoerde en het voorgestelde beleid 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1972-1973, blz. 150 e.v.). 

219, - BESLUITVORMING BINNEN DE PERKEN VAN DE AGENDA - AMENDEMENTEN- De 
algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen over onderwerpen die niet in 
de aangekondigde agenda voorkomen, tenzij een voltallige vergadering daartoe 
besluit. 

De regel is meer dan een van behoorlijke vergaderingstechniek die zich tegen 
improvisatie verzet. Hij beantwoordt veel meer aan een eis van goede trouw dat 
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geen besluiten genomen worden over onderwerpen die, mochten zij aangekon
digd zijn, de afwezige aandeelhouders wel tot deelneming aan de vergadering 
zouden bewogen hebben. Die aandeelhouders mogen er op rekenen dat niet 
buiten de aangekondigde agenda zal beraadslaagd worden (vgl. Ronse, J., 
Nietigheid van besluiten van organen van deN. V., Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van Belgie en Nederland. Jaarboek X [1965-66], blz. 
389). 
Buiten de agenda is de algemene vergadering, en zeker de buitengewone al
gemene vergadering, blijkens art. 70, derde lid Venn. W. onbevoegd. 
Deze regel wordt uitdrukkelijk geformuleerd in het voorontwerp van een nieuwe 
vennootschappenwet (art. 277) en wordt met nietigheid gesanctioneerd (art. 
288), een en ander onder bevestiging van de bevoegdheid van de algemene 
vergadering om informatie te verlangen buiten de agenda en om deze aan te vullen 
voor een nieuwe vergadering die daartoe zal bijeengeroepen worden. 

Indien de aangekondigde agenda de onderwerpen beperkt waarover de algemene . 
vergadering geldig kan beraadslagen, dan ontneemt zulks niet haar bevoegdheid 
om de voorstellen waarover beraadslaagd wordt te amenderen. 
Deze bevoegdheid bestaat in de gewone algemene vergadering, inzonderheid bij 
de wijziging van de door de raad van beheer voorgestelde jaarrekening en 
besteniming van de winst. 
Vroeger werd zonder betwisting aangenomen dat de algemene vergadering zich 
afzonderlijk diende uit te spreken omtrent de bestemming van de winst, onver
minderd de verplichte vorming van een wettelijke reserve (art. 77, vierde lid 
Venn.W.) en een mogelijke statutaire regeling van de winstbestemming (vgl. 
VanRyn, I, eerste druk, nr. 776, blz. 471). Ditvolgde o.m. uitart. 80, tweedelid 
Venn.W. (voor de wetswijziging van 1978). Voor de vennootschappen die 
onderworpen zijn aan het K.B. van 8 october 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondemerningen wordt de vraag gesteld op welke wijze de 
algemene vergadering zich moet uitspreken over de bestemming van de winst. 
Art. 11 van dit K .B. bepaalt immers dat de balans wordt opgesteld na toewijzing, 
d. w.z. rekening houdend met de beslissing omtrent de bestemming vanhet saldo 
van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat. De balans die aldus 
door de. raad van beheer aan de algemene vergadering wordt voorgelegd bevat 
reeds de bestemming van de winst. In ieder geval kan er geen twijfel over bestaan 
dat de toewijzing opgenomen in de jaarrekening die aan de algemene vergadering 
wordt voorgelegd, slechts een voorlopige toewijzing is. De algemene vergade
ring behoudt haar onaantastbare bevoegdheid om binnen de grenzen van een 
mogelijke statutaire regeling (vgl. verder nr. 225), te besluiten omtrent de 
bestemming van de vastgestelde winst. 
Op het vlak van de procedure zijn er twee mogelijke oplossingen. Ofwel keurt de 
algemene vergadering de jaarrekening in haar geheel goed waarbij zij zich dan 
meteen akkoord verklaart over de voorgestelde bestemming van de winst. Ofwel 
keurt zij eerst de jaarrekening goed onder voorbehoud van een daarna afzonderlijk 
te nemen besluit over de bestemming van de winst. In de vennootschappen die 
niet onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 dient de 
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algemene vergadering zich in ieder geval afzonderlijk uit te spreken over de 
bestemming van de winst indien deze niet blijkt uit de haar voorgelegde jaarreke
ning. Dit volgt o.m. uit artikel80, tweede lid, 2" Venn.W., zoals dit inmiddels 
gewijzigd is door de wet van 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van 
de akten en van de jaarrekening van de handeisvennootschappen en van de 
burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap 
hebben aangenomen. Daarin wordt bepaaid dat de neergelegde jaarrekening moet 
vergezeid gaan van een document bevattende een overzicht van de bestemming 
van het resultaat, zoais vastgesteid door de algemene vergadering, indien deze 
bestemming niet uit de jaarrekening biijkt. 
Ook voorgesteide statutenwijzigingen kunnen door de buitengewone algemene 
vergadering geamendeerd worden (Gilson, F., Les modifications aux statuts, nr. 
70, biz. 127, nr. 74, biz. 131;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 796, biz. 479). 

De amendementen kunnen uitgaan van de vergadering zelf, maar ook door het 
bestuur voorgesteid worden. 
De Bankcommissie nam zulks aan m.b.t. de vaststelling, overeenkomstig art. 
101 ter Venn.W. van de uitgiftevoorwaarden van in aandeien converteerbare 
obiigaties op grond van een aanvullend versiag van de raad van beheer. Zij eiste 
echter dat het versiag van de raad van beheer en de oproepingsbrief met voidoende 
duidelijkheid de criteria zouden bevatten om de aandeeihouders de algemene 
opzet van de te nemen besiissingen te doen kennen (Bankcommissie, Jaarverslag 
1968-69, blz. 157). 

220. - STAKING vAN STEMMEN- In geval van staking van stemmen ter algemene 
vergadering is het voorstei verworpen. 

Een besluit is immers siechts aangenomen wanneer het de meerderheid van de 
stemmen behaalt (Resteau, II, nr. 1207, biz. 330). 
Zulks kan tot gevoig hebben dat vennootschappen die opgericht zijn door twee 
groepen met gelijke stemkracht, in een impasse terechtkomen. 

Ten onrechte werd de geldigheid aangenomen van de statutaire clausule die bij 
staking van stemmen aan de voorzitter van de algemene vergadering een door
slaggevende stem toekent (Kh. Hasselt, 2 april1971 ,B.R.H., 1971, 667 ;R.P.S., 
1973, nr. 5733, biz. 51, met afwijkende noot P. Coppens). 
Met de aangehaaide noot moet aangenomen worden dat die opvatting erop neer 
komt in de algemene vergadering, waarin per aandeel en niet per hoofd gestemd 
wordt, een meervoudig stemrecht toe te kennen aan een aandeel van de voorzitter, 
terwiji het meervoudig stemrecht verboden is bij de wijziging in 1934 van art. 74 
Venn.W. Om uit dit straatje zonder eind te geraken zal de gerechteiijke ontbin
ding van de vennootschap vaak de enige uitkomst zijn, met, in voorkomend 
gevai, de benoeming van een voorlopig bewindvoerder totdat de ontbinding 
uitgesproken is. 

Redelijke partijen kunnen hun vennootschap redden door zich in zodanig geval te 
onderwerpen aan het bindend advies van een derde zoals voorgesteld is door 
Maeyens (Juridische aspecten van het familiebedrijf, 1969, blz. 205). 
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Maar, anders dan Maeyens, achten wij een daartoe strekkende clausule in de 
statuten niet geoorloofd, echter wel in een overeenkomst nadat de betwisting is 
opgerezen(24). 

Anders ook dan Maeyens zouden wij deze rechtsfiguur niet als een volmacht 
begrijpen maar wel als een vaststellingsovereenkomst tussen de vennoten aange
gaan waarbij aan een derde de bevoegdheid verleend wordt om een bindend 
ad vies te verlenen zodat dit advies, evenals het besluit van de algemene vergade
ring zelf dat het vervangt, aan de rechtspersoon wordt toegerekend (over het 
bindend advies dat noch met een dading noch met een scheidsrechterlijke uit
spraak mag verward worden zie o.m. A.P.R., Tw. Dading door G. Gheysen, nr. 
51, blz. 40;- Meijers, E.M., Verz. Privaatr. Opstellen, III, blz. 29 e.v.). 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat de overigens gebruikelijke clausule die aan 
de voorzitter een doorslaggevende stem toekent wel geldig is voor de besluitvor
ming van de raad van beheer waar niet per aandeel maar per hoofd gestemd wordt 
(aldus ook P. Coppens, t.a.p.). 

221. - NOTULEN- Uit art. 74, eerste lid Venn.W. volgtdat voorde sluitingvan 
de algemene vergadering notulen moeten opgemaakt worden. Het totaal ontbre
ken van notulen van de vergaderingen van de raad van beheer en van de algemene · 
vergadering is een van de elementen die tot het besluit leiden dat die organen niet 
gefunctioneerd hebben en dat de vennootschap niets anders was dan het scherm 
waarachter een persoon voor eigen rekening handel heeft gedreven, zodat hij mee 
failliet verklaard wordt (zieo.m. Kh. Luik, 14 november 1967 ,R.P.S., 1968, nr. 
5402, blz. 23 ;-Brussel, 2 april1968,B.R.H., 1969, blz. 426, inz. blz. 430;
zie boven nr. 133). 

M.b.t. de bewijskracht van de notulen zie verder nr. 292. 

222. - AFSCHRIFfEN- Een vennoot heeft recht op inzage of afschrift van de 
notulen wanneer hij daartoe een redelijk belang heeft (Van der Heijden-Van der 
Grinten, negende druk, nr. 222, blz. 370). 

Terecht is beslist dat een vennoot van een P.V.B.A. die overweegt de nietig
verklaring te vorderen van de besluiten van twee algemene vergaderingen een 
afschrift kan eisen van de notulen van die vergaderingen. De vennootschap werd 
in kort geding veroordeeld tot afgifte van het gevraagde afschrift (Kh. Brussel, 
kort ged., 1 december 1967, R.P.S., 1969, nr. 5469, blz. 46). 

223. ·_ NIETIGHEID VAN BESLUITEN- WIE KAN DE NIETIGHEID INROEPEN?- Om de 
nietigheid van een besluit van de algemene vergadering in te roepen moet de 
aandeelhouder deze hoedanigheid reeds bezitten op het tijdstip waarop het be
twiste besluit is genomen. Hij die aandelen verkrijgt nadat het besluit is tot stand 
gekomen mist de vereiste hoedanigheid om de nietigverklaring te vorderen (Kh. 
Brussel, 6 juni 1977, R.P.S., 1977, nr. 5952, blz. 202). 

(24) In Nederland is zulke statutaire clausule wei uitdrukkelijk bij de wet toegelaten in art. 120, eerste 
lid B 2 Ned. B.W. 
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Maar aan de andere kant is besiist dat ook een gewezen lid van een Coop. V. zuike 
bevoegdheid bezit wanneer hij door het besiuit is benadeeid in zijn reeds verkre
gen rechten (Kh. Brussei, 18 december 1974, B.R.H., 1975, biz. 332). 

224. - GRONDEN VAN NIETIGHEID - INBREUK OP DE BEVOEGDHEIDSSFEER VAN ANDERE 

ORGANEN - W anneer de raad van beheer een rechtshandeling verricht heeft 
binnen zijn eigen bevoegdheidssfeer, is de aigemene vergadering niet bevoegd 
om dat besluit te niet te doen. 

Terzake was door de raad een schadeioosstelling toegekend aan een ontsiagen 
vertegenwoordiger. Deze vorderde nakoming nadat de aigemene vergadering het 
besiuit van de raad van beheer van onwaarde verklaard had. Het Hof van Cassatie 
besiiste dat het arrest waarbij de geidigheid van het besiuit van de raad van beheer 
vastgesteid werd, op impiiciete maar zekere wijze de nietigheid uitgesproken had 
van het besiuit van de aigemene vergadering (Cass., 9 mei 1968, Pas., 1968, I, 
104;Arr. Cass., 1968, 1114). 

225. - BESLUITIN STRIJD METDESTATUTEN- Het besiuit dat wegens zijn inhoud in 
strijd is met de statuten is nietig (vgl. Ronse, J., Nietigheid van besluiten van 
organen van deN. V., Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in 
Belgie en Nederland, Jaarboek X [1965-66] biz. 301). 

Een aandeeihouder die beiang heeft bij de naieving van de statuten kan de 
nietigverklaring van zodanig besiuit vorderen. 

In een fiscaal geschii werd beslist dat ook de fiscus de nietigheid kan inroepen van 
een besiuit dat in strijd met de statuten is genomen. 

Ter zake hadden de enige twee vennoten die tevens zaakvoerders waren van een 
P. V .B.A. zonder statutenwijziging besioten de winsten van het boekjaar, in strijd 
met een statutaire clausuie die de uitkering van een eerste dividend van 6 % 
bepaaiden, integraai toe te kennen tot vergoeding voor hun activiteit ais zaak
voerders en niet ais vergoeding voor het beiegde kapitaai (Brussei, 20 november 
1974, R.P.S., 1976, nr. 5878, biz. 42). 

De stelling van de fiscus dat 6 % van de winst ais inkomsten uit belegde kapitalen 
moest belast worden lijkt verantwoord op grond van art. 15, tweede lid, 1° W. 
Inkomstenbelastingen. 

De motivering van het arrest kan echter slechts goedgekeurd worden in zover de 
nietigheid van het besluit van de gewone aigemene vergadering gesteund wordt 
op de strijdigheid met de statuten, terwiji heiemaai geen statutenwijziging had 
plaats gevonden. 

De fiscus kon een beroep doen op de statutaire bepaling krachtens art. 15, tweede 
lid, 1 oW. Inkomstenbelastingen. Hij kon dus ook de nietigheid inroepen van het 
besluit dat wegens zijn inhoud in strijd was met de statuten. 

De overbodige motieven van het arrest voigens welke het besluit als statuten
wijziging nietig is wegens vormgebrek, en als zodanig niet aan de fiscus kan 
tegengeworpen worden kan echter niet gevoigd worden. 

De op een vormgebrek gesteunde nietigheid van een statutenwijziging moet 
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irrtmers krachtens art. 13 quater, § 3 Venn.W. door de rechter uitgesproken 
worden en deze uitspraak heeft aileen voor het toekomende rechtsgevolg. 

226. - WEDERRECHTELIJKE UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER UIT DE ALGEMENE 

VERGADERING- Bij toepassing van art. 179, eerste lid Venn.W. worden de 
besluiten van de ontbonden V.O.F. met de daarin bepaalde meerderheid geno
men. 
Ret Rof van Cassatie besliste dat die bepaling niet toestaat te beraadslagen in een 
vergadering waartoe niet alle vennoten zijn opgeroepen. Wanneer een vennoot 
wederrechtelijk belet werd aan de vergadering deel te nemen en er het woord te 
voeren, worden haar besluiten nietig verklaard, wanneer zij de belangen van de 
afwezige benadelen, en zulks niettegenstaande zij met de vereiste meerderheid 
zijn genomen (Cass., 4 april1975,R.W., 1974-75,2461, metconcl. F. Duman; 
Arr. Cass., 1975, blz. 838 ;Pas., 1975, I, 759 ;R.P.S., 1975, nr. 5835, blz. 86). 
Ret hierbij vernietigde arrest (Brussel, 19 april 1972, onuitg.) had de gehekelde 
theorie van het rekensommetje toegepast. Ret betwiste besluit was met de vereiste 
meerderheid tot stand gekomen, volgens het vernietigde arrest moest dan ook 
geen rekening gehouden worden met de loutere veronderstelling dat de afwezige 
vennoot, wiens stemkracht onvoldoende was om die meerderheid te wijzigen, 
door zijn deelneming aan de beraadslaging in staat zou geweest zijn een of meer 
vennoten te overtuigen van zijn ander standpunt. Alhoewel het besproken arrest 
betrekking heeft op het uitzonderlijk geval van meerderheidsbesluit in een 
V.O.F., is de daarin uitgesproken veroordeling vaii-ae llieoi:kvari-hef re.Ken:.: 
somnietje toepasselijk op alle gevallen waarin de besluitvorming bij meerderheid 
van stemmen geschiedt m.n. in de algemene vergadering van N. V. en P. V.B .A. 
Weliswaar had toenmalige advocaat-generaal F. Dumon in zijn conclusies de 
nadruk gelegd op de beperking van het te vellen arrest tot de materie van de 
V.O.F. en de Comm.V. 
Zulke beperking valt niet te lezen in het arrest zelf. Zijn redengeving geldt 
volledig voor de besluitvorrning in de andere vennootschapsvormen waarin het 
meerderheidsbesluit de algemene wettelijke regel is. 
In overeenstemming met een deel van de doctrine betreffende de geldigheid van 
besluiten van de algemene vergadering van deN. V. is immers beslist dat de regel 
van het meerderheidsbesluit (hij weze algemeen of uitzonderlijk) niet toestaat een 
vergadering te beleggen met de vereiste meerderheid aileen en waarbij de min
derheidsaandeelhouders wederrechtelijk belet worden aan de beraadslaging deel 
te nemen om door hun argumenten aan de besluitvorming deel te nemen (Van 
Ryn, I, eerste druk, nr. 718, blz. 447; -Ronse, J. ,Nietigheidvan besluiten van 
organen van de naamloze vennootschap, Vereniging voor de vergelijkende studie 
van het recht van Belgie en Nederland. Jaarboek X (1965-66], blz. 390, met de 
daar aangehaalde literatuur). 
De algemene vergadering wordt immers niet gehouden door een rekenkundige 
optelling van het aantal stemmen volgens van te voren gemaakte afspraken, maar 
door beraadslaging en overleg ter vergadering waarvan haar besluiten het resul
taat moeten zijn. 
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De regel dat aileen die deel uitmaken van een orgaan dat met meerderheid van 
stemmen besluit in de gelegenheid moeten zijn aan de besluitvorming deel te 
nemen is een regel met algemeen draagwijdte die geldt voor aile rechtspersonen 
(Asser-Van der Grinten, vierde druk, II, biz. 85). 

De opzettelijke miskenning van die essentiele spelregel kan niet anders dan door 
de nietigheid van het onregelmatig tot stand gekomen besluit gesanctioneerd 
worden. 
Ret besproken arrest preciseert dat het vereiste belang bij de rechtsvordering tot 
nietigverklaring van het betwiste besluit aanwezig is indien de afwezige vennoot 
in zijn belangen geschaad is door dat besluit. 
Van hem mag niet gevraagd worden dat hij het bewijs Ievert dat hij met zijn 
aanwezigheid ter vergadering haar besluiten in een andere richting kan kunnen 
doorduwen. · 

227. - NIETIGVERKLARING VAN KENNELIJK ONREDELIJKE BESLUITEN- In een geschil 
omtrent de nietigverklaring van een besluit tot fusie door opslorping werd ter
loops gezegd dat een besluit van de algemene vergadering,- terzake van de op te 
slorpen vennootschap -, aileen in geval van opzettelijke benadeling van de 
minderheidkannietig verklaard worden (Kh. Brussel, 6juni 1977 ,R.P.S., 1977, 
nr. 5952, blz. 202, inz. op biz. 210). 

Bij een aandachtige analyse van deze uitspraak blijkt dat de rechtbank op heel 
correcte wijze de geldigheid van het betwiste maar formeel regelmatig genomen 
besluit op marginale wijze getoetst heeft aan de eisen van de redelijkheid. 

Zolang het besluit genomen is binnen de marge waarbinnen redelijke aandeel
houders of buitenstaanders een verschillende opinie kunnen hebben omtrent de 
opportuniteit van de keuze tussen een effectieve liquidatie of opslorping, kan de 
rechter zijn eigen oordeel niet in de plaats steilen van dit van de bevoegde 
vennootschapsorganen. 
Berst wanneer het besluit kennelijk onredelijk is, kan de rechter zodanig besluit 
nietig verklaren. Zulks ware bv. het geval wanneer het tot stand gekomen is met 
de stemkracht van een groot-aandeelhouder in diens uitsluitend belang met 
aantasting van de belangen van de minderheid (t.a.p., inz. biz. 208 e. v. ; en biz. 
212) .. 

M.b.t. het leerstuk van de marginale toetsing dat bij de beoordeling van de 
geldigheid van besluiten toepassing vindt, zij verwezen naar de bijdrage in dit 
tijdschrift, 1977, blz. 207 e.v. 

228. - NIETIGVERKLAruNG VAN BESLUITEN EN/OF SCHADELOOSSTELLmG- Zoals be
kend is in de Belgische rechtspraak aangenomen dat de minderheidsaandeel
houders aileen schadeloosstelling kunnen verlangen wanneer de nietigverklaring 
van het door hen betwiste besluit met inachtneming van de betrokken belangen 
niet redelijk voorkomt. De mindere sanctie van schadeloosstelling vervangt de 
nietigverklaring wanneer de klok niet meer kan teruggedraaid worden (vgl. 
Ronse, J., Nietigheid van besluiten van organen van deN. V., Jaarboek van de 
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Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, X 
[1965-66], blz. 397 en 404). Deze oplossing wordt geconsolideerd in het voor
ontwerp van een nieuwe vennootschappenwet (art. 288, § 11). 

Er werd beslist dat de eisers die de nietigverklaring vorderen subsidiair schade
loosstelling kunnen vorderen, indien de nietigheid niet uitgesproken wordt, maar 
dat beide vorderingen niet tegelijkertijd kunnen toegewezen worden (Kh. Brus
sel, 6juni 1977,R.P.S., 1977, nr. 5952, blz. 202). 

Deze uitspraak verdient bijval in zoverre zij aanneemt dat een volledige schade
loosstelling de nietigverklaring vervangt. Het is echter mogelijk dat na de nietig
verklaring een voordien geleden schade overblijft die voor vergoeding in aanmer
king komt. 

In gevallen van dringende noodzaak kan de rechter in kort geding bij voorraad 
bevelen dat het betwiste besluit, - ter zake de benoeming van een beheerder en 
een commissaris -, niet zal tenuitvoer gelegd worden (zie boven nr. 168). 

AFDEUNG5 

TOEZICHT 

229. - CONTROLET AAK VAN DE COMMISSARISSEN-REVISOREN- Art. 46 van de wet 
van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financieleinstellingen (Staatsblad, 2 augustus 1975) heft de 
dualiteit op tussen het regime van de revisoren bij de banken-kapitaalvennoot
schappen en dit van de reviSoren bij in een andere rechtsvorm opgerichte banken. 
AI de. betrokken vennootschappen hebben voortaan de verplichting om een 
controle door commissarissen in te stellen, toevertrouwd aan revisoren die be
noemd zijn door de algemene vergadering en die voor wat hun actiemiddelen en 
hun verplichtingen betreft onder toepassing vallen van de bepalingen van de 
vennootschappenwet betreffende de commissarissen-revisoren in naamloze ven
nootschappen (Bankcommissie, Jaarverslag, 1974-75, biz. 20 e.v.; 1975-76, 
blz. 36 e.v.). 

De Bankcommissie kant zich tegen de ~raktijk waarbij banken naast het verslag 
dat krachtens art. 65 Venn. W. door de revisoren aan de algemene vergadering 
dient te worden voorgelegd, tevens elkjaar een verslag publiceren opgesteld door 
een buitenstaand accountant of accountantfirma. De Bankcommissie vreest dat 
door deze praktijk de indruk wordt gewekt dat de controle uitgevoerd door de 
revisor niet dezelfde waarborgen biedt inzake deskundigheid en onafhankelijk
heid (Bankcommissie, Jaarverslag, 1973-74, blz. 76 e.v.). 

Het toezicht moet daadwerkelijk worden uitgevoerd en dient met de nodige 
voorzichtigheid en doordachtheid te worden uitgeoefend. 

Wanneer de commissaris-revisor zich in het verslag over de jaarrekening aan de 
algemene vergadering uitspreekt over het nakomen van de wettelijke en reg
lementaire voorschriften, dan mag dit geen lege formule zijn maar moet hij er zich 
ook van vergewist hebben dat deze voorschriften werden nageleefd (Bank
commissie, Jaarverslag 1969-70, blz. 49; 1970-71, blz. 36 e.v.). 
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230. - VOLLEDIGHEID VAN DE VERSLAGGEVING- Nadat een N.V. aanzienlijke 
schade geleden had als gevolg van onregelmatige transacties van een directeur, 
was overleg gepleegd tussen de raad van beheer en de commissaris-revisor. 
Terwijl de schade zo vlug mogelijk hersteld werd ten laste van de aansprakelijke 
directeur, werd voorgesteld aan deze schade en de doeltreffende herstelmaat
regelen geen ruchtbaarheid te geven in de jaarverslaggeving. 
De Raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren adviseerde dat de commissaris-re
visor zich in geweten kon verenigen met de voorgestelde beleidsbeslissing van de 
raad van beheer en zijnerzijde ook de zaak in zijn verslag discreet mocht houden 
voor de goede naam van de ondememing, op voorwaarde dat de belangen van de 
schuldeisers niet in het gedrang gebracht werden, en op voorwaarde dat de 
jaarrekening een getrouw beeld weergeeft van de financiele toestand, het vermo
gen en de resultaten van de vennootschap (Verslag van de Raad van het Instituut 
der bedrijfsrevisoren, 1975, 24). 
Wat het principe betreft stemt deze opvatting overeen met art. 308 van het V.O. 
nieuwe vennootschappenwet. Daarin is verder bepaald dat het bestuur van de 
voorgenomen verzwijging kennis geeft aan het orgaan van toezicht. In de notulen 
van de vergadering van beide organen wordt op bijzondere wijze melding ge
maakt van die gegevens evenals van de verantwoording van hun verzwijging. 

231. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS(SEN) EN VAN DE COMMISSARIS-REVI

SOR- De commissarissen zijn aansprakelijk wanneer zij tekort schieten in hun 
taak van toezicht en controle, alsmede van verslaggeving aan de algemene 
vergadering. Deze aansprakelijkheid wordt bepaald naar de regels die gelden 
voorde aansprakelijkheid van de beheerders (art. 65, vijfde lid Venn.W.;- vgl. 
Cass., 22 januari 1922, Pas., 1922, I, 143). 

Een commissaris-revisor werd in solidum met de beheerders veroordeeld tot 
betaling van tientallen miljoenen schadeloosstelling, zijnde het verschil tussen 
het actief en het passief van de failliete N. V. , inzonderheid omdat hij in ste
reotiepe verslagen nagelaten had de passende opmerkingen te maken over het 
ontbreken van de noodzakelijke afschrijvingen, over de al te hoog oplopende 
schulden tegenover de R.S.Z., over onjuiste voorstellingen in de balans als 
gevolg van herwaarderingen, en over het nochtans door hem vastgestelde verlies 
van een aanzienlijk gedeelte van het kapitaal (Kh. Charleroi, 12 october 1976, 
R.P.S., 1976, nr. 5907, biz. 143). 

AFDELING 6 

JAARREKENING 

232. - WET VAN 17 JULI1975 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 OKTOBER 1976- Met de wet 
van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondememingen werd een eerste stap gezet in de richting van een nieuw 
boekhoudkundig recht in Belgie. De wet is onderverdeeld in drie hoofdstukken. 
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Ret eerste hoofdstuk bevat een aantal algemene bepalingen inzake de 
boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen. Ret tweede hoofdstuk 
wijzigt een aantal bepalingen van het W etboek van Koophandel. Ret derde 
hoofdstuk bevat enkele diverse bepalingen en regelt de inwerkingtreding van de 
wet. 
Ret eerste hoofdstuk van de wet is toepasselijk op ondernemingen die worden 
gedefinieerd als de natuurlijke personen die handelaar zijn, de handelsvennoot
schappen en vennootschappen met handelsvorm en de openbare instellingen 
waarvan de verbintenissen door de wet als handelsverbintenissen worden be
schouwd. Natuurlijke personen die hun woonplaats niet in Belgie hebben de de 
rechtspersonen naar buitenlands recht zijn aan de bepalingen van het eerste 
hoofdstuk onderworpen voor de succursalen en bedrijfszetels welke zij in Belgie 
hebben gevestigd. Daartoe wordt het geheel van hun succursalen en bedrijfszetels 
in Belgie als een onderneming beschouwd (art. 1). 
In het eerste hoofdstuk van de wet worden de regels gesteld die onontbeerlijk zijn 
voor een duidelijke, volledige en regeimatige boekhouding. Aan de Koning werd 
de bevoegdheid gegeven om de bepalingen van dit hoofdstuk verder uit te voeren 
en onder meer de vorm en ae inhoud van de jaarrekeningen voor te schrijven (art. 
7 en 10). Bij toepassing hiervan werd hetK.B. van 8 oktober 1976 metbetrekking 
tot de jaarrekening van de ondernemingen uitgevaardigd. Zoals aangeduid in het 
versiag aan de Koning dat het koninkiijk besiuit voorafgaat, geidt dit K.B. ais een 
geanticipeerde uitvoering van het voorstel voor een vierde E.E.G.-richtiijn met 
betrekking tot de jaarrekening van de kapitaaisvennootschappen (gewijzigd voor
stei voor een vierde richtlijn van de Raad tot het coordineren van de nationale 
wetgevingen inzake de jaarrekeningen van kapitaaisvennootschappen, Bull. 
E.G., Suppl. 6/74). Ondertussen werden verschillende bepalingen van het oor
spronkeiijk voorstel voor een vierde richtlijn waarop het koninklijk besiuit van 8 
oktober 1976 werd gebaseerd, gewijzigd en bestaan er aanzienlijke verschil
punten tussen beide regelingen (zie hierover o.m. : Steenbergen, J. en Van Rulle, 
K., De jaarrekening van ondernemingen, Economisch en Sociaal Tijdschrift, 
1977, biz. 80 e. v.;- dezelfden, De nieuwe Belgische regeling inzake jaarreke
ningen ineenEuropeesrechtelijkperspectief, R. W., 1976-1977, kol. 2103 e.v.). 

Ret K.B. van 8 oktober 1976 werd gewijzigd bij K.B. van 27 december 1977 
waarbij onder meer een overgangsregime werd ingevoerd voor de boekhoudkun
dige verwerking van Ieasingverrichtingen op basis van overeenkomsten afgeslo
ten v66r 1 januari 1979. 
Krachtens artikei 17 W. 17 juii 1975 zijn de bepalingen van het K.B. van 8 
oktober 1976 strafrechteiijk gesanctioneerd. 

Voor een bibliografie met be trekking tot de wet van 17 juii 197 5 en het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976, zie: Bulletin van de Commissie voor boekhoudkun
dige normen, 1977, nr. 2, biz. 14 e.v. 

233. - COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN- Ten einde actief bij te 
dragen tot de ontwikkeiing en de verdere uitwerking van het nieuwe 
boekhoudkundigrechtwerdop grond van art. 14 W. 17 juii 1975 bij K.B. van 21 
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oktober 1975 een Commissie voor boekhoudkundige normen opgericht. Deze 
Commissie heeft tot taak de Regering en de Kamers van advies te dienen, op hun 
verzoek of op eigen initiatief, op het gebied van de boekhouding en de jaarreke
ning alsmede de boekhoudkundige doctrine te ontwikkelen en, via adviezen of 
aanbevelingen de principes te bepalen voor een regelmatige boekhouding. De 
adviezen of aanbevelingen van de Commissie worden samengevat in een Bulletin 
dat door deze laatste wordt uitgegeven. Overeenkomstig art. 15 W. 17 juli 1975 
brengt de Commissie tevens een met redenen omkleed ad vies uit aan de Minister 
van Economische Zaken over de aanvragen tot afwijking van de regels vast
gesteld op grond van art. 4, zesde lid (inhoud en indeling van een als minimum 
geldend genormaliseerd rekeningstelsel), van art. 7, vierde lid (vorm en inhoud 
van de interne jaarrekening) en van de art. 10 (gepubliceerde jaarrekening) en 11 
(geconsolideerde jaarrekening en bijzondere regels voor bepaalde categorieen 
van ondememingen). Eenzelfde adviesbevoegdheid bezit de Commissie ten 
aanzien van aanvragen tot afwijking ingediend bij de Minister van Middenstand. 

Wat het K.B. van 8 oktober 1976 betreft wordt in het verslag aan de Koning 
gepreciseerd dat indien het schema van de jaarrekening voorzien door dit konink
lijk besluit niet voldoende is aangepast aan de eigen activiteit van de ondememing 
een aanvraag tot afwijking kan worden ingediend op basis van artikel15 W. 17 
juli 1975. Het verslag aan de Koning bepaalt eveneens dat een aanvraag tot 
afwijking kan worden ingediend indien het publiceren van inlichtingen, voorge
schreven door het K.B. van 8 oktober 1976, een vaststaande schade aan de 
ondememing of aan derden zou kunnen veroorzaken. Dit kan onder meer het 
geval zijn voor het publiceren van het omzetcijfer door een ondememing die 
slechts een enkel homogeen produkt vervaardigt en die in concurrentie staat met 
ondememingen met een gediversifieerde produktie. De Commissie voor 
boekhoudkundige normen heeft wat de procedure betreft voor het indienen van 
aanvragen tot afwijking als gedragslijn aangenomen dat de verantwoordingen die 
tot staving van de vraag om afwijking worden verstrekt, door de commissaris-re
visor of door de commissaris van de vennootschap moeten worden geattesteerd 
(Bulletin van de Commissie voor boekhoudkundige normen, 1977, nr. 1, biz. 22 
e.v.). 

234. - VORM EN INHOUD VAN DE JAARREKENING- Qvereenkomstig art. 2 van het 
K.B. van 8 oktober 1976 omvat de jaarrekening de balans, de resultatenrekening 
en de toelichting. Deze documenten vormen een geheel. De jaarrekening, afge
sloten op het einde van het boekjaar dat ingaat van 31 december 1976, moet 
worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het besluit. De voorstelling 
moet geschieden op basis van het in hoofdstuk I van de bijlage bij het besluit 
opgenomen schema. 

Het schema van de balans is zeer gedetailleerd. De ondememingen moeten in 
beginsel de indeling respecteren. De rekeningnummers en de mechanografische 
nummers van de rubrieken en onderrubrieken moeten evenwel niet worden 
vermeld. De balans zelf moet worden opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen, 
rekening houdend met de beslissingen tot bestemming van het saldo van de 
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resultatenrekening en van het overgedragen resultaat. Indien die toewijzing niet 
definitief is omdat het bevoegde orgaan geen beslissing heeft genomen, wordt de 
balans opgesteld onder de opschortende voorwaarde van die beslissing. De 
algemene vergadering behoudt aldus binnen de perken van de statuten haar 
onaantastbare bevoegdheid inzake de bestemming van het resultaat (zie boven nr. 
219). 
De resultatenrekening wordt, naar keuze van de onderneming, opgesteld in 
scrontovorm of in staffelvorm. Het schema gehecht aan het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976 voorziet in een indeling in bedrijfsresultaten, financiele resul
taten, uitzonderlijke resultaten, belastingen, resultaat van het boekjaar en ver
werking van de resultaten. De toelichting bevat naast een verdere explicitering 
van gegevens opgenomen in de balans en de resultatenrekening een aantal andere 
gegevens zoals bij voorbeeld de verbintenissen en verhaalsrechten. Het schema 
gehecht aan het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is, wat de toelichting 
betreft, niet volledig. Het moet onder meer worden aangevuld met de inlichtingen 
waarvan de vermelding in de toelichting krachtens bepalingen van het koninklijk 
besluit verplicht is. 
De jaarrekening moet aansluiten bij het rekeningstelsel van de onderneming. Op 
grond van art. 4, zesde lid, W. 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en 
de jaarrekening van de ondernerningen werd een ontwerp van koninklijk besluit 
tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als minimum geldend 
genormaliseerd rekeningstelsel opgesteld. De bepalingen van dit besluit zullen 
voor het eerst van toepassing zijn bij het begin van het boekjaar dat ingaat na ~ 1 
december 1979. Vanaf dat boekjaar zullen de balans en de resultatenrekening van 
de ondemerning zonder toevoeging of weglating moeten voortvloeien uit de 
balans van de rekeningen, opgemaakt na het in overeenstemming brengen van de 
rekeningen met de gegevens van de inventaris (art. 5 K.B. 8 oktober 1976). 
Niet alle vennootschappen zijn verplicht hun jaarrekening op te stellen overeen
komstig de bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976. Wat de handelsvennoot
schappen betreft is het koninklijk besluit slechts van toepassing op de ven
nootschappen die jaarlijks gerniddeld meer dan 50 werknemers in dienst hebben 
of wier omzetcijfer, buiten de belasting over de toegevoegde waarde voor het 
jongste boekjaar hoger is dan 50 rniljoen frank of waarvan het balanstotaal bij het 
einde van het boekjaar hoger is dan 25 rniljoen frank ( cf. artikell2 van de wet van 
17 juli 1975). Hetvolstaat dat een vennootschap voldoet aan een dezer criteria 
opdat het K. B . van 8 oktober 197 6 op deze vennootschap van toepassing zou zijn. 
Dit werd bevestigd in een antwoord van de Minister van Economische Zaken op 
een parlementaire vraag van de Heer Gramme (zie: Bulletin van Vragen en 
Antwoorden- Senaat, Zitting 1976-1977, 28 december 1976, blz. 406). Op de 
vraag welk boekjaar in aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van 
de criteria inzake tewerkgesteld personeel, omzetcijfer en balans werd door de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen geantwoord dat rekening houdend 
met de band tussen de jaarrekening en het rekeningstelsel het boekjaar bedoeld in 
art. 12 W. 17 juli 1975 moet worden begrepen als doelend op het voorgaande 
boekjaar (zie: Bulletin van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, 1977, 
nr. 2, blz. 6). 
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Voor de vennootschappen die niet onderworpen zijn aan het K.B. van 8 oktober 
1976 geldt art. 77 van de Vennootschapswet zoals dit gewijzigd is na de afsluiting 
van dit overzicht in werkinggetreden Wet van 24 maart 1978 betreffende de 
openbaarmaking van de akten en van de jaarrekening van de handelsvennoot
schappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen. Het eerste lid van het nieuwe art. 77 
Venn.W. bepaalt dat de beheerders van deze vennootschappen elk jaar een 
inventaris opmaken, alsmede een jaarrekening opstellen. Wat de inventaris 
betreft gelden de algemene boekhoudkundige bepalingen van de wet van 17 juli 
197 5. De jaarrekening zelf moet bestaan uit een balans, een resultatenrekening en 
een toelichting, die een geheel vormen. Voor de opstelling van de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting zijn de betrokken vennootschappen niet 
gehouden aan enig schema. Zij kunnen zich evenwellaten inspireren door het 
schema van het K.B. van 8 oktober 1976, dat ook door deze vennootschappen 
mag worden gebruikt. 
Opmerking verdient dat het gewijzigde art. 77 Venn.W. van overeenkomstige 
toepassingisopdeP.V.B.A. (art.137Venn.W.,nieuw)endeCoop.V. (art.158 
Venn.W. nieuw). 
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 17 juli 1975 waaraan aile ven
nootschappen onderworpen zijn, moet de boekhouding al de verrichtingen, 
tegoeden en rechten van enigerlei aard bevatten alsmede de schulden, verplich
tingen en verbintenissen van enigerlei aard. De balans en de resultatenrekening 
zullen derhalve een volledig en getrouw beeld moeten geven van de toestand van 
de vennootschap. 

De verplichting een toelichting op te stellen is nieuw. De wet bepaalt niet welke 
gegevens daarin opgenomen moeten worden. Uit de definitie van de jaarrekening 
blijkt evenwel dat de toelichting samen met de balans en de resultatenrekening 
een geheel vormt. De toelichting maakt derhalve een essentieel bestanddeel uit 
van de jaarrekening en moet, naast een verklaring van een aantal gegevens die in 
de balans en de resultatenrekening zijn opgenomen, tevens vermeldingen bevat
ten die daarin niet voorkomen. De raad van beheer zal moeten oordelen welke 
gegevens in de toelichting moeten komen rekening houdend met de eigen aard 
van de activiteit van de vennootschap. Zullen daarin onder meer ook opgenomen 
worden een samenvatting van de waarderingsregels, een korte beschrijving van 
de staat van de immateriele activa alsmede de verhaalsrechten en de verbintenis
sen van de vennootschap. Het gewijzigde art. 77, derde lid Venn.W., bepaalt 
overigens dat de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor 
risico's en lasten moeten uitgevoerd worden volgens de door de beheerders 
vastgestelde waarderingsregels. Het lijkt aangewezen dat een samenvatting 
daama in de toelichting wordt opgenomen. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de Koning de criteria van art. 12 W. 17 juli 
1975 kan wijzigen en dat de wijziging kan verschillen naargelang van de inhoud 
van de uitvoeringsbesluiten van de wet, de rechtsvorm van de ondememing en de 
aard van haar economische activiteit (art. 12, tweede lid W. 17 juli 1975). De 
Koning kan derhalve de toepassingssfeer van het K.B. van 8 oktober 1976 
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uitbreiden tot andere vennootschappen. In de mate waarin de vennootschappen 
die nog niet onderworpen zijn aan het K.B. van 8 oktober 1976 hun jaarrekening 
afstemmen op de vereisten van dit koninklijk besluit zal een latere uitbreiding van 
de toepassingssfeer van het koninklijk besluit voor de betrokken vennootschap
pen geen te grote aanpassingen meer vereisen. 

Op basis van art. 73 van de wet van 30 juni 1975metbetrekkingtothetstatuutvan 
de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiele instellingen 
werd op 29 november 1977 een koninklijk besluit uitgevaardigd met betrekking 
tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen. Krachtens art. 2 van dit 
koninklijk besluit stellen de portefeuillemaatschappijen hun jaarrekening op 
overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976, mits enkele 
wijzigingen en aanpassingen. De portefeuillemaatschappijen mogen hun resul
tatenrekening opstellen overeenkomstig het schema gehecht aan het K.B. van 29 
november 1977. Dit schema verschilt voomamelijk hierdoor van de twee 
schema's volgens het K.B. van 8 oktober 1976 dat het geen subtotalen bevat die 
de bedrijfsresultaten, de financiele en de uitzonderlijke resultaten afzonderlijk 
vermelden. Zoals gepreciseerd in het verslag aan de Koning bij het besluit zal dit 
schema uitsluitend kunnen aangewend worden door de portefeuillemaatschap
pijen die louter als activiteit hebben het aanhouden van participaties in een of 
meer Belgische of buitenlandse filialen. Deze precisering is belangrijk omdat de 
na de afsluiting van dit overzicht in werkinggetreden Wet van 20 januari 1978 tot 
organisatie van de associatie der holdings bij de economische planning en tot 
wijziging van het statuut der portefeuillemaatschappijen een uitbreiding bepaald 
is van de toepassingssfeer vanhetK.B. nr. 64 van 10 november 1967 betreffende 
de organisatie van het statuut der portefeuillemaatschappijen en hun associatie bij 
de economische programmatie. Daarbij wordt de hoofdzakelijk financiele ac
tiviteit van de ondememing niet meer weerhouden als criterium voor de definitie 
van portefeuillemaatschappij. 
Het K.B. van 29 november 1977 voorziet eveneens in een verdere uitwerking van 
de rubriek ,financiele vaste activa" op het actief van de balans, alsmede een 
aanpassing van de punten 6 en 14 van de toelichting. V oor de portefeuille
maatschappijen werd ook de definitie van filiale en subfiliale aangepast in functie 
van de definitie weerhouden in het wetsontwerp tot organisatie van de associatie 
der holdings bij de economische planning en tot wijziging van het statuut der 
portefeuillemaatschappijen. Deze definitie is ongeveer gelijklopend met deze 
opgenomen in het K.B. van 8 oktober 1976. Zij regelt evenwel ook de hypothese 
waar een vennootschap in feite of in rechte onder de controle staat van een of meer 
andere vennootschappen die, te dien aanzien, in onderling overleg handelen. De 
betrokken vennootschap wordt dan als een filiale of subfiliale van ieder van deze 
vennootschappen beschouwd. 
M.b.t. het toezicht van de Bankcommissie op de jaarrekening der portefeuille
maatschappijen, zie Jaarverslag, 1976-1977, blz. 137 e.v. 

235. - OPENBAARMAKING VAN DE JAARREKENING- De vennootschappen die on
derworpen zijn aan het K.B. van 8 oktober 1976 moeten hun jaarrekening 
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openbaar maken overeenkomstig het schema gehecht aan dit K. B . De jaarreke
ning die ter griffie wordt neergelegd moet naast elke rubriek en onderrubriek 
waarin het schema voorziet de mecanografische nummers vermelden. 
Wordt evenwel overeenkomstig art. 9, tweede lid, van het besluit de benaming 
van een door een hoofdletter aangegeven rubriek of onderrubriek aangepast aan 
de eigen kenmerken van de activiteit, het vermogen, de opbrengsten en kosten 
van de onderneming dan wordt geen mecanografisch nummer vermeld naast de 
rubriek of onderrubriek waarvoor de omschrijving werd aangepast (artikel37 van 
het K.B. van 8 oktober 1976). De rekeningnummers moetep. niet worden ver
meld. Een post die zonder voorwerp is mag in de gepubliceerde balans en 
resultatenrekening worden weggelaten. Dit geldt eveneens voor vermeldingen in 
de toelichting indien deze van te verwaarlozen betekenis zijn. 

De vennootschappen naar buitenlands recht die in Belgie succursalen en bedrijfs
zetels hebben moeten een jaarrekening opstellen overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. van 8 oktober 1976. Het geheel van hun succursalen en bedrijfs
zetels in Belgie wordt daarbij als een onderneming beschouwd. De jaarrekening 
die krachtens artikel 198 Venn.W. moet worden gepubliceerd is deze van de 
buiten1andse vennootschap. De bepalingen van het K.B. van 8 oktober 1976 
gelden niet voor deze jaarrekening (zie Bulletin van de Commissie voor 
boekhoudkundige normen, 1977, nr. 1, blz. 7). 

De vennootschappen die voldoen aan de criteria bepaald in art. 39 van het K.B. 
van 8 oktober 1976 hebben de mogelijkheid een beknopte balans en resultaten
rekening te publiceren alsmede bepaalde vermeldingen niet in de toelichting op te 
nemen. Bij deze vennootschappen mag de gepubliceerde jaarrekening minder 
gedetailleerd zijn dan die welke intern moet worden opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het koninklijk besluit. Op de vraag welk boekjaar dient in acht 
genomen te worden voor de toepassing van de in artikel 39 van het koninklijk 
besluit bepaalde criteria inzake tewerkgesteld personeel, omzetcijfer en balan
stotaal werd door de Commissie voor boekhoudkundige normen geantwoord dat 
hier het boekjaar aan het einde waarvan de te pub1iceren jaarrekening wordt 
opgesteld bedoeld is (zie, Bulletin van de Commissie voor boekhoudkundige 
normen, december 1977, nr. 2, blz. 13). 
De vennootschappen die niet onderworpen zijn aan het K.B. van 8 oktober 1976 
zijn voor de publikatie van hun jaarrekening niet door een bijzonder schema 
gehouden. Rekening houdend met de basisprincipes inzake boekhouding van de 
Wet van 17 juli 1975 waaraan alle vennootschappen onderworpen zijn zullen de 
balans en de resultatenrekening evenwel uitvoeriger moeten zijn dan dit bij de 
meeste vennootschappen tot nu toe het geval was. Bovendien moeten de betrok
ken vennootschappen tevens een toelichting publiceren (zie het nieuw art. 80 
gew. bij W. 24 maart 1978). Voorde publikatie van dejaarrekening kunnen deze 
vennootschappen zich Iaten inspireren door het schema van het K.B. van 8 
oktober 1976 (zie boven nr. 234). 

De portefeuillemaatschappijen publiceren hun jaarrekening overeenkomstig het 
schema volgens het K.B. van 8 oktober 1976. Zij kunnen evenwel voor de 
resultatenrekening opteren voor een aangepast schema en moeten bepaalde pos-
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. ten van de balans en de toelichting verder onderverdelen (zie K.B. 29 november 
1977 met betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen en de 
bespreking hiervan boven nr. 234). Overeenkomstig art. 73 van de wet van 30 
juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiele instellingen werd door art. 3 K.B. 29 november 1977 
aan de Bankcommissie de bevoegdheid verleend om in bijzondere gevallen een 
afwijking te verlenen van de bepalingen van dit koninklijk besluit. Zo zal de 
Bankcommissie de portefeuillemaatschappijen onder meer kunnen vrijstellen van 
de publikatie van het omzetcijfer in de resultatenrekening indien zij dergelijke 
gegevens in hun geconsolideerde rekening verstrekken (zie Verslag aan de 
Koning dat het K.B. van 29 november 1977 voorafgaat). 

Krachtens art. 42 van de wet van 30 juni 1975 zijn alle banken, ongeacht hun 
vennootschapsvorm tot bekendmaking van hun balans en winst- en verliesreke
ning in de bijlagen van het Staatsblad gehouden. De Bankcommissie kan terzake 
afwijkingen verlenen (Jaarverslag, 1974-1975, blz. 18; 1975-1976, blz. 32 
e.v.). 

De wijze van openbaarmaking van de jaarrekening wordt aanzienlijk gewijzigd 
door de, na de afsluiting van dit overzicht inwerkinggetreden Wet van 24 maart 
1978 betreffende de openbaarmaking van de akten en van de jaarrekening van de 
handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechts
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen zal zijn goedgekeurd. 
Zij voert een eenvormig regime in voor de openbaarmaking van de jaarrekening 
van de N. V., de P. V. B. A. en de Coop. V. De jaarrekening moet worden neerge
legd ter griffie. Een mededeling hiervan wordt bekendgemaakt in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad. Samen met de jaarrekening moeten een aantal stukken 
worden neergelegd. Nieuw is daarbij de verplichte neerlegging samen met de 
jaarrekening van de conclusie van het verslag van de commissarissen, en in 
voorkomend geval, die van het verslag van de commissaris-revisor of van de 
commissarissen-revisoren alsmede van een stuk waarin de bedragen zijn opge
nomen van de schulden gewaarborgd door de Belgische overheid, de openbare 
schulden jegens fiscale besturen en jegens de R.S.Z. en de kapitaal- of interest
subsidies uitbetaald of toegekend door openbare besturen of instellingen, voor 
zover deze bedragen niet afzonderlijk in de jaarrekening worden vermeld. 

De griffier zendt een afschrift van de jaarrekening alsmede van de daarmee samen 
neergelegde stukken aan de Nationale Bank van Belgie (balanscentrale). De 
openbaarmaking van de jaarrekening wordt dan verzekerd door de griffier van 
zodra de jaarrekening werd neergelegd in het vennootschapsdossier alsmede door 
de Nationale Bank. 

Tijdens de bestudeerde periode werd in een vonnis van de rechtbank te Hoei het 
belang onderstreept van de openbaarmaking van de jaarrekening voor derden die 
met de vennootschap hebben gehandeld. Zo werd geoordeeld dat de beheerders 
aansprakelijk zijn tegenover de schuldeisers wanneer zij (nadat de algemene 
vergadering niet tot vervroegde ontbinding had besloten overeenkomstig artikel 
103 Venn.W.) nalaten de balans openbaar te maken waaruit het aanzienlijke 
verlies van de vennootschap moest blijken. Op grond van zulke openbaarmaking 
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zouden de financiele instellingen de derden zeker afgeraden hebben transacties 
met die vennootschap aan te gaan. 

Het feit dat de schuldeiser nagelaten heeft enige informatie in te winnen omtrent 
de vennootschap met welke hij voor het eerst voomemens is een belangrijke 
overeenkomst aan te gaan werd hem als eigen fout toegerekend, zodat hij voor een 
derde aansprakelijk bleef voor de geleden schade (Rb. Hoei, 23 mei 1973, 
R.P.S., 1974, nr. 5806, blz. 177). 

236. - w AARDERINGSREGELS- De beheerders van een portefeuillemaatschappij 
werden vervolgd op grond van valsheid gepleegd in de balans we gens overwaar
dering van de participaties die door deze vennootschap werden aangehouden in 
haar filialen in Chili en Argentinie. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat, 
bij gebrek aan een vaststaande wettelijke regel terzake, het aan de raad van beheer 
van de vennootschap toekomt de waarderingsregels vast te stellen. De waarderin
gsregels moeten worden vastgesteld met voorzichtigheid, oprechtheid en goede 
trouwe alsmede op een beredeneerde wijze. In onderhavig geval hadden de 
beheerders de betrokken participaties in de balans opgenomen voor hun inves
teringswaarde. De gerechtelijke experten waren daarentegen van oordeel dat de 
waardering van de participaties moest geschieden in functie van het netto-actief 
van de filialen en rekening houdend met de koers van de verschillende zuid-ame
rikaanse munten op het ogenblik van de opstelling van de balans van de Belgische 
moedervennootschap. Het Hof stelde vast dat deze laatste methode niet de enige 
waarderingsmethode was en dat de beheerders op redelijke wijze hadden kunnen 
besluiten tot een waardering op basis van de investeringswaarde, die sinds vele 
jaren ongewijzigd was gebleven en die overigens overeenstemde met de wer
kelijke waarde van het vermogen van de zuid-amerikaanse filialen (Brussel, 29 
januari 1969, R.P.S., 1969, nr. 5482, blz. 100; - zie ook Van Ryn-Van 
Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, blz. 414). 

Deze beslissing moet worden beaamd in het licht van de nieuwe boekhoudkun
dige wetgeving. Art. 15 van het K.B. van 8 oktober 1976 bevestigt de verant
woordelijkheid van de raad van beheer voor het bepalen van de waarderingsre
gels. De waarderingen moeten beantwoorden aan de normen van voorzichtig
heid, oprechtheid en goede trouw (art. 19). In het koninklijk besluit wordt niet 
uitdrukkelijk gesteld dat de waardering moet geschieden op een beredeneerde 
wijze. Dit laatste vloeit evenwel voort uit het feit dat de beheerders waarderings
regels moeten opstellen. De beheerders moeten aldus op een beredeneerde wijze 
de door hen aangewende oplossingen kunnen verantwoorden. Het beredeneerd 
karakter van de gevolgde waarderingsmethode zal door de rechtbanken kunnen 
worden beoordeeld (zie ook, VanRyn-Heenen, I, tweede druk, 1976, nr. 73, blz. 
91;- Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B, 
1973, blz. 415;- zie echter Cass., 12 november 1957, Pas., 1958, I, 234, 
waarin ten onrechte werd geeist dat de waardering bovendien , ,juist'' moet zijn). 

De waarderingsregels moeten worden vastgelegd in het inventarisboek. Een 
samenvatting ervan moet worden gegeven in de toelichting bij de jaarrekening 
(art. 15). Afwijkingen van de waarderingsregels moeten worden vermeld en 
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verantwoord in de toelichting (art. 16 en 17). 
Participaties moeten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffings- of inbreng
pri js ( artikel20). Voor de participaties wordt tot waardevermindering overgegaan 
ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toe
stand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de 
participaties of de aandelen worden aangehouden (art. 29). Hierbij zal de 
beurskoers van de betrokken effecten slechts een aspect zijn in de beoordeling, 
naast andere elementen. Participaties mogen worden geherwaardeerd wanneer ze 
ten aanzien van hun aanschaffingswaarde een vaststaande en blijvende meer
waarde vertonen (art. 34). 

237. - AVAL - ORDEREKENINGEN - In dezelfde zaak werd aan de beheerders 
tevens verweten dat zij hadden nagelaten om - tenminste in een rubriek ,or
derekeningen'' -melding te maken van het a val dat door de vennootschap werd 
gegeven als waarborg voor de terugbetaling van twee leningen op korte termijn 
die door bankinstellingen waren toegestaan aan de Chileense filiale. Uit de tekst 
zelf van het arrest kan niet worden opgemaakt of het ging om een aval in de 
technische betekenis van het woord, met name een verbintenis uit een wisselbrief 
of een orderbriefje, dan wei om een civielrechtelijke borgtocht (Zie hierover: 
A.P.R., Tw. Wisselbrief en orderbriefje, door J. Rouse, I, nr. 904 e.v., biz. 273 
e.v.). Het Hof merkt op dat de schuld die uit een aval kan ontstaan slechts een 
, ,eventuele" schuld is die dan ook niet moet worden opgenomen in het passief 
van de balans. Wat de orderekeningen betreft deze behoren niet tot de vermel
dingen die overeenkomstig art. 77 Venn.W. in de balans moeten worden opge
nomen. De vervaldag van de verbintenissen van de vennootschap waartoe het 
a val behoort en die in de orderekeningen worden opgenomen is facultatief en niet 
bij de wet opgelegd. Deze uitspraak kan niet worden bijgetreden. Krachtens 
artikel 77 Venn. W. moeten de verbintenissen van de vennootschappen minstens 
opgenomen worden in de bijlage bij de inventaris. 

Art. 3 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de 
jaarrekening van de ondememingen bepaalt dat de boekhouding van de rechts
personen al hun verrichtingen, tegoeden en rechten van enigerlei aard moet 
bevatten evenals al hun schulden, verplichtingen en verbintenissen van enigerlei 
aard. Wat dejaarrekening betreft bepaalt art. 14 vanhetK.B. van 8 oktober 1976 
dat in de toelichting per categorieen moeten worden vermeld de verbintenissen en 
verhaalsrechten die voortvloeien uit persoonlijke of zakelijk zekerheden gesteld 
tot waarborg van schulden ofverbintenissen van derden. Dit beantwoordt aan een 
reeds door vele ondememingen gevolgde praktijk (Zie ook: Aanbevelingen 
omtrent de door de vennootschappen gepubliceerde voorlichting, opgesteld door 
een werkgroep onder voorzitterschap van de Heer Oleffe, onder de auspicien van 
de Bankcommissie; - artikel 11 van het gewijzigde voorstel van een vierde 
richtlijn inzake de jaarrekeningen van kapitaalvennootschappen;- De Staercke, 
J., La comptabilite des engagements non exprimes dans les comptes, in: La 
comptabilite et le droit, Commission droit et Vie des Affaires, Seminaire 1973, 
1974, biz. 231 e.v.). 
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Tot de verbintenissen van de vennootschap behoort eveneens het aval dat door een 
vennootschap werd gegeven tot waarborg van de schuld van een filiale. Van het 
bedrag waarvoor aval werd gegeven moet bovendien melding worden gemaakt in 
punt 6 van de toelichting, aangezien het aval werd gegeven tot zekerheid van de 
schuld van een verbonden onderneming. Indien het gevaar bestaat dat de ven
nootschap waarvoor het aval werd gegeven onvermogend wordt zal tevens een 
provisie moeten worden gevormd overeenkomstig art. 19, vijfde lid, c. Daarvan 
zal dan bovendien melding worden gemaakt in punt 11, b, van de toelichting. Het 
ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rekeningstelsel voorziet in de 
klasse 0 een afzonderlijke rekening voor de verbintenissen die voor de onderne
ming voortvloeien uit wissels in omloop, door haar getrokken, geendosseerd of 
geavalleerd. 

238. - AFSCHRIJVINGEN - Overeenkomstig het oude art. 77, tweede lid 
Venn.W. (v66r de wet van 24 maart 1978) maken de beheerders de balans en de 
winst- en verliesrekening op waarin de nodige afschrijvingen moeten worden 
aangebracht. In een arrest van het Hof van Beroep van Brussel werden de 
beheerders die werden vervolgd uit hoofde van valsheid gepleegd in de balans 
omdat zij hadden nagelaten de nodige afschrijvingen te verrichten zoals voorzien 
door art. 77, tweede lid Venn.W. vrijgesproken. Na eerst vastgesteld te hebben 
dat de geboekte bedragen een vals beeld van de werkelijkheid gaven besliste het 
Hof dat de door de gerechtelijke expert voorgestelde boekingswijze tot andere 
bedragen leidde die eveneens verdedigbaar waren. De betrokken afschrijvingen 
waren volgens het Hof vatbaar voor verschillende redelijke appreciaties (Brussel, 
5 november 1969, R.P.S., 1970, nr. 5558, blz. 103). In de mate waarin deze 
uitspraak de beheerders die werden vervolgd wegens valsheid gepleegd in de 
balans vrijspreekt omdat de betrokken afschrijvingen voor verschillende redelijke 
appreciaties vatbaar waren, ook al gaven de in de balans opgenomen bedragen een 
manifest verkeerd beeld van de werkelijkheid, kan het besproken arrest niet 
worden gevolgd (In dezelfde zin: Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de juris
prudence- Les societes commerciales, R. Crit. J.B., 1973, blz. 417). De 
afschrijvingen moeten op beredeneerde wijze worden toegepast. Aan deze voor
. waarde is niet voldaan indien de in de balans opgenomen bedragen kennelijk 
onjuist zijn. 
In een arrest van het Hof van Beroep te Luik werden de beheerders aansprakelijk 
gesteld wegens het niet-doorvoeren van de nodige afschrijvingen ten einde een 
aanzienlijk verlies van het boekjaar niet tot uiting te laten komen. Het Hof 
bevestigt de regel dat de beheerders verantwoordelijk zijn voor het opstellen van 
de balans en dat zij hun taak slechts aan anderen kunnen overdragen onder hun 
verantwoordelijkheid. Deze uitspraak staat in schril contrast met het zoeven 
besproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarin ten onrechte als een 
der overwegingen voor de vrijspraak van de beheerders werd aanvaard dat het 
opstellen van de balans was toevertrouwd aan een fiscaal raadgever van de 
vennootschap en dat in het kader van de taakverdeling in de raad van beheer geen 
enkele beheerder in het bijzonder was belast met het toezicht op de boekhouding 
en het opstellen van de balans. 
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In het arrest van bet Hof van Beroep te Luik wordt tevens gesteld dat de 
beheerders die hebben nagelaten de nodige afschrijvingen te verrichten geen goed 
verweer kunnen vinden in het feit dat bepaalde vennootschappen om fiscale 
redenen de afschrijvingen opdrijven indien tijdens het boekjaar aanzienlijke 
winsten werden geboekt en deze verminderen indien de vennootschap tijdens bet 
boekjaar verliezen geleden heeft (Luik, 1 december 1969, R.P.S., 1971, nr. 
5658, blz. 280; voor een uitvoerige bespreking van dit arrest, zie boven nrs. 191 
e.v.). Tenslotte werd in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Char
leroi herhaald dat de nodige afschrijvingen ook moeten worden doorgevoerd 
indien de vennootschap verlieslijdend is. In casu werden vanaf het boekjaar 
1966-1967 geen afschrijvingen meer doorgevoerd ook al bestond er een afschrij
vingsplan en werd tot 1966 op basis van dit plan afgeschreven. De commissaris
revisor die bet ontbreken van de afschrijvingen had vastgesteld had hierover geen 
enkele opmerking gemaakt aan de raad van beheer of aan de algemene vergade
ring (Kh. Charleroi, 12 oktober 1976,R.P.S., 1976, nr. 5907, blz. 152;-dit 
arrest, wordt uitvoeriger besproken, boven nrs. 191 e.v.). 

Het K.B. van 8 oktober 1976 legt een aantal beginselen vast in verband met de 
afschrijvingen. In art. 12 worden de afschrijvingen gedefinieerd als waardecor
recties , ,met betrekking tot oprichtingskosten en tot immateriele en materiele 
vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, teneinde hetzij het bedrag van 
deze oprichtingskosten en van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskos
ten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of 
gebruiksduur, hetzij deze kostenten laste te nemen op bet ogenblik waarop zij 
worden aangegaan". In hetzelfde artikel worden als , waardeverminderingen" 
aangemerkt , ,de waardecorrecties op de aanschaffingswaarde van de andere 
actiefbestanddelen (financiele vaste activa, vorderingen, voorraden, the
sauriebeleggingen en beschikbare waarden) ,om rekening te houden metal dan 
niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het 
boekjaar''. Op de balans verschijnt de netto-waarde van de betrokken activa wat 
betekent dat de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden 
afgetrokken van de actiefposten waarop zij betrekking hebben. 

De verantwoordelijkheid van de raad van beheer voor het doen van de nodige 
afschrijvingen wordt uitdrukkelijk bevestigd. Afschrijvingen en waardever
minderingen moeten stelselmatig worden gevormd op basis van de regels bepaald 
door de raad van beheer. Deze regels worden vastgelegd in bet inventarisboek en 
samengevatin de toelichting (art. 15 en art. 19, tweede lid). De afschrijvingen en 
waardeverminderingen moeten beantwoorden aan de normen van voorzichtig
heid, oprechtheid en goede trouw. Zij mogen niet afhangen van het resultaat van 
bet boekjaar (art. 19, eerste en tweede lid). De afschrijvingen en waardever
minderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking 
hebben. Voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridi
sche kenmerken mogen globale afschrijvingen of waardeverminderingen worden 
geboekt ( artikel 18, eerste en tweede lid). 

Tenslotte gelden bijzondere regels voor bepaalde categorieen goederen (zie de 
art. 28, 29 § 2, 30, 31 en daarbij aansluitend art. 19, zesde lid). 
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Met de fiscale reglementering werd onder andere rekening gehouden in art. 28, § 
2 waarin bepaald is dat overeenkomstig de fiscale bepalingen terzake een versneld 
afschrijvingsplan mag worden toegepast. Anderzijds wordt in hoofdstuk II van de 
bijlage bij het K.B. van 8 oktober 1976 bepaald dat onder de rubriek ,vrijgestelde 
reserves" tevens moeten worden opgenomen de afschrijvingen die geboekt 
werden op materiele of immateriele vaste activa, voor zover ze gevestigd zijn op 
een basis die hoger is dan de aanschaffingsprijs van die activa, wanneer de 
afschrijving op die verhoogde basis in fiscaal opzicht een aftrekbare last is. Deze 
laatste bepaling werd ingelast bij K.B. van 27 december 1977 tot wijziging van 
hetK.B. van 8 oktober 1976 omrekening tehoudenmetde wet van 29 november 
1977 tot invoering van tijdelijke fiscale ontheffingen om de prive-investeringen te 
bevorderen (Staatsblad, 9 december 1977, blz. 14542) die onder zekere voor
waarden een fiscale afschrijving toelaat op een basis die hoger is dan de aanschaf
fingswaarde van de betrokken activa . 

. 239, - V ALSHEID IN DE BALANS- OPLICHTING- Hij die door gebruik te maken van 
een valse balans andere personen beweegt tot inschrijving op een kapitaalver
hoging van een vennootschap waarin hij rechtstreeks belang heeft, maakt zich 
schuldig aan oplichting (Cass., 23 februari 1976, Pas., 1976, I, 697; R.P.S., 
1977, nr. 5956, blz. 229, met concl. A. Ballet; voorziening verworpen tegen: 
Brussel, 15juni 1975,R.P.S., 1977, nr. 5957, blz. 247). 

In onderhavig geval was valsheid in de balans gepleegd door het opblazen van 
zekere posten van het actief en het onderwaarderen van bepaalde posten op het 
passief van de balans, ten einde aldus het boekjaar met een positief sal do te doen 
eindigen terwijl er in feite aanzienlijke verliezen werden geleden. De betrokken 
beheerders hadden de balans vervalst ten einde zekere personen ertoe aan te zetten 
in te schrijven op een wettelijk voorgeschreven kapitaalverhoging waarna zij zelf 
hun aandelen in de vennootschap verkochten. Het bedrieglijk oogmerk bleek 
volgens het Hof voldoende uit de bedoeling van de beheerders om zich andermans 
eigendom toe te eigenen. De overtuiging bij de beheerders dat de operatie 
tenslotte toch nog zou kunnen slagen deed daarbij niets terzake. 

240. - DEBANKCOMMISSIEENDEJAARREKENING VAN DE ONDERNEMINGEN- Omwille 
van het belang voor een correcte informatie van het publiek heeft de Bank
commissie zich reeds vroeg beziggehouden met de opstelling en de voorstelling 
van de jaarrekening. Haar mogelijkheden waren echter beperkt bij gebrek aan 
wettelijke bepalingen terzake. Anderzijds lieten de wettelijke bevoegdheden 
inzake de openbare uitgifte van effecten de Bankcommissie niet toe een 
boekhoudkundig recht uit te werken. In afwachting van een hervorming van de 
vennootschapswetgeving werd door de Bankcommissie een werkgroep opgericht 
onder het voorzitterschap van de Heer Oleffe belast met de opstelling van een 
gedragscode met betrekking tot de door de ondememingen te verstrekken inlich
tingen. De resultaten van deze werkgroep werden opgenomen in een brochure 
, ,Aanbevelingen omtrent de door de vennootschappen gepubliceerde voorlich
ting''. Deze brochure bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de jaarreke-
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ningen en de jaarverslagen, de voorlichtingen over de verbonden ondernemingen 
en de periodieke en occasionele voorlichting. 

De Bankcommissie heeft tevens een grate rol gespeeld bij het ontwerpen van de 
wet van 17 juli 1975 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1976. Vermits zij het 
secretariaat waarneemt van de krachtens artikel14 van de wet opgerichte Com
missie voor boekhoudkundige normen (art. 8 van het K.B. van 21 oktober 1975 
houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen) zal zij 
ook aktief betrokken blijven bij de uitwerking van een boekhoudkundig recht in 
Belgie. 

Reeds voor de tot standkoming van het K.B. van 8 oktober 1976 heeft de 
Bankcommissie gewezen op het belang van de vermelding van de verbintenissen 
van een vennootschap op grond van langlopende overeenkomsten voor leasing in 
de jaarrekening of in de verklarende nota's. Zij heeft daarbij ook concrete 
aanwijzingen gegeven over de wijze waarop de desbetreffende goederen dienen te 
worden weergegeven aan de zijde van de leasinggever en van de leasingnemer 
(Bankcommissie,Jaarverslag 1970-71, blz. 158 e.v.; 1973-1974, blz. 66;-zie 
ookK.B. van 8 oktober 1976: art. 26 enHoofdstukl van de bijlage, rubrieken III 
E van het actief en VIII D van het passief in de balans en punt 4 van de 
toelichting). 

De Bankcommissie heeft ook de publikatie aanbevolen van maatschappelijke 
rekeningen per aandeel (micro-balansen) in het prospectus of in het verslag aan de 
algemene vergadering. Het is de bedoeling daarbij naast de balans en de resul
tatenrekening, die een globaal overzicht geven van de toestand van de ven
nootschap, het bedrag per uitgegeven aandeel weer te geven van de posten die de 
aandeelhouders in het bijzonder interesseren, met name het kapitaal, het eigen 
vermogen, de voornaamste bestanddelen van de resultatenrekening, de winst en 
het dividend (Bankcommissie, Jaarverslag 1972-1973, blz. 156 e.v.). 

241. - GECONSOLIDEERDE JAARREKENING- Het koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 betreffende de jaarrekening van de ondernemingen bevat geen regeling voor 
de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening. Toch werden enkele stappen 
gezet in de richting van een grotere doorzichtigheid van concemverhoudingen. 

Participaties in en vorderingen op verbonden ondememingen en ondernemingen 
waarmee een participatieverhouding bestaat moeten in de balans worden ver
meld, terwijl schulden tegenover deze ondernemingen alsmede de zakelijke en 
persoonlijke zekerheden die door of aan deze ondememingen worden verstrekt in 
de toelichting moeten worden gespecificieerd. Bovendien moeten in de toelich
ting een lijst van de door de onderneming rechtstreeks aangehouden participaties 
worden opgenomen met een aantal gegevens betreffende elk der vennootschap
pen waarmee een participatie wordt aangehouden. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de te verstrekken inlichtingen steeds 
betrekking hebben op concemverhoudingen in dalende lijn en niet in stijgende 
lijn. Zo zal een dochtervennootschap in de toelichting geen gegevens moeten 
opnemen betreffende haar moedervennootschap. 
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Uit de definitie van verbonden ondememingen in Roofdstuk II van de bijlage bij 
het besluit blijkt dat in het geval waarin een natuurlijke persoon- niet-handelaar 
een meerderheidsparticipatie bezit in verschillende vennootschappen deze laatste 
niet als verbonden ondememingen kunnen worden beschouwd in de zin van het 
besluit noch ten opzichte van elkaar noch ten opzichte van de natuurlijke persoon 
- niet-handelaar. Dit is een gevolg van het feit dat het besluit bij de definitie van 
verbonden ondememingen aanleunt bij het begrip filiale en dit laatste op zijn 
beurt steunt op het begrip ondememing terwijl een natuurlijke persoon - die 
geen handelaar is - niet geldt als ondememing in de zin van artikel 1 van de wet 
van 17 juli 1975. 
In art. 11 van de Wet van 17 juli 1975 werd aan de Koning de bevoegdheid 
gegeven om de ondememingen te verplichten tot het opmaken en bekend maken 
van geconsolideerde rekeningen en regels vast te stellen met betrekking tot die 
rekeningen. In de loop van de parlementaire voorbereiding van de wet werd door 
de Regering het voornemen te kennen gegeven om zich terzake te laten leiden 
door de tekst die op dat ogenblik in voorbereiding was bij de Europese Ge
meenschappen. Ondertussen werd door de Commissie van de Europese Ge
meenschappen op 4 mei 1976 bij de Raad een voorstel ingediend voor een 
zevende richtlijn inzake de concernjaarrekening (Bull. E.G., Suppl. 9176). 

In Belgie hebben verschillende vennootschappen zonder te wachten tot het 
opstellen en het publiceren van een geconsolideerde jaarrekening wettelijk wordt 
verplicht, de gewoonte aangenomen om naast hun eigen jaarrekening ook een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren. 

De Bankcommissie heeft dat stelselmatig aanbevolen bij het onderzoek van 
dossiers ter voorbereiding van een open bare uitgifte. Wegens het grote be lang van 
een geconsolideerde jaarrekening voor de informatie van de aandeelhouders en 
het publiek in het algemeen over de structuur van de groep eist deB ankcommissie 
dat hier dezelfde regels worden toegepast inzake gestrengheid, duidelijkheid, 
voorzichtigheid en oprechtheid als bij de opstelling van een eigen jaarrekening. 
Daarom moeten de commissarissen-revisoren zich ervan vergewissen dat deze 
vereisten werden nagekomen en moeten zij zich in hun verslag aan de algemene 
vergadering zowel over de geconsolideerde rekening als over de eigen jaarreke
ning uitspreken. 

Ret Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft terzake op 30 juni 1976 ten behoeve van 
zijn leden twee normen bepaald. De eerste vermeldt de voorwaarden waaraan het 
toepassingsgebied en de modaliteiten van de consolidering moeten beantwoorden 
opdat de geconsolideerde staten door de bedrijfsrevisor kunnen worden gecertifi
. ceerd. De tweede heeft be trekking op de verslaggeving door de revisor over de 
geconsolideerdejaarrekening (Bankcommissie,Jaarverslag 1975-1976, blz. 111 
e.v.;- Verslag aan de Koning voor het K.B. van 29 november 19,77, Belgisch 
Staatsblad, blz. 15057). 
Ret K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening der por
tefeuillemaatschappijen, genomen in uitvoering van het art. 73 van de wet van 30 
juni 1975 met betrekking tot het statuut van de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiele instellingen, legt in art. 4 aan de portefeuille-
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maatschappijen de verplichting op naast hun maatschappelijke rekening een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren, bestaande uit een 
geconsolideerde balans, een geconsolideerde resultatenrekening en een toelich
ting. In de toelichting moeten onder meer de vennootschappen worden vermeld 
wier rekening in de geconsolideerde rekening werd opgenomen, de lijst van de 
participaties die in de geconsolideerde rekening werden gewaardeerd volgens de 
equivalentieberekening, de criteria voor consolidering of toepassing van de 
equivalentieberekening alsmede de methoden aangewend voor het opstellen van 
de geconsolideerde rekening. 

De verplichting tot opstelling en publikatie van een geconsolideerde jaarrekening 
geldt vanaf de jaarrekening afgesloten op 30 juni 1978. De Bankcommissie kan 
evenwel de portefeuillemaatschappijen vrijstellen van de publikatie van een 
geconsolideerde rekening indien zij een andere vorm van groepsrekening bekend 
maken. 
In het Verslag aan de Koning wordt gepreciseerd dat onder deze andere vormen 
van groepsrekening onder meer kunnen gelden de equivalentieberekening (equity 
methode), de deel-concernjaarrekening en de publikatie van de balansen van 
filialen of sub-filialen in bijlage bij de balans van de portefeuillemaatschappijen. 
Elke portefeuillemaatschappij dient haar eigen systeem uit te bouwen onder het 
toezicht van haar commissaris-revisor en de Bankcommissie. Het Verslag aan de 
Koning vermeldt ook enkele technische problemen die terzake nog moeten 
worden opgelost. Het koninklijk besluit voorziet aldus in geen algemene regels 
inzake consolidering omdat de ervaring van de Belgische vennootschappen, de 
commissarissen-revisoren en de Bankcommissie op dit gebied nog te beperkt is. 
In ieder geval zullen richtlijnen kunnen worden gevonden in de normen van het 
, ,International Accounting Standards Committee''. Deze norm en mogen worden 
beschouwd als het goede gebruik terzake. 

AFDELING7 

KAPITAAL- AANDELEN EN ANDERE STUKKEN VAN DE N.V. 

242. - VERLIEs VAN HET KAPITAAL- Ingeval de helft van het maatschappelijk 
kapitaal is verloren gegaan moeten de beheerders volgens art. 103 Venn.W. een 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, die, met naleving van de 
regels omtrent statutenwijziging, tot vervroegde ontbinding kan besluiten. 

Dit verlies moet niet blijken uit de jaarlijkse balans die door de algemene 
vergadering is goedgekeurd. Het verlies kan ook anders m.n. uit een tussentijdse 
staat blijken. Een tussentijdse staat moet krachtens art. 65, tweede lid Venn.W. 
(zoals dit in 1953 gewijzigd is) ten minste ieder semester door het bestuur worden 
opgemaaktten behoeve van de commissaris(sen). Wordt op grond van zulke staat 
of op welke andere gronden ook vastgesteld dat het in art. 103 bedoelde verlies 
geleden is, dan onstaat de verplichting tot een bijeenroepen van de buitengewone 
algemene vergadering (Passelecq, nr. 3214, blz. 461;- Fredericq, V, nr. 612, 
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blz. 847 ;-VanRyn, I, eerstedruk, nr. 864, blz. 514;-anders: Wauwermans, 
nr. 910, blz. 560;-Gilson, F. ,Les modificationsauxstatuts, nr. 192, blz. 288). 

Terecht is beslist dat het geleden verlies bleek uit een ontwerp van balans dat door 
de beheerders was opgemaakt, maar waaromtrent geen akkoord bereikt was 
omdat beweerd was dat het verlies nog aanzienlijker was dan de helft. 

Op vordering van een aandeelhouder werd de bijeenroeping van een buiten
gewone algemene vergadering bevolen volgens art. 103 Venn.W. (Kh. Luik, 2 
november 1971,l.T., 1972, blz. 359;B.R.H., 1972, blz. 49;1. Liege, 1971-72, 
blz. 85;R.P.S., 1972, nr. 5863, blz. 226;R. Not. B., 1972, blz. 263). 

243. - De besproken verplichting een buitengewone algemene vergadering 
bijeen te roepen om na verlies van de helft van het kapitaal over het vraagstuk van 
de vervroegde ontbinding te beraadslagen, bestaat slechts eenmaal (VanRyn, I, 
eerste druk, nr. 864, blz. 514; -Resteau, IV, nr. 1816, blz. 70). 

Maar het is wel aangeraden zolang die toestand duurt voor elke latere vergadering 
de vraag in de agenda aan te kondigen (Passelecq, nr. 3218, blz. 461). 

Bereikt het verlies echter de drie vierden dan moet opnieuw een bijzondere 
algemene vergadering bijeengeroepen worden. Ook die verplichting bestaat 
slechts eenmaal (Resteau, IV, nr. 1817, blz. 71). 

Terecht is beslist dat wanneer de algemene vergadering, die overeenkomstig art. 
103 Venn.W. beraadslaagd had, niet tot de voorgestelde vervroegde ontbinding 
had besloten en nieuwe beheerders had benoemd, deze laatsten niet verplicht zijn 
een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Zij kunnen in 
voorkomend geval wel aansprakelijk gesteld worden indien de balans waaruit het 
geleden verlies moet blijken niet openbaar gemaakt hebben (Rb. Hoei, 23 mei 
1973, R.P.S., 1974, nr. 5806, blz. 177). 

244. - De beheerders die in art. 103 Venn.W. bepaalde verplichting niet 
nakomen, zijn wegens die overtreding van de vennootschappenwet hoofdelijk 
aansprakelijk voor de uit hun verzuim ontstane schade (art. 62, tweede lid 
Venn.W.;- zie boven nr. 197). 

De nakoming door de beheerders van de in art. 103 Venn. W. bepaalde verplich
ting ontslaat ze niet van de bij art. 440 Fall.W. verplichting aangifte te doen van 
het feit dat de vennootschap opgehouden heeft te betalen. 

Onverminderd hun facultatieve strafrechtelijke veroordeling overeenkomstig art. 
574, 4° Faill.W. (vgl. Brussel, 18 april1956, J.T., 1956, blz. 513), kunnen zij 
wegens die overtreding van de wet uit onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld 
worden tegenover de schuldeisers (zie hoven nr. 200). 
Het feit dat de zaakvoerders van een P.V.B.A. of de beheerders van een N.V., 
nadathetkapitaalin de zin van art. 103 en 140 Venn.W. verloren was gegaan, de 
zaken voortzetten, zonder de algemene vergadering bijeen te roepen, door zich 
persoonlijk borg te stellen voor haar schulden of die te betalen, kan een element 
zijn naast andere om vast te stellen dat die personen onder het mom van hun 
vennootschap in werkelijkheid voor eigen rekening hadden handel gedreven. Na 
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bet faillissement van die vennootschap worden zij persoonlijk failliet verklaard 
(Kh. St.-Niklaas, 18 februari 1964, R.P.S., 1968, nr. 5401, blz. 21;- Brussel, 
2april1968,B.R.H., 1969, blz. 426;R.P.S., 1970, nr. 5594, blz. 228;-M.b.t. 
de doorbraak van aansprakelijkheid na faillissement, zie hoven nr. 132). 

245. - Afgezien van de mogelijke aansprakelijkheid van de beheerders of 
zaakvoerders, die hun verplichtingen in geval van aanzienlijke verliezen niet 
nakomen, kunnen nog andere rechtsgevolgen verbonden worden aan bet voort
zetten van een ondernerning die te grote verliezen geleden heeft. 

Zo is beslist dat de omstandigheid dat een P.V.B.A. haar bedrijvigheid verder 
voerde nadat haar vermogen een waarde van minder dan 200.000 Fr. vertegen
woordigde, een van de gronden was om bet verzoek om gerechtelijk akkoord te 
weigeren (Kh. Verviers, 29 mei 1969, B.R.H., 1970, blz. 656). 

246. - TERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE UITGEKEERDE DIVIDEND EN- Dividen
den mogen zoals bekend slechts uitgekeerd worden indien zij genomen zijn uit de 
werkelijke en beschikbare winst. 

Nadat uitkeringen (waarschijnlijk tussentijdse dividenden) waren gedaan in strijd 
met die regel van kapitaalbescherming, vorderde een N.V. terugbetaling. Deze 
rechtsvordering werd afgewezen (Kh. Antwerpen, 5 mei 1972, B.R.H., 1972, 
456;R.P.S., 1973, nr. 5769, blz. 239 met noot). 

De redengeving van deze uitspraak kan niet tenvolle overtuigen waar zij voor de 
terugvordering van bet onverschuldigd betaalde een vergissing vanwege de 
betaler vereist. Zulke vergissing kan vereist zijn voor de terugvordering nadat een 
bestaande schuld aan een ander dan de schuldeiser, of door een ander dan de 
schuldenaar betaald is (art. 1377 B.W.), maar niet wanneer de schuld niet 
bestond. In dat geval geldt art. 1235, eerste lid B.W. (vgl. De Page, III, nr. 14, 
blz. 20 e.v.). Dit is des te meer het geval daar de onderhavige betaling bij de 
strafwet verboden was (art. 205 Venn.W.) en dientengevolge ongeldig was. De 
rechtbank stelde echter bovendien als algemene regel dat terugvordering van 
dividenden, die niet uit de beschikbare winst genomen zijn, uitgesloten is wan
neer de aandeelhouder de betaling te goeder trouw heeft ontvangen. 

Deze opvatting beantwoordt aan de heersende leer (Resteau, III, nr. 1564, blz. 
247;- Wauwermans, nr. 1171, blz. 704;-Fredericq, V, nr. 548, blz. 779;
VanRyn, I, eerste druk, nr. 778, blz. 472; -Brussel, 14 april1931 ,Pas., 1931, 
I, 152; R.P.S., 1933, nr. 3307, blz. 151). 

Zij steunt op de verwerping tijdens de voorbereiding van de wet van 1873 van een 
voorstel om de rechtstreekse rechtvordering van derden volgens art. 21, tweede 
lid Venn. W. ook op deN. V. toe te passen. Of zulks voldoende grond oplevert om 
aan de vennootschap het recht te ontzeggen het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen kan zeker betwist worden. 
Intussen is bet probleem weldra afgeschaft aangezien art. 16 van de tweede 
E.E.G.-richtlijn van13 december 1976 uitdrukkelijkineenregel voorzietdie aan 
de in Belgie heersende opvatting beantwoordt met dien verstande dat daarin de 
goede trouw van de ontvanger duidelijk in objectieve zin begrepen wordt. 
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Het ontbreken van goede trouw zai geredeiijk kunnen aangenomen worden in 
vennootschappen met een besioten karakter (aidus voor de P.V.B.A.: Van 
Ryn-Heenen, II, nr. 954, biz. 46). 

247. - INKOOP VAN EIGEN AANDELEN- In een fiscaai geschil besliste het Hof van 
Cassatie opnieuw dat wanneer een N. V. eigen aandeien heeft ingekocht ten Iaste 
van beschikbare reserves of winsten, bepaaide rechten aan die aandeien verbon
den niet kunnen uitgeoefend worden zoiang de vennootschap die aandeien aan
houdt, maar dat die aandeien niet waardeioos zijn geworden. Zij konden derhaive 
voor hun aankoopprijs in de baians worden opgenomen (Cass., 28 aprii1970, 
Pas., 1970, I, 743; R.P.S . . , 1971, nr. 5618, biz. 90; T. Not., 1971, 124). 

Van haar kant blijft de Bankcommissie in haar strenge houding tegenover de 
inkoop van eigen aandelen volharden. M.n. achtte zij het onaanvaardbaar dat een 
N. V. door tussenkomst van een fiiiaie een pakket aandelen liet verkrijgen om ze 
ter beschikking te houden van haar personeelsieden aan wie een gunstig op
tierecht op deze aandeien werd verleend (Bankcommissie, Jaarverslag, 1970-71, 
blz. 148). Wii men het person eel toch nauwer bij de ondemerning betrekken door 
aandelen aan te bieden dan kan dit voigens de Bankcommissie nog steeds 
geschieden door middel van een kapitaaiverhoging (Bankcommissie, Jaarvers
lag, 1971-72, biz. 157). 

In het algemeen neemt de Bankcomrnissie overigens een merkwaardig gereser
veerde houding aan tegenover de toekenning aan het personeei van de ven
nootschap van een optierecht op haar aandelen (zie hierover: Jaarverslag, 
1970-71, biz. 148 e.v.; 1971-72, biz. 156 e.v.). 

In dit overzicht wordt niet verder op de problematiek van de inkoop van eigen 
aandeien ingegaan in afwachting van het standpunt dat in de komende maanden 
daaromtrent zal ingenomen worden bij de aanpassing van de Beigische wetgeving 
aan art. 19 e.v. van de tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 december 1976. 

Er weze evenwei opgemerkt dat in het schema van de jaarrekening voorzien door 
het K.B. van 8 october 1976 geen rubriek voorzien is voor eigen aandelen 
aangehouden door de vennootschap. Artikell3 van dit koninklijk besiuit bepaalt 
dat indien een ondemerning eigen aandeien of deelbewijzen zou aanhouden deze 
afzonderlijk in de baians moeten worden opgenomen met vermeiding in de 
toelichting. Vermeiding in de toelichting is eveneens vereist voor de aandeien van 
de ondemerning aangehouden of tijdens het boekjaar verworven of afgestaan door 
fiiiaien of sub-filiaien van de ondemerning. Voor de boeking van eigen aandeien 
op de baians wordt een opiossing voorzien door het voorstei voor een vierde 
E.E.G.-richtlijn, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de over
eenkomstige bepaiingen van de tweede E.E.G.-richtlijn. 

248. - KAPITAALVERHOGING- VOORKEURRECHT VAN DE OUDE AANDEELHOUDERS

Het voorkeurrecht van de oude aandeeihouders om, bij kapitaaiverhoging tegen 
inbreng in geld, in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaai 
dat hun aandelen vertegenwoordigen zai in een nabije toekomst uitdrukkelijk 
moeten bepaaid worden bij de wet. 
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Zulks is inderdaad voorgeschreven bij art. 29, eerste lid van de tweede E.E.G.
Richtlijn van 13 december 1976. 

Inmiddels heeft de Bankcommissie de eerbiediging van dit recht doen naleven 
door de vennootschappen waarop zij haar controle uitoefent (vgl. vorige over
zichtenT.P.R., 1964, blz. 131, randnr. 134 en 1967, blz. 717, randnr. 173). 
Deze algemene regel die door de statuten niet kan terzijde gesteld worden, moet 
echter in het be lang van de vennootschap kunnen opgeheven of beperkt worden 
door de buitengewone algemene vergadering wanneer zij tot kapitaalverhoging 
besluit. Ook die oplossing zal in een nabije toekomst door de wetgever worden 
bevestigd bij de aanpassing van art. 29 van de tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 
december 1976. 
Vooruitlopend op die wettelijke regeling legt de Bankcommissie de nadruk op de 
voorwaarde waaraan het besluit van de buitengewone algemene vergadering, 
waarbij het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt, moet beantwoorden. 
Zodanig besluit is slechts geldig op voorwaarde dat het verantwoord is door het 
belang van de vennootschap, dat het beginsel van gelijke behandeling van de 
aandeelhouders geeerbiedigd wordt, en dat de inschrijvingsprijs beantwoordt aan 
de werkelijke waarde van de nieuwe aandelen (Jaarverslag, 1967, blz. 169). 
In hetzelfde jaarverslag worden twee gevallen beschreven waarin die principes 
aangepast werden aan de concrete situatie van een vennootschap en waarmee de 
Bankcommissie zich na overleg heeft kunnen verenigen (zie ook Jaarverslag 
1976-77, blz. 113 e.v. m.b.t.de financiele herstructurering van een belangrijke 
Belgische bank). 
Indien de voomaamste aandeelhouders zich geheel of gedeeltelijk onthouden om 
van hun voorkeurrecht bij kapitaalverhoging gebruik te maken, kan het oordeel 
van de overige aandeelhouders over de vennootschap en haar toekomst daardoor 
worden beinvloed. Deze laatsten moeten volgens de Bankcommissie dan ook 
tijdig en op passende wijze hierover worden ingelicht. 
Zo werd in een geval op verzoek van de Bankcommissie de vermelding ingelast in 
het prospectus waarbij de voomaamste aandeelhouders uitdrukkelijk bevestigden 
dat zij voor hun deel op de kapitaalverhoging zouden inschrijven. In een ander 
geval waar de belangrijkste aandeelhouders overeengekomen waren in te schrij
ven in een verhouding die gevoelig verschilde van die welke uit hun deelnerning 
in het kapitaal voortvloeide, werd dit op verzoek van de Commissie in het 
prospectus vermeld (Bankcommissie, Jaarverslag, 1975-76, blz. 80 e.v.). 

249, - VERMELDING IN DE AKTE VAN KAPITAALVERHOGING VAN DE DAARAAN VERBON

DEN KOSTEN EN VERGELDINGEN- Blijkens art. 30, 7° moet de oprichtingsakte het 
bedrag vermelden, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergeldingen 
of lasten, in welke vorm ook, die de vennootschap moet dragen of die wegens 
haar oprichting voor haar rekening komen. 

Blijkens art. 34 is die bepaling toepasselijk op de akte van kapitaalverhoging. 

Bedoelde kosten en vergeldingen omvatten m.n. de erelonen van de notaris en in 
voorkomend geval de kosten van consultaties die met het oog op de oprichting 
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zijn gegeven, de registratierechten, de kosten van openbaarmaking en aile andere. 
vergeldingen die wegens hun medewerking aan de oprichting toegekend zijn aan 
personen die daarvoor niet in aandelen zijn vergoed (VanRyn, I, eerste druk, nr. 
334, blz. 234;-Passelecq, nr. 1073, blz. 212;-Fredericq, IV, nr. 33, blz. 98, 
en V, nr. 626, blz. 893). 
De Bankcommissie sloot zich bij die ruime opvatting aan. Op haar tussenkomst 
werd de aan een bank voor haar tussenkomst uitbetaaide provisie, die niet 
vermeld was in de oprichtingsakte van een uit fusie ontstane nieuwe ven
nootschap, en waarvan geen melding gemaakt was in de akte van oprichting, 
ongedaan gemaakt (Jaarverslag, 1970-71, blz. 151 e.v.). 

250. - AGIO. - De Bankcommissie is terecht van oordeel dat tegen een ge
deeltelijke starting van het agio (de zogenaamde uitgiftepremie) ten belope van 
het wettelijk minimum van 1/5 op ieder aandeel, geen bezwaar kan gemaakt 
worden. Zij acht het echter logisch dat de starting voor het kapitaal en die van het 
agio in dezelfde verhouding plaats hebben. 
V oor een correcte informatie van de aandeelhouders en van de derden is evenwel 
vereist dat op het actief van de balans een onderscheid gemaakt wordt tussen het 
niet opgevraagde deel dat betrekking heeft op het kapitaal eensdeels, en op het 
agio anderdeels (Jaarverslag, 1970-71, blz. 154). 

In het schema van de jaarrekeniri.g bij het K.B. van 8 october 1976 met betrekking 
tot de jaarrekening van de ondernemingen is bepaald dat de agio's (uitgiftepre
mies) moeten opgenomen worden in rubriek II van het passief van de balans. Het 
niet opgevraagd gedeelte van het kapitaal moet daarentegen worden opgenomen 
in rubriek I, B van het passief, voorafgegaan door een min-teken. Aangezien de 
rubrieken van de balans niet verder mogen worden ingedeeld (artikel 9 van het 
K.B.) zal de informatie met betrekking tot het niet opgevraagde gedeelte van het 
agio aileen in de toelichting kunnen gegeven· worden. 
Opmerking verdient dat het bestaande recht op dat stuk zal moeten gewijzigd 
worden bij de aanpassing aan de tweede E .E.G .-richtlijn van 13 december 1976. 

In art. 26 is immers bepaald dat in geval van agio dit volledig moet worden gestort 
vanaf de kapitaaiverhoging. 

251. - illTGIFrE VAN m AANDELEN CONVERTEERBARE OBLIGATIES - BEVOEGDHEID VAN 

DE ALGEMENE VERGADERING - De Bankcommissie aanvaardt dat de definitieve 
voorwaarden van de uitgifte worden vastgesteld door de algemene vergadering, 
die gemachtigd is om tot de uitgifte te besluiten, op grond van een aanvullend 
verslag dat haar bij die gelegenheid door de raad van beheer wordt voorgelegd 
(art. 101 ter Venn.W.). In dat geval moet het verslag van de raad en de op
roepingsbrief voldoende gegevens bevatten om de aandeelhouders toe te Iaten 
vooraf te oordelen over de algemene opzet en de modaiiteiten van de beslissing en 
mag het aanvullend verslag dat aan de aandeelhouders ter aigemene vergadering 
dient te worden voorgelegd alleen handelen over de voorwaarden van de verrich
ting die onmiddellijk betrekking hebben op de marktevolutie, met name de 
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interestvoet, de uitgifteprijs, enz. Deze procedure vergt volgens de Bankcornrnis
sie geen bezwaar vermits er een zeer lange periode kan verlopen tussen het 
ogenblik waarop de raad van beheer het verslag opstelt en het ogenblik waarop de 
uitgifte werkelijk plaats heeft, vooral indien het wettelijk kworum niet bij de 
eerste vergadering bereikt is (Jaarverslag, 1968-69, blz. 156 e.v.). 

252. - OBLIGATIES EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES MET WARRANT- De Bank
commissie verleende haar nihil obstat voor de uitgifte van in aandelen con
verteerbare obligaties met een warrant. Dit aan de obligatie gehechte stuk ver
leende aan de houders het recht om tegen contanten deel te nemen aan een 
kapitaalverhoging waartoe zou overgegaan worden v66r de voor de conversie in 
aandelen bepaalde tijdstippen. De bedoeling was dat de houders niet genoopt 
zouden zijn om van hun recht tot vervroegde conversie overeenkomstig art. 101 
sexies gebruik te maken, terwijl daartoe evenwel bevoegd bleven (Jaarverslag, 
1973-74, blz. 185). 
In het speciaal verslag dat krachtens art. 101 ter door de raad van beheer aan de 
algemene vergadering moet worden voorgelegd en, in voorkomend geval, in het 
prospectus van publieke uitgifte, moet de nodige informatie worden verstrekt 
over de gebruiksmodaliteiten van zulk warrant (Jaarverslag, 1975-76, blz. 79). 

De Bankcornrnissie is van oordeel dat obligaties van bij de intekening niet 
integraal moeten worden volgestort. Zij steunt haar opvatting op het eigen 
karakter van de obligatielening alsmede op het feit dat in de vennootschappenwet 
elke bepaling over gedeeltelijk volgestorte obligaties ontbreekt,in1egetl_stelligg 
met wat bepaald is voor de aandelen (art. 46 Venn. W.). V anzelfsprekend moe ten 
niet volgestorte obligaties op naam zijn. 
Ook converteerbare obligaties moeten bij de intekening niet volledig volgestort 
zijn op voorwaarde evenwel dat zij bij de conversie in voldoende mate gestort zijn 
om te voldoen aan de wettelijke vereiste inzake aandelen die tenrninste ten belope 
van 20% afbetaald moeten zijn (Jaarverslag, 1976-77, blz. 120). 

253. - AANDELEN OP NAAM - OVERDRACHT ONDER KOSTELOZE TITEL- In het vorig 
overzicht zijn enkele uitspraken met instemming aangehaald waarin de algemene 
regel bevestigd is dat de schenking onder levenden van aandelen op naam 
overeenkomstig art. 931 B. W. aileen gel dig kan geschieden in de notariele vorm 
(T.P.R., 1967, blz. 714 e.v.). 
Dit vereiste van notariele schenkingsakte kan niet vermeden worden door een 
handgifte aangezien een aandeel op naam, in tegenstelling tot het aandeel aan 
toonder, een onlichameli jk roerend goed is. Ret certificaat van de inschri jving in 
het register van de aandelen, dat aan de aandeelhouders kan ter hand gesteld zijn 
overeenkomstig art. 43, tweede lid Venn.W., is geen waardepapier waarin het 
recht belichaamd is. Ret heeft geen andere functie dan die van een afschrift dat bij 
vernietiging van het register hulp kan bieden. Ret kan geen middel zijn om een 
reeletraditie te verwezenlijken (Fredericq, IV, nr. 344, blz. 528 e.v. ;-Resteau, 
S.P.R.L., nr. 157 e.v., blz. 158 e.v. ;-VanRyn-Reenen, II, nr. 1329, blz. 310; 
-Brussel, 11 februari 1964,Pas., 1965, II, blz. 74 ;R.P.S., 1966, nr. 5343, blz. 
253). 
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Een schenking kan zoals bekend ook zonder notariele akte gedaan worden onder 
het mom van een als zodanig geldige rechtshandeling onder bezwarende titel. 

De meest voor de hand liggende vermomming als koop is echter bij toepassing 
van art. 1595 B. W. niet mogelijk tussen echtgenoten, waarvoor de kwestie in de 
praktijk belangrijk is. 

Ret vereiste van een notariele schenkingsakte kan ook terzijde gesteld worden 
door een onrechtstreekse schenking. Zulke schenking is inzonderheid mogelijk 
door aan de inbreng bij oprichting of kapitaalverhoging, die uiteraard een han
deling is onder bezwarende titel, een beding toe te voegen dat de aandelen geheel 
of ten dele toekennen aan een ander dan de inbrenger, bv. zijn echtgenote of zijn 
kinderen (zie boven nr. 3). 

254. - De betwiste vraag is echter of de overboeking van het aandeel op naam, 
volgens art. 43 Venn.W. getekend door de overdrager en de overnemer op zich 
zelf een schenking kan realiseren. 
Afwijkend van de heersende opvatting besliste de burgerlijke rechtbank te Brus
sel dat aandelen op naam geldig overgedragen worden onder kosteloze titel door 
hun enkele overboeking in het register van de aandelen op naam overeenkomstig 
artikel43 Venn. W. Zodanige overboeking zou als een onrechtstreekse schenking 
moeten begrepen worden (Rb. Brussel, 11 mei 1973,R.P.S., 1973, nr. 5781, blz. 
302). 
Ret vonnis steunt op het belangwekkend artikel dat door J. Renauld over dit 
onderwerp geschreven was (Le transfert a titre gratuit des titres nominatifs des 
societes anonymes, in: Liber amicorum L. Fredericq, II, blz. 795 e. v. ; - vgl. 
ook: Allen, R., Le transfert a titre gratuit des actions et parts nominatives des 
societes commerciales, R.P.S., 1960, nr. 4860, blz. 1 e.v.). 

De oplossing wordt bijgetreden in een vurig betoog van A. Van Roestenberghe 
(De overdrachten om nietvan vennootschapsaandelen op naam en de praktijk, in 
de feestbundel J. Baugniet, blz. 801 e.v.). 

Afgezien van de waarde van zekere critische bedenkingen die de iure con
stituendo tegen het geldende wettelijke systeem gemaakt worden, kan de aange
haalde argumentatie voor het geldende recht niet overtuigen. 
De beschouwing dat sommige, als jurist minder bevoegde personen, het geldende 
recht miskennen kan bezwaarlijk als argument gebezigd worden om de wet niet 
toe te passen. 
De overboeking in het register van de aandelen kan inderdaad niet gelden als een 
onrechtstreekse schenking. 

In de huidige stand van wetgeving moet aangenomen worden dat de verklaring 
van overdracht in het register van aandelen getekend door de overdrager en de 
verkrijger, geen andere juridische betekenis heeft dan die van de betekening bij 
deurwaardersexploot overeenkomstig art. 1690 B. W. waardoor zij, voor deN. V. 
blijkens art. 43 Venn.W. kan vervangen worden. 

Aan die overboeking, zoals aan die betekening, gaat de overdracht tussen de 
partijen vooraf. Door de vervulling van een van die formaliteiten wordt de 
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overdracht tegenstelbaar gemaakt aan de vennootschap en aan derden. De over
dracht geschiedt tussen de partijen solo consensu v66r en onafhankelijk van de 
overboeking of de betekening wanneer deze overdracht onder bezwarende titel 
plaats heeft (Cass., 12 juli 1923, Pas., 1923, I, blz. 424). Zij moet op straffe van 
nietigheid in de notariele vorm gedaan worden wanneer zij onder kosteloze titel 
geschiedt(DePage, VIII-1, tweede uitg. (1962), nr. 520, blz. 621; -Pirson, R., 
Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1960, 445;- Dillemans, R., Schen
kingen en testamenten, Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1965, 625;- Van 
Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B. , 1973, blz. 389, 
randnr. 36;- m.b.t. tot de aandelen van een P.V.B.A.: Van Houtte, J., I, nr. 
143 bis, blz. 208). 
De recente rechtspraak volgt de opvatting die de notariele vorm vereist (betref
fende aandelen vaneenP.V.B.A.: Rb. Brussel, 29maart 1950,J.T., 1952, 104; 
R.P.S., 1960, nr. 4861, blz. 9;- Rb. Gent, 14 juli 1956, R.P.S., 1960, nr. 
4862, b1z. 11;- Luik, 14 februari 1962, R.P.S., 1963, nr. 5097, blz. 68;
Brussel, 11 februari 1964,Pas., 1965,II, 74;R.P.S., 1966, nr. 5343, blz. 253; 
Rec. Gen. Enr. Not., 1966, nr. 20.985, blz. 442). 

T.a.v. de gevestigde opinie is het hier besproken Brusselse vonnis van 11 mei 
1973 een alleenstaander. 
Na lang wikken en wegen waartoe de lectuur van het betoog van A. Van 
Hoestenberghe noopte, moeten wij de heersende opvatting gestand doen. 
De inschrijving in het register van de aandelen op naam maakt inderdaad van die 
aandelen geen waardepapieren op naam, waarin de lidmaatschapsrechten van de 
aandeelhouder zouden ge"incorporeerd zijn, zoals dit het geval is bij een rektawis
sel of rektacheque. De rechten van de aandeelhouder kunnen immers uitgeoefend 
worden zonder dat zijn rechten uit het register blijken. 

De oorspronkelijke verkrijging van de aandelen wordt door de oprichtingsakte 
bewezen. Een inschrijving in het register is vooralsnog niet vereist en kan aileen 
conform aan die akte geldig zijn: Berst na een overdracht van een aandeel moet 
een inschrijving in het register plaats hebben (Fredericq, IV, nr. 343, blz. 527;
Passelecq, nr. 1429 en nr. 1430 his;- vgl. ook: Cass., 25 maart 1909, Pas., 
1909, I, 188), onverminderd het beheerderspand op aandelen volgens art. 57, 
tweede lid Venn.W. 
Wanneer die overdracht onder kosteloze titel geschiedt, en niet als handeling 
onder bezwarende titel vermomd kan worden, of op onrechtstreekse wijze tot 
stand gebracht, moet art. 931 B. W. op straffe van nietigheid worden nageleefd. 
Deze nietigheid is, zolang de schenker leeft, een absolute nietigheid (art. 1339 en 
1340 B.W.). Zij kan dus door alle belanghebbenden, m.n. zowel door de 
vennootschap als door de medevennoten ingeroepen worden en zelfs van ambts
wege door de rechter (De Page-Dekkers, VIII-1, nr. 479, blz. 568). 

255. - AANDELENOPNAAMMETTOESTEMMINGSCLAUSULE- In tal van N.V.'s die 
intuitu personae zijn opgericht, bevatten de statuten een clausule krachtens welke 
de aandelen, die verplicht op naam blijven, slechts kunnen overgedragen worden 
aan derden indien daartoe toestemming verleend wordt door een orgaan van een 
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vennootschap, meestal de raad van beheer. 

Zoals bekend bestaat discussie over de geldigheid van zodanige clause 
d'agrement in haar zuivere vorm (voor de geldigheid: Resteau, I, nr. 701, biz. 
441; - Passelecq, F., De La cessibilite ... des actions ... dans La societe 
anonyme, R.P.S., 1949,4093, biz. 162e.v. ;-Fredericq, IV, nr. 391, biz. 581; 
- anders: Coppens, L' abus de majorite dans Les societes anonymes, nr. 142, 
biz. 184;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 547, biz. 364). 

Het Hof te Parijs besliste dat niet de clausule zelf ongeldig is, maar dat het 
krachtens die clausule genomen besluit op zijn redelijkheid kan getoetst worden 
(Parijs, 2 mei 1966,R.P.S., 1967, nr. 5357, biz. 59;- vgl. Fredericq, t.a.p. en 
V, nr. 492, blz. 701; -Passelecq, F., a.w., R.P.S., 1949, nr. 4093, blz. 172). 

In dit verband kan gewezen worden op een niet onbelangrijk arrest van het Hof 
van Cassatie waarin het onderscheid gemaakt werd tussen de clausule waarbij aan 
een partij het recht is toegekend om de rechten en plichten van de andere partij 
nader te bepalen en de wijze waarop dit wiisrecht is uitgeoefend. In het ver
nietigde arrest was geoordeeld dat de clausule van een overeenkomst waarbij een 
principaal bevoegd was om de aan een handelsvertegenwoordiger toegewezen 
verkoopsector te wijzigen , ,manifestement leonine'' en bijgevolg nietig was. 

Deze uitspraak werd terecht vernietigd wegens schending van art. 1134, eerste lid 
B.W. (Cass., 12 december 1973, Pas., 1974, I, 397 ;Arr. Cass., 1974, 423). 

Deze oplossing geldt voikomen voor de zuivere clausule van toestemming in een 
statutaire blokkering van aandelen. 

256. - Naar aanleiding van een openbaar bod op aandelen op naam met 
toestemmingsclausule gaf de Bankcommissie haar opvatting te kennen over de 
wijze waarop de raad van beheer zijn toestemming kan verlenen of weigeren 
(JaarversLag, 1970-71, biz. 146). 

Wanneer de raad van beheer op discretionaire wijze kan beslissen ofhij ai dan niet 
de toestemming tot de voorgenomen overdracht verleent, mag hij van die be
voegdheid slechts gebruik maken in het belang van de vennootschap (zie het 
arrest van het Hof van Beroep te Rennes van 23 februari 1969 in de zaak 
Cassegrain-Saupiquet en het daaropvolgende arrest van de Franse Cour de Cas
sation van 21 januari 1970, zoais besproken verder nr. 343). 

Het aanwenden van die bevoegdheid in het uitsluitend belang van de meerder
heidsaandeelhouders of van de !eiders van de vennootschap, kan misbruik vim 
bevoegdheid inhouden. 
Maar bovendien oordeelde de Bankcommissie dat de raad van beheer krachtens 
zijn fiduciaire verplichting tegenover de aandeelhouders (zie verder nr. 344) zijn 
bevoegdheden ook moet aanwenden om hun belangen te beschermen. 
Zo stelde de Bankcommissie in een geval waar de aandeelhouders hun aandelen 
hadden overgedragen in onwetendheid over de reele waarde van hun aandelen en 
zonder de vooruitzichten van de vennootschap te kennen, dat de raad van beheer 
het recht en de plicht had de homologatie van de overdracht te weigeren en , , voor 
het geheel der aandeelhouders en voor de vennootschap de gunstigste orienterin-
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gen op te zoeken" (Jaarverslag, 1970-71, blz. 146 e.v.; zie ook Benoit-Moury, 
A., Le controle des offres publiques d' acquisition. Les enseignements du droit 
compare, Studiecentrum voor Bank- enFinanciewezen, nr. 218, november 1973, 
blz. 46-47). 

Maar wanneer de raad tegenover het gedane openbaar bod of het daaropvolgend 
tegenbod geen negatieve houding kan aannemen op grond van het gemeenschap
pelijk belang van de aandeelhouders zou hij, volgens de Bankcommissie, zijn 
toestemming tot de overdracht niet mogen weigeren (Jaarverslag, 1971-72, blz. 
170). 
Uit dit jaarverslag kan niet opgemaakt worden welke andere motieven konden 
gegolden hebben voor een weigering van toestemming. 
Er dient aangenomen te worden dat de raad de toestemming kan weigeren 
niettegenstaande de aangeboden prijs voor de aandeelhouders gunstig is, met 
inachtneming van de belangen van de onderneming die hij mag of moet behar
tigen. 
Indien de overneming door de hoogste bieder naar het inzicht van de raad van 
beheer niet of minder zou stroken met het belang van de vennootschap als geheel 
en indien de raad van beheer daarbij van mening is dat de aspirant-overnemer, die 
het lagere bod heeft uitgebracht, de vennootschap sneller en met meer zekerheid 
tot grotere bloei zal kunnen brengen, dan zou hij zijn toestemming mogen 
weigeren voor de overdracht tegen de hogere prijs (zie Janssen, H.C.J.G., De 
aandeelhouder en ,zijn" N.V., de N.V., blz._9~.v~)._ 

257. - PUBLIEK KARAKTER VAN VERRICHTINGEN M.B.T. AANDELEN EN ANDERE STUKKEN 

- V 66r de in werkingtreding van de wet van 10 juli 1969 op het solliciteren van 
het openbaar spaarwezen en het tot uitvoering daarvan genomen K.B. van 12 
november 1969 betreffende de publieke aard van verrichtingen strekkend tot het 
aantrekken van spaargelden, was het de taak van de rechtbanken en in voorko
mend geval van de bestuurlijke overheid om in concreto uit te maken welke 
verrichtingen m.b.t. effecten van vennootschappen, onderworpen waren aan de 
reglementering van het aanbod tot verkoop, de verkoop van of het bod op 
aandelen en andere effecten. 
Een van de moeilijkheden was gelegen in het ontbreken van wettelijke criteria om 
het publiek karakter van de bedoelde verrichtingen vast te stellen, terwijl het er 
toch op aan kwam strafbepalingen toe te passen die als zodanig op limitatieve 
wijze moesten gei:nterpreteerd worden. 
Het Hof van Beroep te Gent onderstreepte deze regel van rechtsvinding in het 
strafrecht in een geval waarvan de feiten zich voorgedaan hadden v66r de in 
werkingtreding van de bovengenoemde wetgeving van 1969. 
Een persoon had in een krant een advertentie geplaatst blijkens welke hij een 
kapitaalkrachtige partner zocht om voor een belangrijk bedrag deel te nemen aan 
een nog op te richten N. V. Aan de adverteerder werd ten laste gelegd de 
overtreding van art. 201, 1° en 3° Venn.W. betreffende de openbaarmaking van 
de bij art. 36 voorgeschreven nota en de vermelding ervan in tot het publiek 
gerichte aankondigingen en de overtreding van art. 26 en 42, 8° K.B. nr. 185 van 
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9 juli 1935 om de voorafgaande kennisgeving aan de Bankcommissie van deze 
publieke verrichting niet te hebben gedaan. 
De vrijspraak m.b.t. art. 201 Venn.W. werd in hetbesproken arrest gemotiveerd 
op grond van de beschouwing dat het een rechtstreekse oprichting van een N. V. 
overeenkomstig art. 31 Venn.W. en geenszins een oprichting bij openbare 
inschrijving betrof. De advertentie strekte slechts tot het opnemen van contacten 
voor verder overleg met het oog op de oprichting van een N. V. 

Volgens het arrest was de advertentie evenmin beheerst door art. 26 van het K.B. 
nr. 185, omdat volgens het Hof slechts kennis moest gegeven worden aan de 
Bankcommissie van een voorgenomen uitgifte van aandelen voor een N.V. die 
overeenkomstig art. 32 Venn.W. opgericht wordt (Gent, 20 maart 1970,R.W., 
1970-71, 1570; R.P.S., 1971, nr. 5652, biz. 240; J.T., 1971, 497). 

M. b. t. de eerste ten lastelegging,- het verzuim van publicatie van de bij art. 36 
Venn.W. vereiste nota-, kan het besproken arrest beaamd worden (vgl. in die 
zin: Brussel, 14maart 1950,R.P.S., 1950, nr. 4166, biz. 195 ;-Demeur,P.,La 
publicite en vue de niunir les souscripteurs d'un capital dans Ia forme del' art. 31 
des lois coordonnees est-elle reg lee par ces lois? R.P.S., 1950, nr. 4167, biz. 
198 e.v.). 
M.b.t. de tweede ten lastelegging,- verzuim van voorafgaande kennisgeving 
aan de Bankcommissie -, is het arrest voorbijgestreefd door de aangehaalde 
wetgeving van 1969 (Anders: Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de juris
prudence,R. Crit. J.B., 1973, biz. 383, randnr. 32). 

Ret K.B. van 12 november 1969 preciseert niet aileen in zijn dadelijk te bespre
ken art. 1 het publiek karakter van de verrichtingen m.b.t. participaties in 
vennootschappen, maar stelt in art. 2 met een publiek aanbod gelijk elk publiek 
voorstel of elke publiciteit die ertoe strekken inlichtingen aan te bieden of de 
vraag uit re Lokken om inlichtingen m.b.t. aldan nog niet gecreeerde titels. 

258. - Bij art. I van voormeld K.B. van 12 november 1969 zijn een aantal 
criteria vastgesteld volgens welke een verrichting een publiek karakter vertoont. 
De Bankcommissie verschafte een commentaar omtrent deze bepaling in haar 
eerstvolgende jaarverslag (Jaarverslag, 1969-70, biz. 158). 

Wanneer een van de in art. 1 genoemde omstandigheden bewezen is, heeft de 
verrichting een publiek karakter m.n., in grote trekken samengevat, wanneer 
publiciteitsmiddelen gebruikt zijn, of wanneer op tussenpersonen een beroep is 
gedaan (met een uitzonderingsregime voor banken en wisselagenten), of nog 
wanneer meer dan vijftig personen gesolliciteerd zijn. 

Maar tevens is aangenomen dat deze opsomming niet beperkend is. Op grond van 
andere dan de daarin genoemde omstandigheden kan nog besloten worden tot het 
publiek karakter van een uitgifte (vgl. Antwerpen, 6 mei 1975, R. W., 1976-77, 
504; R.P.S., 1976, nr. 5418, biz. 212;- Brussel, 7 maart 1972, R. Banque, 
1972, 411, met noot Cl. Lempereur). 

Daarnaast blijven de Hoven en de Rechtbanken alsmede de administratieve 
overheden bevoegd om te oordelen of in een bepaald geval een verrichting al dan 
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nietopenbaaris (Bankcornmissie,Jaarverslag, 1969-70, biz. 159 e.v.; 1970-71, 
biz. 144 e.v.). 
Deze opvatting treft zeker wat de gebruikte publi,citeitsmiddelen betreft, vermits 
de opsomming van de middelen in art. 1, 1" met ,inzonderheid" aanvangt. 

Terecht oordeelde de Bankcommissie dat van te voren gedrukte documenten die 
er als brieven uitzien, niettegenstaande zij van private adressen of be
leefdheidsformules voorzien zijn, omzendbrieven zijn en derhalve een publici
teitsmiddel uitmaken (Jaarverslag, 1971-72, biz. 153). 

In een geval waar een persoon voor eigen rekening en voor rekening van een 
vennootschap waarvan hij voorzitter van de raad van beheer was stelselmatig de 
nominatieve aandeelhouders van een andere vennootschap bezocht en hen voor
stelde hem hun aandelen te verkopen, oordeelde de Bankcommissie dat het ging 
om een onregelmatig publiek aanbod tot aankoop en om demarche in strijd met 
het K.B. nr. 71 van 30 november 1939. Ter zake was deze persoon erin geslaagd 
meer dan vijftig personen ertoe te brengen hun aandelen te verkopen en dit tegen 
een prijs die verschilde naargelang de onderhandelingscapaciteit van de gesol
liciteerde aandeelhouder en op basis van een tendentieuze voorstelling van de 
stand van zaken bij de vennootschap en van haar toekomstvooruitzichten. De 
Bankcommissie eiste dat aan elke aandeelhouder-verkoper de mogelijkheid ge
boden zou worden om de verkoop ongedaan te maken. Bovendien kon worden 
bereikt dat door een derde een regelmatig publiek bod werd uitgebracht tot 
aankoop van aile aandelen van de vennootschap _en dittegen een pri js die meer dan 
het dubbele bedroeg van de hoogste prijs die bij het onregelmatige bod was 
betaald (Bankcommissie, Jaarverslag, 1970-71, biz. 145 e.v.). 

Wanneer aankopen erop gericht zijn een bestaande participatie op een peil te 
brengen waarbij controle wordt verkregen over de vennootschap, dan zal de 
Bankcommissie in concreto en op grond van feitelijke elementen oordelen ofhet 
gaat om een publiek aanbod tot aankoop. Zo werd in twee gevallen de systemati
sche aankoop van aandelen op en buiten de beurs door de Bankcommissie 
beschouwd als een occult publiek bod. In het eerste geval aanvaardden de 
promotors de positie van de Bankcommissie en gingen zij over tot een publiek 
aanbod tot aankoop met inachtneming van de wettelijke bepalingen. In het tweede 
geval eiste de Bankcommissie van de betrokken groepen de aankopen stop te 
zetten, zoniet zouden deze worden beschouwd als een verrichting onderworpen 
aan de normen die de publieke aanbiedingen tot aankoop beheersen. De Bank
commissie was hierbij van oordeel dat de procedure van het openbaar bod meer 
waarborgen bood op het vlak van de gelijkheid der aandeelhouders enerzijds en de 
informatie en de bescherming van het publiek anderzijds (Bankcommissie, Jaar
verslag, 1971-72, biz. 167 e.v.;- zie ook Swennen, H., Openbaar bod op 
aandelen inBelgie, Tijdschrift deN. V., 1973, biz. 9 e. v.;- m. b. t. de procedure 
van het openbaar bod op aandelen, zie verder nr. 354). 

Krachtens art. 1 van het K.B. van 12 november 1969 volgt de publieke aard van 
de verrichting tevens uit de tussenkomst van wie ook als bemiddelaar, tenzij de 
tussenpersoon een bankier of wisselagent is. Daarbij wordt als bemiddelaar 
beschouwd , ,elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Belgie, zelfs als 
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bijkomstige of tijdelijke werkzaamheid de ( ... ) bedoelde verrichting doet als 
makelaar, commissionair of handelaar in effecten, verkoper, lasthebber, ver
tegenwoordiger, agent, loketinstelling of in enige soortgelijke hoedanigheid''. 
Ten onrechte werd dus de publieke aard van de verrichting ontkend in twee 
vonnissen van de correctionele rechtbank te Brussel (Corr. Brussel, 5 mei 1971, 
B .R .H. , 1971, biz. 426 met noot E. Wymeersch). Ter zake werden twee person en 
vervolgd wegens demarchage met certificaten van , ,off-shore'' -beleggingsfond
sen. Uitartikel1 vanhetK.B. van 12 november 1969 blijktnu voldoende datelke 
tussenkomst van een demarcheur voor gevolg heeft dat het voorstel, het aanbod of 
de verkoop waartoe deze zijn medewerking verleent, onderworpen is aan de 
wetgeving op de uitgifte van effecten. Kennisgeving aan de Bankcommissie is 
bijgevolg vereist, en bovendien de machtiging van de Minister van Financien 
indien het gaat om vreemde effecten. lndien aldus het gewoontekarakter, dat een 
bestanddeel uitmaakt van het misdrijf van demarchage, niet kan bewezen worden 
dan zal de betrokkene nog steeds kunnen vervolgd worden op basis van de 
miskenning van de wettelijke formaliteiten inzake de uitgifte van effecten. 

259. - TUSSENKOMSTVANBELEGGINGSADVISEURSEN -BEHEERDERS-Krachtens art. 
2 van het K.B. van 12 november 1969 wordt elk publiek voorstel en elke 
publiciteit die er toe strekt inlichtingen of adviezen aan te bieden of de vraag uit te 
Iokken om inlichtingen of adviezen te krijgen, gelijkgesteld met een openbare 
uitgifte van effecten. Banken en wisselagenten die beroepsmatig beleggingsad
vies aan hun clientele verstrekken vallen niet onder toepassing van deze be paling. 

W at beleggingsadviseurs betreft, die zonder bank of wisselagent te zijn hetzij 
enkel raadgevingen of adviezen verstrekken met betrekking tot effecten, hetzij 
effectenportefeuilles op discretionaire wijze beheren, eist de Bankcommissie dat, 
ten einde van de toepassing van art. 2 van het K.B. uitgesloten te worden, de 
beleggingsadviseur een onafhankelijke positie moet innemen. Hij mag noch 
rechtstreeks, noch onrechtstreeks vergoedingen of voordelen ontvangen van de 
emitterende vennootschap of van de financiele groep waartoe deze behoort en hij 
mag geen deel uitmaken van een plaatsingssyndicaat. Hij mag zich ook geen 
tegenpartij stellen bij verrichtingen waarbij een van zijn clienten betrokken is. De 
Bankcommissie past dezelfde beginselen toe indien de activiteit tevens de op
dracht inhoudt tot discretionair portefeuillebeheer. Daarbij waakt de Bank
commissie erover dat de beheersfunctie duidelijk wordt gescheiden van de bewa
ring. 

De portefeuille en de contanten moeten worden gedeponeerd bij een Bankinstel
ling die los staat van de beheerder en de beheerder mag slechts binnen de perken 
van de effectenverrichtingen in staat zijn de waarden te lichten of over de 
contanten te beschikken. Het beheer moet op een gei:ndividualiseerde wijze 
geschieden, uitsluitend in het belang van de client (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1970-71, biz. 142 e.v.). 

260. - AANBOD VAN DE KEUZE TUSSEN DIVIDEND EN NIEUW AANDEEL- Wordt aan de 
aandeelhouders de keuze gegeven tussen het ontvangen van een dividend in 
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contanten en het ontvangen van nieuwe aandelen, dan dient de procedure van art. 
26 van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 in acht genomen te worden. Het gaat hier 
immers om een aanbod tot inschrijving. 

Is de betrokken vennootschap bovendien een buitenlandse vennootschap dan 
moet de machtiging bekomen worden van de Minister van Financien overeen
komstig art. 108, Boek I, Titel V van het W.Kh. (Bankcommissie, Jaarverslag 
1972-73, blz. 133 e.v.;- zie wat dit laatste punt betreft, verder Hfdst. XII). 

261. - HET PROSPECTUS EN ANDERE INFORMATIE- Zoals bekend heeft de Bank
commissie, vrijwel vanaf de aanvang van haar werking, in de uitoefening van 
haar toezicht op de correcte informatie van het beleggend publiek overeenkomstig 
art. 29 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935, geeist dat een prospectus bekendgemaakt 
wordt (zie Bankcommissie, Jubileumverslag, 1935-1960, blz. 148). 

Zij heeft steeds het onderzoek van dit prospectus, waarvan het ontwerp haar met 
het bij art. 27 bedoelde dossier moet worden overgelegd, als haar voomaamste 
controle-taak beschouwd. 

Het besproken document moet worden bekendgemaakt v66r elke publieke ver
richting die aan het preventief toezicht van de Bankcommissie onderworpen is, 
zoals de publieke uitgifte, de (zelfs ambtshalve) opnerning in de beursnotering en 
het openbaar bod tot aankoop of omruiling van aandelen. 
Het 2roseectus is in de loop van de jaren het voorwerp gebleven van bij wijze van 
pseudo-wetgeving verder uitgewerkte normen. 

De Bankcommissie heeft de door haar gestelde ijzeren regel streng gehandhaafd 
volgens welke het prospectus, samen met het intekenbulletin slechts een enkel en 
wel het enige document mag zijn dat in het publiek verspreid wordt (zie vorige 
overzichten: T.P.R., 1964, blz. 131, nrs. 132-133; T.P.R., 1967, blz. 719, nr. 
176). 
In aansluiting daarmee heeft de Bankcomrnissie in de loop van de bestudeerde 
periode de verspreiding afgekeurd van uittreksels en samenvattingen van het 
prospectus of van afzonderlijke bijkomende inlichtingen (uitgaande van de be
langhebbende vennootschap) die niet als bijvoegsel aan het prospectus zouden 
toegevoegd zijn (Jaarverslag, 1972-73, blz. 134). 

Wanneer zich tijdens de ernissie of tussen het tijdstip van de redactie van het 
prospectus en de opening van de inschrijvingsperiode nieuwe feiten van belang 
voordoen die de beoordeling van de intekenaars kunnen be1nv loeden, eist de 
Bankcommissie dat een aanvulling van het prospectus, die van te voren aan haar 
toezicht is onderworpen, bekendgemaakt wordt (Jaarverslag, 1968-69, blz. 151; 
1972-73, blz. 137; 1973-74, blz. 188). 
Doet zich tijdens het onderzoek een nieuw feit voor dan moet dit door de 
belanghebbenden spontaan aan de Bankcommissie worden medegedeeld. Zo 
heeft de Bankcommissie het onderzoek opgeschort van het dossier van een 
buitenlandse vennootschap, die belangrijke beslissingen had getroffen in de loop 
van de onderzoeksprocedure, totdat het dossier volledig met deze nieuwe gege
vens zou zijn aangevuld. De Commissie aanvaardde hierbij niet dat het pro-
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gramma dat de betrokken vennootschap had opgesteld voor de opneming van haar 
aandelen in de koerslijst voorrang zou krijgen op de noodwendigheden van het 
onderzoek van het dossier en het uitwerken van een volledig prospectus (Jaar
verslag 1975-76, biz. 77). 

Zodanige verplichte aanvulling van het prospectus is ook voorgeschreven in art. 
17 van het in het volgend nummer vermelde voorstel voor een prospectus-richtlijn 
van de E.E.G. 
In belangrijke gevallen, zoals de voorbereiding van een fusie tussen de emit
terende vennootschap met een andere, eiste de Bankcommissie bovendien dat de 
uitgifte opgeschort werd. 

De emitterende vennootschap verklaarde zich bereid de intekenaars die daar prijs 
op stelden, van hun verbintenissen te ontslaan (Jaarverslag, 1973-74, biz. 188). 

262. - Betreffende de inhoud van het prospectus heeft de Bankcommissie van 
meet af aan een aantal richtlijnen uitgewerkt, die naar gelang van de concrete 
operaties gepreciseerd of aangevuld zijn. 

M.b.t. de opstelling in het algemeen heeft zij vanaf 1972 aanbevolen dat de 
regelen vervat in het voorstel voor een prospectus-Richtlijn van de E.E.G. van 5 
oktober 1972 (Publ. E.G. nr. C 131/61 van 13 december 1972) reeds zouden 
nageleefd worden (Jaarverslag, 1972-73, biz. 136). 

Ook in haar Jaarverslag van 1974-75 is de Bankcommissie hierop teruggekomen. 
Ze stelt vast dat de prospectussen reeds de in het Richtlijn-voorstel opgelegde 
verklaring bevatten waarin de uitgevers verklaren dat, voorzover hen bekend, de 
gegevens in het prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat 
geen gegevens zijn weggelaten die de strekking van het prospectus kunnen 
veranderen (zie bijlageA, Hfdst. 1, 12 van hetRichtlijn-voorstel. Pub!. E.G., nr. 
131/68 van 13 december 1972). 

Volgens de Bankcommissie heeft deze verklaring het dubbel voordeel dat de 
opstellers van het prospectus hierdoor gevoeliger zijn voor de verbintenissen die 
ze aangaan, en dat de aandacht van het publiek gevestigd wordt op de verant
woordelijkheid van de ondertekenaars van het prospectus (Jaarverslag, 1974-75, 
biz. 169 e.v.). 

Ook waakt de Bankcommissie er over dat in overeenstemming met art. 18, § 3 
van het Richtlijn-voorstel a an het beleggend publiek in Belgie dezelfde informatie 
verschaft wordt als die gene dieter beschikking van het publiek is in hetland waar 
de ernitterende vennootschap gevestigd is (Jaarverslag, 1974-75, biz. 171). 

263. - De Bankcommissie waakt op de volledigheid van de relevante infor
matie met inachtneming van elk geval afzonderlijk. 

Zo eist zij dat ook informatie verschaft wordt over de van de vennootschap 
afhankelijke vennootschappen (Jaarverslag, 1970-71, biz. 159 e.v.). 

, Voorts moet melding gemaakt worden van het bestaan en de voorwaarden van 
langlopende overeenkomsten met een andere ondernerning wanneer die kort v66r 
de voorgenomen publieke verrichting aangegaan zijn (Jaarverslag, 1968-69, biz. 
150). 
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Dit geldt eveneens voor de verbintenissen die een vennootschap heeft aangegaan 
op grond van langlopende leasingovereenkomsten, meer bepaald wat betreft de 
zogenaamde contracten van onroerende leasing waarbij de vennootschap op 
grond van een overeenkomst van erfpacht op lange termijn het genot verwerft van 
een onroerend goed. In het raam van het onderzoek van een uitgiftedossier heeft 
de Bankcommissie geeist dat het uitgifteprospectus melding zou maken van de 
geraamde globale waarde der in leasing genomen bedrijfsgebouwen, onder op
gave van de daaruit voortvloeiende huurgelden, en van het relatieve belang van 
deze gebouwen in vergelijking met het totaal van de door de vennootschap in 
gebruik genomen gebouwen (Jaarverslag, 1970~71, blz. 158 e. v.). 

264. - Belangrijk ook is de vereiste informatie over de toekomstperspectieven 
m.n. over de politiek die de vennootschap zal voeren i.v.m. de bestemming van 
de winsten (Jaarverslag, 1968-69, blz. 151 en 170-71, blz. 154). 

Een aangekondigde dividendenpolitiek is voor de raad van beheer verplichtend. 
Voorstellen van reservering van winsten die niet door bijzondere omstandigheden 
verantwoord is en die in strijd is met de in het prospectus aangekondigde 
dividendenpolitiek acht de Bankcommissie ongeoorloofd. 
Zij drong er niet steeds met succes op aan dat de aangegane verplichtingen correct 
werden nagekomen (Jaarverslag, 1970-71, blz. 156 e.v.). 

Indien de inschrijving of de starting op, alsmede de aankoop van effecten van 
vennootschappen wordt uitgelokt door het bewust verspreiden van misleidende 
informatie, dan maken de daders zich schuldig aan oplichting, zoals bepaald door 
artikel202 Venn.W. dat terzake verwijst naar art. 496 S.W. Deze bepaling werd 
toegepast in een arrest van het Hof te Antwerpen (Antwerpen, 21 november 197 5, 
B.R.H., 1977, blz. 35, met noot E. Wymeersch). De bekendmaking bedoeld in 
artikel 202 betreft niet alleen de schriftelijke bekendmaking maar tevens de enkel 
mondelinge bekendmaking. In onderhavig geval werd valse informatie verstrekt 
in het kader van georganiseerde groepsreizen en ter gelegenheid van talloze 
demarchages bij de kandidaat-kopers. Aan deze laatsten werd niet medegedeeld 
dat een groot deel van de voor de aandelen bekomen gelden niet in de ven~ 
nootschap terecht kwam maar bij de promotors van de verrichting bleef steken. 
Bovendien werden de namen van bekende personen uit de Belgische handels- en 
industriewereld, gebruikt en rnisbruikt om beleggers aan te lokken (voor een 
pleidooi voor een verruimde toepassing van art. 202 Venn. W., zie de noot van E. 
Wymeersch, t.a.p., blz. 58 e.v.). 

265. - INLICHTINGEN IN HET PROSPECTUS OVER CONCERNVERHOUDINGEN- lndien de 
activiteit van de emitterende vennootschap in aanzienlijke mate bestaat in het 
aanhouden van belangrijke participaties in andere vennootschappen en het uit
oefenen van het stemrecht verbonden aan deze participaties of indien de ernit
terende vennootschap een belangrijk deel van haar activiteit heeft ondergebracht 
in andere vennootschappen waarvan zij, alleen of in samenwerking met andere 
groepen, de leiding daadwerkelijk bepaalt, dan moet in het uitgifteprospect~;~s 
melding worden gemaakt van de voornaamste participaties alsmede van de naam 
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van de betrokken vennootschappen en het belang van deze participaties in de 
financiele structuur van de vennootschap. Ook participaties die onrechtstreeks 
worden aangehouden door filialen of subfilialen dienen te worden vermeld, 
indien de ernitterende vennootschap een werkelijke invloed uitoefent op het 
bestuur van deze vennootschappen (m.b.t. het begrip filiale en subfiliale, zie 
verder Hfdst. XI, afd. 2). 
Het prospectus dient tevens inlichtingen te verschaffen over de afhankelijke 
vennootschappen. De omvang van de te leveren informatie wordt door de Bank
commissie beoordeeld in elk afzonderlijk geval, meer bepaald in functie van de 
gediversifieerdheid van de aktiviteiten van de groep. In bepaalde gevallen vereist 
een gepaste beschrijving van de afhankelijke vennootschappen tevens dat hun 
rekeningen in het prospectus worden opgenomen. Zo mogelijk dient naast de 
jaarrekening van de emitterende vennootschap ook een geconsolideerde jaarreke
ning te worden gepubliceerd (Bankcommissie, laarverslag, 1970-71, biz. 159 
e.v.), m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening zie boven nr. 241). 
In het gewijzigd voorstel voor een zesde richtlijn van de Raad betreffende het 
prospectus dat dient te worden gepubliceerd voor de opneming van effecten in de 
beursnotering (Doc. Com. [75] 603 def., 1 dec. 1975) wordt de bekendmaking in 
het prospectus voorgeschreven van de identiteit van aile natuurlijke personen of 
rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks feitelijk de vennootschap con
troleren alsmede van het bedrag van iedere deelnerning. Behoort de vennootschap 
tot een groep dan dient tevens een beschrijving van de groep en van de plaats die 
de vennootschap in de groep inneemt te worden opgenomen. Het prospectus moet 
eveneens een aantal gegevens bevatten betreffende de ondernerningen waarin de 
vennootschap een participatie van tenminste 10 % heeft, met opgaaf van de 
vorderingen en schulden tegenover elke ondernerning waarin de vennootschap 
een belangrijke participatie bezit. Wordt een geconsolideerde jaarrekening gepu
bliceerd in het prospectus dan moet worden vermeld welke beginselen terzake 
werden toegepast alsmede welke ondernerningen in de consolidatie werden 
opgenomen (Bijlage A en B bij het gewijzigd voorstel voor een zesde richtlijn). 

266. - OPENBARE VERRICHTINGEN DOOR BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN IN HET BUITEN

LAND- Krachtens art. 31 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 zijn de Belgische 
vennootschappen verplicht kennis te geven aan de Bankcommissie van de in art. 
26 bedoelde openbare verrichtingen die zij in het buitenland voornemens zijn te 
doen. 
Die bepaling strekt ertoe de Bankcommissie in te lichten over verrichtingen die 
normaal voor het Belgisch publiek openstaan. De Commissie wijst er op dat de 
uitbreiding van de toepassingssfeer van art. 26 door de wetgeving van 1964 en 
1969 eveneens geldt voor de toepassing van art. 31 (laarverslag, 1974-75, biz. 
178). 

267. - UITGIFTE VAN QUASI-VENNOOTSCHAPPELIJKE STUKKEN- VASTGOEDCERTIFICATEN 

- RECHTEN IN EEN ONVERDEELDHEID OF GROEPERING- Benevens aande}en, obligaties 
en in aandelen converteerbare obligaties worden op de markt andere stukken 
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aangeboden die niet duidelijk tot een van die bij de vennootscbappenwet gere
gelde stukken kunnen berleid worden, maar tocb recbten verlenen die wezenlijk 
een vennootscbappelijk karakter bebben. 
Dit kan in de eerste plaats bet geval zijn met vastgoedcertificaten. 

De Bankcommissie is van oordeel dat wanneer vastgoedcertificaten worden 
uitgegeven met bet oog op de financiering van de constructie van een gebouw, dat 
bestemd is om volgens de mogelijkheden van de markt verbuurd te worden, de 
financiele toestand van de certificaatbouders beantwoordt aan deze van vennoten 
in een bandelsvennootscbap. Zoals de financiering volgens de leasing-tecbniek 
bebben ook bier de certificaatbouders recbt op een deel van de buuropbrengst en 
van de verkoopprijs van bet gebouw. Aangezien bier ecbter geen zekerbeid 
bestaat dat bet gebouw zal kunnen verbuurd worden vermits er van bij bet begin 
geen buurder is, dragen de certificaatbouders bet risico van de onderneming. De 
Bankcommissie beeft er dan ook op toegezien dat bepaalde beginselen van 
vennootscbapsrecbt contractueel in bet statuut van de certificaten werden overge
nomen. Zo werd een algemene vergadering ingesteld die over bepaalde belang
rijke bevoegdbeden bescbikte en elkjaar op de boogte diende gebouden te worden 
over de resultaten van de onderneming, bovendien werd met instemming van de 
Bankcommissie een beleidscontroleur aangeduid aan wie de controle van de 
rekeningen opgedragen werd alsmede bet beoordelen van de gegrondbeid van 
bepaalde verricbtingen. Dit alles diende nauwkeurig te worden bescbreven in bet 
prospectus. De Bankcommissie beeft er eveneens op aangedrongen dat de pro
motor van de verriebting mede bet risico zou dragen door voor eigen rekeningin 
te tekenen op een boeveelbeid certificaten (10 % in een geval en 25 % in een 
ander geval) en deze voor een bepaalde periode aan te bouden (Bankcommissie, 
Jaarverslag, 1973-74, blz. 190 e.v.; 1974-75, blz. 168 e.v.). 

In baar Jaarverslag van 1976-77 maakt de Bankcommissie melding van een 
bijzonder probleem dat gerezen was als gevolg van de blokkering van de buurprij
zen door de wet van 30 maart 1976 met betrekking tot de economiscbe berstel
maatregelen. De vastgoedcertificaten waarmee de opricbting van een gebouw 
gefinancierd was, gaven de certificaatbouders recbt op een intrest die gekoppeld 
was aan bet indexcijfer van de verbruikersprijzen. De door de buurder te betalen 
buurprijs was eveneens gebonden aan de scbommelingen van bet indexcijfer maar 
deze werd nu geblokkeerd door de wet van 30 maart 1976. Vermits er geen enkele 
recbtstreekse binding bestond tussen de indexering van de buurprijs aan de ene 
kant, en die van de inkomsten van de investeerders aan de andere kant, vreesden 
de emitterende vennootscbappen yrnstige financiele moeilijkheden. Aan de al
gemene vergadering van de certificaatbouders werd derbalve voorgesteld de twee 
soorten indexeringen recbtstreeks met elkaar te verbinden (Jaarverslag, 1976-77, 
blz. 117 e.v.). 

268. - Artikel 1 van de Wet van 10 juli 1969 stelt gelijk met de openbare 
uitgifte van effecten een aantal verricbtingen die als kenmerk bebben de spaarder 
op te roepen tot bet investeren van tegoeden in beleggingen met collectieve aard 
die van economiscb standpunt uit, beantwoorden aan de boofdkenmerken van een 
belegging in vennootscbappelijke of onverdeelde activa. 
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Voor de beoordeling of een verrichting onder toepassing van art. 1 valt gaat de 
Bankcommissie de reele of de vermoede bedoeling van de partijen na. Daarbij 
neemt zein aanmerking aile documenten (contracten, publicitaire documenten, 
brieven) die aan de spaarder worden meegedeeld alsmede aile elementen op basis 
waarvan de spaarder ertoe gebracht wordt zich een bepaald oordeel te vormen 
over de aard van de voorgestelde belegging. Alhoewel de meeste door de 
Bankcommissie ontmoette gevailen betrekking hadden op onroerende beleg
gingen (investeringen in parkeergebouwen, winkels met grate oppervlakte, ap
partementsgebouwen, hotels, landbouwexploitaties ... ), kan het oak gaan om 
beleggingen in roerende voorwerpen, zoals de aankoop en de exploitatie van 
containers. 
Het eerste door de wet weerhouden kenmerk, met name de organisatie van de 
goederen in een vereniging, een onverdeeldheid of een groepering in rechte of in 
feite, vereist dat de goederen vanuit econornisch standpunt een eenheid vormen 
waarop samenlopende rechten worden uitgeoefend en die bestemd is om, zelfs 
gedeeltelijk, het verwezenlijken van een welbepaald doel na te streven. 

Als tweede kenmerk bepaalt de wet dat de titularissen afstand moeten doen van 
het privatieve genot der goederen. Dit onderstelt in ieder geval dat de houder van 
het recht op het goed niet het voornemen heeft om het persoonlijk en bij wijze van 
hoofdzaak te betrekken of te gebruiken. Bovendien mogeri de inkomsten uit de 
investering niet rechtstreeks en specifiek voortvloeien uit de eigen exploitatie van 
het deel in deals groepering ofvereniging gevormde rechten dat aan de investeer
der toekomt. Dit betekent evenwel niet dat deze inkomsten omegelmatig moeten 
zijn of dat het bedrag ervan veranderlijk is. 
Tenslotte vereist de wet een coilectieve organisatie van het beheer toevertrouwd 
aan een beroepsmatig handelend persoon. Hiervan zal sprake zijn wanneer de 
beslissingen die het geheel van de groepering kunnen aanbelangen getroffen 
worden volgens gemeenschappelijke, door de partijen aanvaarde regels. 
Dit zal o.m. het geval zijn indien het basisakkoord voorziet in het houden van 
algemene vergaderingen waarvan de bevoegdheden en de werking steunen op de 
vennootschapsrechtelijke regels. Of de zaakvoerder beroepsmatig handelt dient 
ten aanzien van de feiten beoordeeld te worden. 
In haar jaarverslag 1971-72 maakt de B ankcommissie melding van de toepassing 
van deze wettelijke criteria op een aantal gevailen zoals de investering in parkeer
gebouwen alsmede in appartementen en hotelkamers. 
Een toepassing van deze wettelijke criteria vindt men ook in een arrest van het Hof 
te Brussel (Brussel, 7 december 1976, R.P.S., 1977, nr. 5926, blz. 31). Een 
persoon werd strafrechtelijk vervolgd wegens het nalaten van de wettelijk voor
geschreven formaliteiten inzake het openbaar aanbieden van effecten (kennisge
ving aan de Bankcommissie, machtiging van de Minister van Financien). Drie 
soorten investeringen werden aan het publiek aangeboden. De eerste betrof een 
belegging in petroleum- en aardgasputten gelegen in de Verenigde Staten. Het 
beheer hiervan werd coilectief georganiseerd. Financieel werd de operatie geleid 
door een Liechtensteinse vennootschap terwijl de exploitatie zelf werd toever
trouwd aan een Amerikaanse vennootschap. De tweede had betrekking op vast-
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goedcertificaten in een appartementsgebouw in Zwitserland. De certificaten 
werden aangeboden door middel van dezelfde Liechtensteinse vennootschap. 

Tenslotte werden ook eigendomscertificaten aangeboden in citrusplantages in 
Florida. Elk certificaat ging vergezeld van een beheerscontract voor een periode 
van vijftien jaar waarbij aan een Amerikaanse vennootschap het exclusief recht 
werd verleend om de plantage te onderhouden en de vruchten op de markt te 
brengen. De opbrengsten werden samengebracht en, na aftrek van de exploita
tielasten, onder de verschillende eigenaars verdeeld. Het Hof oordeelde dat het 
hier telkens ging om financiele beleggingen met een collectief karakter die 
vanwege de titularissen een afstand betekenden van het privatieve genot der 
goederen en waarvan het beheer was toevertrouwd aan een beroepsmatig han
delend persoon. Het publiek karakter van de verrichtingen bleek voldoende uit de 
verspreiding van een omzendbrief. 

Terwijl het Hof volledig kan worden bijgetreden in zijn oordeel met betrekking tot 
de natuur van de verrichtingen, kan niet zonder verbazing worden voorbijgegaan 
aan de overwegingen van het Hof met betrekking tot de burgerlijke rechtsvorde
ring. Het Hof stelt dat de rechter in eerste aanleg terecht geoordeeld had dat er 
geen rechtstreeks oorzakelijk verband bestond tussen de niet naleving van de 
wettelijke formaliteiten en de schade die door de beleggers geleden werd. Aldus 
geformuleerd is het probleem verkeerd gesteld. De wettelijke formaliteiten zijn 
immers opgelegd met het oog op de bescherming van de spaarders. Dit geldt zeker 
voor wat de verplichtekennisgeving aan de Bankcommissie betreft. De openbare 
uitgifte is aan een voorafgaande controle van de Bankcommissie onderworpen ten 
einde te beletten dat het publiek op een dwaalspoor wordt gebracht. Het is 
inderdaad juist dat de Bankcommissie zich niet over de grond van de zaak kan 
uitspreken (Zie o.m. Bankcommissie, Jubileumverslag, 1935-1960, blz. 146 
e. v. ; - over de formalistische houding die de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission terzake aanneemt, zie o.m.: Nash, U.S., Prospectus 
disclosure requirements and responsibility for accuracy of information disclosed, 
in: Les emissions de titres de societes en Europe et aux Etats-Unies, 1970, blz. 
134 e.v.). Zij kan de verrichting ook niet verbieden maar deze slechts voor een 
termijn van ten hoogste drie maanden uitstellen (art. 29 van hetK.B. nr. 185 van 9 
juli 1935). Het optreden van de Bankcommissie biedt ook geen waarborg voor de 
kwaliteit van de belegging of de volledigheid en correctheid van de verstrekte 
informatie. Zo ook mag in de documentatie die bij de openbare uitgifte worden 
gebruikt geen melding worden gemaakt van de tussenkomst van de Bankcommis
sie (art. 30 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935). 

Door het niet naleven van de wettelijke formaliteiten werd gehandeld in strijd met 
het doel hiervan, met name een zo volledig mogelijke informatie van het publiek 
over de aard van de zaak en de aan de effecten verbonden rechten. De wettelijk 
voorgeschreven kennisgeving strekt ertoe schade te voorkomen. Welnu, eenmaal 
zulke fout bewezen dan moet prima facie worden aangenomen dat de schade het 
gevolg is van het verzuim. De beklaagden moeten dan, om aan hun aansprake
lijkheid te ontsnappen, bewijzen dat de schade evenzeer zou gelden zijn indien zij 
de wettelijk vereiste kennisgeving aan de Bankcommissie hadden gedaan (zie ook 
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boven nr. 197). In een onuitgegeven arrest van het zelfde Hof te Brussel werd het 
oorzakelijk verband wel erkend tussen het niet-naleven van de wettelijk voorge
schreven kennisgeving aan de Bankcommissie en de schade geleden door de 
beleggers. In dit arrest oordeelde het Hof dat de beleggers door de strafbare 
handelingen van de beklaagde beroofd werden van de door de wet ( o .m. artikelen 
29 en 32 van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935) voorziene waarborgen (Brussel, 7 
maart 1972, gedeeltelijk gepubliceerd inR. Banque-T. Bankwezen, 1972, blz. 
411 met noot Cl. Lempereur). 

In tegenstelling tot het verzuim van de wettelijk voorgeschreven kennisgeving 
aan de Bankcommissie en de voorafgaande machtiging van de Minister van 
Financien waarbij in de wet niet uitdrukkelijk voorzien werd in een burgerlijke 
sanctie, wordt demarcharge niet aileen strafrechtelijk, maar ook burgerrechtelijk 
gesanctioneerd. Art. 17 van het K.B. nr. 71 van 30 november 1939 bepaalt 
immers uitdrukkelijk dat, bij overtreding van de art. 1, 2, 3 en 5 van het besluit, de 
benadeelde tevens de nietigheid van de verrichting mag inroepen, onverminderd 
de toepassing van art. 1338 B.W. Tijdens de besproken periode werd deze 
bepaling toegepast in een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (Ant
werpen, 21 november 1975,B.R.H., 1977, blz. 34metnootE. Wymeersch). Het 
Hof oordeelde o.m. dat de strafrechter de nietigheid kan uitspreken zodra deze in 
het kader van de strafvervolging door de benadeelde wordt ingeroepen. Het 
betreft hier een relatieve nietigheid die aileen door de benadeelde kan worden 
ingeroepen. Indien hij daarbuiten schade heeft geleden dan kan hij bovendien 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad vorderen. In dat geval zal hij moeten 
bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de overtre
ding van het demarchageverbod. Het Hof kan niet gevolgd worden waar het de 
indruk geeft deze nietigheid te beschouwen als een bijzondere vorm van schade
loossteiling. Het betreft hier een bijzondere sanctie waarin uitdrukkelijk door de 
wet is voorzien en die geen eigenlijke vergoeding is van de geleden schade. Zo 
kan het slachtoffer de nietigheid vorderen ook al heeft hij geen schade geleden. 
Het was de bedoeling van de wetgever hierdoor aan de beleggers een bijkomende 
bescherming te bieden, onafhankelijk van de sancties voorzien door het gemeen 
recht (zie hierover verder de noot van E. Wymeersch, t.a.p., blz. 54 e.v.). 

Uit dit ailes volgt dat het aanbeveling verdient om bij niet-naleving van de 
wettelijke formaliteiten voor de openbare uitgifte van effecten tevens overtreding 
van het demarchageverbod in te roepen indien de elementen van dit misdrijf 
aanwezig zijn. Zo werd in een onuitgegeven arrest van de arrondissements
rechtbank van Luxemburg van 20 mei 1977 de nietigheidsvordering afgewezen 
bij de niet-naleving van de - met de Belgische wetgeving betreffende de 
openbare uitgifte van effecten vergelijkbare - wettelijk voorgeschreven ken
nisgeving aan de , ,commissaire au controle des banques''. Uit de feiten bleek dat 
het hier ging om een verrichting die overeenkomstig de Belgische wetgeving 
onder het demarchageverbod zou vailen en waarbij aldus de nietigheid van de 
verrichting had kunnen ingeroepen worden. De Luxemburgse wetgeving bevat 
geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel 7 van het K.B. nr. 71 van 30 
november 1939. In onderhavig geval hadden de benadeelden de nietigheid van de 
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verrichting gevorderd op grond van de artikelen 6 en 1131 1;3. W. De rechtbank 
oordeelde dat er hier geen sprake kon zijn van ongeoorloofde oorzaak en dat 
rekening houdend met de beperkte bevoegdheid van de , ,corrimissaire'' en van de 
Minister van Financien er geen grove schending van de openbare orde was. Ook 
dwaling werd niet aanvaard omdat de kopers wisten wat ze kochten. 
Door de wet van 10 juli 1969 werd tevens het toepassingsgebied verruimd van het 
K.B. nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden 
en demarchage met roerende waarden, goederen of eetwaren. In werkelijkheid is 
art. 1 van de wet van 10 juli 1969 een interpretatieve wetsbepaling die het begrip 
roerende waarden uitbreidt tot bepaalde rechteil die gelijkaardige kenmerken 
vertonen. Het toepassingsgebied van de reglementering van de leurhandel en de 
demarchage met roerende waarden valt niet volledig samen met dit van Titel II 
van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 vermits de in art. 2 van de wet van 10 juli 
1969 bepaalde uitbreiding van het toepassingsgebied van de reglementering van 
de openbare uitgifte van effekten niet geldt voor de reglementering van de 
leurhandel en de demarchage. Dit werd bevestigd in twee vonnissen van de 
correctionele rechtbank te Brussel (Corr. rb. Brussel, 5 mei 1971, B.R.H., 1971, 
blz. 426 met noot van E. Wymeersch). In beide gevallen oordeelde de rechtbank 
mede op basis van de Memorie van Toelichting tot de wet van 10 juli 1969 dat de 
door de betichten aangeboden certificaten van ,off shore funds" als roerende 
waarden dienden beschouwd te worden in de zin van art. 1 van de wet van 10 juli 
1969 en dat zij derhalve onder toepassing vielen vm, de reglementering van de 
leurhandel en de demarchage. In het aangehaalde vonnis onderzocht de rechtbank 
niet de juiste natuur van de betrokken beleggingsobjecten. Uit de daarin vast
gestelde feiten kan anderzijds niet worden afgeleid of deze certificaten onder de 
begripsomschrijving van art. 1 of art. 2 van de wet van 10 juli 1969 vielen. In het 
eerste geval zouden zij onder het toepassingsgebied vallen van het K.B. nr. 71 
van 30 november 1939. In het andere geval niet (zie ook, noot Wymeersch, 
t.a.p., blz. 436). 
Indien de verrichting beantwoordt aan art. 1 van de wet van 10 juli 1969 moeten 
de ontwerpen van te voren aan de Bankcommissie worden meegedeeld. Het 
argument als zou het investeringscontract in het buitenland worden ondertekend 
of de sollicitatie van buiten het land worden gevoerd, dqet hier niets terzake 
aangezien de Belgische wetgeving op de bescherming van het spaarwezen van 
toepassing is zodra de sollicitatie effectief in Belgie plaats vindt (Bankcommissie, 
Jaarverslag 1971-72, blz. 143 e.v.). 

HoOFDSTUK VII 

DEP.V.B.A. 

269. - INLEIDENDEOPMERKING.- In het hoofdstuk VIbetreffende de N.V. zijn 
verschillende uitspraken omtrent P. V .B.A.'s ter sprake gekomen waarin ge
meenschappelijke bepalingen, die voor deze verschillende vennootschapssoorten 
gelden, moesten toegepast worden. 
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270. - VERBODENLIDMAATSCHAPVANRECHTSPERSONEN-Blijkens art. 119, eerste 
lid Venn.W. mag een P.V.B.A. enkel natuurlijke personen als leden tellen. 

V66r de wet van 6 maart 1973 had de deelneming van een rechtspersoon aan de 
oprichting van een P.V.B.A. de absolute nietigheid van de vennootschap ten 
gevolge (vgl. vorig overzicht T.P.R., 1967, biz. 720, randnr. 179). 

Deze grond van nietigheid van de P.V.B.A. is afgeschaft als gevolg van de 
limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden in het nieuwe art. 13 ter 
Venn.W., ingevoegd bij de wet van 1973. Als sanctie is voortaan bepaald dat de 
oprichters hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen aangegaan zolang 
de P. V. B . A. onder haar oprichters-vennoten een of meer reChtspersonen telt (art. 
123, 2° Venn.W. gewijzigd bij W. 6 maart 1973). 

Het Hof van Cassatie heeft bij toepassing van de oude wet, waarin de deelneming 
van een rechtspersoon aan de oprichting door nietigheid van de P.V.B.A. ge
sanctioneerd was, een arrest geveld dat, zoals dadelijk zal blijken, ook na de 
wetswijziging van 1973 een groot praktisch belang behoudt (Cass., 7 februari 
l975,R.W., 1974-75, kol. 2654;Arr. Cass., 1975, biz. 642; -T. Not., 1975, 
blz. 86;J.T., 1975, blz. 396;Rec. Gen. Enr. Not., 1976, nr. 21.998, biz. 29; 
R.P.S., 1975, nr. 5834, biz. 83). 

Het Hof van Cassatie besliste dat wanneer de vereffenaars van een ontbonden 
N.V. inbreng doen van de handelszaak van de ontbonden vennootschap, in een 
nieuw opgerichte P.V.B.A. waarin verder aileen natuurlijke personen alsop
richters verschijnen, met beding dat de aandelen voor de ingebrachte handelszaak 
toekomen aan die natuurlijke personen, de P.V.B.A. niet is opgericht met 
deelneming van een rechtspersoon in strijd met de bepaling van art. 119, eerste lid 
Venn.W. 

Door deze uitspraak werd de mogelijkheid bevestigd van de inbreng door een 
ontbonden vennootschap overeenkomstig art. 182 Venn.W. in een P.V.B.A. 
(vgl.indie zin, vorig overzichtT.P.R., 1967, blz. 722, randnr. 181; -DuFaux, 
H.,Mag een vennootschap in vereffening inbreng doen aanP.V.B.A. ?, T. Not., 
1968, biz. 226). 

Zoals uit de reeds vermelde wetswijzigingen van 1973 blijkt, is de door het Hof 
van Cassatie gegeven oplossing niet zo belangrijk meer bij de deelneming van een 
rechtspersoon aan de oprichting van een P.V.B.A. Uit het nieuwe art. 123, 2° 
Venn.W. volgt immers dat geen enkele sanctie zodanige deelneming treft indien 
de door hem verkregen aandelen overgedragen worden aan natuurlijke personen 
vooraleer door de P.V.B.A. verbintenissen aangegaan worden~ 

271. - De oplossing heeft echter een aanzienlijk belang voor de deelneming 
door een rechtspersoon aan een kapitaalverhoging van een P.V.B.A. 

Weliswaar is in de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van de wet van 6 
maart 1973 geschreven dat de zaakvoerders in dat geval hoofdelijk aansprakelijk 
zijn (Geqr. StukkenKamer, 700 [1969-70] nr. 1, biz. 21). Deze beschouwingkan 
niet betekenen dat de zaakvoerders overeenkomstig art. 123, 2° Venn.W. aan
sprakelijk zijn voor de verbintenissen aangegaan door de vennootschap zolang zij 
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onder haar leden een of meer rechtspersonen telt. In deze bepaling is immers 
slechts sprake van vennoten-oprichters. De sanctie van de deelneming als ven
noot door een rechtspersoon aan een kapitaalverhoging is zoals v66r de wets
wijziging van 1973 gesanctioneerd door nietigheid. Deze nietigheid treft uit
sluitend de deelneming van de rechtspersoon (Fredericq, V, nr. 621, blz. 881;-

.anders, ten onrechte: Van Ryn-Heenen, II, nr. 902, blz. 16, volgens welke 
auteurs de hele kapitaalverhoging nietig is). 

De zaakvoerders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk tot ovememing van het ge
deelte van het kapitaal waarvoor (door de rechtspersoon) op niet geldige wijze is 
ingeschreven (art. 123, 4° en 5° Venn.W.). 

Het is voor deze hypothese vooral dat de doctrine van het besproken arrest een 
blijvende betekenis heeft. 

Aan een kapitaalverhoging in een P.V.B.A. kan geldig door een vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid deelgenomen worden, - m.n. wanneer zij door een 
bestaande P. V.B.A. opgeslorpt wordt -, indien de vereffenaar bedingt dat de 
aandelen rechtstreeks toegekend worden aan natuurlijke personen, nl. de aan
deelhouders van de opgeslorpte vennootschap. 
Op het ruimer belang van de rechtsfiguur van de inbreng ten behoeve van derden 
is reeds gewezen (zie boven nrs. 3 e.v.). 

272. - MINIMUM-KAPITAAL EN TOEREIKEND KAPITAAL- Terwijl de wet VOOr de 
N.V. endeP.V.B.A. eenminimum-kapitaaleist(art. 29, 2°en 120,3° Venn.W.) 
is daarin met geen woord gerept over de noodzaak zulke vennootschap met 
volkomen rechtspersoonlijkheid met een toereikend kapitaal op te richten. Ook de 
tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 december 1976 bevatdienaangaande geen voor
schrift. 
Het wettelijk vereiste van een minimum-kapitaal wordt in de praktijk beschouwd 
als een maximum-bedrag van de losprijs die moet betaald worden om bet voor
recht van beperkte aansprakelijkheid te verkrijgen (Dabin, L., Les conditions de 
la limitation de la responsabilite limitee, Liber amicorum J. van Houtte, dl. I, blz. 
222 e.v.). 
De vraag is bij herhaling gesteld of het economisch verantwoord en etisch 
duldbaar is dat tal van kleine zaken opgezet worden waarvan de feitelijke 
eigenaars de kansen blijven lopen om de winsten op te strijken, maar zonder bet 
risico van hun onderneming te moeten dragen boven bet bedrag van de daarvoor 
betaalde losprijs, omdat de verliezen afgewenteld worden op de schuldeisers 
(Resteau, S.P.R.L., nr. 3, blz. 90;- Fredericq, V, nr. 617, blz. 871;- Van 
Ryn-Heenen, II, nr. 877, blz. 4 ;-Piret, R. ,La limitation de responsabilite dans 
les entreprises commerciales et les moyens de parer a ses dangers, Ann. Dr. Sc. 
Pol., XV (1955), blz. 179 e.v., inz, blz. 188;- Dabin, L., t.a.p.). 

In al te veel gevallen is bet wettelijk bepaalde minimum-kapitaal rekening 
houdend met de risico's van de ondememing een ontoereikende losprijs om het 
voorrecht van beperkte aansprakelijkheid te verdienen. 
Dat hebben de financiele instellingen goed begrepen. Zij eisen steeds de borg-
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tocbt van de zaakvoerders voor de kredieten die zij aan de vennootscbap toestaan. 
in de praktijk functionneren de meeste P.V.B.A.'s als commanditaire ven
nootscbappen t.a.v. de bankier(s)(P.C. nootR.P.S., 1977, nr. 5942, blz. 150;
Van Ryn-Heenen, II, t.a.p.;- vgl. Piret, a.w., blz. 194 e.v.). 

273. - Deze vaststelling noopt tot een constatatie waarvan de praktiscbe bete
kenis niet mag onderscbat worden. Zijn de zaakvoerders ofbebeerders dus t.o. de 
bankier(s) persoonlijk en boofdelijk verbonden als waren zij gecommanditeer
den, dan zijn zij dit uitsluitend t.o. v. die bankier. 
Deze laatste geniet dus van bet voorrecbt van de beperkte aansprakelijkheid 
doordat bij in zijn verbaal tegen de zaakvoerders-borgen niet in samenloop komt 
met de andere vennootscbapsscbuldeisers wat wel bet geval zou zijn bij de ecbte 
Comm.V. 
Dat zulke toestand ongezond is, vraagt geen betoog. Een ingrijpen van de 
wetgever is noodzakelijk. 

Destijds is voorgesteld dat de opricbters van een P.V.B.A. zouden verplicbt 
worden tot bet opmaken van een financieel plan waarin de omvang van bet 
kapitaai wordt verantwoord (zie biervoor bet steeds actuele artikel van J. van de 
Velde-Winant, Considerations sur la fixation d'un capital minimum dans les 
S.P.R.L., R.P.S., 1954, nr. 4401, blz. 219;- Dabin, J., Les conditions de la 
limitation de la responsabilite et l' avenir des societes de personnes a responsabi
lite limitee, Liber amicorum J. van Houtte, I, blz. 219 e. v.; - Ronse, J., 
Waarheid en leugen omtrent de onderneming met beperkte aansprakelijkheid, 
Mededeling van de Kon. Acad. voor Wetenscbappen, 1978) (*). 

274. - In bet tbans geldende recbt wordt bij gebreke van een wettelijke regeling 
in de recbtspraak moeizaam gezocbt naar een oplossing om de scbuldeisers te 
beveiligen tegen bet misbruik van de beperkte aansprakelijkheid wanneer die niet 
als tegenhanger een voldoende kapitaal beeft. 
In sommige gevallen wordt de bescbermende wand van de beperkte aansprake
lijkheid doorbroken. 

Zo werd beslist dat bet voorrecbt van de beperkte aansprakelijkheid misbruikt 
wordt wanneer ten name van een vennootscbap verbintenissen aangegaan worden 
die buiten elke verbouding staan tot de waarborg die zij kan bieden, en waardoor 
derden op licbtzinnige en soms opzettelijke wijze worden benadeeld (Kb. Luik, 
14 november 1967, R.P.S., 1968, nr. 5402, blz. 23). 

(*) Tijdens de correctie van de drukproef van dit overzicht werden de nieuwe art. 29ter en 120ter in de 
Venn.W. ingevoerd bij deW. 4 aug. 1978 (Staatsbl., 17 aug. 1978). Zij verplichtende oprichters van 
de N.Y. en de P.V.B.A. tot het opmaken van zulk financieel plan. Daarmee zal de rechter rekening 
houden bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van de oprichters we gens kennelijke onderkapita
lisatie volgens de nieuwe art. 35, 6° en 123, 7° (verklaring Min. van Middenstand, Gedr. St. Senaat, 
415 (1977-78] nr 2, biz. 149). 
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Voor de rechtbank was dit een aanloop tot doorbraak van de beperkte aansprake
lijkheid. Deze doorbraak werd echter op een he1e reeks andere feiten gesteund 
waaruit b1eek dat de zaakvoerder zich van zijn vennootschap a1s van een stroman 
had bediend (zie hierover boven nr. 131 e.v.). 
Een andere correctie is de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad krachtens art. 
1382 B.W., we1iswaar wordt die aan de zijde van de oprichters moeilijk aan
vaard. 
De vaststelling ex post facto dat een vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid opgericht was met een ontoereikend kapitaa1 werd op zichze1f niet a1s een 
onrechtmatige daad beschouwd terwij1 ook niet vaststond dat de schade van de 
schu1deisers aan dat feit waste wijten (Brusse1, 8 januari 1960, Pas., 1970, II, 
257; R.P.S., 1961, nr. 4944, b1z. 39 met noot P.D., J.T., 1960, 327). 

Maar de zaakvoerders of beheerders kunnen uit onrechtmatige daad aansprake1ijk 
geste1d worden tegen de wederpartij van hun vennootschap wanneer zij ten name 
daarvan verbintenissen aangegaan hebben wetend dat de rechtspersoon niet in 
staat is om de aangegane verbintenissen nate komen (zie boven nr. 202). 
De moge1ijkheid om de bankier, die de vennootschap met haar krediet hie1p 
functionneren met een ontoereikend kapitaa1, tegenover haar schu1deisers aan
sprake1ijk te stellen uit onrechtmatige daad dient in het kader van het overzicht 
niet besproken te worden (zie hierover: Cass., 19 maart 1976, met noot 
Schoentjes-Merchiers, La responsabilite civile du donneur de credit, R. Crit. 
J.B., 1977, b1z. 38 e. v.;- Van Ommeslaghe,P .,Lar:esp_onsabiljJ_e du banquif!I 
dispensateur de credit en droit beige, Schw. Aktiengesellschaft, 1977, b1z. 109 
e.v.). 

275. - Betreffende de situatie van de zaakvoerders of beheerders die hun 
vennootschap dank zij kapitaal-vervangende 1eningen 1ieten functionneren met 
een ontoereikend kapitaa1 zijn in de bestudeerde periode be1angrijke uitspraken 
geve1d. 
De zaakvoerder van een P. V .B.A. was krachtens art. 2029 B. W. gesubrogeerd in 
de bevoorrechte schu1dvordering van de bank nadat hij a1s borg de aan de 
vennootschap toegestane lening had betaa1d. 
De vordering tegen de failliet verklaarde vennootschap werd zonder meer als 
ongegrond afgewezen (Luik, 12 apri11977, R.P.S., 1977, nr. 5948, b1z. 192;1. 
Liege, 1976-77, b1z. 273; -Kh. Verviers, 8 ju1i 1976,R.P.S., 1977, nr. 5949, 
b1z. 193). 
Deze beslissingen dienen, afgezien van hun niet overtuigende motivering, te 
worden goedgekeurd. De redengeving was dat de zaakvoerder zich van de 
vennootschap a1s van een naamlener had bediend en dat wie a1s zodanig tot 
betaling van haar he1e passief gehouden was niet a1s schu1deiser kon opkomen in 
haar faillissement. 
Terzake echter was vastgeste1d dat de ze1fstandigheid van de rechtspersoon 
gerespecteerd was (zie boven nr. 136). 

Aan de andere kant werd de vordering definitief ongegrond verk1aard. Zulke 
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beslissing reikt in beginsel te ver. Juister lijkt de opvatting dat waar de lening die 
een zaakvoerder toestaat, of door zijn borgtocht doet toestaan, om een kennelijk 
ontoereikend kapitaal op duurzame wijze te vervangen, zoals de kapitaalschuld 
zelf dient achtergesteld te worden. 
Berst na voldoening van aile ( ook gewone) schuldeisers kan de zaakvoerder-lener 
terugbetaling bekomen. Zulke achterstelling van schuldvordering uit lening in 
geval van kennelijk onderkapitalisatie van vennootschappen wordt reeds sedert 
jaren in de Duitse rechtspraak op genuanceerde wijze toegepast (zie o.m. von 
Caemmerer, E., Unterkapitalisierung und Gesellschafterdarlehen, in: ,Quo vadis 
ius societatum?'' Liber amicorum P. Sanders, biz. 17 e. v., inz. biz. 20;- vgl. 
laatst nog: Hendel, D., Riickzahlungen der Gesellschaft an dem Gesellschafter
Geschiiftsfiihrer und Konkursrecht, N.J. W., 1977, biz. 1947 e.v.;- vgl. m.b.t. 
de zogenaamde ,deep rock"-doctrine in de Amerikaanse case law: Cary, N., 
Corporations, CasesandMaterials, vierdeverkortedruk, 1969, biz. 119e.v. ;
Pulinckx, A., De controle op de jaarrekeningen van de dochtervennootschappen 
van vreemde vennootschappen, R. Banque-T.Bankwezen, 1968, biz. 604 e. v. ; -
Raaijmakers, M., Joint Ventures, biz. 240). 
Deze oplossing kan in het eigen recht verantwoord worden als een beperkte 
doorbraak van aansprakelijkheid (zie boven nr. 146). Zij is een passende sanctie 
van het misbruik dat gemaakt wordt van het voorrecht van beperkte aansprake
lijkheid aan de zijde van degene die handelt ten name van een vennootschap met 
een kennelijk ontoereikend kapitaal, en die dat tekort aan eigen middelen dat niet 
tijdelijk maar duurzaam van aard is, aanvult met een lening die hij toestaat of met 
zijn borgtocht doet toestaan. 

276. - ONREGELMATIG ONTSLAG OF BENOEMING VAN EENZAAKVOERDER- OPSCHORTING 

IN KORT GEDING- Bij betwisting door een ontslagen zaakvoerder van de geldig
heid van zijn ongevraagd ontslag en van de daarop volgende benoeming van een 
nieuwe zaakvoerder kan de rechter in kort geding de opschorting bevelen van de 
betwiste besluiten tot dat de bevoegde rechter daarover zal uitspreken. Inmiddels 
wordt een voorlopig bewindvoerder benoemd (Kh. Brussel, kort ged., 24 juni 
1974, kenbaaruitKh, Brussel, 27 januari 1975,J.T., 1976, biz. 756, eerstekol.; 
- vgl. voor dezelfde betwistingen in de N.Y., boven nr. 168). 

De verbodsbepalingen vervat in hetK.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, zijn sedert 
de in werkingtreding van de wet van 16 maart 1972 ook op P. V .B.A. toepasse
lijk. 
M.b.t. deze verbodsbepalingen zie boven nr. 166. 

277. - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE ZAAKVOERDER - BENOEMING VAN EEN VOORLOPIG 

BEWINDVOERDER. - Wanneer de enige zaakvoerder van een P. V .B.A. overleden 
is en tussen de vennoten een zodanig meningsverschil is opgerezen dat geen 
algemene vergadering gehouden werd om in zijn opvolging te voorzien, kan de 
voorzitter in kort geding een voorlopig bewindvoerder benoemen om een al
gemene vergadering bijeen te roepen om tot die benoeming over te gaan (Kh. 
Brussel, kort ged., 24 april1975, R.P.S., 1975, nr. 5841, blz. 101). Vanzelf-
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sprekend kan zulke benoeming niet gedaan worden indien zij niet gevorderd is in 
· een geding waarin de vennootschap als tegenpartij betrokken is (Kh. Luik, 16 
december 1971, R.P.S.; 1971, nr. 5661, blz. 318). 

278. - HETBEGRIPSTATUTAIRZAAKVOERDERIN DEZINV AN ART. 129, DERDELID VENN.W. 

- De rechtsfiguur van de statutaire zaakvoerder is vaak de hoeksteen bij de 
oprichting van een familievennootschap onder de vorm van een P.V.B.A. In de 
praktijk wordt zij helaas ook dikwijls een struikelblok bij de interpretatie van de 
oprichtingsakte. 
Aan de ene kant munt de redactie van art. 129, derde lid Venn.W. niet uit door 
duidelijkheid (Van Ryn-Heenen, II, nr. 930, blz. 33). 

Aan de andere kant worden de clausules in de akten al te dikwijls met een 
opvallende slordigheid aaneengeflanseld. Zo bv. voorziet een statutaire clausule 
dikwijls in een regeling waarbij de zaakvoerders zullen benoemd worden naar het 
N.V.-model, terwijl aansluitend daarop een zaakvoerder benoemd wordt zonder 
beperking van duur, zodat de vraag moet gesteld worden wat de oprichters nu 
eigenlijk bedoeld hebben. 
De toepassing van art. 129, derde lid Venn. W. blijft daardoor tot betwistingen 
aanleiding geven, in de eerste plaats m. b. t. zijn toepassingssfeer zelf. 

Deze bepaling stelt bijzondere eisen voor het ongevraagd ontslag van de zaak
voerder die zonder beperking van duur in de statuten zelf benoemd is, en 
kortheidshalve statutair zaakvoerder genoemd wordt. 
In de eerste plaats moet de bedoelde zaakvoerder in een clausule van de statuten 
benoemd zijn. 

Art. 129, derde lid Venn. W. bezigt een dubbelzinnige uitdrukking waar sprake is 
van benoeming , ,in de akte van de venno.otschap''. Willen de oprichters op 
duidelijke wijze aan de zaakvoerder(s) de rechtspositie geven van statutair zaak
voerder in de zin van art. 129, derde lid Venn.W. dan moet zijn benoeming 
voorkomen in een clausule van de eigenlijke statuten die in de oprichtingsakte 
vervat zijn en die het normatief gedeelte van de akte uitmaken. 
Een klare indeling van de oprichtingsakte waarbij de statuten afgezonderd worden 
van de eenmalige rechtshandelingen van de oprichting (zoals de dagtekening, de 
identiteit van de notaris, van de oprichters, hun inbrengen, de verdeling van de 
aandelen enz.) is niet alleen aangewezen met het oog op de latere coordinatie voor 
gewijzigde statuten (vgl. Dechamps, R. ,La loi du 6 mars 1973. Redaction mise a 
jour des statuts, R. Not. B., 1973, blz. 538 e.v.; - Weyts, L., Een nieuwe 
opbouw der vennootschapsakten, T. Not., 1976, blz. 97 e.v.). 
Zulke indeling kan ook veel narigheid voorkomen m. b. t. de vraag welk de 
rechtspositie is van de in de oprichtingsakte benoemde zaakvoerder. 

In een Brussels vonnis werd bij herhaling de nadruk gelegd op het feit dat de voor 
onbeperkte duur benoemde zaakvoerder benoemd was , ,dans le corps des sta
tuts" om vast te stellen dat hij bij gebreke van een andere regeling het bescher
mingsstatuut van de statutaire zaakvoerder genoot, niettegenstaande die be
noeming volgde op een clausule die voorzag in de benoeming van zaakvoerders 
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door de algemene vergadering volgens N.V.-model (Kh. Brussel, 27 januari 
1975, J.T., 1976, biz. 755; R.P.S., 1977, nr. 5928, biz. 42). 
Mogelijk ware immers de benoerning van een zaakvoerder in de oprichtingsakte 
zelf, maar buiten de daarin vervatte statuten zoals dit voor de eerste benoerning 
van de beheerders van de N.V. toegestaan is in art. 55, tweede lid Venn.W. Is de 
zaakvoerder niet op ondubbelzinnige wijze in een statutaire clausule benoemd, 
maar in een ander gedeelte van de oprichtingsakte, dan zal zijn hoedanigheid van 
zaakvoerder voor de duur van de vennootschap in de zin van art. 129, derde lid 
Venn.W. best uitdrukkelijk worden vermeld. 
Niet aileen moet voor de toepassing van art. 129, derde lid Venn. W. de zaak
voerder in de statuten benoemd zijn maar moet die benoeming zonder beperking 
van duur gedaan zijn (zie hierover, vorige overzicht, T.P .R., 1967, biz. 727, _ 
randnr. 193). 

279, - VRIJWILLIG ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER. -In het vorige 
overzicht is een arrest van het Hof van Beroep te Gent besproken waarin beslist is 
dat het vrijwillig ontslag van een statutair zaakvoerder een statutenwijziging 
onderstelt, waaruit zou volgen dat dit ontslag om rechtsgevolg te sorteren zou 
moeten aanvaard worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met 
naieving van de vereisten van vorm en versterkte meerderheid die bepaaid zijn 
voor de statutenwijzigingen (Gent, 28 maart 1966, Pas., 1967, II, biz. 54; T. 
Not., 1967, biz. 253 ;R.P.S., 1968, nr. 5423, biz. 105;- zie hieroverT.P.R., 
1967, biz. 728, randnr. 114). 
Deze oplossing is door VanRyn en Van Ommeslaghe bijgetreden. Weliswaar 
nemen zij ook aan, in tegenstelling tot het aangehaaide arrest, dat het vrijwillig 
ontslag van een zaakvoerder in algemene regel een eenzijdige rechtshandeling is 
die voor haar rechtsgevolg slechts kennisgeving en geen aanvaarding behoeft. 
Zij verdedigen echter de stelling dat het vrijwillig ontsiag van de statutair 
zaakvoerder-vennoot afhankelijk zou zijn van een besluit van de aigemene 
vergadering met naleving van de vereisten bepaald voor de statutenwijziging 
(VanRyn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B. , 1973, blz. 
523)(25). 

Die opvatting is met vernietiging van het zo pas genoemde Gentse arrest door het 
Hof van Cassatie op goede gronden verworpen (Cass., 27 juni 1969, R. W., 
1970-71, kol. 466, met noot J.M. Nelissen;Pas., 1969, I, biz. 996;R.P.S., 
1971, nr. 5649, biz. 233, met noot J.M. Nelissen; J.T., 1969, blz. 565; Arr. 
Cass., 1969, biz. 1070)(26). 

(25) Ten onrecbte wordt bierbij een beroep gedaan op art. 1856 B.W. dat ook voorde V.O.F. geldt. 
Er zijn teveel verscbillen tussen de regeling van art. 1856 B.W. en die van art. 129 Venn.W. om 
bepaalde oplossingen die uit de eerst genoemde bepaling kunnen voortvloeien, op de P.V.B.A. te 
transponeren (art. 1873 B.W.). 
(26) Zoals uiteengezet in bet vorige randnr. beeft bet Hof van Cassatie geen uitspraak gedaan over de 
voor de eerste rechter betwiste kwestie of de zaakvoerder die weliswaar in de statuten maar voor 
bepaalde duur benoemd was, een statutair zaakvoerder is in de zin van art. 129, derde lid Venn.W., 
aangezien bet arrest in zoverre het zulks belist had niet bestreden was. 
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Het Hof van Cassatie besliste dat de zaakvoerder, zelfs wanneer hij statutair 
zaakvoerder is, steeds vrij blijft ontslag te nemen, mits hij dit niet in zodanige 
omstandigheden doet dat het beheer van zijn vennootschap daardoor zou bena
deeld worden. 
Dezelfde opvatting werd in een heel kort gehouden motief gevolgd door bet Hof 
van Beroep te Antwerpen in een arrest van 27 februari 1969 (i.z. P.V.B.A. Daix 
tiN. V. La Fortune, onuitg. ; - anders, de eerste rechter: Kh. Antwerpen, 23 juni 
1969, R.H. Antw., 1969, 471, redengeving op blz. 480). 
Deze rechtspraak moet beaamd worden(27). 

Zoals in bet vorige overzicht uiteengezet is, blijft het ontslag van de zaakvoerder, 
ook al is hij statutair zaakvoerder-vennoot, een eenzijdige rechtshandeling waar
bij hij een wilsrecht uitoefent, dat rechtsgevolg sorteert door de enkele kennisge
ving aan de vennootschap. De ontslagnemende zaakvoerder kan slechts tot 
schadeloosstelling gehouden zijn wanneer hij door een ontijdig ontslag de ven
nootschap mocht benadeeld hebben (T.P.R., 1967, blz. 728, randnr. 194;- In 
die zin ook de aangehaalde noot van J.M. Nelissen;- Van Houtte, Repertoire 
Notarial, Tome XII, Livre IV (S.P.R.L.), nr. 294, blz. 152). 

Inzonderheid zal de enige zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering 
moeten bijeenroepen om kennis te nemen van zijn ontslag en om in zijn opvolging 
te kunnen voorzien. 
In ieder geval moet de ontslagnemende zaakvoerder zijn ambt vervullen tot dat 
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien worden, ty]1_zij hij dall!d9or z(':lf 
aanmerkelijk schade zou lijden (art. 2007, tweede lid B.W.). 
Voorts kan in de statuten geldig bepaald zijn dat een opzeggingstermijn inacht
genomen moet worden (zie hierover N elissen, aangehaalde nootR. W. , 1970-71, 
kol. 473 e.v.). · 

Ook is mogelijk dat de zaakvoerder geen ontslag neemt maar integendeel een 
algemene vergadering bijeenroept met de bedoeling zijn ontslag aan te bieden 
onder voorwaarde. In zulk geval is geen sprake van een dadelijke en onherroepe
lijke ambtsbeeindiging (Nelissen, J.M., nootR.W. 1970-71, kol. 475, randnr. 
39;- toepassing in: Kh. Verviers, kort ged. 9 april1971, R.P.S., 1971, nr. 
5656, blz. 243, redengeving op blz. 253). 

280. - ENIGE ZAAKVOERDER- TEGENSTRIJDIGBELANG- Is de P.V.B.A. bestuurd 
door een enkele zaakvoerder' die tegenover een tegenstrijdigheid van belangen 
met de vennootschap geplaatst is, dan moet overeenkomstig art. 133, tweede lid 
daarvan kennis worden gegeven aan de vennoten en mag de verrichting slechts 
door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap verricht worden. 

(27) De opvatting van de rechtbank van koophandel te Antwerpen zou in het gegeven geval wei juist 
geweest zijn, indien de oorspronkelijke statuten van de P. V .B.A. een clausule bevat hadden volgens 
welke de vennootschap vertegenwoordigd wordt door twee zaakvoerders die gezamenlijk handelen. In 
zulk geval zou de ontslagnemende zaakvoerder verplicht geweest zijn zijn ambt te vervullen hetzij tot 
aan zijn vervanging, hetzij tot dat bij statutenwijziging bepaald was dat de vennootschap vertegen
woordigd wordt door een enkel zaakvoerder, of door meer zaakvoerders die overeenkomstig art. 130 
eerste lid Venn.W. individueel bevoegd zijn. 
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Met flagrante miskenning van dit voorschrift had de zaakvoerder aan een schul
denaar van zijn vennootschap opdracht gegeven diens schuld te betalen te zijner 
persoonlijke outlasting, in handen van de ontvanger van de belastingen. Dezelfde 
P.V.B.A., handelend op vervolging en ten verzoeke van die enige zaakvoerder, 
stelde een rechtsvordering in tegen de ontvanger van de belastingen, om te horen 
zeggen dat eerstgenoemde onbevoegd had gehandeld bij het geven van de op
dracht tot betaling. De rechtbank te Tongeren verklaarde de rechtsvordering niet 
ontvankelijk, omdat de eisende P. V .B.A. vertgenwoordigd was door een persoon 
wiens mandaat wegens onverenigbaarheid, ongeldig was (Rb. Tongeren, 25 juni 
1965, Pas., 1966, III, blz. 110). 

De oplossing was evident; de redengeving is het echter niet. Gesteld is dat een 
voldoende motivering zou gevonden zijn in de vaststelling dat de eisende 
P. V. B.A. in dergelijk geschil alleen in rechte kan optreden door een lasthebber ad 
hoc overeenkomstig art. 133, tweede lid Venn. W. ; en dat zij derhalve niet geldig 
vertegenwoordigd was door haar zaakvoerder (Van Ryn-Van Ommeslaghe, 
Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, blz. 525, nr. 62). 

Algemeen wordt echter aangenomen dat de miskenning van art. 60 Venn.W. niet 
belet dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd is t.a.v. derden (zie boven 
nrs. 184 e.v.). 
Dezelfde regel geldt ook in de P.V.B.A. bij toepassing van art. 133 Venn.W. 
(Rb. Dendermonde, 28 juni 1967, B.R.H., 1970, blz. 452). 

Deze oplossing wordt echter terzijde gesteld indien de zaakvoerder en de weder
partij desbewust ten nadele van de vennootschap hebben gehandeld. 

Aangezien zulke collusie of medeplichtigheid aan de afwending van bevoegdheid 
vanwege van de aangesproken schuldenaar niet vaststond, was de rechtsvorde
ring van de P.V.B.A. ongegrond. Deze oplossing blijft geldig na de inwer
kingtreding van het nieuwe art. 130 Venn. W., zoals dit gewijzigd is bij deW. van 
6 maart 1973 (Simont, L., a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 42 e.v., randnr. 44 
en de daar aangehaalde literatuur). 

281. - OVERLIJDEN VAN EEN DER TWEE VENNOTEN DIE NIET VAN RECHTSWEGE ALS VEN

NOOT OPGEVOLGD WORDT- GEEN ONTBINDING VAN RECHTSWEGE- In het vorige over
zicht werd het probleem besproken van de P.V.B.A. met slechts twee vennoten, 
waarvan een overlijdt zonder dat zijn erfgenaam (of legataris) hem van rechts
wege als vennoot opvolgt (T.P.R., 1967, blz. 724, randnrs. 185 e.v.). 

Zulk geval deed zich opnieuw voor en gaf aanleiding tot een verduidelijking van 
de eerder bijgetreden oplossing. De vraag is of een P.V.B.A. die slechts twee 
vennoten telt van rechtswege ontbonden wordt, wanneer, na het overlijden van 
een der beide vennoten, diens erfgenaam hem niet van rechtswege als vennoot 
opvolgt. 
Deze vraag. wordt gesteld wanneer de erfgenaam van de overleden vennoot niet 
behoort tot de in art. 126, tweede lid genoemde kategorieen, of nog, wanneer 
zulks wel het geval is, en een van die bepaling afwijkende statutaire clausule de 
overgang van de aandelen onderwerpt aan een toestemming. In onderhavig geval 

885 



weigerde de overlevende vennoot krachtens dat statutair beding de erfgenaam als 
vennoot in de P.V.B.A. toe te Iaten en verklaarde hij dat hij diens aandelen zou 
overnemen overeenkomstig art. 128 Venn.W. 

De partijen geraakten het eens over de prijs van de aandelen en de betalingsmoda-
1iteiten. Daarbij was bedongen dat de eigendom van de afgekochte aandelen 
slechts naar gelang van de betalingen zou verkregen worden. Nadat de erf
genaam, die in gebreke was om deze overeenkomst uit te voeren, tot nakoming 
gedagvaard was, stelde hij een tegenvordering in die in hoofdzaak steunde op de 
beschouwing dat de vennootschap van rechtswege ontbonden was tengevolge van 
de vereniging van aile aandelen in een hand, op het tijdstip waarop de overlevende 
vennoot verklaard had dat hij de erfgenaam weigerde als vennoot toe te laten, of 
minstens op het tijdstip waarop de partijen overeengekomen waren over de 
afkoop van de aandelen van de overleden vennoot. 

Het Hof te Brussel besliste dat de vennootschap niet van rechtswege ontbonden 
was omdat de overlevende vennoot niet aile aandelen in zijn hand had verenigd, 
zolang de erfgenaam de eigendom behield van de aandelen die hij door erfopvol
ging had verkregen, terwijl de eigendom ervan slechts overgedragen werd naar 
gelang van de afbetalingen van de overeengekomen afkoopprijs. De vordering tot 
uitvoering van de tussen de partijen gesloten overeenkomst werd toegewezen 
(Brussei, 22 april1969,Pas., 1969, II, 150;R.P.S., 1970, nr. 5596, blz. 236). 

Het cassatieberoep tegen dit arrest werd terecht verworpen (Cass., 15 mei 1970, 
R.W., 1970-71, kol. 321; T. Not., 1970, blz. 265; R. Not. B, 1972, blz. 220; 
R.P.S., 1971, nr. 5619, biz. 92). Dit arrest is reeds besproken(Rechtsgevolgen in 
een P. V.B.A. met slechts twee vennoten, van het overlijden van een vennoot die 
nietvan rechtswege door de eifgenaam opgevolgdwordt, T. Not., 1970, blz. 257 
e.v.). Wij kunnen niet anders dan die beschouwingen hier samenvattend herha
len, met inachtneming van de critische bemerkingen van Van Ryn en Van 
Ommeslaghe (Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, biz. 58 e.v.). 

Uit de niet heel doorzichteiijke regeling van art. 128 Venn. W. volgt, dat wanneer 
de erfgenaam niet in de vennootschap ais vennoot wordt toegelaten, tegen die 
weigering,- anders dan bij overdracht onder levenden (art. 127 Venn.W.) -, 
geenenkelrechtsmiddel openstaat (VanRyn-Heenen, II, nr. 923, biz. 28 ;-Van 
Houtte, S.P.R.L., derde druk, nr. 148, biz. 214). 

De erfgenaam kan slechts de afkoop van de geerfde aandelen vragen op de wijze 
bepaaid in art. 128, tweede lid Venn.W. 

Wanneer hij van oordeel is dat de prijs die hij voor de geerfde aandelen zai 
ontvangen als gevolg van een statutaire waardebepaling ervan, te laag is (zie over 
die vraag verder nr. 282), zal de erfgenaam er de voorkeur aan geven de P. V .B.A. 
ontbonden te horen verklaren ten einde na de vereffening, de werkelijke waarde 
van zijn in het liquidatiesaldo aandeel te ontvangen. 

Een gerechteiijke ontbinding kan hij slechts vorderen indien geen afkoop is 
geschied en niet vooraleer de bij art. 128, vierde lid Venn.W. bepaalde termijn 
verstreken is. En deze termijn gaat, in de hier besproken hypothese, eerst in vanaf 
de datum waarop zijn toelating tot de vennootschap geweigerd is (Fredericq, L. 
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en S.,Handelsrecht, II, nr. 1004, biz. 33;- Van Ryn-Heenen, II; nr. 923, biz. 
28). 
De opvatting werd verdedigd dat de vennootschap van rechtswege ontbonden is, 
zo niet vanaf het overlijden, dan toch vanaf het tijdstip waarop de overlevende 
vennoot kennis geeft dat hij de erfgenaam niet tot de vennootschap toeiaat en zich 
bereid verklaart de aandeien van de overlevende over te nemen. 

De opvatting dat de vennootschap van rechtswege ontbonden is op de dag van het 
overlijden van de enige medevennoot was gesteund op de beschouwing dat de 
vennootschap vanaf dat ogenbiik eenhoofdig is geworden. Zij mocht verworpen 
worden aangezien de overlevende vennoot op dat tijdstip nog niet de eigenaar van 
aile aandeien is geworden (Kh. Antwerpen, 29 aprii1965, R. W., 1967-68, kol. 
205). 
Voigens dit Antwerpse vonnis zou de ontbinding van rechtswege intreden op het 
tijdstip waarop de overblijvende vennoot verklaart dat hij de erfgenaam niet tot de 
vennootschap wil toeiaten en zich bereid verklaart diens aandeien over te nemen. 
Deze opvatting was ten onrechte beaamd in het vorig overzicht (T.P .R. , 1967, 
biz. 725, randnr. 187). Weiiswaar kan zij in een gegeven gevaijuist zijn, maar in 
haar aigemene formuiering gaat zij te ver. Zij werd terecht door het Hof van 
Cassatie verworpen in het hier besproken arrest van 15 mei 1970. De ontbinding 
treedt eerst in op het ogenblik waarop de overlevende vennoot de eigendom van 
aile aandeien verkrijgt. Dit moment kan samenvailen met de verklaring van de 
overlevende vennoot, indien hij daarbij instemt met het verzoek vanwege de 
erfgenaam om afkoop van de geerfde aandeien en de partijen het eens zijn over de 
prijs (art. 1138 en 1583 B.W.)(28). 
Dit is niet het gevai indien de partijen nog moe ten onderhandelen over de prijs, of, 
zoais in het besproken geval, indien de overeenkomst een beding van eigen
domsvoorbehoud tot de aigeheie afbetaling bevat. 
M.a.w. ais algemene regei geidt dat de P.V.B.A. eerst ontbonden is op het 
tijdstip waarop de overlevende vennoot ten gevoige van de afkoop van de 
aandeien van zijn overleden medevennoten eigenaar is geworden van aile aande
Ien. Vroeger was weliswaar de mening verkondigd dat de aandeien van de 
overleden vennoot, die niet ais zodanig van rechtswege opgevoigd wordt, zonder 
titularis blijven. De erfgenaam zou dus geen eigendom van de aandeien verkrij
gen maar niets anders dan een schuidvordering tegen de medevennoten van de 
erflater die tot afkoop verplicht zijn (Van Houtte, I, nr. 148, biz. 214;
Fredericq, L. enS. ,Handboek, II, nr. 1004, biz. 32;-in die zinook: Brussel, 6 
december 1967, R.P.S., 1969, nr. 5503, biz. 191), voigens sommigen tegen de 
vennootschap zeif (Janssens, W. ,Du ,rachat" et de la, valeur" des parts d'un 
associe decide, d'une S.P.R.L., R.P. Not., 1969, biz. 87). 

(28) Inderdaad is de vennootschap werkelijk eenhoofdig geworden en van rechtswege ontbonden 
doordat een aandeelhouder de totaliteit van de aandelen verkrijgt zelfs indien de overdracht nog niet is 
ingeschreven in het register van de vennoten overeenkomstig art. 125 Venn. W. (zie verder nr. 309). 
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Du Faux scheen de eerste opvatting te delen (De la validite des clauses de 
preemption stipulees pour le cas de de des dans les statuts de S .A. et de S .P .R .L., 
R.P.S., 1947, nr. 3972, blz. 328 e.v.). In een later artikel heeft deze auteur 
opgemerkt dat de omzetting van het eigendomsrecht op aandelen in een schuld
vordering met een geldsom tot voorwerp slechts geschiedt in de V.O.F. met het 
verblijvingsbeding bepaald in art. 1868 B. W. krachtens hetwelk de vennootschap 
zal voortgezet worden tussen de overlevende vennoten. Dit is niet het stelsel van 
art. 128 Venn. W. Deze bepaling geeft aan de erfgenaam het recht de afkoop van 
de geerfde aandelen te vragen. De erfgenaam is dus wel de eigenaar van deze 
aandelen geworden, aileen is de uitoefening van de aan deze aandelen verbonden 
lidmaatschapsrechten geschorst (Du Faux, H., P. V.B .A. begrijpende twee ven
noten. - Overlijden van een der vennoten zonder erfgenamen na te laten die van 
rechtswege vennoot worden. Ontbinding van de vennootschap? T. Not., 1952, 
blz. 2 e.v.). 
Deze opvatting is gevolgd door.het Hof van Beroep te Brussel en door het Hof van 
Cassatie. 
In deze arresten werd erop gewezen dat het vennootschapsrecht nog andere 
gevallen kent waarin de hoedanigheid van eigenaar van aandelen en die van 
vennoot tijdelijk gesplitst worden. Dit is m.n. het geval bij schorsing van de 
rechten verbonden aan aandelen die in onverdeeldheid zijn (art. 43, laatste lid en 
124 Venn.W.), of aan aandelen waarop de opeisbare stortingen niet gedaan zijn 
(art. 74, laatste lid Venn.W.)(29). 
Uit dit alles volgt dat de vennootschap niet ontbonden is zolang de overlevende 
vennoot de eigendom van de geerfde aandelen niet verkregen heeft. 

Hieruit volgt ook dat indien de vennootschap na de afkoop van rechtswege 
ontbonden is wanneer, als gevolg daarvan, de overlevende vennoot eigenaar is 
geworden van alle aandelen, de erfgenaam - die geen eigenaar meer is van 
aandelen -, geen be lang heeft bij de vasts telling van die ontbinding, en in ieder 
geval daaruit te zijnen behoeve geen rechten kan afleiden. 

Blijft nog een vraag die door het Hof van Cassatie niet moest beantwoord worden 
in het arrest van 15 mei 1970 maar die in het aangevochten Brusselse arrest wel 

(29) VanRyn en Van Ommeslaghe wijzen er op dat het besproken arrest van 15 mei 1970 afwijkt van 
een vroegere uitspraak van het Hof van Cassatie (Examen de jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, biz. 
516 en biz. 518), en nl. van het arrest van 22 november 1951 (J'as., 1952, I, 153 ;Arr. Cass., 1952, 
biz. 139). 
Als gevolg van het overlijden van een van de zeven aandeelhouders in een N. V. behoorden diens 
aandelen tot een erfelijke onverdeeldheid die tussen de andere aandeelhouders bestond. Een van de 
onverdeelde eigenaars had twee aandelen die tot die onverdeeldheid behoorden aan twee verschillende 
personen overgedragen. Zolang die aandelen niet toegescheiden waren aan de overdrager, kon die er 
de eigendom niet van overdragen aan derden. De cessionarissen waren dus geen aandeelhouders 
geworden. 
Met de geciteerde auteurs mag aangenomen worden dat de oplossing van het besproken arrest van 15 
mei 1970 niet te rijmen is met een beschouwing uit het arrest van 22 november 1951. Daarin was 
gezegd dathetbegrip ,vennoot" in art. 104 Venn.W. zoals in art. 29 Venn.W. betekent degene op 
wie de rechten en de verplichtingen rusten van een vennoot (Pas., 1952, I, biz. 155, eerste kol., 
tweede vol. alinea). Dit, naar ons gevoelen, overbodig motief mag terecht als onjuist verworpen 
worden, zoals impliciet in het besproken arrest van 1970 is gedaan. 

888 



. I - ~ -· 

terloops was aangeraakt. Zij betreft de middelen tot voorkoming van een ontbin
ding van rechtswege ten gevolge van de eigendomsoverdracht van de aandelen 
van de erfgenaam van de enige medevennoot. 
In zijn hierboven aangehaaid artikel stelt Du Faux dat, vermits de rechten van de 
erfgenaam geschorst zijn, niets de overlevende·vennoot belet om v66r de afkoop 
een derde tot de vennootschap te laten toetreden, zodat de vennootschap niet 
eenhoofdig zal worden bij de afkoop van de geerfde aandelen (a. w., T. Not., 
1952, blz. 6). 
De vraag is echter niet altijd zo eenvoudig. De mogelijkheid van de toelating van 
een derde tot de vennootschap hangt er van af of de overlevende vennoot alleen 
beschikt over een voldoende aantal aandelen om op de aigemene vergadering,
die hij geldig aileen kan samenstellen -, het bij art. 126, eerste lid Venn.W. 
vereiste kworum van drie vierden van het kapitaal te bereiken. 
Dit was niet mogelijk in het geval dat door het reeds aangehaalde vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen beslecht werd aangezien de overlevende 
vennoot slechts eigenaar was van een klein gedeelte van de aandelen (Kh. 
Antwerpen, 29 april 1966, R. W., 1967-68, kol. 205). 
In het geval dat door het Hof te Brussel en het besproken Cassatiearrest beslecht 
is, was de toelating van een derde wel mogelijk dank zij de trapsgewijze eigen
domsoverdracht der aandelen naar gelang van de betalingen, krachtens het beding 
van eigendomsvoorbehoud dat bij de afkoop was gemaakt. Het Hof te Brussel 
merkte op dat de overlevende vennoot de mogelijkheid zou hebben om een deel 
van de aandelen waarvan hij de eigendom verkrijgt aan derden over te dragen 
zodra hij over het daartoe vereiste aantal aandelen zal beschikken (Pas., 1969, II, 
blz. 153, eerste kol.). 
Als oplossing werd ook voorgesteld dat de afkoop zou geschieden door een derde 
die daartoe door de vennootschap of de overlevende vennoot is aangewezen 
(Fredericq, L. enS.,Handboek,II, nr. 1004, blz. 33 ;-VanRyn-Heenen, II, nr. 
923, blz. 28;- Du Faux, a.w., T. Not., 1952, blz. 6). 
Indien die oplossing mag aangenomen worden tellen de af te kopen aandelen niet 
mee voor de berekening van het kworum vereist door art. 126, eerste lid 
Venn. W., krachtens deze bepaling zelf. Hier tegen moet echter bezwaar gemaakt 
worden aangezien de erfgenaam daardoor verplicht zou worden de geerfde 
aandelen aan een derde te verkopen, terwijl art. 128, tweede lid Venn.W. aileen 
de afkoop door vennoten voorziet. 

282. - WAARDEBEPALING VAN DEAF TE KOPEN AANDELEN- De afkoop van de 
aandelen bij weigering van de bij de wet of de statuten vereiste toestemrning tot 
hun overdracht onder levenden of, bij weigering van de toelating van de erfgena
men van een overleden vennoot tot de vennootschap, stelt het moeilijke probleem 
van de waardebepaling van de af te kopen aandelen. 
In beide gevallen kan deze door een statutaire clausule geregeld zijn (art. 127, 
derde lid en art. 128, derde lid Venn.W.). 

Volgens een vaak voorkomende statutaire clausule, wordt de afk:oopprijs van de 
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aandelen vastgesteld op hun waarde volgens de laatste balans, of op de waarde die 
door een bijzonder besluit van de jaarvergadering is vastgesteld. 

Tegen zodanige statutaire clausule bestaan tal van bezwaren. Afgezien de moei
lijkheden eigen aan de waardebepaling van een ondememing, bestaat het reele 
gevaar dat zij zou gedaan worden met het oog op een in het vooruitzicht gestelde 
afkoop, of, erger nog, na het feit dat tot die afkoop aanleiding geeft. Deze 
bezwaren leidden ertoe dat statutaire clausules van waardebepaling verboden zijn 
in art. 45, derde lid van de Franse wet van 1966 (vgl. Ripert-Roblot, I, nrs. 951 
e.v., blz. 499 e.v.). Naar huidig Belgisch recht zijn zij steeds bij de wet 
toegestaan. 

Het gebeurt dat de statutaire bepaling in de vergeethoek raakt. Er werd beslist dat, 
wanneer de algemene vergadering nagelaten had de statutair voorgeschreven 
waardebepaling van de aandelen te doen, de waarde van deaf te kopen aandelen, 
bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, door de rechter moet worden 
vastgesteld, op grond van een deskundig onderzoek (Brussel, 6 december 1967, 
l.T., 1968, blz. 474; R.P.S., 1969, nr. 5503, blz. 191). 

283. - Een moeilijker vraag is of de waardebepaling zoals zij uit de voormelde 
statutaire clausules voortvloeit kan betwist worden door de verongelijkte over
drager of erfgenaam. 

In het vorige overzicht is met instemming een vonnis besproken waarin beslist is 
dat de toepassing van de statutaire clausule van waardebepaling aan de eisen van 
de goede trouw moet beantwoorden. Wanneer de niet toegelaten erfgenaam 
aannemelijk maakt dat actiefposten kennelijk onderschat zijn, wordt een des
kundigenonderzoek bevolen om de werkelijke waarde van de aandelen vast te 
stellen (Kh. Antwerpen, 2 september 1966,R.W., 1966-67, kol. 264; erratum, 
kol. 422;R.P.S., 1966, nr. 5347, blz. 64;-ziehieroverT.P.R., 1967, blz. 711, 
randnr. 162). 

In de door dit overzicht bestreken periode is opnieuw in die zin beslist door de 
rechtbank te Charleroi, en in hoger beroep door het Hof te Brussel (Rb. Charleroi, 
4november 1969,R.P.S., 1970, nr. 5537, blz. 45 ;-Brussel, 21juni 1974,Rec. 
Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.902, blz. 131). 

Krachtens een statutaire clausule was de waarde van de aandelen door besluit van 
de algemene vergadering vastgesteld. Zowel de eerste rechter als het Hof stelden 
verschillende omstandigheden vast die aannemelijk maakten dat de waarde van 
de af te kopen aandelen op een al te laag bedrag was vastgesteld. Het betwiste 
besluit was genomen nadat reeds vaststond dat aandelen van een overleden 
vennoot zouden afgekocht worden. Aan de niet toegelaten erfgenaam was inzage 
in de boeken geweigerd. Zij steunde op een advies van een expert die weliswaar 
door hen daartoe was aangezocht, maar waarvan het betrouwbaar karakter erkend 
werd. Enkele jaren eerder waren aandelen in dezelfde vennootschap voor een 
merkelijk hoger bedrag afgekocht. 

De Charleroise rechter was van oordeel dat de statuten te goeder trouw moesten 
ten uitvoer gelegd worden, zodat de aandelen van de overledene voor hun 
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algehele werkelijke waarde zouden afgekocht worden. Een deskundigenon
derzoek werd bevolen om die waarde te bepalen. 
De hier aangehaalde vonnissen zijn door enkele auteurs afgekeurd (VanRyn-Van 
Ommeslaghe, Examen de Jurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, biz. 519 e.v., 
randm. 59). 
Sedertdien is het Charieroise vonnis met een betere redengeving bevestigct"door 
het Hof van Beroep te Brussel. Anders dan de eerste rechter werd duideiijk 
gesteid dat de statutaire clausuie geidig is en gevoig moet sorteren. Haar toepas
sing mag echter niet in strijd met de eisen van de goede trouw geschieden. De 
vastgesteide omstandigheden maakten aannemelijk dat die eisen miskend waren 
geworden. Ret Hof beveelt een deskundigenonderzoek om na te gaan of de 
werkeiijke waarde van de aandeien te goeder trouw bepaaid was. Op grond van 
het te geven advies zai het Hof kunnen beslissen of het besiuit van de aigemene 
vergadering waarbij de waarde van de aandeien vastgesteid is, zai dienen nietig 
verklaard te worden. 
Dit arrest moet goedgekeurd worden waar het terecht een duidelijk onderscheid 
maakt tussen het bindend karakter van de geidige clausuie van waardebepaling 
aan de ene kant, en de mogelijkheid voor de rechter om haar toepassing, minstens 
marginaal, te toetsen aan de eisen van de goede trouw(30). 
Zoiang het betwiste besiuit naar zijn inhoud valt binnen de marge waarin redeiijke 
personen van mening kunnen verschillen kan de rechter niet, ais het ware in hoger 
beroep, zijn eigen oordeei in de piaats van het oordeei van de aigemene vergade
ring stellen. 

Maar indien het betwiste besiuit buiten die marge valt, m.a.w. indien het kenne
lijk indruist tegen de eisen •van de goede trouw, zodat geen enkeie redelijke 
aigemene vergadering tot zodanig besiuit had kunnen komen, wordt het door de 
rechter nietig verklaard (over de marginale toetsing van besiuiten van de ai
gemene vergadering, zie Ronse, J. ,Nietigheid van besluiten van organen van de 
N. V. , Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Beigie en 

· Nederland, Jaarboek X (1965-66), biz. 394;- zie verder Marginale toetsing in 
-het privaatrecht in Liber amicorum Mgr. Onclin, biz. 369 e.v.; T.P.R., 1977, 
'biz. 207(31). 

284. - OVERDRACHT ONDER KOSTELOZE TITEL- In het hoofdstuk betreffende de 
N. V. kwam de vraag opnieuw ter sprake of een schenking van aandeien op naam 

(30) Vgl. m.b.t. de noodzakelijkheid van het onderscheid tussen de geldigheid van een beding 
waarbij een partij bevoegd is om door partijbeslissing de inhoud van de verbintenis vast te stellen 
(krachtens art. 1134, eers\e lid Venn. W.) en de toetsing van de genomen beslissing aan de eisen van de 
goede trouw (overeenkomstig art. 1134, derde lid Venn.W.): Cass., 12 december 1973,Pas ., 1974, 
I, blz. 397; Arr. Cass., 1974, biz. 423). · · 
(31) Opmerking verdient dat de woordkeuze ,dol" waarmee het arrest die grensoverschrijding 
kenmerkt, minder correct is. Een klaarblijkelijke of kennelijke onredelijkheid volstaat, vgl. D. 
17.2.79 (pro socio): ... si arbitrium ita pravum est, ut manifesta iniquitas eius apareat, corrigi potest 
per iudicium bonae fidei. Daaraan beantwoordt de uitdrukking , ,blijkbaar strijdig met de billijkheid'' 
in art. 1854, eerste lid B.W. (vgl. Meijers, E.M., Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, ill, biz. 
27). 
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gel dig kan geschieden zonder naleving van het vereiste van authentieke akte, door 
de enkele overboeking van de aandelen in het register van de aandelen. Die vraag 
moest ontkennend beantwoord worden. 

De oplossing blijft dezelfde voor de schenking van aandelen in een P. V. B.A. Art. 
931 B.W. moet in algemene regel in heel zijn strengheid toegepast worden, 
onverminderd de gekende uitzonderingen, waaronder de onrechtstreekse schen
king die ook in dit overzicht reeds ter sprake kwam (zie hoven nrs. 253 e.v.). 

285. - OVER GANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLDDEN- INSCHRIJVING IN HET REGISTER 
vAN DE VENNOTEN- Blijkens art. 125 Venn. W. wordt de overgang van aandelen 
wegens overlijden in het register van de vennoten ingeschreven en ondertekend 
door de zaakvoerder. Zolang die inschrijving niet gedaan is, kan de overgang niet 
tegengeworpen worden aan de vennootschap en aan derden. 

W anneer de enige zaakvoerder overleden is, benoemt de voorzitter in kort geding 
een voorlopige bewindvoerder om zijn erfgenamen als vennoot in te schrijven in 
het register volgens een notariele akte van scheiding en deling, terwijl die 
erfgenamen hun rechtsvoorganger zonder insteffiming van de andere vennoten 
opvolgden. Alleen zodoende konden de erfgenamen als vennoten deelnemen aan 
de algemene vergadering waarin een nieuwe zaakvoerder zou benoemd worden 
(Kh. Brussel, kort ged., 24 april 1975, R.P.S., 1975, nr. 5841, blz. 101). 

Betreffende het recht van derden om op het feit van de overdracht van aandelen 
eenberoep te_ doen vooraleer die overdracht is ingeschreven in het register 
overeenkomstig ffi.t. 125, zie-verderm:- 309. --- -- .. 

286. - VERBODEN PUBUEKE UITGIFTE VAN AANDELEN VAN EEN P.V.B.A. - Zoals be
kend is de P.V.B.A. gekenmerkt door haar besloten karakter. 

Daarmee houdt verband het door art. 201, 2° Venn.W. onder strafbedreiging 
verboden openen van een publieke inschrijving op aandelen van een P.V.B.A. 
Er werd geoordeeld dat het plaatsen van een advertentie waarbij een zaakvoerder 
bekend maakte dat hij een vennoot zocht die 4 miljoen F zou kunnen inbrengen in 
een bestaande P.V.B.A., niet kan beschouwd worden als het openen van 
openbare inschrijving in de zin van die bepaling. Er werd vastgesteld dat deze 
advertentie geen aanbod bevatte, gericht tot elke kandidaat-vennoot die van te 
voren aanvaard wordt, maar slechts een uitnodiging om overleg te plegen over 
eenmogelijkintredenin deP.V.B.A. (Brussel, 1 december 1970,R.P.S., 1970, 
nr. 5623, blz. 113; J.T., 1971, 75). 

Deze uitspraak moet in de huidige stand van de wetgeving m.n. wegens de 
beperkende interpretatie van de strafwet beaamd worden (in dezelfde zin Brussel, 
24 september 1962,R.P.S., 1963, nr. 5107, blz. 84;- Brussel, 31 maart 1961, 
R.P.S., 1961, nr. 5007, blz. 259;-vgl. ookVanHoutte, J.,Lasanctionpenale 
de I' interdiction d' ouvrir une souscription publique a des parts sociales d'une 
S.P.R.L., R.P.S., 1963, nr. 5105, blz. 77 e.v.). 

287. - Een andere vraag echter is of de advertentie niet moet beschouwd 
worden als een publieke verrichting in de zin van deW. 10 juli 1969 en het tot 
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uitvoering daarvan genomen K. B. van 12 november 1969 ( zie hierover boven nr. 
257). Waarschijnlijk was de advertentie geplaatst v66r de in werkingtreding van 
die wetgeving. 
Het lijdt geen twijfel dat, rekening houdend met de zeer ruime formulering in de 
aangehaalde nieuwe wetgeving, van een voorgenomen uitnodiging tot het publiek 
als in het behandelde geval, kennis moet gegeven worden aan de Bankcommissie 
overeenkomstig art. 26 e.v. van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. 
Met E. Wymeersch mag immers aangenomen worden dat volgens de wetgeving 
van 1969 ,kan worden gelijkgesteld met een aanbod, in de klassieke strikt 
juridische zin van het woord, het voorstel, het weze door middel van publiciteit of 
anders zeker, dater toe strekt onderhandelingen uit te Iokken of aan te knopen met 
betrekking tot effecten" (Wymeersch, E., De Bankcommissie en de openbare 
uitgifte van effecten, in: Ekonomisch enfinancieel recht vandaag, I (1972), blz. 
131). 
Als effecten worden hier begrepen aile vormen van deelgenootschap in een 
vennootschap (a.w., biz. 135). Dus ook aandelen in een P.V.B.A. 

288. - GERECHTELIJKE BENOEMING VAN EEN REVISOR OM DE TOESTAND VAN DE VEN
NOOTSCHAP TE ONDERZOEKEN- Art. 191 Venn. W. VOorziet in de benoeming door 
de rechter van een bijzondere commissaris om de toestand van de vennootschap te 
onderzoeken. Deze bepaling waarvan een al te schuchter gebruik gemaakt wordt 
(zie T.P.R., 1964, biz. 113, randnr. 93), wordt weleens zeer letterlijk gei'nter
preteerd. 
Op grond van de daarin gebezigde termen , ,actionnaires et cooperateurs'' is 
beweerd dat zij aileen op de N.V. en Coop.V. toepasselijk is, dus niet op de 
P.V.B.A. (Kh. Antwerpen, 23 januari 1958, R.W., 1957-58, 2137;- Van 
Houtte, J., S.P.R.L., I, nr. 186, biz. 264). 

De juistheid van deze enge interpretatie kan betwijfeld worden. 

Wat daar ook van zij, werd, zonder enig beroep op die wettelijke beperking, 
beslist dat de rechter in kort geding op verzoek van een vennoot een expert kan 
aansteilen om op grond van de boekhouding en aile andere nuttige opsporingen de 
toestand van een P.V.B.A. te onderzoeken op gebied van haar Ieiding en haar 
financiele toestand (Kh. Verviers, kortged. 9 april1971,R.P.S., 1971, nr. 5656, 
biz. 253). 

HOOFDSTUK VITI 

DE COOP.V. 

289. - INLEIDENDE OPMERKING- In het hoofdstuk VI betreffende de N. V. zijn 
enkele uitspraken omtrent de Coop.V. ter sprake gekomen waarin gemeenschap
pelijke regels die ook voor laatstgenoemde vennootschapsvorm gelden moesten 
toegepast worden. 
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290. - DOELOVERSCHRIJDENDE HANDELINGEN- De aanpassingswet van 6 maart 
1973 heeft de alternatieve regeling toegestaan door art. 9 van de eerste E.E.G.
Richtlijn van 9 maart 1968 uitsluitend op de N.V., de P.V.B.A. en de 
Comm. V .Aandelen toegepast. 
Zij geldt dus niet voor de Coop. V. die beheerst blijft door de regels van het oude 
recht (zie Ronse, J. ,De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 290, biz. 151, en nr. 
39, biz. 186). 
Die regels moesten toegepast worden op de rechtsvordering ingesteld door de 
Coop.V. tot nakoming van de verbintenissen uit een koopovereenkomst waar
door ongetwijfeld de grenzen van het in haar statuten bepaalde doel waren 
overschreden. Die rechtsvordering werd ongegrond verklaard (Kh. Luik, 21 
september 1976, R.P.S., 1976, nr. 5921, biz. 225, met noot A. Benoit-Maury). 
Deze uitspraak kan niet volledig in haar redengeving goedgekeurd worden. 
Zij steunt op de leer van de statutaire specialiteit die unaniem zou gevolgd 
worden. De leer die de doelbepaling als een beperking van de rechtsbekwaamheid 
van de vennootschap met rechtspersoonlijkheid begreep was reeds, zoals in de 
aangehaalde noot is aangestipt, m.b. t. deN. V. verworpen v66r de wetswijziging 
van 1973, nl. door het arrest van het Hof van Cassatie van 31 mei 1957 (Pas., 
1957, I, 1176;R.W., 1957-58, 2007;R.P.S., 1957, nr. 4718, biz. 289;Arr. 
Cass., 1957, biz. 825). 
De handeling die de grenzen van het doel overschrijdt is niet de handeling van een 
rechtsonbekwame rechtspersoon, maar wei van een onbevoegde vertegenwoor
diger van de rechtspersoon. Zij is dus in beginsel ook vatbaar voor bekrachtiging 
(vgl. Ronse, J., a.w., nr. 351, biz. 187). 
In het besproken vonnis was vastgesteld dat het doe I van de eisende vennootschap 
uitgebreid was. 
Daarmee werd nochtans geen rekening gehouden omdat die doelwijziging ge
schiedde nadat de betwiste koopovereenkomst aangegaan was. 

Die redengeving kan niet aangenomen worden. Bekrachtiging kan steeds geldig 
geschieden tenzij m.b.t. eenzijdige rechtshandelingen die voor hun geldigheid 
binnen een bepaalde termijn dienden verricht te worden, waarna bekrachtiging 
niet meer mogelijk is. 
Na wijziging van het doel zou het orgaan van vertegenwoordiging de rechts
handeling, die binnen het uitgebreide doel viel, geldig kunnen bekrachtigen m.n. 
door nakoming van haar wederpartij te vorderen (m.b.t. de bekrachtiging die 
ontbrekende bevoegdheid vervangt, zie boven nr. 75). 
Maar voor de Coop.V. bestaat geen mogelijkheid om het statutaire doel te 
wijzigen, zelfs al mocht zulke statutenwijziging in de oprichtingsakte toegestaan 
zijn (Du Faux, H., Societe cooperative, in Rep. Not., nr. 112, biz. 58). 
Volgens de raad van State kan een Coop.V. haar statutair doel slechts wijzigen 
door ontbinding en heroprichting met het gewijzigde doel (advies voor het 
wetsontwerp dat W. 23 februari 1967 geworden is. Gedr. St. Senaat [1965-66], 
290, biz. 22). 
Sedert die wet van 23 februari 1967 echter kan een Coop.V., zonder ontbinding, 
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omgezet worden in een N.V. (art. 166 e.v. Venn.W.) en haar doel wijzigen 
volgens art. 70 his Venn.W. 

Een en ander was in onderhavig geval niet gebeurd. Aangezien het doel niet 
geldig gewijzigd was kon de wegens doeloverschrijding onbevoegd ~errichte 
handeling door geen enkel orgaan bekrachtigd worden. 

Die onbevoegdheid kan m.b.t. een Coop.V. zowel door als tegen de ven
nootschap worden ingeroepen. Voor deze vennootschap blijft de oplossing van 
het hierboven aangehaalde arrest van 31 mei 1957 volkomen gelden. Opmerking 
verdient dat volgens het voorontwerp van een nieuwe vennootschappenwet de 
regel omtrent doeloverschrijdende handelingen die voor deN. V. en de P. V .B.A. 
is bepaald (art. 63 his en 130, vijfde lid Venn.W.) ook op de Coi:ip.V. van 
toepassing wordt (art. 253 in samenhang met art. 97, § 3 V.O.). 

291. - ALGEMENE VERGADERING -STEMMING- In een Brussels vonnis werd ken
nelijk ten onrechte beslist dat art. 76 Venn.W. omtrent de beperking van de 
stemkracht in de N.V. toepasselijk zou zijn in de Coop.V. 

Deze uitspraak steunde in hoofdzaak op de beschouwing dat volgens art. 146, 4° 
Venn.W. de besluiten genomen worden met inachtnerning van de regels bepaald 
voordeN.V. (Kh. Brussel, 18 septemberl972,J.T., 1973,44;R.P.S., 1973, nr. 
5736, blz. 61, met afkeurende noot L. Dermine). 
Deze uitspraak rniskent volledig de wettelijke regeling omtrent de algemene 
vergadering van de Coop.V. 

Art. 145 Venn. W. bevat een lijst van de punten die in de statuten dienen geregeld 
te worden. Daaronder is m.n. vermeld dat de statuten een regeling inhouden 
omtrent de rechten van de vennoten, de wijze waarop zij worden bijeengeroepen, 
de meerderheid vereist om geldig te besluiten en de wijze waarop wordt gestemd 
(art. 145,4° Venn.W.). Voorhet geval zulke statutaireregeling mocht ontbreken 
is door art. 146, 4 o Venn. W. in een aanvullende wettelijke regel voorzien volgens 
welke aile vennoten stemgerechtigd zijn en gelijk sternrecht hebben dat zij bij 
aangetekende brief worden bijeengeroepen en dat de besluiten genomen worden 
met inachtnerning van de regels bepaald voor de naamloze vennootschap. 

Deze verwijzing wordt algemeen begrepen als een verwijzing naar art. 74 eerste 
lid Venn.W. 

In onderhavige statuten was bij afwijking van de suppletieve wettelijke regel 
bepaald dat ter vergadering niet per hoofd maar per aandeel gestemd wordt en dat 
ieder aandeel recht geeft op een stem. 

Volgens een eenstemmige doctrine is art. 76 Venn.W. dat destemkracht in de 
algemene vergadering van de N.V. beperkt, niet van toepassing in de Coop.V. 
tenzij de statuten zulks uitdrukkelijk zouden bepalen (Resteau, Ch., Societes 
cooperatives, derde druk (1936) nr. 245, blz. 229;- Fredericq, L., Traite, V, 
nr. 686, blz. 967;- Van Ryn-Heenen, II, nr. 1028, blz. 92;- 'T Kint-Godin, 
Des Societes cooperatives, nr. 614, blz. 209;- Du Faux, H., Societe coopera
tive, in: Rep. Not., nr. 110, blz. 57 e.v.). 
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292. - BEWIJSKRACHTVANDENOTULEN- Uit art. 74, eerste lid Venn.W. volgt 
dat van de algemene vergadering van een N.V. notulen moeten opgemaakt 
worden. Deze bepaling is toepasselijk in de Coop.V. onverminderd een moge
lijke statutaire regeling van de materie (art. 146, 4° Venn.W.). 

Uiteraard worden notulen opgesteld om tot bewijs te dienen van hetgeen ter 
vergadering is gedaan en besloten. 

Over de bewijskracht van bij onderhandse akte opgemaakte notulen spreekt de 
wet zich niet uit. 

Vanzelfsprekend hebben zij bewijskracht tegen de vennootschap en tegen de 
personen die door hun handtekening de waarheid erkend hebben van hetgeen 
daarin is vastgesteld. Voor het overige lopen de meningen omtrent de bewijs
kracht van de notulen sterk uiteen (zie in zeer verschillende zin: Wauwermans, 
nr. 576, blz. 380;- Fredericq, V, nr. 480, blz. 680;- Resteau, II, nr. 1267, 
blz. 387;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 708, blz. 442;- zie ook Vander 
Heijden-Van der Grinten, negende druk, nr. 222, blz. 372). 

In een geschil tussen gewezen beheerders en de nieuw gekozen beheerders van 
een Coop.V. betreffende de geldigheid van hun benoeming werd elke bewijs
kracht van de notulen ontkend omdat zij kennelijk onregelmatig waren opge
maakt. Daarin ontbraken essentii\le aantekeningen over de samenstelling en het 
verloop van de vergadering i. v.m. de stemkracht en de stemming. De geldigheid 
van de betwiste benoemingen kon door de overgelegde notulen niet bewezen 
worden. 
In hetzelfde vonnis werd beslist dat bij gebreke van regelmatige notulen het feit 
dat tot de benoeming besloten was niet kon bewezen worden met andere mid
delen. Het aangeboden bewijs door getuigen werd niet toelaatbaar geacht omdat 
zulks zou neerkomen op het houden van een nieuwe algemene vergadering ten 
overstaan vanderechtbank(Kh. Leuven, 10september 1967,B.R.H., 1969, blz. 
590; R.P.S., 1970, nr. 5561, blz. 113). 

Tegen deze uitspraak is scherpe critiek gevoerd omdat zij beslist dat de notulen 
het uitsluitende bewijs zouden zijn van de beraadslaging en de besluiten van de 
algemene vergadering (Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, 
R. Crit. J.B., 1973, blz. 534, randnr. 70). 

Voorzeker moet aangenomen worden dat in beginsel hetgeen ter vergadering is 
gebeurd ook anders dan door overlegging van notulen kan bewezen worden 
(Passelecq, nr. 2698, blz. 404;- Resteau, II, nr. 1266, blz. 387). 

Dit kan m. n. van be lang zijn wanneer een vennoot zich niet kon verenigen met de 
notulering ter vergadering. Hij moet dan ook het bewijs kunnen leveren van wat 
ter vergadering is gebeurd met andere middelen dan de notulen waarvan hij de 
waarachtigheid betwist. 

Zulks neemt echter niet weg dat blijkens art. 25, B. I, T. IV W.Kh. de recht
banken souverein beslissen of zij het aangeboden bewijs door getuigen aldan niet 
toestaan. Terecht weigeren de rechtbanken het bewijs door getuigen toe te staan 
wanneer het opmaken van een geschrift ook in zaken van koophandel normaal is 
(Van Ryn-Heenen, II, nr. 1253, blz. 249). 
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HOOFDSTUK IX 

PUBLIEKRECHTELIJKE EN 
SEMIPUBLIEKRECHTELIJKE VENNOOTSCHAPPEN 

293. - IN DE VORM VAN VENNOOTSCHAP GEORGANISEERDE OVERHEIDSONDERNEMINGEN 

- RECHTSKARAKTER - In de loop van de bestudeerde peri ode werd opnieuw het 
rechtskarakter bepaald van de vennootschappen die door of met de overheid 
opgericht zijn om onder haar toezicht en, ter bevordering van het algemeen 
belang, te voorzien in de bevrediging van collectieve behoeften. Enkele rechts
gevolgen daarvan werden eveneens gepreciseerd. 

Het Hofvan Cassatie bevestigde dat de Nationale Maatschappij voor Huisvesting 
een openbare dienst is in de organieke betekenis van het woord (Cass., 22 october 
1970,Pas., 1971, I, 144, metconclusies Ganshofvander Meersch;R. Crit. J.B., 
1972, 283, met noot A. V anwelkenhuyzen; -in zelfde zin: Cass., 16 december 
1965, Pas., 1966, I, 513, met conclusies Ganshofvan der Meersch;Arr. Cass., 
1971, biz. 168)(32). 

In deze beide arresten is een uitvoerige motivering achterwege gelaten. Zij zijn 
echter geveld op de bijzonder duidelijke conclusies van het openbaar ministerie. 
Daarin wordt de methode die door de Raad van State gevolgd wordt voor de 
bepaling van het begrip ,administratieve overheid" met hetzelfde resultaat 
toegepast. 

De Raad van State had reeds eerder beslist dat de besproken Nationale Maat
schappij een administratieve overheid is in de zin van art. 9 W. 23 december 
1946, thans art. 14 gecoord. wettenR.v.St. (R.v.St., 17 juni 1955 i.z. Cuvelier, 
Arr. R.v.St., 1955, nr. 4378, biz. 622;- R.v.St., 22 mei 1970, i.z. Deforet, 
Arr. R.v.St., 1970, nr. 14.129, biz. 572). 

De elementen van dit begrip zijn dezelfde als die van de openbare dienst in 
organieke zin (conclusies Ganshof van der Meersch, Pas., 1971, I, biz. 151, 
eerste kol.). 

Uit een ontleding van de wet door of krachtens welke de vennootschap opgericht 
is en van haar statuten die in overeenstemming met die wet zijn opgemaakt of 
vastgesteld, wordt afgeleid dat de, weliswaar volgens de regelen van het privaat 
vennootschapsrecht functionerende vennootschap, niet aileen een opdracht van 
openbare dienst is in functionele zin uitoefent, maar een openbare dienst is in 
organieke zin. 

Een al dan niet met medewerking van private personen door overheidspersonen 
opgerichte vennootschap is een openbare dienst, m.n. wanneer zij opgericht is 
door of krachtens een wet, ter bevordering van het algemeen belang, en haar 

, (32) De regeling van het statuut van deze Nationale Maatschappij en van de door haar erkende 
vennootschappen is sedert het besproken arrest opgenomen in de Huisvestingscode vastgesteld bij 
K.B. 10 december 1970 (Staatsbl., 30 januari 1971) goedgekeurd bij W. 2 juli 1971 (Staatsbl., 6 
augustus 1971). 
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bedrijvigheid uitgeoefend wordt onder de contro1e of met medezeggenschap van 
de overheid. 
In het arrest van 22 oktober 1970 is beslist dat, a1 is zodanige vennootschap 
beheerst door het a1gemene rechtsbeginse1 van de continu'iteit van de openbare 
dienst, daaruit echter niet vo1gt dat het a1gemeen rechtsbeginse1 van de niet 
terugwerkende kracht van de wet, en dus ook van de krachtens een niet-retroac
tieve wet genomen reg1ementen, zou ter zijde geste1d worden. De Koning kon dus 
de aan de Nationa1e Maatschappij voor Huisvesting verschu1digde huurge1den 
niet met terugwerkende kracht aanpassen. 

294. - Aan de andere kant bes1iste de Raad van State opnieuw dat de arbeids
verhouding tussen de N.M.B.S. en haar vastbenoemd personee1 door een pu
b1iekrechte1ijk reg1ementair statuut gerege1d is. De in de uitvoering van dit statuut 
getroffen eenzijdige beslissing heeft het karakter van een administratieve bes1is
sing die door een annu1atieberoep kan bestreden worden krachtens art. 14 ge
coord.W. R.v.St. (R.v.St., 22 mei 1974, i.z. De Smae1e,Arr. R.v.St., 1974, nr. 
16.436, b1z. 567; -vgl. in diezin: Cass. ver. Kamers, 27 november 1957 ,Pas., 
1958, I, 328; T. Best., 1958, met noot F. De Visschere; Arr. Cass., 1958, b1z. 
190). 
Niettegenstaande het personee1slid zodanig annu1atieberoep heeft ingeste1d of 
heeft kunnen instellen, b1ijft de gewone rechter bevoegd om uitspraak te doen 
over subjectieve rechten die het personee1slid aan het statuut ontleent (Cass., 16 
december 1965, Pas., 1966, I, 513, met concl. Ganshof van der Meersch;-vgl. 
verder over deze vraag: Cass., 7 november 1975, R. Crit. J.B., 1977,417 met 
noot A. V anwe1kenhuyzen, ,L' auto rite de chose jugee des arrets du C onseil 
d'Etat en matiere de responsabilite de la puissance publique''). 
Onder de gewone rechtbanken is de burgerlijke rechter in het a1gemeen bevoegd 
zoa1s a contrario vo1gt uit art. 578, 1 o Ger. W. (C1aeys-Leboucq, E. ,De materiete 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, R. W., 1970-71, kol. 1359). 
Bij afwijking van die bepaling echter is de N.M.B.S. we1 onderworpen aan de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten (Cass., 28 maart 1973,Pas ., 1973, I, 721; 
R.W., 1973-74, 1047;Arr. Cass.,, 1973, b1z. 758). 
Zu1ks vo1gt uit art. 13 W. 23 ju1i 1926, tot oprichting van de N.M.B.S., 
toegevoegd bij art. 2 W. 4 juli 1962, en gewijzigd bij art. 58 van de wijzigende 
bepalingen vervat in art. 3 W. 10 oktober 1967 houdende het Ger. W. , en opnieuw 
gewijzigd bij art. 42 W. 24 juni 1970 (Staatsbl., 21 augustus 1970). 

295. - Insgelijks besliste de Raad van State dat een vennootschap van ge
meenten die opgericht is met het oog op de openbare dienst van watervoorziening 
onder contro1e van de regering een administratieve overheid is niettegenstaande 
zij onder de vorm van een hande1svennootschap opgericht is. 

De afzetting van een lid van het vast benoemd personee1 van zu1ke vennootschap 
is de handeling van een administratieve overheid over de rege1matigheid waarvan 
de Raad van State bevoegd is uitspraak te doen (R.v.St., 18 december 1974 i.z. 
Verspauwen, Arr. R.v.St., 1974, nr. 16.777, b1z. 1287). 
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296. ___: Opnieuw is ook beslist dat wanneer een vennootschap, ter zake een 
intercommunale maatschappij, een openbare dienst is in organieke zin, het 
algemeen beginsel van continu'iteit van de openbare dienst alsmede art. 537, 
tweede lid B.W. toepassing vinden. 
Maatregelen van ten uitvoerlegging op goederen van zulke vennootschap zijn 
derhalve uitgesloten (Rb. Gent, Beslagr. 29 november 1976, R. W., 1976-77, 
2417;- in die zin: Cass., 21 april1966, R.W., 1967-68, 293; Pas., 1966, I, 
1060;-vgl. echter Baert, K., De uitvoeringsimuniteit van de publiekrechtelijke 
rechtspersonen, R.W., 1976-77, 2369;- zie ook verder nr. 298). 

297. - DE ERKENDE PLAATSELIJKE OF REGIONALE VENNOOTSCHAPPEN- In een ander 
arrest werd door het Hof van Cassatie op uitdrukkelijke wijze vastgesteld dat de 
door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting erkende plaatselijke of regio
nale vennootschappen hetzelfde rechtskarakter hebben van administratieve over
heid. 
Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de erkende vennootschap opgericht is tot 
bevordering van hetzelfde algemeen belang als de nationale maatschappij waar
aan zij ondergeschikt is. Derhalve is zij deelachtig aan het rechtskarakter van 
administratieve overheid die deze kenmerkt. 
Daaruit leidde het Hof af dat de erkende vennootschap een , ,openbare instelling'' 
is zoals bedoeld door art. 5 van de Architektenwet van 20 februari 1939 
(Staatsbl. , 25 maart 193 9). 

Deze bepaling die de uitoefening van de beroepsactiviteit van architekten die 
ambtenaren of agenten zijn van openbare instellingen, tot hun ambtelijke taken 
beperkt, staat tevens impliciet toe dat zij als architekten op het tableau van de orde 
van architekten worden ingeschreven (Cass., 5 april 1973, R.P.S., 1970, nr. 
5763, blz. 210;Pas., 1973, I, 159;J.T., 1973,479 ;Arr. Cass., 1973, biz. 783). 
Hiermee is de rechtspraak van het Hof van Cassatie volledig in overeenstemming 
met die van de Raad van State waarin reeds eerder bij herhaling beslist was dat een 
door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting erkende Coop.V., opgericht 
door de Staat, provincie(s), gemeente(n), met natuurlijke personen en ven
nootschappen van privaatrecht, een bestuurlijke overheid is in de zin van art. 14 
gecoord. wetten betreffende de Raad van State (R.v.St., 17 juni 1955, Arr. 
R.v.St., 1955, nr. 4378, blz. 622;-R.v.St., 18juni 1957,Pas., 1958, IV, 104; 
- R.v.St., 6 ju'ni 1958, Pas., 1959, IV, 93). 
Het arrest van het Hof van Cassatie van 5 april 1975 bevat niets meer dan een 
interpretatieve bepaling van het be grip , ,open bare instelling'' in de zin van art. 5 
Architektenwet. Die bepaling valt samen met het be grip , ,administratieve over
heid'' in de zin van art. 14 gecoord. wetten op de Raad van State. Tot zo ver is de 
erkende plaatselijke of regionale maatschappij voor huisvesting gelijkgesteld met 
de Nationale Maatschappij. Het Hof heeft niet beslist hoe verde gelijkstelling 
reikt met de Natioale Maatschappij, die een openbare dienst is in organieke zin. 
De vraag blijft dus open welke andere bijzondere regels of algemene rechtsbegin
selen, die de aldus begrepen openbare dienst beheersen, op de erkende maat
schappijen toepasselijk zijn (vgl. hierover: Nicaise, H., La societe du logement, 
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ses societes agrees et leurs rapports, R. Adm., 1967-68, biz. 101, inz. biz. 103 
e. v. ; - Rerbiet, M., La notion d' autorite administrative dans le service public 
fonctionnel, Rec. Jur. Dr. Adm., 1970-71, biz. 161 e.v., inz. biz. 168 e.v.) 

298. - HET BETWISTE COMMERCIEEL KARAKTER VAN DEZE VENNOOTSCHAPPEN- Ret 
al dan niet commercieel karakter van de openbare diensten die in de vorm van een 
handelsvennootschap zijn georganiseerd is bij de wet op zeer uiteenlopende wijze 
geregeld en geeft aanleiding tot al te veel geschillen zoals ook blijkt uit de 
rechtspraak die gedurende de door dit overzicht bestreken periode is gepu
bliceerd. 
M.b.t. enkele publiekrechtelijke vennootschappen is hetzij in de wet waarbij zij 
opgericht werden, hetzij in de statuten die door of krachtens die wet zijn vast
gesteld en uitspraak gedaan over het commercieel karakter van deze organismen. 
V oor andere vennootschappen integendeel is bepaald dat zij een burgerlijk 
karakter hebben. Daartussen bestaan publiekrechtelijke vennootschappen waar
omtrent in hun bijzonder statuut met geen woord gerept is over hun al dan niet 
commercieel karakter. Deze drie gevallen geven aanleiding tot betwisting. 
Deze bespreking kan ~eeri aanleiding zijn tot een nieuw klaaglied over de 
handhaving van bet onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden vooral ter 
zake van de handelsvennootschappen. 
De te bespreken vonnissen en arresten zijn er een zoveelste illustratie van dat in 
die tweespalt gretig struikelstenen geput worden die de vlotte afloop van het 
proces belemmeren en die ook zoveel stenen des aanstoots zijn. 

W aarover gaat het eigenlijk? 

De vraag betreft niet de toepasselijkheid van de regels bepaald in B I, T IX W. Kh. 
voor de oprichting, de structuur en de werking van de vennootschappen. Dit 
bijzonder handelsrecht is toepasselijk voorzover het niet terzijde gesteld is door 
het eigen statuut van deze vennootschappen zoals dit door of krachtens de wet is 
vastgesteld. 
Ret gaat integendeel over de vraag of deze vennootschappen beheerst zijn door 
het van het burgerlijk recht afwijkend handelsrecht dat de rechten en plichten van 
de kooplieden en de rechtsgevolgen van de daden van koophandel beheerst. 

De omvang van dit afwijkend handelsrecht is in de loop van de jaren verminderd, 
en zal waarschijnlijk steeds meer aan belang inboeten, naarmate bet afwijkend 
handelsrecht het gemeenrecht van de econornische activiteiten zal worden. Zo is 
bv. , in de loop van de door bet overzicht bestreken periode sedert de wet van 30 
juni 1970 (Staatsbl., 24 juli 1970) het vrijwel potsierlijk verschil tussen de 
rentevoet in burgerlijke zaken en in handelszaken opgeheven. 
Sedert de wet van 17 juli 1975 (Staatsbl., 4 september 1975) zijn zowel de in de 
vorm van een handelsvennootschap opgerichte burgerlijke vennootschappen als 
de openbare instellingen (organismes publics) waarvan de verbintenissen door de 
wet als handelsverbintenissen worden beschouwd onderworpen aan deze wet met 
betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen. 
De uitdrukking ,vennootschappen met handelsvorm" in art. 1 W. 17 juli 1975 
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omvat de publiekrechtelijke of gemengde ondememingen die opgericht zijn 
onder een van de vennootschapsvormen van art. 2 Venn. W. (Memorie van 
Toelichting, Gedr. St. Senaat 436 [1974-75], nr. 1, biz. 5 derde alinea). 
Deze eertijds afwijkende handelsrechtelijke regelen zijn dus gemeenrecht gewor
den. 

Het belangrijkste afwijkende handelsrecht, het faillissementsrecht, is voor de hier 
besproken vennootschappen terzijde gesteld. Uiteraard zijn deze beheerst door 
het rechtsbeginsel van continulteit van de openbare dienst, dat de gedwongen 
tenuitvoerlegging uitsluit (aldus ter zake van een Intercommunale maatschappij: 
Cass., 21 april1966, R.W., 1967-68, kol. 293; Pas., 1966, I, 1060;- vgl. 
Huberlant, Ch., en Delperee, F., Les personnes de droit public beneficiaires de 
l'immunite d' execution. Actes du colloque des 30 et 31 janvier 1969. Centre de 
droit international. Ed. de l' Institut de Sociologie de l' U.L.B., 1970, biz. 212 
e.v. inz. biz. 230 e.v.;- zie ook boven nr. 296). 

Deze immuniteit geldt zonder enige mogelijke twijfel voor de collectieve execu
tieprocedures die het faillissement en het gerechtelijk akkoord uitmaken 
(Goossens, Ch. , L' organisation des entreprises publiques et le droit des societes 
en Belgique. Trav. Assoc. H. Capitant, dl. XV (1967) biz. 279; -anders: Van 
Ryn-Heenen, II, nr. 1164, 6°, biz. 174). 

Er blijven echter nog afwijkende handelsrechtelijke regels over die voor de 
praktijk van ongelijk belang zijn, inzonderheid de regels omtrent het han
delspand; de hoofdelijkheid die van rechtswege bestaat tussen kooplieden die tot 
dezelfde uit overeenkomst ontstane verbintenis gebonden zijn; de vetjaring 
inzake verkoop; de bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel en de 
verplichte inschrijving in het handelsregister. Een apart probleem wordt gesteld 
i.v.m. de vordering tot staking van daden die met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdig zijn (zie verder nr. 305). 
Tijdens de hier bestudeerde periode kwamen in de gepubliceerde uitspraken de 
volgende problemen ter sprake: de bevoegdheid van de rechtbanken van koop
handel, de inschrijving in het handelsregister en de bevoegdheid van de voorzitter 
om de staking van met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden te bevelen. 

299. - OPENBAREDIENSTENWAARVANDEVERBINTENISSENDOOROFKRACHTENSDEWET 

ALS COMMERCIELE VERBINTENISSEN ZIJN AANGEMERKT - V olgens een formule die 
voorkomt in het statuut van verschillende openbare diensten die in de vorm van 
een vennootschap zijn georganiseerd, zoals dit door of krachtens de wet is 
vastgesteld, worden hun verbintenissen als commerciele verbintenissen be
schouwd (ses engagements sont reputes commerciaux). 

Ditis o.m. het geval voor de N.M.B.S. krachtens art. 1 bis, vijfde lid Wet van 23 
augustus 1926, ingevoerd bij de Wet van 1 augustus 1960 (Staatsbl., 12 augustus 
1960); en voor de N.I.M. krachtens art. 1 § 3 W. 2 april1962 (Staatsbl., 18 april 
1962). 

Dit is verder het geval in art. 1 van de type-statuten gesteld bij Wet van 22 februari 
1961 betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschap
pelijk vervoer (Staatsbl., 28 februari 1961). 
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Een zelfde bepaling is opgenomen in de door de Koning goedgekeurde statuten 
van de Maatschappij voor de Intercommunaal Vervoer te Brussel, krachtens de 
wet van 17 juni 1953 (Staatsbl., 21 juni 1953). 

Voor de toepassing van de nu opgeheven Bevoegdheidswet konden deze bepalin
gen bezwaarlijk aanleiding geven tot betwisting aangezien de rechtbank van 
koophandel bevoegd was, ongeacht het antwoord op de vraag of de verweerder 
koopman was, zodra diens verbintenis een handelsverbintenis was in de zin van 
art. 2 B I, T I W.Kh. 
Het bier te behandelen probleem is ontstaan met de in werkingtreding van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
Volgens dit Wetboek immers is de rechtbank van koophandel in algemene regel 
aileen bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen kooplieden die han
delingen betreffen die de wet als daden van koophandel aanmerkt (art. 573, 1 o 

Ger.W.). 
Uit deze wetswijziging ontstond het probleem van de bevoegdheid van de recht
bank van koophandel ter zake van rechtsvorderingen tegen de hier bedoelde 
vennootschappen. 
Al heeft het minder belang of een geschil door de rechtbank van koophandel dan 
wel door de burgerlijke rechtbank beslecht wordt, toch moet de gepubliceerde 
rechtspraak bier besproken worden. 

Weliswaar zijn de nodeloze kosten die uit competentiegeschillen voortspruiten 
opmerkelijk beperkt door het nieuwe Ger. W. In al te veel gevallen blijven zij toch 
betreurenswaardige processuele hindemissen veroorzaken. Volgens een opvat
ting heeft de bepaling dat de verbintenissen van deze vennootschappen als 
handelsverbintenissen beschouwd worden niet ten gevolge dat zij zelf als rechts
persoon-koopman beschouwd worden. 
Dientengevolge zou de rechtbank van koophandel (behalve ter zake van wis
selverbintenissen) niet bevoegd zijn (Cambier, C., Droit administratif, (1968), 
blz. 157, voetnoot 5;- ad vies van het O.M. voor het verder te bespreken vonnis 
van Arrond. Brussel, 15 mei 1972, B.R.H., 1972, biz. 423). 

De gangbare statutaire formule is, merkwaardig genoeg, op een nog meer re
strictieve wijze gei:nterpreteerd in die zin dat aileen zouden bedoeld zijn de 
verbintenissen uit overeenkomst, met uitsluiting derhalve van de verbintenissen 
die ontstaan uit de onrechtmatige daad van organen of aangestelden (Rb. Brussel, 
15 november 1966, J.T., 1966, J.T., 1967, 80; -DeClerck, D.,A.P.R., Tw. 
Interkommunale maatschappij, nr. 453, blz. 2082). 

V oor de theoretische probleemstelling zelf kan be grip opgebracht worden. 

Het is immers mogelijk dat door een enkele pennetrek van de wetgever verbin
tenissen als commercieel kunnen bestempeld worden, terwijl de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon die deze verbintenissen heeft aangegaan daarom zelf 
nog geen koopman is. Zo is het duidelijk dat de Regie van telegraaf en telefoon die 
een gecentraliseerde dienst is van de Staat zij het met eigen rechtspersoonlijkheid, 
en die vertegenwoordigd en beheerd wordt door de minister die het telegraaf- en 
telefoonbeheer in zijn bevoegdheid heeft niet als rechtspersoon-koopman kan 
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beschouwd worden (Mast, A.,Administratiefrecht, zevende druk, nr. 73, biz. 
69). 
Toch is bij de wet bepaaid, met dezeifde formuie als die gene die in het statuut van 
de hier besproken vennootschappen gebezigd is, dat de verbintenissen van de 
R.T.T. als handeisverbintenissen beschouwd worden (art. 1, vierde lid, W. 19 
juli 1930,Staatsbl., 2 augustus 1930; Gecoord. Tekstin: Mast, W. Pub!. R., dl. 
II, datum). 
De vraag is hoe deze teksten i.v.m. de bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandei dienen te worden gei"nterpreteerd. 

Weinu, al deze teksten zijn ouder dan het Gerechtelijk Wetboek en zijn daaraan 
niet aangepast. 
In hun oorspronkelijke context betekenden zij in hoofdzaak dat de geschillen waar 
deze organismen ais verweerders waren betrokken, tot de bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandei behoorden. 
De bepaling in al deze wetten of statuten voigens weike de verbintenissen een 
commercieei karakter hebben, bewaren dezeifde draagwijdte die zein hun oor
spronkelijke context hadden. · 
Voigens de Brusseise Arrondissementsrechtbank heeft die uitspraak van de 
wetgever noodzakelijk tot strekking datde rechtbank van koophandei bevoegd is 
om uitspraak te doen over geschillen tussen een koopman en de R. T. T., ongeacht 
of haar verbintenissen ontstaan zijn uit overeenkomst dan wei uit onrechtmatige 
daad (Arrond. Brussei, 15 mei 1972, B.R.H., 1972, 419)(33). 

De opiossing is dezeifde voor de in de vorm van een handeisvennootschap 
opgerichte openbare dienst waarvoor de wet met dezelfde woorden een com
mercieei karakter aan hun verbintenissen toekent. 
In dezeifde zin is dan ook oordeeikundig beslist dat een Maatschappij voor 
Intercommunaai Vervoer, waarvan het statuut bepaalt dat haar verbintenissen een 
commercieei karakter hebben, een rechtspersoon-koopman is voigens art. 1 
Venn.W. vermits zij een vennootschap is die een onderneming van vervoer 
expioiteert, zij het ter behartiging van het aigemeen beiang. AI haar verbintenis
sen zonder onderscheid, ook de verbintenissen uit onrechtmatige daad zijn 
commercieie verbintenissen. De rechtbank van koophandei was dus bevoegd om 
uitspraak te doen over een vordering tot vergoeding van schade veroorzaakt door 
een aanrijding (Kh. Luik, 19 mei 1969, B.R.H., 1970, 4;- Luik, 29 oktober 
1970,B.R.H., 1971, 543; -Luik, 26 maart 1974,1. Liege, 1973-74, 250; 
R.P.S., 1974, nr. 5797, biz. 155;- vgl. in dezeifde zin W.G. noot onder Cass., 
19 januari 1973, Arr. Cass., 1973, biz. 516, tweede kol.). 

(33) In het besproken vonnis is de gangbare formule aangehaald met toevoeging van de woorden 
,dans ses rapports avec les tiers". Deze woorden komen in de wet niet voor. Een zodanige 
onduidelijke restrictie valt wei te lezen in art. I, tweede lid, slotzin K.B. nr. 175 van 13 januari 1935 
tot oprichting van het Herdisconterings- en Waarborginstituut (Staatsbl., 14 juni 1935). 

903 



300. - OVERHEIDSONDERNEMINGEN IN DE VORM VAN EEN VENNOOTSCHAP WAARVAN 

HET STATUUT GEEN BEPALING BEVAT OVER HUN ALDAN NIET COMMERCIEEL KARAKTER

De oplossing is minder vanzelfsprekend voor de in de vorm van een handelsven
nootschap georganiseerde openbare diensten met een economische bedrijvigheid, 
wanneer in hun statuut niets bepaald is over hun aldan niet commercieel karakter. 

Ook deze kwestie kwam in de loop van de bestudeerde periode ter sprake i.v.m. 
de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. 

Naar aanleiding van een rechtsvordering die v66r de in werkingtreding van art. 
573, 1" Ger.W. was ingesteld, achtte de rechtbank van koophandel te Namen het 
overbodig te onderzoeken of de N. V. Het Gemeentekrediet van Belgie een 
burgerlijk dan wei een commercieel karakter heeft. Zij besliste aileen dat de 
verbintenis waarvan tegen deze vennootschap nakoming gevorderd was (bank
verrichting) een daad van koophandel was krachtens art. 2 W .Kh. ; zij verklaarde 
zich derhalve bevoegd (Kh. Namen, 13 mei 1971, R.P.S., 1972, nr. 5688, biz. 
249). 

Na de in werkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek is de rechtbank van 
koophandel slechts bevoegd, bij ontbreken van een bepaling zoals diegene die in 
het vorige nummer besproken is, indien het rechtskarakter van rechtspersoon
koopman van de gedaagde vennootschap mag erkend worden (art. 573, 1" 
Ger.W.). 

Het aangehaalde vonnis kan geen aanleiding zijn om de overigens belangwek
kende bijzondere aspecten van de-N~V, HetGemeentekrediet-van Belgie_uit~ 
voerig te bespreken(34). 

Deze N. V. is opgericht niet krachtens een bijzonder wettelijk statuut maar 
volgens het bij haar oprichting geldende vennootschapsrecht, dus vooraleer de 
toe gang tot de rechtsvorm van de N. V. mogelijk was voor de burgerlijke ven
nootschappen krachtens art. 212 Venn.W. ingevoegd in 1926. 

Zij had bij haar oprichting, en behield sedertdien een commercieel karakter. Zij 
heeft immers een ondememing van bankverrichtingen en financiele diensten tot 
doel terwijl een afwijkende wettelijke bepaling ontbreekt die haar het com
mercieel karakter ontneemt zoals wei m.b.t. de krachtens van 1922 opgerichte 
intercommunale maatschappijen is bepaald (in die zin: Van Ryn-Heenen, II, nr. 
1181, biz. 186). 

Voorzeker moet uit de analyse van haar bij de wet geregelde ondememing en uit 
haar onderwerping aan de controle en de zeggenschap van de overheid afgeleid 
worden dat deze N. V., die opgericht is tot bevordering van het provinciaal en 
gemeentelijk be lang, een openbare dienst is in organieke zin (vgl. hoven nr. 293). 

De Raad van State besliste insgelijks op deze gronden dat Het Gemeentekrediet 
van Belgie een administratieve overheid is in de zin van art. 9 van de wet van 23 
december 1946, thans art. 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State 
(R.v.St., 7 december 1971 i.z. Armael, Arr. R.v.St., 1971, nr. 15.068, biz. 
1214). Daaruit kan echter niet afgeleid worden dat zij een burgerlijk karakter zou 
hebben. 

W eliswaar wordt gesteld dat bij deze N. V. evenals de andere onder de vorm van 
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handelsvennootschappen georganiseerde openbare diensten het winstoogmerk 
zou ontbreken omdat zij opgericht zijn tot behartiging van het algemeen belang, 
terwijl het tot 5 % beperkte dividend dat zij krachtens hun statuten mogen 
uitkeren eigenlijk niets anders is dan een ristorno van het te veel gei:nde (Adm. 
Lex., Tw. Het gemeentekrediet door Van Audenhove, biz. 14). 
In de opvatting volgens welke winstoogmerk een bestanddeel is van het han
delskarakter zou deze vennootschap bij ontbreken van een daartoe strekkende 
wettelijke bepaling niet als rechtspersoon-koopman kunnen beschouwd worden. 
Vooreerst moet opgemerkt worden dat de mogelijke uitkering van zelfs beperkte 
dividenden aantoont dat het winstoogmerk, - element van de vennootschap 
krachtens art. 1832 B.W. -, aanwezig is. Hoe zou immers een V.Z.W. beoor
deeld worden waarvan de statuten de uitkering van een dividend van 5 % zouden 
toestaan (vgl. Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, R. Crit. 
l.B., 1967, biz. 280)? 
Klein winstje blijft winst en de besparing van kosten valt onder het ruim te 
begrijpen winstbegrip in art. 1832 B.W. 

De uitgekeerde winsten in de echte Coop.V. zijn niets meer dan ristorno's, wat 
niet belet dat zij krachtens de wet een vennootschap is (art. 2 Venn.W.). 

Indien die vennootschap een handelsondemerning tot doel heeft, zoals ter zake, is 
zij een handelsvennootschap in de zin van art. 1 Venn.W. (zie boven nr. 24). 

Op deze vraag wordt in dit overzicht nader ingegaan omdat het Hof van Cassatie 
opnieuw de stelling bevestigd heeft die in winstoogmerk een criterium van de 
commercialiteit ziet (Cass., 19 januari 1973, R. W., 1972-73, 381; Arr. Cass., 
1973, biz. 515 met noot W.G.; R. Crit. J.B., 1974, 321, met afkeurende noot 
Van Ryn-Heenen). 
Welnu in zijn arrest van 12 maart 1931 had het Hofvan Cassatie beslist dat een 
activi~eit die uitgeoefend wordt ter behartiging van het algemeen belang geen 
commercieelkarakter kan hebben (Pas., 1931, I, 119). 

Zoals, in de noot W.G. onder het arrest van 1973 wordt gesteld, valt het te 
betwijfelen of de uitspraak van 1931 no g kan gehandhaafd worden, inzonderheid 

(34) Opgericht voor een duur van 99 jaar in 1860, dus onder het regime van de Code de Commerce 
van 1808 verkreeg deze N. V. de rechtspersoonlijkheid door een K.B. waarbij haar statuten goedge
keurd werden, zoals door art. 37 C.Comm. bepaald was voor aile N.Y.'s. 
Deze vennootschap is echter bijzonder van aard omdat haar !eden, op haar beheerders en commissaris
sen na, uitsluitend Belgische provincies en gemeenten zijn. 

Zij is aldus de oudste intercommunale vennootschap en tegelijkertijd de vennootschap die, opgericht 
v66r de wet van 1873, het !angst bestaan heeft volgens het oude recht overeenkomstig art. 216 
Venn.W. 
A Is N. V. opgericht heeft zij een belangrijk kenmerk van de Coop. V. (rechtsvorm die ten tijde van haar 
oprichting nag niet bestond). Haar !eden hebben immers de dubbe!e hoedanigheid van vennoten en 
van kredietnemers en gebruikers van de financiele diensten van hun vennootschap. 
Nadat de statuten van deze vennootschap bij de verlenging van haar duur op 18 november 1959 
gewijzigd zijn, heeft deze vennootschap een uitgesproken publiekrechtelijk karakter, dat met terug
werkende kracht tot op de datum van die statutenwijziging bevestigd en uitgewerkt werd bij wet van 16 
april 1963 (Staatsbl., 9 mei 1963;- zie hierover Van Audenhove, M., Het Gemeentekrediet van 
Belgiii, tweede dee! (1967) in: Adm.Lex.;- De statuten van deze N.V. zijn gepubliceerd a.m. in 
Baudhuin, F., Code economique etjinancier, dl. I, Complement 1964, biz. 639). 
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m.b.t. de overheidsondernemingen (Arr. Cass., 1973, b1z. 517, tweede kol.; 
Pas., 1973, I; b1z. 494, tweede kol.). 

Dit arrest is inderdaad voorbijgestreefd door talrijke jongere wetten die het 
commerciee1 karakter bevestigen van overheidsondernemingen die daden van 
koophande1 in de zin van art. 2 W.Kh. verrichten (zie boven nr. 299)(35). 

Reeds nagenoeg zeventig jaar ge1eden is opgemerkt dat wanneer een ven
nootschap a1s hande1svennootschap opgericht is, wanneer zij vo1gens de com
mercie1e methodes functioneert voor de exp1oitatie van een onderneming die aan 
een van de in art. 2 W.Kh. genoemde daden van koophande1 beantwoordt, en 
waarvan de statuten de uitkering van dividenden toestaan, de a1tru1stische mo
tieven van de oprichters om door de werking van hun vennootschap het a1gemeen 
belang te behartigen niet van aard zijn om aan die vennootschap het hande1s
karakter te ontnemen (a1dus reeds Corbiau, J., De la commercialite des societes 
... R.P.S., 1906, nr. 1731, b1z. 258). 

De behartiging van het a1gemeen be1ang a1s drijfveer van de oprichters of het 
karakter van openbare dienst (in functione1e zin) van de onderneming van de 
vennootschap, ongeacht of deze a1 dan niet een openbare dienst is in de organieke 
betekenis, zijn derhalve irrelevant voor het commercie1e of burgerlijke karakter 
van de vennootschap. 

In dezelfde zin was reeds beslist door het Hof van Cassatie dat een Intercommu
nale Coop. V. v66r de kaderwet van 1922 geldig was opgericht voorhet exploite
ren van een handelsonderneming (kopen en verkopen van 1evensllliddelen) maar 
ter behartiging van het openbaar belang nl. de voedse1bedeling tijdens de bezet
ting (Cass., 6 april 1922, Pas., 1922, I, 235)(36). 

301, - DE VRAAG OMTRENT DE INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER- Een andere 
procesrechtelijke hindernis nl. het rniddel van niet-ontvankelijkheid bepaald in 
art. 41 H.Reg.W. (K.B. 20 juli 1964) werd geput uit het ontbreken van opgaaf 
van het nummer in het handelsregister in een dagvaarding betekend ten verzoeke 
van een Maatschappij voor Intercommunaa1 Vervoer opgericht krachtens de wet 
van 22 oktober 1961, en zulks met verwijzing naar de hier reeds besproken 
uitspraak vo1gens welke die vennootschap het karakter van een handelsvennoot
schap heeft (Luik, 26 maart 1974, zie boven nr. 299). 

De rechtbank van koophande1 te Luik oordeelde dat de bij K.B. van 20 juli 1964 
gecoordineerde wetten op het hande1sregister aileen op privaatrechtelijke per-

(35) lk wi1 geen argument putten nit het arrest van het Hof van Cassatie van 17 februari 1938 (Pas., 
1938, I, 52, met concl. P. Leclercq) waarin beslist is dat een Intercommuna1e Maatschappij die de 
openbare dienst van de e1ectriciteitsbede1ing verzekert, daden van koophande1 kan verrichten. De 
conclusies van het O.M. waarop dit arrest geve1d is geven uiting aan een merkwaardige opvatting van 
het (door de feitenrechter souverein vast te stellen) winstoogmerk. Tot viermaal toe wordt daarin 
gesuggereerd dat het ontbreken van winstoogmerk neerkomt op de bereidheid om een onderneming 
met verlies te exp1oiteren (zie: Pas., 1938, I, 57, eerste kol.). 
(36) Deze vennootschap opgericht v66r de wijziging van art. 212 bij de wet van 1926, zou niet ge1dig 
opgericht zijn mocht haar hande1skarakter in de zin van art. 1 Venn.W. ontkend zijn. 
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sonen toepasselijk is, met uitsluiting derhalve van de publiekrechtelijke rechts
persoon zelfs wanneer die een handelsactiviteit uitoefenen (Kh. Luik, 14 januari 
1975, J. Liege, 1974-75, 206). 

De motivering van het aangehaalde vonnis spreekt niet sterk aan. Het laat gelden 
dat de inschrijving in hetH.R. strekt tot openbaarmaking en identificatie van de 
kooplieden, terwijl een voldoende openbaarmaking aan de publiekrechtelijke 
vennootschappen gegeven is vermits hun statuten bij de wet zijn vastgesteld. 

Een andere opvatting wordt verdedigd volgens welke de publiekrechtelijke,ven
nootschappen die een handelsondememing tot doel hebben verplicht zijn tot 
inschrijving in het handelsregister (Van Ryn-Heenen, II, nr. 1164, biz. 173). 

Het probleem is zeker achterhaald voor de vennootschappen die opgericht zijn na 
de in.werkingtreding van de wet van 6 maart 1973, waarbij o.m. art. 10 Venn.W. 
gewijzigd is, en het K.B. van 7 augustus 1973. 

Inderdaad, geldt het een burgerlijke vennootschap, dan wordt zij bij neerlegging 
van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, ingeschre
ven in het register van de burgerlijke vennootschappen die opgericht zijn in de 
vorm van een handelsvennootschap (art. 10, § 2 Venn.W. en art. 3 K.B. 7 
augustus 1973). 

Geldt het een handelsvennootschap in de zin van art. 1 Venn. W. dan wordt zij bij 
de neerlegging van haar oprichtingsakte in het vennootschapsdossier tegelijker
tijd ingeschreven in het handelsregister. Blijkens art. 2, tweede lid K.B. 7 
augustus 1973 draagt het vennootschapsdossier hetzelfde nummer als dit van het 
inschrijvingsdossier bij het handelsregister. 

302. - BURGERLIJK KARAKTER VAN DEZE VENNOOTSCHAPPEN KRACHTENS WETTELIJKE 

BEP ALING- Aan enkele vennootschappen is, zonder acht te slaan op het mogelijk 
commercieel karakter van hun ondememing, een burgerlijk karakter toegekend in 
de wet door of krachtens welke zij opgericht zijn. 

Zo is in de wet tot oprichting van deN ationale Maatschappij voor Waterleidingen 
bepaald dat zij opgericht wordt in de vorm van een handelsvennootschap zonder 
haar burgerlijk karakter te verliezen (art. 2 W. 26 augustus 1913, Staatsbl., 11 
september 1913). 

Een gelijke bepaling is opgenomen m.b.t. de Nationale Maatschappij voor 
Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij en voor de door die nationale 
maatschappijen erkende regionale of plaatselijke maatschappijen (art. 25 en 26 
K.B. 10 december 1970 houdende de huisvestingscode, Staatsbl., 17 december 
1970, goedgekeurd bij W. 2 juli 1971, Staatsbl., 6 augustus 1971)(37). 

(37) Deze bepalingen zijn Ietterlijk ontleend aan het oorspronkelijke statuut van deze maatschappijen 
onder hun vroegere benamingen van nationale maatschappij voor goedkope woningen (art. 2, derde 
lid en art. 6 W. 11 oktober 1919, Staatsbl., 29-30 maart 1920) en van nationale maatschappij voor 
kleine Iandeigendom (art. 6, derde lid en art. 11 K.B. nr. 120 van27februari 1935, Staatsbl., 2 maart 
1935). 
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Hetzelfde geldt voor de Intercommunale Maatschappijen die opgericht zijn 
krachtens de wet van 1 maart 1922 (Staatsbl., 16 maart 1922; gecoordineerde 
tekst in Mast-Vander Stichelen, W. Publiek R., dl. II, datum). Blijkens art. 5, 1 o 

tweede lid moeten hun statuten beantwoorden aan de vennootschappenwet en 
zonder dat de , , vereniging'' haar burgerlijk karakter verliest. 

Toch is betwisting opgerezen over de vraag of deze vennootschappen niettegen
staande deze uitspraken van de wetgever geen handelsvennootschappen zijn in de 
zin van art. 1 Venn.W., dus rechtspersoon-koopman. De strijd werd steeds 
gevoerd i. v .m. de betwiste bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. 
De discussie spitst zich toe op de interpretatie van de wettelijke regel volgeps 
welke die vennootschappen hun burgerlijk karakter niet verliezen. Moet die 
uitspraak van de wetgever niet als een tijdsgebonden bepaling begrepen worden 
die door de latere wetgeving achterhaald is ? 

De wet van 1919 tot oprichting van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting 
voorziet in haar oprichting als rechtspersoon in de vorm van een handelsvennoot
schap, vooraleer zulks als algemene regel aan de burgerlijke vennootschappen 
toegestaan werd bij art. 212 Venn. W. zoals dit gewijzigd is bij de wet van 14 juni 
1926. Ten tijde van de oprichting was haar ondernerning burgerlijk van aard, 
maar zodanige immobilienondernerning is een daad van koophandel geworden 
krachtens de wet van 3 juli 1956 waarbij art. 1 B. I, T. IX W.Kh. gewijzigd is. 

Welnu, terecht wordt aangenomen dat een vennootschap die wegens haar doel 
burgerlijk van aard is het handelskarakter verkrijgt uit krachtyan de nieu_JJ~_\¥e! 
die haar ondernerning in de reeks van de daden van koophandel opneemt (Re
nauld, J. G., La loi du 3 juillet 1956 ... et les societes civiles constituees avant son 
entree en vigeur en vue d' exercer une activite reputee commerciale, R .P ;S. , 
1957, nr. 4643, blz. 34 e.v.). 

303. - Een uitspraak neigde er toe die interpreatie bij te treden en bet com
mercieel karakter van deN ationale Maatschappij voor Huisvesting en van de door 
haar erkende vennootschappen te erkennen. Zij besloot daartoe echter niet en wel 
op grond van de onjuiste beschouwing dat deze vennootschappen opgericht zijn 
tot behartiging van het algemeen be lang zodat bet voor bet commercieel karakter 
van een vennootschap vereiste bestanddeel van winstoogmerk ontbreekt (Kh. 
Luik, 29 maart 1968,B.R.H., 1969, 8 ;R.P.S., 1969, nr. 5505, blz. 196;-vgl. 
reeds in die zin: Kh. Oostende, 10 december 1959, R.P.S., 1961, nr. 4946, blz. 
45, met noot P.D.). 

Deze redengeving kan zeker niet aangenomen worden aangezien bet a1 dan niet 
ontbreken van winstoogmerk als criterium geldt voor het onderscheid tussen de 
vereniging aan de ene kant, en de zowel burgerlijke als commerciele ven
nootschap aan de andere kant. 

Afgezien van de draagwijdte van de uitdrukkelijke uitspraak van de wetgever, 
waarover dadelijk meer, zouden de in het statutair doel opgesomde daden van 
koophandel slechts dan niet van aard zijn om het burgerlijk karakter van de 
vennootschap aan te tasten, indien die daden als rniddel ondergeschikt zijn aan het 
burgerlijk hoofddoel van de vennootschap (vgl. T.P.R., 1964, blz. 76 e.v.). 
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304. - De Arrondissementsrechtbank te Brussel besliste, eveneens in een 
competentiegeschil, dat een door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting 
erkende plaatselijke vennootschap een handelsvennootschap is omdat haar doel 
commercieel van aard is geworden krachtens de wet van 3 juli 1956. De hiervoor 
aangehaalde wettelijke bepaling volgens welke zij haar burgerlijk karakter niet 
verliest werd daartegenover als irrelevant beschouwd (Arrond. Brussel, 5 no
vember 1974, B.R.H., 1974, 543; R.P.S., 1975, nr. 5850, biz. 156). 
Deze beslissing kan niet beaamd worden. 

De ondubbelzinnige uitspraak van de wetgever in de wet van 1919, door hem 
herhaald in 1970 is verbindend. Daaraan wordt niets afgedaan door de be
schouwing dat die wettelijke bepaling niet zou beantwoorden aan de eisen van de 
logica of van een geordend systeem en ook al was zij verantwoord door een 
ongetwijfeld achterhaalde opvatting volgens welke overheidsbedrijven geen han
delskarakter zouden kunnen hebben (vgl. Kh. Brussel, 25 september 1965, R. W. , 
1965-66, 1360; - vgl. ook Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de juris
prudence - Les societes commerciales. R. Crit. J.B., 1967, biz. 280 e.v.;
Goossens, Ch., L' organisation des entreprises publiques et le droit des societes 
en Belgique. Travaux Ass., H. Capitant, dl. XV (1963), biz. 279 e. v. en biz. 280, 
voetnoot 144; - Nicaise, H., La societe nationale du logement, ses societes 
agrees et leurs rapports, R. Adm., 1967, biz. 103 e.v.). 
Deze onderwerping aan de wet is des te meer verantwoord daar het wettelijk 
statuut van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting voorafgegaan was door 
dit van de Nationale Maatschappij voor Waterleidingen waarin zoals gezegd 
dezelfde bepaling voorkomt. Welnu deze laatste is daarin opgenomen in een tijd 
waarin haar onderneming zeker een handelskarakter had als onderneming van 
openbare werken en van leveringen. Het burgerlijk karakter van de Nationale 
Maatschappij voor W aterleidingen kan op grond van de wettelijke bepaling niet 
betwist worden (Van Ryn-Heenen, I, tweede druk, nr. 362, biz. 346 e.v.). Uitde 
rangschikking van de onderneming zoals deze welke gevoerd wordt door de 
Nationale Maatschappij voor Huisvesting onder de daden van koophandel bij de 
wet van 1956 kan dus geen goed argument geput worden. 

305, - DE VORDERING TOT STAKING VAN ONRECHTMATIGE HANDELSPRAKTIJKEN TEGEN 

EEN IN DE VORM VAN EEN VENNOOTSCHAP OPGERICHTE OPENBARE DIENST- Bij de ex
ploitatie van een overheidsonderneming neemt de overheid deel aan het econo
misch proces van de productie of de verdeling van goederen en diensten. Haar 
belangen als ondernemer kunnen geschaad worden door onrechtmatige han
delspraktijken, zoals het ook mogelijk is dat zij in de uitoefening van haar bedrijf 
door zodanige praktijken andere deelnemers aan het ruilverkeer in hun professio
nele belangen aantast. 
Dit stelt de vraag of de wet op de handelspraktijken op de in de vorm van een 
vennootschap opgerichte overheidsonderneming, kan worden toegepast. 

In de loop van de bestudeerde periode is in de rechtspraak terecht beslist dat de 
vordering tot staking geregeld in art. 55 W. H.P. van 14 juli 1971 ontvankelijk is 
tegen een als handelsvennootschap opgerichte openbare dienst. 
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Dit werd zonder ombaal van argumenten beslist m.b.t. de N.M.B.S. waarvan, 
zoals gezegd de verbintenissen kracbtens de wet als bandelsverbintenissen wor
den bescbouwd (art. 1 bis, vijfde lid, W. 23 aug. 1926, ingevoegd bij W. 1 aug. 
1960, Staatsbl., 12 aug. 1960). De voorzitter van de recbtbank van koopbandel 
verklaarde zicb bevoegd om de staking te bevelen van de door de spoorwegmaat
scbappij gevoerde publiciteit die onrecbtmatig werd geoordeeld (,Het spoor 
ontlastde weg") (Kb. Brussel, Voorzitter, 3januari 1972,B.R.H., 1972, 233; 
J.T., 1972, 135). 

306. - De yraag is ecbter gesteld of de vennootscbappen die kracbtens wet
telijke bepaling een burgerlijk karakter bebben in aanmerking komen voor de 
vordering tot staking. , 
Volgens M. Gotzen mag bet begrip bandelaar in de wet bandelspraktijken niet 
bepaald worden in de zin van art. 1 B I, TI, en art. 1 B I, TIXW.Kh., maarwelin 
de meest ruime betekenis van de ondernemer in bet gewone spraakgebruik 
(Gotzen, M., Eiser en verweerder in de vordering tot staken van onrechtmatige 
mededinging, in: Ekonomisch enfinancieel recht vandaag, dl. II, biz. 468 e.v.; 
-Anders, Van Ryn-Heenen, I, tweede druk (1976) nr. 113, blz. 126). 
Het Hof te Brussel beeft zicb met deze opvatting verenigd. Het verklaarde de 
vordering tot staking van een onrecbtmatige bandelspubliciteit die kracbtens art. 
55 W. H.P. ingesteld was tegen een intercommunale maatscbappij ontvankelijk, 
niettegenstaande deze vennootscbap, kracbtens art. 5, 1°, tweede lid W. 1 maart 
1922 een burgerlijk karakter beeft. 
Het Hof oordeelde dat de bevoegdbeid van de voorzitter niet beperkt is tot 
gescbillen tussen kooplieden, maar dat integendeel zijn bevoegdbeid bepaald 
wordt door de aard van de ten lastegelegde bandelspraktijk, zelfs wanneer de 
verweerder geen bandelaar is (Brussel, 12 november 197 4, R. W. , 197 4-7 5, kol. 
1711; B.R.H., 1976, 180, met noot A. Braun). 
Onderstreept wordt dat in dit arrest bet stopzetten bevolen werd, kracbtens art. 
55, b W. H.P., van de door art. 20 van die wet verboden bandelspubliciteit. 
Inzover kan de uitspraak misscbien bijgetreden worden (vgl. De Vroede, P. en 
Maes, J.P. , H et be grip , handelspubliciteit" - B edenkingen bij art. 19 van de wet 
betreffende de handelspraktijken, R.W., 1975-76, kol. 129 e.v., inz. kol. 133 
e.v.). 
M. Gotzen onderstreept ecbter de redengeving in bet aangebaalde arrest, waarbij, 
in overeenstemming met zijn eerder verdedigde opvatting, in bet algemeen,
dus niet aileen voor de toepassingvan art. 55, b W. H.P., -de enge bepaling van 
bet begrip bandelaar wordt verworpen (Gotzen, M., Het onttrekken van de 
vordering tot staken van ongeoorloofde handelspraktijken aan de alleenheer
schappij van de handelaarsnotie uit het Wetboek van Koophandel, R.W., 
1974-75, kol. 1665 e.v., inz. kol. 1676 e.v.). Men kan geneigd zijn de wet zo te 
lezen. Maar of die interpretatie in overeenstemming kan zijn met art. 54 W. H .P. 
lijkt tocb zeer twijfelachtig (in die zin nocbtans, m.b.t. een V.Z.W. Kh. Brussel, 
Voorz. 6 juni 1977, J.T., 1977, 640). 
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307. - In geen van de boven aangehaalde uitspraken is een bezwaar gemaakt 
tegen de ontvankelijkheid van de vordering tot staking op grond van het publiek
rechtelijk karakter van de verweerster. 
Zoals bekend zou daarvoor een beroep kunnen gedaan worden op grond van een 
verkeerd gehanteerd principe van de scheiding van de machten. Wel moet in 
voorkomend geval bet algemeen rechtsbeginsel van de continui:teit van de 
openbare dienst geeerbiedigd worden. Dit rechtsbeginsel belet echter niet dat de 
rechter in voile vrijheid een verbod kan opleggen om een onwettige handeling te 
verrichten. 
Het rechterlijk bevel of verbod brengt geenszins de continui:teit van de openbare 
dienst in het gedrang maar het strekt er toe dat aileen de met het recht strijdige 
handelingen, die in de vervulling van die dienst worden gepleegd, stopgezet 
worden (zie o.m. De Visschere, F., De controle van de burgerlijke rechter op de 
handelingen van het Bestuur. Jaarboek V.R.G., dl. VI (1960) blz. 63 e.v.;
Delva, J., Het rechtstreeks bestrijden van de overheidsdaden voor de burgerlijke 
rechtscolleges, T.P.R., 1967, blz. 386 en blz. 425 e.v.;- Suetens, L.P., De 
rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden voor de burgerlijke rechter. Mi
scellanea W.J. Ganshofvan der Meersch, dl. III, blz. 673 e.v., inz. biz. 688;
Suetens, L.P., Actuele ontwikkelingen in het administratief recht, R. W., 
1973-74, koL 1256 e.v., inz. kol. 1258;- Gotzen, M., t.a.p.). 

Deze opiossing Iijkt des te meer verantwoord daar de overheid in de behandeide 
hypothese op dezelfde wijze als een private ondememer aan het ruilverkeer 
deelneemt. Haar onderwerping aan de regels en sancties die bij de wet bepaaid 
zijn betreffende de handeispraktijken mag dan ook wei als een evidentie be
schouwd worden. 

308. - Deze oplossingen gelden a fortiori wanneer de overheidsondemerning 
ais eiseres de rechtsbescherming van de wet Handelspraktijken vordert (Gotzen, 
M., t.a.p.;- vgl. Van Ryn-Heenen, II, nr. 1164, 3°, blz. 173). 

HOOPDSTUKX 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

309. - VERENIGING VAN ALDEAANDELEN IN EEN HAND- In bet geidende recht heeft 
de vereniging van aile aandeien in een hand de ontbinding van rechtswege van de 
eenhoofdig geworden vennootschap ten gevoige. 

In een reeds besproken arrest van 15 mei 1970 preciseerde het Hof van Cassatie 
dat de vennootschap eerst eenhoofdig wordt wanneer een vennoot de eigendom 
van aile aandeien heeft verkregen. Dit is niet het geval wanneer een P.V.B.A. 
siechts een vennoot teit, terwijl de erfgenaam van diens overleden medevennoot 
de lidmaatschapsrechten die aan de geerfde aandelen verbonden zijn niet kan 
uitoefenen zoiang hij niet als vennoot tot de vennootschap is toegelaten (zie boven 
nr. 281). 
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Maar aan de andere kant is beslist dat ontbinding van rechtswege ingetreden is 
wanneer een enkel vennoot eigenaar geworden is van alle aandelen van een 
P. V. B. A. , zelfs indien de overdracht die tot de vereniging van alle aandelen heeft 
geleid nog niet ingeschreven is in het register van de vennoten zoals door art. 125 
bepaald is. Deze ontbinding van rechtswege is onherroepelijk en kan dus niet 
ongedaan gemaakt worden door een latere overdracht van aandelen aan derden 
(Brussel, 11 juni 1971,Pas., 1971, II, blz. 316;R.P.S., 1972, nr. 5700, blz. 
298). 
Deze uitspraak dient goedgekeurd te worden. Weliswaar is in art. 125 bepaald dat 
overdracht van aandelen eerst na de inschrijving ervan in het register, kan 
tegengeworpen worden aan de vennootschap en aan derden. Deze kunnen echter 
hetfeit van de overdracht, die, wanneer zij onder bezwarende titel is geschied (zie 
boven nr. 253) tussen de partijen vormvrij tot stand is gekomen, te hunnen 
behoeve inroepen. Zulks is uitdrukkelijk bepaald in het voorontwerp van een 
nieuwe Belgische vennootschappenwet (art. 154, tweede lid). De op1ossing vo1gt 
reeds uit de algemene regels omtrent openbaarmaking van akten (vgl. art. 10, § 4 
en art. 12, § 4 Venn.W.). 
Deze grond van ontbinding van rechtswege zal voor de N. V. afgeschaft worden 
bij de in werkingtreding van de tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 december 1967 
(fubl. E.G. 1977 L. 26). Blijkens haar art. 5 zal de vereniging van alle aandelen 
in een hand noch slechts tot gerechtelijke ontbinding kunnen aanleiding geven op 
voorwaarde dat volgens de nationale wet de rechter voldoende tijd kan geven om 
toestand van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
voorschriften. Verwacht wordt dat dezelfde regel bij de wet ook op de P. V .B.A. 
zal worden toegepast. 

310. - UIITREDING VAN EEN VENNOOT- Twee van de drie Vennoten van een 
P.V.B.A. hadden meegedeeld dat zij niet langer tot de vennootschap wilden 
behoren. 

Er werd beslist dat art. 1865, 5° en 1869 B. W. volgens welke de vennootschap die 
voor onbepaalde duur is opgericht ontbonden is door de verklaring van een of 
meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren, niet van 
toepassing is op de handelsvennootschap (Kh. Leuven, 5 april 1966, B.R.H., 
1969, blz. 286; R.P.S., 1971, nr. 5651, blz. 238). 
Deze redengeving gaat te ver. 

Met de rechtbank mag aangenomen worden dat deze bepalingen niet toepasselijk 
zijn op de P. V.B.A., wanneer die voor bepaalde duur is opgericht. 
Deze bepalingen zijn echter wel toepasselijk op de voor onbepaalde duur opge
richte V.O.F. en Comm.V. 

Voor de Coi:ip.V. gelden de art. 146, 2° en 149 e.v. Venn.W. 

311. - OVERLUDEN VAN EEN VENNOOTIN DE V.O.F. - Zoals bekend heeft het over
lijden van een vennoot de ontbinding van rechtswege tengevolge van de ven
nootschap naar burgerlijk recht en van de V.O.F. (art. 1865, 3°). 
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Zuiks kan uitgesioten worden door een statutair verblijvingsbeding overeenkom
stig art. 1868 B.W. 

M. b. t. de werking van de clausule van voortzetting met de erfgenamen zie hoven 
nr. 158. 

312. - TOEPASSING VAN ART. 1871 B.W. OP DE P.V.B.A.- De mogelijkheid van de 
gerechteiijke ontbinding van een P.Y.B.A. op grond van wettige reden voigens 
art. 1871 B. W. mag vaste rechtspraak: he ten (zie vorig overzicht T.P .R. , 1967, 
biz. 752, randnr. 231). 

Ais wettige reden werd erkend het aanhoudend meningsverschil tussen twee 
vennoten-statutaire zaakvoerders (Rb. Dendermonde, 28 juni 1967, B.R.H., 
1970, biz. 452; -Brussei, 2 aprii1968,R. W., 1968-69, kol. 414 ;R.P.S., 1968, 
nr. 5455, biz. 264). 

In een ander gevai was de onenigheid tussen de twee vennoten, schoonmoeder en 
schoondochter, ontstaan uit de echtscheidingsprocedure tussen eerstgenoemde 
vennote en haar echtgenoot die in dienst was van deze familievennootschap (Kh. 
Brussei, 9 november 1967, R. W., 1968-69, kol. 1566; R.P.S., 1969, nr. 5486, 
biz. 132). 

313. - TOEPASSINGVANART.1871B.W.OPDEN.V.-In de vorigeoverzichtenkwam 
de vraag herhaaid ter sprake of art. 1871 B. W. dat de gerechtelijke ontbinding om 
wettige reden regelt, ook op de N.Y. kan toegepast worden (T.P.R., 1964, biz. 
217, randnrs. 184 e.v.; T.P.R., 1967, biz. 230, randnrs. 230 e.v.). De stelling is 
verdedigd dat zuiks het gevai kan zijn. 
Tijdens de door dit overzicht bestreken peri ode evoiueerde de rechtspraak in die 
zin. 
Weliswaar werd nog eenmaal beslist dat art. 1871 B.W. niet kan toegepast 
worden op de N.Y. met ais enige redengeving dat geen aanieiding bestond om van 
een vaste rechtspraak afte wijken (Kh. Brussei, 26 juli 1974, B.R.H, 1974, biz. 
425;R.P.S., 1975, nr. 5854, biz. 175). 

In twee andere uitspraken is echter duideiijk ten aanzien van het recht besiist dat 
art. 1871 B.W. toepassing kan vinden op de N.Y., maar ten aanzien van defeiten 
bieek geen wettige reden voorhanden te zijn. 
Het eerste vonnis steunde in hoofdzaak op de beschouwing dat de toepasseiijk
heid van art. 1871 B.W. op de N.Y. voigt uit art. 1873 B.W. vermits geen enkeie 
bepaiing in de vennootschappenwet zich daartegen verzet; terwiji bovendien de 
betrokken N.Y. een besioten karakter scheen te hebben (Rb. Brussei, 12 juni 
1973,Pas., 1973, III, biz. 72;R.P.S., 1974, nr. 5815, biz. 270). 
Met veei meer overtuigingskracht motiveerde de rechtbank van koophandei te 
Luik haar uitspraak. 
In de eerste piaats zijn de bepalingen van het B.W. omtrent de vennootschap 
toepasselijk op de handeisvennootschappen betreffende punten die niet strijdig 
zijn met de wetten van koophandei (art. 1873 B.W.). Bovendien verwijst art. 1 
Yenn.W. ook naar het in beginsei toepasselijke burgerlijk recht. 
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Weliswaar hebben de in art. 1871 B.W. gegeven voorbeelden van wettige 
redenen betrekking op personenvennootschappen, maar de bepaling zegt duide
lijk ,of in andere soortgelijke gevallen". Deze kunnen zich voordoen in een 
N.V. waarvan alle aandelen op naam zijn. 

Ter zake echter kon het meningsverschil tussen twee broers - aandeelhouders 
geen diepgaande invloed hebben op de werking van de vennootschap (Kh. Luik, 2 
november 1971,J.T., 1972, blz. 359 ;1. Liege, 1971-72, blz. 85 ;B.R.H., 1972, 
blz. 49;R.P.S., 1972, nr. 5863, blz. 226;R. Not. B., 1972, blz. 263). 

Deze uitspraak oogste terecht bijval (Van Ryn-Van Ommeslaghe, Examen de 
jurisprudence. R. Crit. J.B., 1973, blz. 535 e.v.). 

Zij verdient navolging. Art. 1871 B. W. moet ook voor deN. V. de noodoplossing 
kunnen geven wanneer de vennootschap vastgeraakt is, terwijl geen enkele regel 
omtrent de handelsvennootschappen zich daartegen verzet. 

De ontbinding van de N. V. moet door de rechter kunnen uitgesproken worden op 
vordering van iedere aandeelhouder wanneer tussen de vennoten of groepen van 
vennoten een zodanige slechte verstandhouding heerst dat zij de werking van de 
vennootschapsorganen verhindert. Zulks wordt terecht met zoveel woorden be
paald in art. 141 van het voorontwerp voor een nieuwe Belgische vennootschap
penwet. 

314. - DE GERECHTELIJKE ONTBINDING VOLGENS ART. 1871 B.W. - RECHTSKARAKTER -
ARBITRAGE-In zijn arrest van 11 maart 1966 (zieT.P.R., 1967, blz. 745, randnr. 
220 en blz. 750, randnr. 229) bestempelde het Hof van Cassatie art. 1871 B.W. 
als een bepaling die de openbare orde betreft. 

In latere uitspraken is met meer nauwkeurigheid beslist dat deze bepaling slechts 
een dwingend karakter heeft, aangezien zij enkel private belangen beschermt 
(Cass., 2 februari 1973, R.W., 1972-73, 1475; Arr. Cass., 1973, blz. 555; 
R.P.S., 1973, nr. 5749, blz. 137;J.T., 1973,421; T. Not., 1973, 135;B.R.H., 
1974, 348; Pas., 1973, I, 529; R. Crit. J.B., 1975, blz. 394, met noot J. Van 
Gelder en J. Linsmeau;- verwerping van het cassatieberoep tegen: Brussel, 15 
oktober 1971 ,R.W., 1971-72,664 ;R.P.S., 1972, nr. 5681, blz. 217, metnootP. 
Coppens; T. Not., 1972, 136). 

Uit dit dwingend karakter van art. 1871 B. W. volgt dat het recht van de vennoten 
om op grond van wettige reden de vervroegde ontbinding van hun vennootschap 
te vorderen op geen enkele wijze kan beperkt worden vooraleer het geschil is 
ontstaan. 
Het besproken arrest herhaalt hiermee de regel die geformuleerd was in het arrest 
van 11 maart 1966, maar met toevoeging van de restrictie die uit het enkel 
dwingend rechtelijk karakter volgt: ,vooraleer het geschil is ontstaan" (vgl. over 
dit belangrijk verschil tussen de dwingende bepalingen die wel en die niet de 
openbare orde betreffen: Baeteman, G., Les effets des dispositions legales 
imperatives protegeantdes interets prives, R. Crit. J.B., 1960, blz. 158 e.v., inz. 
blz. 168). 

Het op te lossen probleem betrof de geldigheid van het scheidsrechterlijk beding 
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krachtens hetwelk scheidsrechters bevoegd zijn om over een vordering uit art. 
1871 B.W. uitspraak te doen. 
Terecht was in het aangehaalde arrest beslist dat het enkel dwingend karakter van 
die bepaling zich er niet tegen verzet dat het geschil aan scheidsrechters opgedra
gen wordt (aldus ook: VanHoutte, H.,Arbitrage, R.W., 1976-77, kol. 2118;
Coppens, nootR.P.S., 1972, nr. 5681, blz. 220). 
Terzake echter verleende het betwiste beding aan de scheidsrechters de bevoegd
heid om als goede mannen naar billijkheid uitspraak te doen zonder gehouden te 
zijn de regels van het recht toe te passen. Zulke clausule hield volgens het Hof te 
Brussel en volgens het Hof van Cassatie een beperking in van het recht ontbinding 
te vorderen en was derhalve nietig aangezien bedongen was vooraleer het geschil 
ontstaan was. 
Sedertdien is die bijzondere oplossing in art. 1700 Ger.W. als algemene regel 
bepaald voor de arbitrage ongeacht het onderwerp van het geschil. 

Door die nieuwe wettelijke bepaling is het besproken arrest van het Hof van 
Cassatie van 2 februari 1973 dus voorbijgestreefd. 
Van blijvende betekenis is echter de precisering dat de dwingende bepaling van 
art. 1871 B.W. niet de openbare orde betreft, zodat daarvan kan afgeweken 
worden nadat het geschil omtrent de vervroegde ontbinding is ontstaan. 

Vervolgens bevat het arrest de bevestiging van de algemene regel dat de beslech
ting van een geschil omtrent de ontbinding van een vennootschap aan 
scheidsrechters kan opgedragen worden (vgl. over de bevoegdheid van 
scheidsrechters om uitspraak te doen over een vordering tot nietigverklaring van 
een vennootschap: Ronse, J. ,De vennootschapswetgeving 1973, nr. 190, blz. 93 
e.v.). 
Daartoe is echter vereist dat het in de statuten vervatte scheidsrechterlijk beding 
niet alleen op de geschillen tussen de vennoten onderling, maar ook op die tussen 
de vennoten en de vennootschap betrekking heeft (A. C., noot onder Rb. Me
chelen, 26 november 1958, R. W., 1959-60, 1713;- over de interpretatie van 
zodanige clausule door de feitenrechter zie Cass., 23 november 1973, R. W., 
1973-74, 1206; Pas., 1974, I, 320; Arr. Cass., 1974, blz. 335). 

315. - DE VENNOOTSCHAP ALS TEGENPARTIJ IN DE RECHTSVORDERING TOT ONTBINDING 

- Opnieuw is beslist dat de rechtsvordering tot gerechtelijke ontbinding van een 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid tegen de vennootschap zelf moet inge
steld worden, en niet tegen de aandeelhouders (Rb. Brussel, 12 juni 1973, 
R.P.S., 1974, nr. 5815, blz. 270). 
Terecht, aangezien de rechtsvordering moet ingesteld worden tegen hem die de 
hoedanigheid bezit om ze te beantwoorden (Varslag Van Reepinghen, Gedr. 
Stukken, Senaat, 60 [1963-64], blz. 26;- in die zin, m.b.t. de rechtsvordering 
tot ontbinding: Cass., 17 januari 1963, Pas., 1963, I, blz. 57; R.W., 1962-63, 
kol. 1993;R.P.S., 1963, nr. 5131, blz. 149). 
In een arrest waarin in hoofdzaak procedure-hindemissen moesten opgeruimd 
worden, is gezegd dat een vennootschap, verweerster tegen een rechtsvordering 
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tot ontbinding, zich niet mag verzetten tegen de afstand door de eisers van hun 
rechtsvordering tot ontbinding, ,daar de vroegtijdige ontbinding in strijd was met 
de vervulling en de voortzetting van haar maatschappelijk doel" (Brussel, 17 
oktober 1972,R.W., 1973-74, kol. 478;R.P.S., 1974, nr. 5793, blz. 142). 

Deze zeer betwistbare beschouwing was overbodig vermits art. 825 Ger.W. 
toegepast werd omdat de afstand gedaan was alvorens de tegenpartij conclusie 
had genomen, zodat de afstand niet moest aangenomen worden. 

Is de vennootschap waarvan de gerechtelijke ontbinding gevorderd wordt failliet 
verklaard dan belangt die rechtsvordering de failliete boedel aan zodat de curator 
in het geding moet betrokken worden. 
Maar aangezien die rechtsvordering het voortbestaan van de vennootschap als 
rechtspersoon in het gedrang brengt vertoont zij voor deze een persoonlijk 
karakter zodat zij, niettegenstaande haar faillietverklaring gerechtigd is persoon
lijk op te treden vertegenwoordigd door haar wettelijke organen (Cass., 2 februari 
1973,R.W., 1972-73, 1475;R.P.S., 1973, nr. 5749, blz.137;J.T., 1973,421; 
T. Not., 1973, 135; B.R.H., 1974, 348 ;Pas., 1973, I, 529;Arr. Cass.; 1973, 
blz. 555). 

316. - RECHTSVORDERING TOT ONTBINDING- VOORLOPIGE MAATREGELEN- De uit
spraak waarbij een vennootschap wordt ontbonden heeft een constitutief karak
ter; zij werkt voor bet toekomende (zie volgend nr.). 

Daarmee rekening houdendkanhet van belang_~ijndJttyoorlopige ~n dri11ge11d~ 
maatregelen bevolen worden in afwachting van de uitspraak over de rechtsvorde
ring tot ontbinding, om te voorkomen dat de zaakvoerders handelingen zouden 
verrichten waardoor de belangen van de vennootschap benadeeld worden. Te
recht is beslist dat wanneer een gerechtelijke ontbinding in het verschiet ligt een 
voorlopig bewindvoerder kan benoemd worden (Kh. Brussel, kort ged., 31 mei 
1968, R.P.S., 1969, nr. 5472, blz. 71). 

In geval van volstrekte noodzakelijkheid kan zulke benoeming op verzoekschrift 
gedaan worden (Kh. Brussel, kort ged., 13 oktober 1976, B.R.H., 1977, 67; 
R.P.S., 1977, nr. 5961, blz. 277). 

317. - GERECHTELIJKE ONTBINDING- UITWERKING VOOR HET TOEKOMENDE- Terecht 
is opnieuw beslist dat de rechterlijke beslissing waarbij de ontbinding van een 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid wordt uitgesproken op grond van art. 
1871 B.W. eerst uitwerking heeft vanaf de dag van de uitspraak (Brussel, 2 april 
1968,R.W., 1968-69, kol. 414;R.P.S., 1968, nr. 5455, blz. 264). Zulkcon
stitutief karakter van de gerechtelijke uitspraak waarbij een vennootschap ont
bonden wordt, is algemeen aangenomen (Fredericq, IV, nr. 245, blz. 381;
Van Ryn, I, eerste druk, nr. 346, blz. 243). Deze oplossing loopt sedert de 
wetswijziging van 1973 gelijk met de gerechtelijke nietigverklaring (art. 13 
quater, § 1 Venn.W.). Sedertdien ook moet zulk vonnis bij uittreksel openbaar 
gemaakt worden (art. 12, § 1, 5° Venn.W.). 

W eliswaar is naar aanleiding van het hier besproken arrest de :stelling verdedigd 
dat, wanneer het vonnis waarbij de ontbinding is uitgesproken in hoger beroep 
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bevestigd wordt, de ontbinding intreedt vanaf de dag van het vonnis (Van 
Ryn-VanOmrnesiaghe,Examendejurisprudence, R. Crit. J.B., 1973, biz. 537, 
randnr. 71). 
Die stelling kan siechts gevoigd worden indien -het vonnis bij voorraad uitvoer
baar was. Zuiks valt duidelijk uit art. 12, § 1, 5o Venn.W. af te Ieiden. 

318. - GEVOLGENOPDELOPENDEARBEIDSOVEREENKOMSTEN- Terechtis beslistdat 
de ontbinding van een vennootschap geen eind maakt aan de door haar voor 
onbepaaide tijd eerder gesioten arbeidsovereenkomsten. 
Wanneer de verrichtingen van Hquidatie zich er tegen verzetten dat die arbeids
overeenkomsten voortge~et worden! dienen de vereffenaars deze overeenkomst 
te ontbinden met in achtneming van de bij de wet bepaalde opzeggingstermijnen 
of mits betaling van de bij de wet bepaalde vergoe(\ingen wegens verbreking 
(Cass., 30mei 1968,R .W., 1968-69,209 ;Pas., 1968, I, 1126 ;J.T., 1968, 563.; 
R.P.S., 1969, nr. 5510, biz. 239, met noot J. 't Kint; Arr. Cass., 1968, biz. 
1191). 
De opiossing is dezelfde als na faillissement van de vennootschap (A .P.R. , Tw. 
Arbeidsovereenkomst, door J. Steyaert, (1973), nr. 528 en 714 ;-Fredericq, S., 
De invloed van het faillissement op gesloten overeenkomsten. Verenigingen voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland. Jaarboek IX 
(1963-64), biz. 147). 
In het aangehaaide arrest werd verder onderzocht of de schuld jegens de ontsiagen 
werknemer a1 dan niet een boedeischuid is. De vraag komt verder ter sprake (zie 
nr. 330). 

319. - HANDHAVING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE ONTBONDEN VEN

NOOTSCHAPVOORHAAR VEREFFENING- De rechtspersoonlijkheid wordt blijkens art. 
178 Venn.W. gehandhaafd voor haar vereffening. De regei geidt ongeacht de 
gronden van ontbinding, m.n. ook na vereniging van alie aandeien in een hand. 
Het vennootschapsvermogen blijft dus een afgescheiden vermogen, in de eerste 
piaats ten behoeve van de schuideisers. Maar indien de enige vennoot, ter zake 
een N.V. die aile aandeien van een andere had verkregen, zich ertoe verbonden 
heeft voor het passief van de ontbonden vennootschap in te staan, kunnen haar 
schuideisers naar keuze de ontbonden vennootschap of de eerstgenoemde ven
nootschap aanspreken. Deze heeft dus, ais rechtverkrijgende van de ontbonden 
vennootschap en ais medeverbondene, het vereiste beiang om zich te voorzien 
tegen een arrest dat uitspraak doet over een fiscale aansiag die gevestigd was te 
Iaste van de ontbonden vennootschap (Cass., 16januari 1968,Pas ., 1968, I, biz. 
625;R.P.S., 1968, nr. 5416, biz. 82;Arr. Cass., 1968, biz. 670). 

320. - De rechtspersoonlijkheid van de ontbonden vennootschap wordt ook 
gehandhaafd ten voordele van haar vennoten. 
Zulks geidt ook na ontbinding als gevoig van de verenigii?:g van alie aandeien in 
een hand. De enige vennoot die tot vereffenaar is benoemd en zich houdt binnen 
de perken van de vereffening wordt geen koopman aangezien hij niet voor eigen 
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rekening handelt maar wel ten name en voor rekening van de vennootschap in 
liquidatie die rechtspersoon is (Brussel, 12 juni 1968, B.R.H., 1969, blz. 610; 
R.P.S., 1970, nr. 5554, blz. 94). 

M. b. t. de procesrechtelijke rechtsbekwaamheid van de ontbonden vennootschap 
zie boven nr. 87). 

321. - VERMELDING IN STUKKEN'VAN DE VENNOOTSCHAP DAT ZIJ IN VEREFFENING IS
Volgens art. 178, tweede lid Venn.W. vermelden alle stukken uitgaande van een 
ontbonden vennootschap dat zij in vereffening is. 

Deze wettelijke verplichting rust alleen op de personen die voor de vennootschap 
handelen en niet op de wederpartij die haar laat dagvaarden (Rb. Nijvel, 3 maart 
1971,R.P.S., 1971, nr. 5653, blz. 243 ;-Luik, 3 april1973,J. Liege, 1973-74, 
89; R.P.S., 1974, nr. 5794, blz. 144, met noot P.C.). 

322. - VEREFFENAARSVANRECHTSWEGE- Volgens art. 180Venn.W. worden de 
beheerders of zaakvoerders die in functie zijn op het tijdstip van de ontbinding, 
ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd, indien geen vereffenaars zijn 
aangesteld. 

Hoewel in deze bepaling geen melding is gemaakt van de P.V.B.A. wordt 
aangenomen dat zij daarop toepassing vindt (Luik, 5 januari 1977, J. Liege, . 
1976-77, 209; R.P.S., 1977, nr. 5939, blz. 132;- in die zin Van Houtte, J., 
S.P.R.f:., I, nr. 236, blz. 308). 

323. - GERECHTEUJKE BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS(S)- Uit devorige OVer
zichten is gebleken dat de rechtbanken en hoven niet meer aarzelen zelf de 
vereffenaar(s) te benoemen wanneer zij de ontbinding van een vennootschap 
uitspreken (T.P.R., 1964, blz. 221, randnr. 192; 1967, blz. 755, randnr. 240). 
Zulke gerechtelijke benoeming wordt niet alleen gedaan wanneer de twist tussen 
de vennoten een besluitvorming in de weg staat, maar ook wanneer een onpar
tijdig vereffeningsbeleid slechts gewaarborgd is door de benoeming van een aan 
de partijen vreemde gerechtelijke vereffenaar (Brussel, 15 oktober 1971, R. W., 
1971-72, 664;R.P.S., 1972, nr. 5681, blz. 217). Hettegenditarrestingestelde 
cassatieberoep werd verworpen (Cass., 2 februari 1973, waarvan de talrijke 
vindplaatsen opgegeven zijn, boven nr. 314). 

324. - SAMENLOOP VAN DE SCHULDEISERS VAN DE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING- DE 
REGEL vAN GEUJKE BEHANDELING- De ontbinding van de vennootschap waardoor 
deze in vereffening treedt geeft aanleiding tot de samenloop (38) van de schuldei
sers tussen welke geen wettige redenen van voorrang bestaan en waarvan de 
schuldvordering op het tijdstip van de ontbinding bestaat. 

(38) Nederlandse vrienden maakten bezwaar tegen het woord ,samenloop''. De term wordtnochtans 
door goede Nederlandse auteurs gebezigd (zie bv. Molengraaff-Stan Busmann, De Faillissementswet, 
vierde druk (1951), biz. 64 e.v.). 
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Samenloop ·van schuldeisers is de toestand waarin een eind dient gesteld te 
worden aan de tiitoefening door afzonderlijke schuldeisers van hun verhaalsrecht 
om te beletten dat die schuldeisers, tenzij tussen hen wettige redenen van voor
rang bestaan, meer zouden ontvangen uit de baten van de boedel dan een deel naar 
evenredigheid van hun vordering (art. 8 Hyp. W.). Samenloop van schuldeisers is 
m.a.w. de toestand waarin wie hardst willopen geen prijs mag ontvangen. 

Sedert een cassatiearrest van 23 november 1939 wordt de samenloop van schul
deisers als gevolg van de ontbinding afgeleid uitderegel die in art. 184 Venn.W. 
bepaald is en volgens welke, onverminderd de rechten van de bevoorrechte 
schuldeisers, de vereffenaars aile schulden van de vennootschap betalen naar 
evenredigheid en zonder onderscheid te maken tussen opeisbare schulden en de 
niet opeisbare schulden, onder aftrek van het disconto wat deze laatste betreft. 
Die bepaling is niet aileen begrepen als een gedragsregel voor de vereffenaars. Zij 
werd bovendien begrepen als een dwingende regel die wil dat gelijkheid zal 
heersen tussen de niet bevoorrechte schuldeisers bij de evenredige verdeling van 
het maatschappelijk vermogen en daartoe op onherroepelijke wijze hun weder
zijdse rechten bepaalt vanaf bet tijdstip van de ontbinding (zie vorige overzichten: 
T.P.R., 1964, biz. 223, randnr. 197; 1967, biz. 758, randnr. 246 e.v.). 

325. - De aldus begrepen regel was in de rechtspraak eerst toegepast om te 
beslissen dat de schuldeisers van de vennootschap in vereffening een verkregen 
recht hebben in de zin van art. 1298 B. W. om tijdens de liquidatie de schuld
vergelijking uit te sluiten tussen een op het tijdstip van de ontbinding opeisbare 
schuld van de vennootschap en een schuld die jegens haar eerst na de ontbinding 
opeisbaar geworden was (Cass., 23 november 1939,Pas., 1939, I, 486;R.P.S., 
1940, nr. 3847, biz. 47; Arr. Cass., 1939, biz. 224). Deze toepassing van de 
regel van gelijke behandeling werd tijdens de bestudeerde periode opnieuw 
bevestigd (Rb. Brussel, 19 maart 1969, Pas., 1970, III, 37; R. Not. B., 1971, 
395;-Kh. Charleroi, 14juni 1972,B.R.H., 1973, 573). 

Door de schuldvergelijking toe te passen zou een schuldeiser van de ontbonden 
vennootschap die na de ontbinding haar schuldenaar geworden is in een grotere 
maat dan de andere schuldeisers voldaan worden. 

326. - Vervolgens was de uit art. 184 Venn.W. afgeleide regel van gelijkheid 
tussen de concurrente schuldeisers toegepast om de vordering tot ontbinding van 
de koop en tot revindicatie van onbetaalde goederen krachtens art. 20, 5° Hyp. W. 
niet toe te laten tegen een vennootschap in vereffening (Cass., 31 januari 1964, 
Pas., 1964, I, 573; J.T., 1964, 293; R. W., 1964-65, 633; R.P.S., 1964, nr. 
5196, blz. 102 ; R. Crit. J .B. , 1965, met noot J. Renauld en P. Coppens_; vorig 
overzicht, T.P.R., 1967, biz. 758, randnr. 246). 

327. - Tijdens de door dit overzicht bestreken peri ode maakte bet Hof van 
Cassatie een nieuwe toepassing van de uit art. 184 Venn.W. afgeleide regel 
omtrent de samenloop van schuldeisers waarvan de vordering v66r de ontbinding 
ontstaan is. 
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Aangezien hun wederzijdse rechten onherroepelijk dienen vastgesteld te worden 
vanaf de ontbinding wordt de loop van de interesten van hun schuldvorderingen 
zoals na faillissement (art. 451 Faill.W.) afgesloten te rekenen van de datum van 
de ontbinding wanneer het actief ontoereikend is om die interest te betalen. Deze 
sluiting van de loop van de interest is de tegenhanger van het disconto van de 
schuldvorderingen op termijn die we gens de ontbinding opeisbaar worden (Cass., 
24 maart 1977, i.z. S.A. Charbonnage de Maurage,R.P.S., 1977, nr. 5933, blz. 
108; R. W. , 1977-78, kol. 385, met noot L. Simont; -Anders, het vemietigde 
arrest: Brussel, 6 november 1975,R.P.S., 1977, nr. 5834, blz. 111 ;Pas., 1976, 
II, 128; J.T., 1977, 654; R. Not. B., 1977, blz. 556). 

328. - Na a1 deze uitspraken bleef een zeer belangrijke vraag onbeantwoord. 

Vanaf het arrest van 23 november 1939 was door het Hof van Cassatie steeds 
bevestigd dat, al zijn daden van executie uitgesloten als gevolg van de uit de 
ontbinding ontstane samenloop, het de schuldeisers steeds vrij staat door een 
individuele.rechtsvordering tegen de ontbonden vennootschap zijn schuldvorde
ring gerechtelijk te doen erkennen. Alleen daden van ten uitvoerlegging vanwege 
een niet bevoorrechte schuldenaar, waardoor deze uit de boedel meer zou ontvan
gen dan een aan zijn schuldvordering evenredig deel zijn uitgesloten daar zulks 
inbreuk zou maken op het verkregen recht op evenredige verdeling van het 
ontoereikend actief van de andere schuldeisers wier vorderingen v66r de ontbin
ding waren ontstaan. 
In de loop van de bestudeerde periode was deze regel nogmaals geformuleerd 
door hetHofvan Cassatie (Cass., 19 juni 1974,Pas., 1974, I, 1075 ;R.P.S., nr. 
5833, blz. 81, met noot P.C.; Arr. Cass., 19745, blz. 1154). 
Al deze arresten gaven aanleiding tot een raadselachtige tegenstrijdigheid: de 
bevestiging aan de ene kant van het recht van de schuldeisers om tegen de 
vennootschap in vereffening een uitvoerbare veroordeling te verkrijgen, en aan de 
andere kant de beginselverklaring dat zij die gerechtelijke uitspraak niet ten 
uitvoer kunnen leggen wanneer daardoor afbreuk zou gedaan worden aan de 
gelijkheid die moet heersen tussen de schuldeisers wier vorderingen v66r de 
ontbinding waren ontstaan. 
Weliswaar zijn de vereffenaars volgens art. 186 Venn.W. ook t.a.v. de schuldei
sers aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat, inzonderheid bij de 
betaling van de schulden van de vennootschap overeenkomstig art. 184 
Venn. W., en zouden zij verplicht zijn zich er tegen te verzetten dat een schuldei
ser meer zou bekomen dan zijn evenredig aandeel in het ontoereikend te veref
fenen actief (Renauld-Coppens, a.w., R. Crit. J.B., 1965, blz. 113;- Hors
mans-'T Kint, a.w., J.T., 1977, blz. 435, randnr. 63). 
De vraag bleef onopgelost hoe de vereffenaars zich kunnen verzetten tegen de ten 
uitvoerlegging van een tegen de vennootschap in vereffening uitgesproken vonnis 
anders dan door aangifte te doen van het faillissement of door het aanvragen van 
een gerechtelijk akkoord (zie T.P.R., 1964, blz. 759, randnr. 297). 
Deze twee oplossingen zijn uitgesloten wanneer de vennootschap, als N. V. 
opgericht volgens art. 212 Venn.W., een burgerlijk karakter heeft. 
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De regels omtrent het faillissement, en inzonderheid de in art. 452 e.v. Faill.W. 
bepaalde schorsing van de individuele rechtsvorderingen kunrien niet bij analogie 
toegepast worden (anders, ten onrechte: Brussel, 24 februari 1965, vorig over
zicht,T.P.R., 1967, blz. 759,randnr. 248). 
Het is dan ook zeer begrijpelijk dat tal van uitspraken weigerden de door het Hof 
van Cassatie geformuleerde regel toe te passen wegens de daarin ervaren tegen
strijdigheid en beslisten dat de ontbinding geen hinderpaal is voor de individuele 
rechtsvorderingen tegen de vennootschap in vereffening, en evenmin voor de ten 
uitvoerlegging van de tegen haar uitgesproken veroordelingen (Kh. Brussel, 4 
januari 1967,R.P.S., 1969, nr. 5465, blz. 23;B.R.H., 1968, blz. 653;J.T., 
1968, 190;-Kh. Leuven, 21 april1967 ,B.R.H., 1968, blz. 657, metnootJ.D.; 
R.P.S., 1969, nr. 5466, blz. 26;-Rb. Namen, 16maart 1970,R.P.S., 1970, nr. 
5569, blz. 140;-Rb. Charleroi, 18 mei 1971,R.P.S., 1971, nr. 5655, blz. 250; 
-Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II, 50;R.P.S., 1977, nr. 5936, blz. 117, 
vernietigd door het dadelijk te bespreken arrest). Het Hof van Cassatie heeft het 
raadsel opgelost in zijn arrest van 24 maart 1977 (R.P.S., 1977, nr. 5935, blz. 
114; R.W., 1977-78, kol. 383, met noot L. Simont; J.T., 1977, blz. 654). 

Tegen een N.V. in vereffening die als burgerlijke vennootschap niet failliet 
verklaard kan worden, was de tenuitvoerlegging ingezet ten verzoeke van een niet 
bevoorrechte schuldeiser wiens vordering bestond op het tijdstip van de veref
fening. 
De vennootschap in vereffening had tegen de tenuitvoerlegging verzet gedaan 
voor de beslagrechter. 
Eerst herhaalt het Hof de regel uit zijn vroegere arresten volgens welke uit art. 184 
Venn.W. voortvloeit dat tussen de niet bevoorrechte schuldeisers wier vordering 
v66r de ontbinding is ontstaan gelijkheid moet heersen in de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen, en dat hun wederzijdse rechten op onherroepelijke 
wijze vastgesteld zijn vanaf de ontbinding. 
Daaruit volgt dat de schuldeisers van een vennootschap in vereffening een 
verworven recht hebben dat een afzonderlijke niet bevoorrechte schuldeiser geen 
groter aandeel uitbetaald krijgt dan zijzelf. 
Al kunnen de schuldeisers een individuele vordering instellen tegen de ontbonden 
vennootschap m.n. om hun vordering gerechtelijk te doen vaststellen, toch kan 
die vordering niet leiden tot daden van tenuitvoerlegging waardoor afbreuk 
gedaan wordt aan het recht van de andere schuldeisers. 
De beslagrechter voor wie het verzet van de vennootschap in vereffening tegen 
daden van tenuitvoerlegging aanhangig is, moet nagaan of die daden de rechten 
van de andere schuldeisers zouden schaden en in zoverre het verzet aannemen. 

329. - Met zijn hier aangehaald arrest van 24 maart 1977 heeft het Hof van 
Cassatie ongetwijfeld een praktische oplossing gegeven door de erkenning van 
het recht van de vereffenaar om zich tegen daden van tenuitvoerlegging te 
verzetten wanneer die op de gelijkheid tussen de concurrente schuldeisers inbreuk 
zouden maken. 
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Zulks neemt niet weg dat veel bezwaren die gemaakt zijn tegen die oplossing die 
uit art. 184 Venn.W. is afgeleid zeer ernstig blijven (zie de redengeving in het 
aangehaalde vonnis Kh. Brussel, 4 januari 1967, t.a.p.). Tot de ontbinding wordt 
besloten door de algemene vergadering van de vennootschap en de vereffenaars 
worden in algemene regel door haar benoemd. Op hun vereffeningsbeleid wordt 
geen toezicht uitgeoefend door de rechtbank. 
Het besluit van ontbinding kan dus een vrij gemakkelijk middel zijn om zonder 
enige rechterlijke controle de uitoefening van de rechten van de schuldeisers 
overeenkomstig art. 7 Hyp. W. dat de hoeksteen vormt van het hele verbintenis
senrecht lam te leggen. 
In werkelijkheid bestaat dit probleem zoals gezegd is aileen voor de burgerlijke 
vennootschappen die overeenkomstig art. 212 Venn.W. zijn opgericht. 

De oplossing moet elders gezocht worden en wel in de uitbreiding van de 
toepassing van het faillissementsrecht tot alle schuldenaars, ook niet kooplieden, 
(Nederlandse oplossing) ten minste, wanneer die schuldenaar een rechtspersoon 
is (Franse oplossing). 
Opmerking verdient tenslotte dat de regels die het Hof van Cassatie geformuleerd 
heeft niet alleen toepasselijk zijn op de ontbonden vennootschap, maar ook, 
krachtens art. 13 quinquies Venn. W. op de nietigverklaarde vennootschap (zie: 
Ronse, J., De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 216, blz. 109 e. v.). 

330. - GELIJKE BEHANDELING VAN CONCURRENTE SCHULDEISERS - UITZONDERING -

BOEDELSCHULDEN- Vanaf het leidinggevend arrest van 1939 is de toepassing van 
de regel van gelijke behandeling van de niet-bevoorrechte schuldeisers bij herha
ling uitdrukkelijk beperkt tot de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is 
v66r de ontbinding en waarvan de rechten op dat tijdstip op onherroepelijke wijze 
bepaald zijn (zie boven nrs. 324 e.v.). 
Zoals na faillissement dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de schul
den in de boedel ( dettes dans la masse) en de eigenlijke boedelschulden ( dettes de 
la masse). Deze laatste schulden die aangegaan zijn door de vereffenaars in de 
verrichtingen van de vereffening moeten volledig betaald worden v66r de uitde
ling vail hun evenredig aandeel aan de concurrente schuldeisers van v66r de 
ontbinding. 
Ook deze regel is uit art. 184 Venn.W. afgeleid. 

Deze bepaling wil de proportionele gelijkheid verzekeren tussen de gewone 
vennootschapsschuldeisers wier schuldvorderingen v66r de ontbinding ontstaan 
waren. Zij betreft dus slechts het passief van de vennootschap op het tijdstip van 
haar ontbinding en niet de schuldvorderingen die nadien hun oorsprong vinden in 
de verrichtingen van de vereffening zelf, en die op dezelfde gronden als na 
faillissement, volledig moeten betaald worden, v66r iedere verdeling onder de 
schuldeisers wier schuldvorderingen v66r de ontbinding bestonden. 
Aldus werd terecht beslist dat de lening die geldig aangegaan is door de veref
fenaars van een ontbonden vennootschap een boedelschuld doet ontstaan die 
integraal moet betaald worden voor de uitdeling aan de concurrente schuldeisers 
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(Kh. Kortrijk, 27februari 1969,B.R.H., 1970, 380;R.P.S., 1971, nr. 5625, blz. 
122)(39). 
Deze oplossing kan niet gesteund worden op een niet te verantwoorden bevoor
recht karakter van de schuldvordering van de schuldeisers wier schuldvorderin
gen uit vereffeningshandeliiigen ontstaan zijn. Zij steunt integendeel op de 
noodwendigheden van de vereffening. Mochten de vereffenaars aan de nieuwe 
schuldeisers slechts een evenredig deel in het actief kunnen aanbieden, dan 
zouden die niet in staat zijn de voor de vereffening noodzakelijke overeenkomsten 
aan te gaan (noot onder Luik, 6 november 1926,R.P.S., 1928, nr. 282, blz. 130; 
-Fredericq, V, nr. 747, blz. 1043 ;-VanRyn-Heenen, II, ni. 1102, blz. 131; 
- Kh. Kortrijk, 27 februari 1969, t.a.p.). 

Deze oplossing geldt om identieke redenen na faillissement (Van Ryn-Heenen, 
IV, nr. 2776 e.v., blz. 318 e.v.; -Fredericq, L. enS., Handboek, II, nr. 1617, 
blz. 543;- Vgl. Polak, N.J., Faillissement en surseance van betaling, zesde 
druk (1960), blz. 2 en 279 e.v.). 
Dit onderscheid tussen de gewone schulden en de boedelschulden is bevestigd in 
een belangrijk arrest van bet Hof van Cassatie (Cass., 30 mei 1968, Arr. Cass., 
1968, blz. 1191;Pas., 1968, I, 1126;R.W., 1968-69, 209;J.T., 1968, 563; 
R.P.S., 1969, nr. 5510,blz. 239;-vgl. ookVanRyn-Van Ommeslaghe, a.w., 
R. Crit. J.B., 1973, blz. 555 e.v., randnr. 81). 
De aan het Hof onderworpen betwisting betrof het ontslag gegeven aan verschil
lende ingenieurs. 
Aan enkelen onder hen was door de raad van beheer opzegging gegeven v66r de 
ontbinding; aan anderen na de ontbinding door de vereffenaars. 
V66r het verstrijken van de opzeggingsperiode werd door de vereffenaars een 
eind gemaakt aan de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

Bovendien was door andere ingenieurs aan welke v66r de ontbinding opzegging 
was gegeven een bijkomende vergoeding gevorderd wegens de ontoereikende 
duur van de opzeggingstermijn. 

De rechten op vergoeding waren voor de verscheidene ingenieurs dus niet op 
hetzelfde tijdstip ontstaan. Het recht van de door de vereffenaars ontslagen 
ingenieurs op een opzeggingsvergoeding was na de ontbinding ontstaan. 
Dit was ook het geval voor bet recht op vergoeding voor bet gedeelte van de 
opzeggingstermijn die nog te lopen bleeft.a.v. de v66r de ontbinding ontslagen 
ingenieurs op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst door de vereffenaars 
verbroken was. 

De daaraan beantwoordende schulden van de vennootschap zijn dus boedel
schulden. 

V olgens het arrest is het zonder be lang dat deze vergoedingen moe ten berekend 
worden met inachtneming van de ancienniteit in de onderneming die v66r de 

(39) De oplossing van dit vonnis inzoverre het het eigen regime van de boedelschulden handhaaft na 
het later uitgesproken faillissement van de ontbonden vennootschap word! betwist (Van Ryn-Van 
Ommeslaghe, a.w., R. Crit. J.B., 1973, biz. 558, randnr. 83). 
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ontbinding was verworven aangezien de boedel de gevolgen moet dragen van de 
dwingende bepaling van art. 15 van de gecoordineerde wetten op de arbeidsover
eenkomst van bedienden. 

Het recht op bijkomende vergoeding wegens de ontoereikende termijn van de 
opzegging die v66r de ontbinding gegeven was, is ontstaan op het tijdstip van de 
opzegging. 

De daaraan beantwoordende schuld is dus een schuld in de boedel, en geen 
boedelschuld. 

Het besproken arrest moet dus als volgt begrepen worden dat om uit te maken of 
een schuld een integraal te be tal en boedelschuld is, uitsluitend het tijdstip waarop 
zij ontstaan is nl. v66r of na de ontbinding in aanmerking komt, zonder te moeten 
onderzoeken of zij verantwoord was door de verrichtingen van vereffening (Van 
Ryn-VanOmmeslaghe,a.w., R. Crit. J.B., 1973, blz. 557;-Simont, L.,a.w., ' 
R.W., 1977-78, kol. 389, voetnoot 1; -Anders; het gedeeltelijk vernietigd 
arrest: Brussel, 6 oktober 1966,Pas., 1967, II, 140 ;R.P.S., 1967, nr. 5387, blz. 
231). 

331. - HANDHAVING VAN DE ONDERNEMING NA ONTBINDING DOOR HAAR INBRENG IN 

VENNOOTSCHAP - De vereffening belet niet dat de onderneming van de ven
nootschap gehandhaafd wordt. Aan de vereffenaar kan de bevoegdheid verleend 
worden om het bedrijf verder te zetten, en van het hele vermogen van de 
ontbonden vennootschap inbreng te doen in een bestaande of nieuw op te richten 
vennootschap (art. 182 Venn.W.). Ook de rechter kan die bevoegdheid verlenen 
wanneer hij de vereffenaar benoemt. Zulks werd op goede gronden beslistm. b. t. 
de vereffening van een nietig verklaarde vennootschap (zie hoven nr. 52). De 
oplossing is dezelfde voor de ontbonden vennootschap. 

332. - De bevoegdheid verleend aan de vereffenaar om het maatschappelijk 
vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere ven
nootschap is echter niet onbeperkt. 

Zulks werd beslist in een vonnis dat i.v.m. de beslissing omtrent de besluitvor
ming ter algemene vergadering reeds besproken is (zie boven nr. 220). 

Daarin werd geoordeeld dat, wanneer aan de vennoten van een door het verstrij
ken van haar duur ontbonden P.V.B.A. aandelen in de overnemende N.Y. 
worden toegekend waarvan de overdracht door statutaire clausules ten zeerste 
bemoeilijkt is die wijze van vereffening niet geldig was. De vennoten van de 
ontbonden vennootschap ontvingen immers aandelen die veel moeilijker konden 
overgedragen worden dan de aandelen in de ontbonden vennootschap. Zij bleven 
aldus na vereffening als een minderheidsgroep de gevangenen van de overne
mende vennootschap. Het besluit van de algemene vergadering waarbij de veref
fenaars tot die inbreng gemachtigd waren alsmede de daaropvolgende inbreng 
werden nietig verklaard, en een nieuwe vereffening werd bevolen (Kh. Hasselt, 2 
april1971,B.R.H., 1971, 667;R.P.S., 1973, nr. 5733, blz. 45, metnootP. 
Coppens). 

924 



-----~------~~[ 

Op te merken valt dat in onderhavig gevai tot de inbreng van het geheie vermogen 
van de eerder ontbonden vennootschap besioten was met het oog op haar veref
fening overeenkomstig art. 182 Venn.W. 

Indien zulke rechtshandeling dezeifde gevoigen heeft als een fusie door oveme
ming, is zij echter niet aan dezeifde vereisten onderworpen (VanRyn, I, eerste 
druk, nr. 852, 3°, biz. 508;- Van Ryn-Heenen, II, nr. 1093, biz. 126). 

Bij fusie moet het daartoe strekkend besiuit in voorkomend geval genomen 
worden met nakoming van de bijzondere vereisten bepaaid voor de wijziging van 
het doei of van de rechtsvorm van de vennootschap (zie verder Hfdst. XII, afd. 3). 

Voor de inbreng bij wijze van vereffening van een reeds eerder ontbonden 
vennootschap voistaat in de N. V. en de P. V .B.A. de gewone meerderheid (art. 
182 in samenhang met art. 179 Venn.W.) zeifs al is de vorill of het doei van de 
ovememende vennootschap totaal verschillend (VanRyn, t.a.p.;- Passeiecq, 
Nov. Soc. Comm., nr. 4688, blz. 618 ;-Demeur,P.,Ladissolutiondessocietes 
etle respect de leurstatutlegal etconventionel, R.P.S., 1950, nr. 4135, biz. 77). 

Uit wat voorafgaat voigt dat deze wijze van vereffenen niet nietig kan verklaard 
worden op de enkeie grond dat de aandeien in de ovememende vennootschap 
minder gemakkelijk kunnen overgedragen worden dan de aandeien in de veref
fende vennootschap (Van Houtte, J., L' apport en societe de I' avoir total ou 
partie! d'une societe en liquidation, R.P.S., 1935, nr. 3420, biz. 4). 
Aileen wanneer bewezen is dat deze handeling van de vereffenaar kennelijk 
onredeiijk was, kunnen de vennoten van de ontbonden vennootschap daartegen 
opkomen evenais tegen het besiuit van de algemene vergadering dat hem daartoe 
met die bedoeiing heeft gemachtigd (vgl. Kh. Namen, 2 februari 1950, R.P.S., 
1951, nr. 4194, biz. 15, met noot P. Coppens). 

Over het verschii tussen de overgang van het vermogen van de ontbonden 
vennootschap ais gevoig van de siuiting van de vereffening aan de ene kant, en de 
ovememing van het geheie vermogen bij fusie, zie verder Hfdst. III, afd. 3. 

333. - SLUITING VAN DE VEREFFENING -MOGEUJKE NIETIGHEID TEN AANZIEN VAN EEN 
ONBETAALDE scHULDEISER- W anneer het besiuit van siuiting van de vereffening 
voikomen in strijd met de werkelijkheid is genomen op de dag zeif waarop ook tot 
ontbinding was besioten terwiji geen enkeie vereffening had piaats gehad, en de 
vennootschap nog schuiden en schuldvorderingen behieid, kan haar schuideiser 
(ter zake de fiscus) bij wijze van zijdelingse rechtsvordering overeenkomstig art. 
1166 B.W. betaling vorderen van een schuidenaar van de ontbonden ven
nootschap. Ret arrest onderstreept dat deze zijdelingse rechtsvordering ingesteid 
werd vooraleer de verjaringstermijn van vijf jaren voigens art. 194 was ingetreden 
(Luik, 11 oktober 1972, R.P.S., 1974, Iir. 5791, biz. 135, met noot P.C.). 

Dit arrest zou veei aan duideiijkheid gewonnen hebben mocht het uitdrukkelijk de 
nietigheid uitgesproken hebben van ht;t besiuit van siuiting van de vereffening dat 
genomen was met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuideiser (vgl. 
Van Ryn-Heenen, II, nr. 1123, biz. 143). Eerst na zuike nietigverklaring kan de 
schuideiser zijdelings een schuidvordering van de vereffende vennootschap uit-
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oefenen tegen haar debiteur. Wat de vereffende vennootschap niet meer kan, 
vermag oak haar schuldeiser niet (vgl. Horsmans- 'T Kint, La S.A. et laS .P .R .L., 
J.T., 1977, blz. 433, randnr. 67). 

334. - PASSIEVE RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP WAARVAN DEVER
EFFENING GESLOTEN IS - Ret mag nu wel vaste rechtspraak heten dat de ven
nootschap waarvan de vereffening gesloten is een passieve rechtspersoonlijkheid 
behoudt om in de persoon van haar vereffenaar(s) aangesproken te worden zolang 
de bij art. 194 Venn.W. bepaalde termijn van vijf jaren, te rekenen van de 
bekendmaking van de sluiting der vereffening, niet verstreken is (zie vorige 
overzichten, T.P.R., 1964, blz. 225, randnr. 200; 1967, blz. 761, randnr. 251). 

Die regel is in de door dit overzicht bestreken periode bij herhaling bevestigd 
(Cass., 26 april1972, R.W., 1972-73, 1233; T. Not., 1973, 65;Arr. Cass., 
1972, blz. 804; R.P.S., 1973, nr. 5773, blz. 269, met noot P. Coppens; Pas., 
1972, I, 787). 

Zolang de verjaring niet is ingetreden kan de vereffende vennootschap dus 
veroordeeld worden zonder dat het besluit van sluiting van de vereffening eerst 
moet nietig verklaard worden (Luik, 5 januari 1977, J. Liege, 1976-77, blz. 209; 
R.P.S., 1977, nr. 5939, blz. 132). 

Tot de bekwaamheid van de passieve rechtspersoon behoort ook de bekwaamheid 
om zich te verweren tegen de rechtsvorderingen die ingesteld zijn tegen de 
vennootschap waarv:an de vereffening gesloten is (Luik, 12juni 1974, R.P.S., 
1974, nr. 5792, blz. 138 met noot P .C.;- zie vorig overzichtT.P .R., 1967, blz. 
764, randnr. 255). 

Maar zodra de termijn van vijf jaren, te rekenen van de openbaarmaking van de 
sluiting van de vereffening, verstreken is, is de vordering van de schuldeiser 
verjaard. De fiscus kan dus ook geen nieuwe aanslag meer vestigen ten laste van 
de vereffende vennootschap (Rb. Dendermonde, 17 april1970,R.P.S., 1971, nr. 
5654, blz. 247). 

335. - FAILLISSEMENT NA SLillTING VAN DE VEREFFENING- Afgezien Van de pas
sieve rechtspersoonlijkheid van de vereffende vennootschap om gedurende de 
verjaringstermijn van vijf jaar aangesproken te worden door niet-betaalde schul
deisers (zie vorig nummer), werd de vraag opnieuw gesteld omtrent de mogelijk
heid van faillietverklaring na de sluiting van de vereffening. In aansluiting met 
een gedeelte van de rechtspraak, en met de heersende rechtsleer (zie vorig 
overzicht T.P.R., 1967, blz. 765, randnr. 257) werd beslist dat wanneer de 
vereffening geldig gesloten is, en sedertdien meer dan zes maanden verlopen zijn, 
de vereffende vennootschap niet meer kan failliet verklaard worden. 

Een faillietverklaring kan slechts uitgesproken worden indien het besluit van 
sluiting van de vereffening eerst nietig verklaard is (Kh. Brussel, 2 december 
1967,B.R.H., 1969, blz. 310;R.P.S., 1970, nr. 5536, blz. 43;-vgl. Kh. Luik, 
8 jan. 1960, R.P .S., 1960, nr. 4886, blz. 117, met noot P. Coppens). 
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336. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEREFFENAAR(S)- De vereffenaars zijn zowel 
jegens derden als jegens de vennoten aansprakelijk voor de uitvoering van hun 
mandaat en voor de tekortkomingen in hun beheer (art. 186 Venn.W.). 
In de door dit overzicht bestreken periode werd deze kwestie van aansprakelijk
heid herhaaldelijk gesteld op vervolging van de fiscus. 

De vereffenaars werden aansprakelijk verklaard tegenover die enige schuldeiser 
van de vennootschap in vereffening omdat zij zich op bedrieglijke wijze als 
honoraria bestempelde bedragen hadden toegeeigend. AI zijn zij niet verplicht tot 
een uitdeling bij wijze van voorschot aan de schuldeiser(s) over te gaan, toch is 
het een tekortkorning in het vereffeningsbeleid wanneer zij de opbrengst van het 
tegeldegemaakte actief op een persoonlijke rekening hebben gestort in plaats van 
het niet betwiste gedeelte van de schuldvordering van de enige schuldeiser 
(terzake de fiscus) te betalen (Brussel, 19 maart 1968, R.P.S., 1969, nr. 5520, 
blz. 266). 
Aan de andere kant werd geen aansprakelijkheid aangenomen wegens de verkoop 
van materiaal aan een insolvente persoon, omdat niet bewezen was dat de 
vereffenaars nalatig geweest waren bij een onderzoek naar de betaalkracht van de 
koper op het tijdstip van de verkoop. Voor nalatigheden, m.n. bij het opstellen 
van de inventaris van de ontbonden vennootschap en bij het samenroepen van de 
algemene vergadering, die geen invloed hebben gehad op de verwezenlijking van 
het actiefkunnen de vereffenaars niet aansprakelijk gesteld worden (Rb. Brussel, 
8 maart 1971, R.W., 1972-73, 1242; R.P.S., 1973, nr. 5757, biz. 166). 

337. - BEVOEGDE RECHTBANK- De burgerlijke rechtbank is bevoegd om kennis 
te nemen van geschillen terzake van aansprakelijkheid tussen een vereffenaar en 
een schuldeiser van de ontbonden vennootschap. Zelfs al mocht aangenomen 
worden dat de vereffenaar koopman was, toch handelde hij niet als zodanig in de 
exploitatie van een zakenkantoor, terwijl het mandaat van vereffenaar een civiel 
karakterheeft (Arrond. Brussel, 19 juni 1972,Pas., 1972, III, 76 ;R.P.S., 1973, 
nr. 5756, biz. 164). 
De rechtbank van koophandel zou aileen bevoegd zijn in een geschil tussen 
vennoten en een vereffenaar krachtens art. 474, 1° Ger.W. (Rb. Nijvel, 3 maart 
1971, R.P.S., 1971, nr. 5653, biz. 243). 

338. - VERJARING- De rechtvordering tegen de vereffenaars gesteund op art. 
186 Venn.W. verjaart door verloop van vijf jaren. Welke termijn in algemene 
regelloopt te rekenen van de fout waarop hun aansprakelijkheid gesteund is (art. 
194 Venn.W.). 
Voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vereffenaars komt de openbaar
making van de sluiting van de vereffening niet in aanmerking als vertrekpunt van 
de verjaring; dit is slechts het geval voor rechtsvorderingen tegen de vereffende 
vennootschap zelf die tegen de persoon van de vereffenaars vervolgd worden (Rb. 
Brussel, 8 maart 1971, R. W., 1972-73, 1242;R.P.S., 1973, nr. 5757, biz. 166; 
- vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1967, biz. 765, randnr. 258). 
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Bestaat de fout die de vereffenaars ten laste gelegd is in de niet-betaling van een 
(fiscale) schuld dan loopt de verjaring eerst van de dag waarop de vereffenirig 
gesloten is. Deze niet-betaling met miskenning van art. 184 Venn. W. is een fout 
gedurende het gehele verloop van de vereffening tot aan de sluiting ervan 
(Brussel, 27 april 1971, Pas., 1971, II, 237). 

Wanneer de bewezen fout een ondeelbaar geheel uitmaakt loopt de verjaring eerst 
vanaf de dag waarop het laatste feit is gepleegd (Brussel, 19 maart 1968,R.P.S., 
1969, nr. 5520, blz. 266). 
De oplossing is dezelfde als diegene die voor de toepassing van dezelfde wet
telijke bepaling geldt voor de beheerders (zie boven nr. 205). 

HOOFDSTUK XI 

CON CENTRA TIE VAN VENNOOTSCHAPPEN 

AFDEUNG 1 

OVERNEMING VAN PARTICIPATIES 

339. - ONDERHANDSE OVERDRACHT~VAN CONTROLEPARTICIPATIES- In het vorige 
overzicht is melding gemaakt van de opvatting van de Bankcommissie omtrent de 
overdracht door beheerders van de controleparticipatie in hun vennootschap 
(T.P.R., 1967, blz. 720, randnr. 178). 
Voor deze materie ontbreekt vooralsnog iedere wettelijke regeling(40). 

Intussen heeft de Bankcommissie haar houding t.o.v. de onderhandse over
drachten van controleparticipaties van geval tot geval verder bepaald. De kracht
lijnen daarvan worden hiema samenvattend besproken. 

(40) Onder voorbehoud evenwe1 van art. 36 van de Wet van 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie, zoals gewijzigd door de Wet van 17 augustus 1973, waarbij een vooraf
gaande1ijke medede1ing aan de ministers van economische zaken en financien, a1smede aan de 
staatssecretaris van streekeconomie, wordt vereist voor e1ke verrichting waarbij beoogd wordt een 
participatie van minstens een derde van het kapitaal te vervreemden van een onderneming waarvan de 
bedrijfsactiviteit op het Be1gisch grondgebied p1aats heeft en waarvan de eigen midde1en tenminste 
100 mi1joen F. bedragen (Wb. Econ. en Fin. R. door W. Van Gerven, C l121). 
Een Europese rege1ing is in overweging genomen. Zie hierover het rapport met voorste1 van Richtlijn 
ontworpen door Prof. R. Pennington (Com.Doc. XI156/74). Zie hierover ook, Wtterwu1ghe, R., Vers 
une harmonisation des reglementation des offres publiques d' acquisition au sein de la C .E .E., 
C.D.E., 1975, biz. 592e.v. ;-Wtterwuighe, R.,Faut-ilinstitutionnaliserunmarchedes socU!tes ?, 
Reflets et perspectives economiques, 197 5, biz. 81, inz. 101 ; - zie echter, Van Ommesiaghe, P. ,Les 
devoirs des administrateurs et des actionnaires preponderants envers les actionnaires d' une societe, 
en droit beige et en droit compare, in Recht und Wirtschaft, Festschrift fiir J. Biirmann, Miinchen, 
1975, biz. 995, inz. 1019;- aandacht verdient ook de aanbeveling van de E.E.G.-Commissie van 25 
juli 1977 betreffende een Europese gedragscode voor effectentransacties (Pub/. E.G., L 212/37 van 20 
augustus 1977) vgl. hierover Lempereur, C., Vers un Code europeen de bonne conduite pour les 
transactions sur valeurs mobi,lieres ?, R. Banque, 1977, b1z. 3 e.v. 
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340. - In de eerste plaats bestond aanleiding om het be grip zelf van de con
troleparticipatie te preciseren. 

Een controleparticipatie onderscheidt zich van een eenvoudige participatie door 
de zeggenschap die eraan verbonden is om het beleid van de vennootschap te 
bepalen en haar vermogen te beheren (Bankcommissie, Jaarverslag 1969-70, 
biz. 168). Of er in concreto sprake is van een controleparticipatie dient in elk 
geval afzonderlijk beoordeeld te worden. Zo kan een controleparticipatie zowel 
verbonden zijn aan een minderheids- als aan een meerderheidsparticipatie. Van 
een meerderheidsparticipatie is sprake van zodra een aandeelhouder ten minste 
beschikt over de meerderheid der aandelen. Deze meerderheid verschaft hem de 
zeggenschap in de algemene vergadering. Maar ook een participatie van minder 
dan de helft van de aandelen kan aan de houder(s) hiervan de controle over de 
vennootschap verschaffen. Dit zal het geval kunnen zijn wanneer de aandelen 
ruim verspreid zijn in het publiek en een actieve minderheid zich bevindt t.o.v. 
een grote groep aandeelhouders die zich als beleggers, niet als vennoten gedragen 
(Huys, M. enKeutgen, G.,Lacessiondecontrole, R.Banque, 1974, biz. 761 ;
Wtterwulghe, R., Faut-il institutionnaliser un marcM des societes, Reflets et 
Perspectives de la Vie Economique, 1975, biz. 83). Om van een controlepartici
patie te kunnen spreken volstaat het dus dat een persoon over een participatie 
beschikt die hem facto het meesterschap over de maatschappelijke organen 
verse haft of dat verschillende aandeelhouders, die te zamen optreden of die 
verenigd zijn door blokkeringsovereenkomsten, door stemafspraken of door 
conventies van ,first refusal" te zamen een dergelijke participatie bezitten 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1972-73, biz. 141). 

De onderhandse overdracht van een controleparticipatie verschilt van andere 
wijzen van controleoverdracht zoals fusie, openbaar aanbod tot aankoop of 
omruiling, kapitaalsverhoging met inschrijving buiten voorkeursrecht, doordat 
zij het gevolg is van een gewone overeenkomst tussen de betrokken partijen. Dit 
betekent dat van zulke transactie geen enkele openbaarmaking gedaan wordt, 
geen toezicht door de Bankcommissie wordt uitgeoefend, dat de overige aandeel
houders daarbij geen zeggenschap hebben en dat een gelijke behandeling van alle 
aandeelhouders niet gewaarborgd is (Bankcommissie, Jaarverslag 1969-70, biz. 
169 e.v.;- zie ook Lempereur, C., La commission bancaire et les cessions 
privees de participations de'controle, R.P.S., 1975, nr. 5845, biz. 120-123). De 
houder van de controleparticipatie wordt hierdoor de mogelijkheid gegeven om 
zich van zijn participatie te ontdoen wanneer hij dit wil en onder voorwaarden en 
modaliteiten die eventueel gunstiger zijn dan de gene die openstaan voor de andere 
aandeelhouders. 

Op grond van haar opvatting omtrent de deontologie van het zakenleven en van de 
gelijke behandeling der aandeelhouders heeft de Bankcommissie terzake een 
aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn enkel van toepassing op de over
dracht van controleparticipaties, van participaties die tot gevolg hebben dat de 
controle over de vennootschap wordt gewijzigd, of van participaties die samen 
met de stukken die de koper reeds bezat, hem in staat stellen de vennootschap te 
controleren (Bankcommissie, Jaarverslag 1972-73, biz. 141-142). 
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341. - Een eerste kritiek van de B ankcommissie heeft be trekking op het feit dat 
de onderhandse overdracht van een controleparticipatie geschiedt zonder enige 
openbaarmaking. Dit gebrek is nog erger voor vennootschappen die een openbaar 
beroep op het spaarwezen hebben gedaan omdat de transactie bovendien ontsnapt 
aan elke tussenkomst van een controleoverheid (Bankcommissie, Jaarverslag 
1969-70, blz. 169-170; 1972-73, blz 138). De Bankcommissie heeft dan ook 
strenge bezwaren gemaakt ten opzichte van leden van een raad van beheer aan wie 
een aanbod tot aankoop van de vennootschap of van een gedeelte van haar 
aandelen zou worden gedaan en die hun maatschappelijke functie over het hoofd 
zouden zien door zich als aandeelhouder het voordeel voor te behouden van een 
aanbod dat hun niet uitsluitend in die hoedanigheid wordt gedaan. 

In een geval waar aan de raad van beheer het antwerp werd overgelegd van een 
gedeeltelijk publiek aanbod tot aankoop dat tot alle aandeelhouders was gericht en 
de raad van beheer met de kopersgroep ging onderhandelen over de verkoop van 
uitsluitend die aandelen waarvan zijn leden eigenaars waren, oordeelde de Bank
commissie dat misbruik was gemaakt van een procedure die in het belang van 
allen was ingesteld. Zij verzocht de betrokken partijen de verrichting ongedaan te 
maken. Aangezien de verkopende groep hieraan geen gevolg gaf eiste de Bank
commissie de openbaarmaking van de verrichting (Bankcommissie, Jaarverslag 
1965, blz. 106-107; 1969-70, blz. 172-173). 

Met het oog op de correcte en harmonieuze werking van de financiele markten 
heeft de Bankcommissie ook aanbevolen dat het publiek zo spoedig mogelijk zou 
worden ingelicht over het feit dat een overdracht heeft plaatsgehad en over de 
voorwaarden waartegen deze is gebeurd, en dit onafhankelijk van de financiele 
verrichtingen die er eventueel zouden op volgen (Bankcommissie, Jaarverslag 
1975-76, blz. 82)(41). 

342. - Een tweede bezwaar van de Bankcommissie steunt op de schending van 
het gelijkheidsbeginsel bij de onderhandse overdracht van een controleparticipa
tie. Krachtens het gelijkheidsbeginsel moeten alle beslissingen van de vennoot
schapsorganen en meer bepaald van de algemene vergadering dezelfde gevolgen 
hebben voor alle aandeelhouders of voor alle aandeelhouders van eenzelfde 
categorie (Suetens-Bourgeois, G., De verhouding meerderheid-minderheid in de 
naamloze vennootschap, Leuven, 1969, nr. 472, biz. 289;- Van Ommeslaghe, 
P., Les devoirs des administrateurs et des actionnaires preponderants envers les 
actionnaires d' une societe en cas de cession du controle de cette societe, en droit 
beige et en droit compare, in Recht und Wirtschaft in Geschichte und Gegenwart, 

(41) Teneinde aan dit euve1 te verhelpen is in Nederland op verzoek van de Commissie Ven
nootschapsrecht een wijziging aangebracht in de Fusiegedragsregels en met name in art. 6, lid 1, sub p 
en q. Voortaan moet het biedingsbericht bij een openbaar bod gegevens bevatten over eventueel 
onderhands verworven aandelen van de over te nemen naamloze vennootschap in de drie aan de 
publicatie van het biedingsbericht voorafgaande jaren door de ovememende naamloze vennootschap. 
Deze openbaarmaking is bedoeld als een rem voor het bedingen en betalen van controlepremies (zie: 
Wijckerheld Bisdom, Bij de derde versie van hoofdstuk I van de Fusiegedragsregels, T.V. V.S., 1975, 
blz. 229 e.v., inz. blz. 234). 
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Festschrift fiir J. Bii.rmann, Miinchen, 1975, blz. 1014;- VanRyn, J., I, eerste 
druk, nr. 713 en nr. 805). Het beginsel is uitdrukkelijk geformuleerd in art. 42 van 
de tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 december 1976. De plichtenleer van het 
zakenleven eist volgens de Bankcommissie een uitbreiding van dit gelijkheids
beginsel tot handelingen buiten het intern vennootschappelijk verkeer vooral 
wanneer het handelingen betreft die een emstige weerslag kunnen hebben op de 
beiangen van de mede-venoten. In casu draagt de meerderheidsaandeeihouder 
immers niet aileen een bestanddeei van zijn eigen vermogen over maar eveneens 
de bevoegdheid om de vennootschap te beheersen en aldus de rechten van de 
minderheid te be"invioeden (Bankcommissie, Jaarverslag 1965, blz. 108). De 
Bankcommissie betwist niet het recht van de meerderheidsaandeelhouder om 
zoals elke aandeelhouder over zijn participatie te beschikken, op voorwaarde dat 
dit geschiedt onder voorwaarden waarbij alle aandeeihouders op voet van geiijk
heid worden behandeid. 

Tegen een rechtstreekse toepassing van het gelijkheidsbeginsel op handelingen 
die zich, zoals deze, situeren buiten het interne vennootschappelijk verkeer is 
scherpe critiek uitgebracht (Huys, M., en Keutgen, G., a.w., biz. 774 e.v.;
Van Ommesiaghe, P., a.w., biz. 1014;- vgl. ook het Rapport van de (Neder
Iandse) Commissie vennootschapsrecht over de bescherming van de min
derheidsaandeeihouders bij het doen van biedingen op aandelen (15 october 
1973), in: Maeijer, J.M., Naamlozeen besloten vennootschap. Band 3, VIT-a, 25 
e.v., inz. blz. 28). 

Tussen de auteurs van dit overzicht kon wellicht geen algehele overeenstemming 
bereikt worden over de gegrondheid van deze critiek. 
De bezwaren van de Bankcommissie tegen de toekenning aan de leidende aan
deelhouders van een pakketvergoeding (prime de controle) zijn echter niet alleen 
gesteund op het genoemd gelijkheidsbeginsel. 

De Bankcommissie erkent dat een controleparticipatie een grotere verhan
delingswaarde kan hebben dan een participatie die niet de zeggenschap over de 
vennootschap verschaft. Is de koper van een controleparticipatie evenwel bereid 
een pakketvergoeding te betalen, dan komt deze volgens de Bankcommissie toe 
aan de vennootschap en dus aan de gemeenschap der aandeelhouders (Bank
commissie,Jaarverslag 1965, blz. 108; 1969-70, blz. 170; 1972-73, blz. 139; 
1973-74, blz. 192 e.v.). Dit geldt a fortiori wanneer de prernie niet gedragen 
wordt door de koper maar rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste gelegd wordt 
van de vennootschap (Bankcommissie, Jaarverslag 1969-70, blz. 170). Of in 
concreto een pakketvergoeding betaald werd blijkt niet steeds uit een vergelijking 
tussen de prijs die voor de controleparticipatie werd betaald en de beurskoers van 
de betrokken aandelen. Inderdaad kan deze vergoeding ook het karakter hebben 
van onrechtstreekse voordelen die aan de overdrager(s) van de controleparticipa
tie worden toegekend. Zo worden vaak bijzondere overeenkomsten gesloten 
tussen de koper en de cedenten. Tegen dergelijke overeenkomsten moet geen 
bezwaar gemaakt worden indien zijn tot doel hebben de overgang correct te 
regelen of de continu"iteit van de ondemerning en haar directie veilig te stellen. 
Soms bevatten deze overeenkomsten echter afspraken die als een vermomde 
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toekenning van een controlevergoeding dienen te worden beschouwd. Dit is bet 
geval wanneer de bezoldigingen van de cedenten of hun vertegenwoordigers voor 
de functie die zij in de vennootschap blijven uitoefenen aanzienlijk worden 
verhoogd door de koper of voor een lange periode worden gewaarborgd of 
wanneer hun vroegere bezoldigingen worden gehandhaafd ook al oefenen zij hun 
functie niet meer uit (Bankcommissie, Jaarverslag, 1969-70, blz. 171; 1973-74, 
blz. 194-195). 

De Bankcommissie aanvaardt wel dat wanneer de overdrager van de controlepar
ticipatie zekere verbintenissen aangaat t.o.v. de koper, de toekenning van een 
hog ere prij s of van een bijkomende vergoeding gerechtvaardigd kan zijn. Zo werd 
in een geval de in de tijd beperkte persoonlijke waarborg van goede afloop van de 
schuldvorderingen van de vennootschap door een meerderheidsaandeelhouder 
vergoed met een prijsverschil dat beantwoordde aan de in de banksector ge
bruikelijke avalprovisie. De Bankcommissie aanvaardt dit prijsverschil of deze 
bijzondere vergoeding op voorwaarde dat de verstrekte waarborg werkelijk 
inhoud heeft, dat de waarborg verder reikt dan de aansprakelijkheid die op de 
verkopende aandeelhouders reeds wegens hun beheersfunctie rustte en dater een 
passende verhouding is tussen de premie en de gegeven waarborg. Op basis van 
een onderzoek van alternatieve oplossingen beslist de Bankcommissie in het 
algemeen of de toegekende premie aldan niet overdreven is (Bankco~issie, 
Jaarverslag, 1973-74, blz. 193-195). 

Volgens de auteurs van dit overzicht kan de verwerping van een niet bijzonder 
verantwoorde pakketvergoeding die uitsluitend aan de lddende aandeelhouders 
te goede komt nog op een andere grond gesteund worden en wel op de algemene 
regel die in art. 1993 B.W. speciaal op de lasthebber is toegepast. · 

Deze bepaling beantwoordt aan een Romeinsrechtelijke regel :·ex mandata apud 
eum qui mandatum suscepit nihil remanere oportet (D. 17.1.20). 

Aangenomen wordt dat de lasthebber aan de opdrachtgever moet afdragen alles 
wat hij niet alleen krachtens zijn opdracht heeft verkregen maar ook naar aan
leiding daarvan. Deze verplichting onderstelt vanwege de lasthebber , ,la plus 
scrupuleuse fidelite dans I' execution du mandat. Le mandat ne peut jamais, en 
d'autre termes devenir une source de profits pour le mandataire dans les rapports 
decelui-ceavecles tiers" (DePage-Dekkers, V, tweede druk, nr. 422, blz. 419). 

Uit de wordingsgeschiedenis van art. 1993 B. W. blijkt dat deze be paling meer is 
dan een regel omtrent lastgeving. Het formuleert een algemeen beginsel betref
fende het behoorlijk gedrag van allen die andermans zaken of vermogen beheren. 
Tarrible, rapporteur voor het Tribunaat, noemde dit een , ,devoir, commun a tous 
ceux qui administrent les affaires d'autrui" (Locre, La legislation civile, com
merciale et criminelle [Belg. editie], dl. VII, blz. 381, randnr. 11). Art. 1993 
B. W., of het daarin uitgedrukte algemeen rechtsbeginsel, is zonder twijfel 
toepasselijk op de beheerders en zaakvoerders, evenals de meer concrete toepas
sing ervan in art. 1996 B.W. 

Nu is het wel zo dat deze bepaling eenlex imperfecta schijnt te moeten zijn zolang 
de vennootschap niet failliet verklaard werd, aangezien tot het instellen van de 
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daartoe strekkende vordering in beginsel aileen door de algemene vergadering 
kan besloten worden (zie boven nr. 203). 

Wordt de minderheidsvordering ingevoerd zoals voorgesteld is in het vooront
werp van een nieuwe vennootschappenwet dan zal de daarin bepaalde minderheid 
ten behoeve van de vennootschap nakoming kunnen vorderen van de uit art. 1993 
B. W. voortv loeiende verplichting de pakketvergoeding aan de vennootschap af te 
dragen. 

Intussen geeft deze regel de weigerachtige houding van de Bankcommissie een 
goede grondslag in de wet zelf en niet aileen in een eigen opvatting over 
behoorlijk gedrag. 

343. - Een derde bedenking die door de Bankcommissie wordt geformuleerd 
ten aanzien van de onderhandse overdracht van een controleparticipatie heeft 
betrekking op het institutionele aspect van een dergelijke verrichting (Bank
commissie, Jaarverslag, 1971-72, biz. 167). De Bankcommissie wijst hierbij op 
de zeer verschillende gevolgen die de private overdracht heeft voor de aandeel
houders die een controleparticipatie bezitten en de overige aandeelhouders. De 
meerderheidsaandeelhouder draagt immers niet aileen een bestanddeel van zijn 
eigen vermogen over maar eveneens een macht om de maatschappelijke activiteit 
een bepaalde richting te geven (Bankcommissie, Jaarverslag, 1965, biz. 109-
110; 1969-70, blz. 171-172; 1972-73, blz. 139). 

De herorientering van de maatschappelijke activiteit die veelal een gevolg is van 
de overdracht van een controleparticipatie hoeft niet noodzakelijk ongunstig te 
zijn. Wel kan het gebeuren dat de belangen van de nieuwe controlerende aandeel
houder minder parallel lopen met die van de minderheidsgroep. Zo kan de 
vennootschap door de overdracht worden opgenomen in een grotere groep waar
bij in het beheer de belangen van deze groep een grotere rol gaan spelen dan deze 
van de vennootschap en haar minderheidsaandeelhouders. De Bankcommissie is 
vooral gekant tegen het feit dat deze laatsten helemaal geen inspraak hebben 
m.b.t. een verrichting die eventueel het verlies van de zelfstandigheid van de 
vennootschap ten gevolge kan hebben, dit in tegensteiling tot andere verrich
tingen die een overdracht van de controle over de vennootschap met zich brengen, 
zoals een fusie, een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht of een openbaar 
aanbod, waarbij aile aandeelhouders de kans hebben om hun stem te Iaten horen. 
Het lot van de minderheidsaandeelhouders blijft verbonden met dit van de 
gedomineerde vennootschap terwijl de meerderheidsaandeelhouder door de 
overdracht van zijn controleparticipatie de vennootschap verlaat en daarbij even
tueel nog een pakketvergoeding opstrijkt (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1969-70, blz. 171 e. v.; 1972-73, biz. 139 ;-zie ook Wtterwulghe, a.w., blz. 94 
e.v.). 

In de Franse zaak Cassegrain-Saupiquet kwam de institutionele betekenis van de 
controleoverdracht ter sprake. De aandelen van Cassegrain, een familievennoot
schap, waren op naam en konden slechts overgedragen worden met goedkeuring 
door de raad van beheer. Deze laatste gaf zijn goedkeuring voor de overdracht in 
het kader van een openbaar bod uitgebracht door een concurrerend bedrijf, 
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Saupiquet. Een minderheidsaandeelhouder van Cassegrain verzette zich tegen de 
verrichting omdat deze volgens hem strijdig was met de belangen van de onder
neming en haar personeel, die volledig onder de controle kwam van Saupiquet. 
Hij vroeg de rechtbank de goedkeuring van de raad van beheer voor de overdracht 
van de aandelen alsmede de latere bekrachtiging door de algemene vergadering te 
vemietigen. In eerste aanleg werd zijn eis verworpen door de rechtbank van 
koophandel te Nantes. 

Het Hof van Beroep te Rennes oordeelde daarentegen dat de verrichting juridisch 
niet als een gewone aandelenoverdracht kan worden beschouwd: ,L'operation 
dissimule en realite une convention complexe, ayant pour effet de placer la 
societe Cassegrain sous le controle d'un nouveau groupe majoritaire; s'aggissant 
en l'espece d'une societe concurrente, cette operation affectait necessairement 
sinon 1' existence immediate de la societe Cassegrain, tout au moins la maitrise, la 
gestion et la survivance de sa propre entreprise" (Hof te Rennes, 23 februari 
1969,J.C.P., 1969, II, 16.122). Dit arrestwerd evenwel vemietigddoorde Cour 
de Cassation die de verrichting als een gewone aandelenoverdracht beschouwde. 
Daarbij diende volgens dit college geen rekening gehouden te worden met de 
,intentions presumees des parties interessees, non plus que d'hypotheses sur 
l'avenir a plus ou moins longue echeance (Cass.com. 21 januari 1970, J.C.P., 
1970, II, 89.285 metnoot van Oppetit; voor een kritiek van het cassatiearrest zie 
Houin, R., Rev.Trim.Dr.Comm., 1970, biz. 738 en Paillusseau, J., en Contin, 
R., J.C.P., 1969, I, 2287). 

Dat de overdracht van een controleparticipatie toch niet volledig gelijkgesteld kan 
worden met een eenvoudige aandelenoverdracht, blijkt uit twee latere arresten 
van dezelfde Cour de Cassation. In het eerste wordt het cassatieberoep tegen een 
arrest van het Hof te Colmar van 5 december 1969 verworpen in het kader van een 
procedure in kortgeding. De meerderheidsaandeelhouder had bij de overdracht 
van zijn controleparticipatie van de koper de plechtige verzekering gekregen dat 
deze het voortbestaan van de vennootschap zou garanderen. Enkele jaren later 
worden evenwel aanstalten gemaakt voor een vereffening van de betrokken 
vennootschap. De oorspronkelijke meerderheidsaandeelhouder vordert daarop de 
ontbinding van de overdracht van zijn controleparticipatie en vraagt de rechtbank 
in het kader van een procedure in kortgeding een persoon te benoemen aan wie het 
toezicht over het bestuur wordt opgedragen zolang over de hoofdvordering geen 
uitspraak is gedaan. De Cour de Cassation verwierp de voorziening tegen het 
arrest waarin wegens de hoogdringendheid een ,bewindscontroleur" was be
noemd (Cass.fr., 10 januari 1972, Sem.Jur., 1972, nr. 17134.met noot Y. 
Guyon). Ook al deed het Hof geen uitspraak over de hoofdvordering toch wordt 
impliciet rekening gehouden met het institutioneel karakter van de overdracht van 
een controleparticipatie. 

Tenslotte oordeelde de Cour de Cassation in een recent arrest dat de overdracht 
van een controleparticipatie op zichzelf geen misbruik van meerderheidspositie 
betekent, zonder het bewijs van een fout in hoofde van de meerderheidsaandeel
houder. Aan de andere kant betekent de goedkeuring door de raad van beheer van 
de overdracht binnen het kader van zijn bevoegdheid geen miskenning van het 
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maatschappelijk belang. In casu had de ovememer tevens een bod tegen dezelfde 
voorwaarden uitgebracht op alle aandelen van de betrokken vennootschap. 
Zoals in de zaak Cassegrain verzetten de minderheidsaandeelhouders zich tegen 
het teloorgaan van de zelfstandigheid van de vennootschap. In tegenstelling tot de 
zaak Casse grain werd hen hier echter de ovemame van hun aandelen tegen gelijke 
voorwaarden aangeboden. Het Hof behandelt de overdracht van de controlepar
ticipatie duidelijk niet meer als een gewone aandelenoverdracht (Cass.fr., 24 
februari 1975,Sem.Jur., IV, blz. 134;-vgl. ookCoppens,P.,R.P.S., 1976, nr. 
5910, blz. 183). 

344. - DE FIDUCIAIRE VERPLICHTINGEN VAN DE BEHEERDERS TEGENOVER DE (MIN· 

DERHEIDS-) AANDEELHOUDERS BIJ ONDERHANDS BOD OP AANDELEN- Meestal is de raad 
van beheer de emanatie van de groep die de zeggenschap heeft in de algemene 
vergadering van de vennootschap. Gemakkelijkheidshalve wordt hier van meer
derheidsgroep gel';proken al volstaat vaak een kleinere proportie om de effectieve 
zeggenschap te bezitten. De Bankcommissie is van mening dat de aandeelhouders 
die wegens hun participatie als beheerders bij het beleid zijn betrokken door 
bijzondere verplichtingen gehouden zijn. De hen als beheerder verleende be
voegdheden moeten aangewend worden in het gemeenschappelijk belang van alle 
vennoten. Wordt hen een bod gedaan tot ovemame van de vennootschap of een 
gedeelte van haar aandelen dan moeten zij in de eerste plaats een voor alle 
aandeelhouders gemeenschappelijke oplossing uitwerken en mogen zij zich, als 
aandeelhouders, niet het voordeel voorbehouden van dit bod (Bankcommissie, 
Jaarverslag, 1969-70, blz. 172). 
Krachtens een op hen rustende algemene fiduciaire verplichting moeten de 
beheerders streven naar een maximale bescherming van de rechten. en belangen 
van de aandeelhouders in alles wat hun maatschappelijke rechten raakt, zelfs bij 
handelingen die niet binnen het interne kader van de vennootschap liggen (Bank
commissie, Jaarverslag, 1965, blz. '109; 1970-71, blz. 147). 
Bij de overdracht van een controleparticipatie houdt de Bankcommissie o.m. 
rekening met de omvang van de participatie en de stemkracht welke ze in 
werkelijkheid verleent, de tegenstrijdigheid van belangen die tussen de koper en 
de overige vennoten kan bestaan, de orientering die de nieuwe meerderheidsaan
deelhouder voomemens is te geven aan de vennootschap en het aldan niet bestaan 
van een effectieve markt voor de verhandeling van de aandelen (Bankcommissie, 
Jaarverslag, 1965, blz. 109-110). 
Wanneer de participatie verkocht wordt in omstandigheden waaruit kan afgeleid 
worden dat de koper de vennootschap zalleiden uitsluitend met het oog op eigen 
belang zonder dat de achtergebleven aandeelhouders in staat zijn hun rechten te 
doen gelden binnen het normale institutionele kader van de vennootschap of 
wanneer de koop het voorspel is tot een latere fusie of zelfs een ontbinding, dan 
moet de meerderheidsaandeelhouder-beheerder de nodige maatregelen treffen ten 
einde de bescherming van de belangen der minderheidsaandeelhouders te verze
keren door een gelijke behandeling van alle aandeelhouders te waarborgen 
(Bankcornrnissie,Jaarverslag, 1965, blz. 110;-vorig overzicht, T.P .R., 1967, 
blz. 720). 

935 



345. - De formulering van de fiduciaire verplichting van de beheerders en/of 
meerderheidsaandeelhouders t.o.v. de vennootschap en van de minderheidsaan
deelhouders is ontleend aan het Amerikaanse recht. 

Ook in de Amerikaanse rechtspraak bestond betwisting over de vraag of deze 
verplichting van trouw toepasselijk was op handelingen die zich buiten het interne 
vennootschappelijk verkeer situeren en in werkelijkheid een loutere uitoefening 
waren van het eigendomsrecht over de aandelen van de vennootschap. Op deze 
vraag werd positief geantwoord door het Hoogste Gerechtshof van Californie in 
Jones v. H.F. Ahmanson & Co (1 Cal. 3d 93,81 Cal.Reptr. 592,460 P 2d464, 
1969). Daar stelde het Hof dat, ook al gaat het om een loutere uitoefening van het 
eigendomsrecht en wordt de vennootschap als zodanig niet benadeeld, de con
trolerende aandeelhouder, bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht, steeds dat 
alternatief moet kiezen waardoor een eventueel uit de beoogde transactie te 
behalen voordeel proportioneel wordt gespreid over alle aandeelhouders (Voor 
een samenvatting van dit arrest, zie Grossmann, H. G., Jones V. Ahmanson: Die 
Treuepflicht des Mehreheitsgesellschafters gegeniiber der Minderheit im ameri
kanischen Recht, Die A.G., 1975, blz. 158 e. v.,;- zie ook: noot Recent Cases, 
83Harv.L.Rev. 1904, 1970;-noot, TheCaliforniaSupremeCourt 1969-1970, 
59 Cal.L.Rev., 167, 1971;- Lipton, M., Sale of corporate control- Going 
private, 31 Bus.Lawyer 1689, 1976). 

346 .. - In Duitsland werdhet bestaan Yan een verplichtingvan tromv in h()ofde 
van de meerderheidsaandeelhouder m. b. t. handelingen die zich buiten het interne 
kader van de vennootschap situeren, ontkend door het Bundesgerichtshof in zijn 
arrest van 13 februari 1976, in de zaak VW-AUDIINSU. Ben minderheidsaan
deelhouder van AUDIINSU vorderde schadevergoeding van de meerderheid
saandeelhouder VW, omdat hij zijn aandelen tegen een te lage prijs had verkocht 
vooraleer VW een overeenkomst had bereikt met de belangrijkste min
derheidsaandeelhouder, de Israel British Bank, voor de verkoop van diens 
AUDIINSU aandelen krachtens § 305 AktG na het sluiten van een winstoverd
ragings- en beheersingsovereenkomst tussen VW en AUDIINSU. De met de 
Israel-British Bank overeengekomen prijs lag zowat 400% hoger dan de oor
spronkelijk door VW voorgestelde prijs en de eiser vorderde het verschil tussen de 
hem geboden prijs en de met Israel-British Bank overeengekomen prijs. Volgens 
het Bundesgerichtshof volstond het feit dat beide aandeelhouders lid waren van 
dezelfde vennootschap niet om een algemene verplichting van trouw op te leggen 
aan de meerderheidsaandeelhouder en deze aansprakelijk te maken voor het 
vermogensverlies geleden door de m1nderheidsaandeelhouder buiten het interne 
kader van de vennootschap (zie Bundesgerichtshof, 13 februari 1976, Die A. G., 
1976, blz. 218-219 en de bespreking hiervan door Westermann, H.P., Zum 
V erhalten des Grossaktioniirs bei U mtauschangeboten gemiisz § 305 AktG, Die 
A.G., 1976, blz. 309 e.v.). 

De stelling van het Bundesgerichtshof wordt enigszins genuanceerd door Lutter, 
M., (Zum Treuepflicht des Grossaktioniirs, J.Z., 1976, blz. 225 e.v.) die door 
een vergelijking van het gelijkheidsbeginsel in het Duitse recht en de ge-

936 



trouwheidsplicht in het Amerikaanse recht, zoals geformuleerd in Jones v. 
Ahmanson, tot het besluit komt dat ook in het Duitse recht een versterkte 
getrouwheidsplicht dient te worden aangenomen t. o. v. de minderheid voor han
delingen van een meerderheidsaandeelhouder waarbij deze door een uitoefening 
in rechte van zijn bevoegdheden als gevestigde meerderheid de normale werking 
van de regels van de aandelenmarkt verstoort of zelfs uitschakelt. 

347. - In Nederland oordeelde de Hoge Raad in een recent arrest dat het 
bedingen van een controlepremie of pakketvergoeding door een beheerder-aan
deelhouder op zichzelf niet strijdig was met de goede trouw waardoor ; ,personen 
binnen het organisatorich verband van de vennootschap jegens elkaar gehouden 
zijn''. Het betrof hier de ovemame van deN. V. Maatschappij voor Wasbewer
king (Erdal) door de Continental Foods Corporation te Chicago. De familie 
W olbers, die 51 % der aandelen in Erdal bezat, en waarvan een lid bestuurder en 
een ander lid commissaris van de vennootschap was, had voor de overdracht van 
haar controlepakket de som van 402 gulden per aandeel gekregen, terwijl de 
overige aandeelhouders 290 gulden geboden werd in het kader van het openbaar 
bod uitgebracht door Continental Foods. De minderheidsaandeelhouders voelden 
zich benadeeld en eisten het verschil op tussen de prijs per aandeel toegekend aan 
de familie Wolbers en de prijs per aandeel die zij zelf ontvangen hadden. De 
rechtbank te Utrecht wees de eis af maar het Hof te Amsterdam oordeelde dat het 
een bestuurder-aandeelhouder niet vrij stond te bevorderen dat in het kader van 
een ovemame van de vennootschap voor de door hem persoonlijk of door zijn 
familie aangeboden aandelen een hogere prijs betaald wordt dan voor de andere 
aandelen. In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat een zo algemene regel geen 
steun vond in enige wetsbepaling en dat er ook geen duidelijke rechtsopvatting 
terzake bestond die het aannemen van een niet in de wet verankerde gedragsregel 
van een zo ingrijpende aard zou kunnen rechtvaardigen (Hoge Raad, 24 sep
tember 1976,R.v.d.W., 1976, nr. 86;R.P.S., 1977, nr. 5910, biz. 177metnoot 
P. Coppens). Uit dit arrest kan dus worden afgeleid dat, aangezien het bedingen 
van een controlepremie of pakketvergoeding door een bestuurder- of een com
missaris-aandeelhouder niet in strijd is met de eisen van de goede trouw, het 
bedingen en opstrijken van een controlepremie of pakketvergoeding in het al
gemeen niet ongeoorloofd is (vgl. Boukema, C.A., De Erdall-affaire in cassatie, 
T.V.V.S., 1976, biz. 339-340;- Degenkamp, J.Th., en Roorda, P., Erdal-ar
rest, Ars Aequi, 1977, biz. 131 e.v.). 

348. - In Belgie wordt het bestaan van een fiduciaire verplichting van de 
beheerder en/of meerderheidsaandeelhouders door verschillende auteurs betwist 
(zie Coppens, P., noot onder het arrest Erdal, R.P.S., 1977, nr. 5910, biz. 182; 
- Simont, L., Laloi du 6 mars 1973 modifiantlalegislationrelative aux societes 
commerciales, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 37 e.v.;- Van Ommeslaghe, P., 
a.w., biz. 1014-1015). 

Nochtans kan de vraag gesteld worden of buiten het geval van misbruik van 
meerderheidspositie een meerderheidsaandeelhouder zomaar op willekeurige 
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wijze kan beschikken over zijn meerderheidsparticipatie. Het formele onder
scheid tussen een aandeel als gerechtigheid in de vennootschap aan de ene kant en 
als een stuk privaat eigendomsrecht aan de andere kant lijkt hier niet meer in 
overeenstemming met de economische werkelijkheid. 

Weliswaar is de opvatting aanvaard dat aandeelhouders als zodanig in beginsel 
hun eigen belang mogen nastreven. In de meeste gevallen is de meerderheidsaan
deelhouder evenwel rechtstreeks of onrechtstreeks bij het bestuur van de ven
nootschap betrokken en kan men van hem meer zorgvuldigheid verwachten dan 
van een gewone aandeelhouder (zie: Janssen, H.C.J.G., De aandeelhouder en 
,zijn" N.V., maandbladDe NV, 1977, blz. 9, inz. blz. 11). De beheerders die 
rechtstreeks tussenbeide komen bij de private overdracht van een controlepartici
patie ofwel als wederpartij van de koper ofwel als tussenpersoon bij de onderhan
delingen tussen de verkopende meerderheidsaandeelhouder en de koper verhan
delen in feite meer dan het eigendomsrecht over een pakket aandelen (zie ook 
Hirsch, A., La cession du controle d' une S .A. : responsabilite des admini
strateurs envers les actionnaires, in: Lebendiges Aktienrecht, Festgabe fiir W.F. 
Biirgi, Zurich, 1971, blz. 183 e.v., inz. blz. 189 e.v.). De overdracht kan een 
fundamentele wijziging meebrengen voor de vennootschap en voor de achterge
bleven aandeelhouders. Juist zoals zij bij het uitbrengen van een openbaar bod 
hun standpnt terzake vap het bod moe ten bepalen met het oog op het be lang van de 
vennootschap en van alle aandeelhouders, zo moeten zij ook bij hun optreden in 
het kader van een onderhandse overdracht van een controleparticipatie de oplos
sing kiezen die het belang van de vennootschap en van alle aandeelhouders het 
best dient. Wellicht ligt de scheidingslijn daar waar een meerderheidsaandeel
houder over verschillende alternatieven beschikt om zijn doel te realiseren en hij 
desalniettemin kiest voor een oplossing, waarbij hij alleen voordeel behaalt en de 
andere aandeelhouders worden benadeeld. De benadeling kan het gevolg zijn van 
het feit dat de minderheidsaandeelhouders de kans onthouden wordt om hun 
aandelen over te dragen en ongewild terechtkomen in een groep waarin het be lang 
van de vennootschap bepaald wordt in functie van deze groep, of dat zij bij de 
overdracht van hun aandelen een lagere prijs aangeboden krijgen dan degene die 
toegekend is aan de meerderheidsaandeelhouder. In beide gevallen zal het al dan 
niet bestaan of voortbestaan van een effectieve markt voor hun aandelen in de 
beoordeling een belangrijke rol spelen. Een oplossing voor het besproken belan
genconflict is het uitbrengen van een openbaar bod tegen gelijke voorwaarden op 
alle aandelen van de vennootschap (zie verder nr. 350). 

349. - De erkenning door de Bankcommissie van het bestaan van een fidu
ciaire verplichting bij de raad van beheer tegenover de aandeelhouders moet 
goedgekeurd worden. Indien gesteld wordt dat het bier enkel gaat om een 
deontologische gedragsregel en niet om een rechtsplicht, dan nog zou zulke regel 
voor het recht niet zonder betekenis zijn. 

Miskenning van de regels van deontologie die in het zakenleven aanvaard zijn kan 
tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad aanleiding geven (wat het principe 
betreft: Van Ryn-Heenen, I, tweede druk, nr. 190, blz. 198 e.v.). 
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Zulke deontoiogiscbe verpiicbting is voorts een voidoende grond voor de ge
dragsiijn die de Bankcommissie voorboudt en waarvan zij de nakoming kan 
bekomen door overreding, zij bet onder de druk van een verplicbting de daarmee 
strijdige praktijken in bet uitgifteprospectus te doen openbaar maken. 
Is verscbil van opinie mogeiijk omtrent bet bestaan van een positieve fiduciaire 
rechtsplicbt ~an de bebeerders tegenover de aandeeibouders, in ieder geval 
bestaat een consensus over bet negatieve aspect ervan. De bebeerders moeten zicb 
ontbouden van bet nemen van besiuiten die niet verantwoord zijn door bet 
vennootscbapsbeiang en waardoor de aandeeibouders of een minderbeid daarvan 
benadeeid worden (zie boven nrs. 186 e.v.). 

Het Iigt in de rede dat zuik verbod kan begrepen worden ais de keerzijde van een 
plicht. 

350. - OPENBAAR BOD NAAR AANLEiillNG VAN EEN ONDERHANDSE VOORGENOMEN OF 

GEDANE OVERDRACHTVANEEN CONTROLEPARTICIPATIE - Om de geiijke bebandeling 
van aile aandeeibouders te verzekeren of te berstellen naar aanieiding van een 
onderbandse overdracbt van een controieparticipatie beveelt de bankcommissie 
een uitbreiding aan van het bod tot de overbiijvende aandeeibouders tegen 
gelijkwaardige voorwaarden (42). 
De Bankcomrnissie onderzoekt voorai de omvang van de door de koper verwor
ven meerderbeid, de waarscbijnlijke graad van integratie van de vennootscbap in 
een geheei v.an overbeersende beiangen als gevoig van de overdracbt, de 
spreiding van de aandeien en de orientering die de nieuwe Ieidende groep 
voornemens is aan de vennootscbap te geven (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1969-70, biz. 173). Bij de uitvoering van de aanbeveling van de Bankcommissie 
kunnen er zicb verscbillende mogelijkheden voordoen (vgl. Lempereur, a.w., 
biz. 132-137). 

( 42) Ook in Frankrijk beveelt deC ornmission des Operations de Bourse de uitbreiding van bet aanbod 
tot aile aandeelhouders aan. Bovendien werd op haar aandringen op 6 maart 1973 een ministerieel 
besluit goedgekeurd tot aanvulling van bet , ,Reglement general de Ia compagnie des agents de 
change''. Het verwerven van een controleparticipatie in een vennootschap waarvan de aandelen 
genoteerd zijn op de beurs of , ,hors cote'' worden verhandeld, dient voortaan te geschieden door de 
procedure van bet publiek koop- of ruilaanbod of door een rechtstreekse overdracht voorafgegeaan 
door een bijzondere openbaarmaking en gekoppeld aan de verbintenis om op de beurs gedurende een 
bepaaide periode aile aangeboden aandelen te kopen tegen dezelfde prijs als deze van de controlepar
ticipatie (Zie voor de concrete toepassing van deze reglementering Commission des Operations de 
Bourse, RapportauPresidentdela Republique, 1974, biz. 68-70; 1975, biz. 32; 1976, biz. 41-42;
voor een kritiek op deze reglementering GA VALDA, Ch., La reglernentation de La cession des blocs 
de titres donnant le controle de societes dont les actions sont cotees ou placees au hors cote: un essai 
demoralisation du processus concentrationniste fram;ais, R. Soc., 1977, biz. 395 e.v.). Zu1ke 
regeling werd ge1nspireerd door de Engelse City Code on Take-overs and Mergers. Rule 10 van deze 
code verplicht de aandeelhouders die hun controleparticipatie wensen over te dragen, van de koper te 
eisen dat hij een publiek bod uitbrengt t.a.v. aile aandeelhouders. Anderzijds is krachtens Rule 35 
eenieder die 30% verwerft van bet kapitaal van een vennootschap wier aandelen op de beurs genoteerd 
staan verplicht om aan de overige aandeelhouders de overname van hun aandelen tegen dezelfde 
voorwaarden voor te stellen (zie Bejot, M., La Protection des actionnaires externes dans les groupes 
de societes en France et en Allernagne, Brussel, 1976, biz. 35-37;- Van Ommeslaghe, a.w., biz. 
1003-1004;- Wtterwulghe, a.w., biz. 98-101). 
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351. - Heeft een onderhandse overdracht van een controleparticipatie plaats 
gehad en werd daarbij een pakketvergoeding betaald dan dient volgens de Bank
commissie door de koper aan de overige aandeelhouders de mogelijkheid te 
worden gegeven om hun aandelen tegen dezelfde voorwaarden over te dragen of 
om te ruilen (Bankcommissie, Jaarverslag, 1972-73, blz. 139). Dit kan dan 
geschieden door een openbaar aanbod uit te brengen. Het aanbod moet betrekking 
hebben op alle overblijvende aandelen van de vennootschap en de koper is 
verplicht om alle aandelen die hem in het kader van zijn openbaar bod worden 
aangeboden te verwerven. De Bank:commissie aanvaardt het argument niet dat de 
voor de verrichting opgemaakte begroting ontoereikend is om een bod te doen op 
alle in het publiek gebleven stukken (Bank:commissie, Jaarverslag, 1972-1973, 
blz. 140). In een geval waarin de nieuwe meerderhiedsaandeelhouders hun 
beschikbare liquiditeiten volledig hadden besteed aan de onderhandse overname 
van de controleparticipatie en zij geen openbaar bod tot omruiling tegen aandelen 
of obligaties. wensten uit te brengen, werd een oplossing bereikt doordat een 
honderdprocentige filiale van de vennootschap een openbaar bod tot omruiling 
uitbracht tegen obligaties uitgegeven door deze filiale. Vervolgens werden 
maatregelen getroffen om de daaruit ontstane wederzijdse participaties af te 
bouwen (Bank:commissie, Jaarverslag, 1976-1977, blz. 106-107). 

Het openbaar bod zelf kan er een zijn van het klassieke type, maar het kan ook 
langs de beurs worden uitgebracht. In dit laatste geval moeten evenwel alle 
normen in acht genomen worden die de openbare aanbiedingen tot aank:oop 
beheersen. Zo moet de gepubliceerde informatie gelijkwaardig zijn aan die welke 
bij eten klassiek bod vereist is en moet de koper zijn beslissing te kennen geven om 
tijdens een bepaalde periode en tegen een bepaalde koers, die gelijk is aan de prijs 
van de onderhandse overdracht, alle hem aangeboden stukken over te nemen. 
Bovendien moet het aanbod ook hier betrekking hebben op alle in omloop 
blijvende stukken (Bank:commissie, Jaarverslag, 1971-72, blz. 167-168; 
1973-74, biz. 192). Tenslotte moet bij een openbaarbod via de beurs ook worden 
veilig gesteld dat de beursmarkt normaal functioneert. De Bankcommissie ver
zoekt derhalve de promotor de daartoe nodige maatregelen te treffen en zich onder 
meer te onthouden van alle interventie ter beurze die er zou op gericht zijn de 
koers kunstmatig boven het peil te houden waartegen hij zich heeft verbonden de 
effecten over te nemen (Bank:commissie, Jaarverslag, 1976-77, blz. 105-106). 

352. - Indien de koper de controle over de vennootschap wenst te verwerven 
en hij daarbij niet de techniek van de onderhandse overdracht maar deze van het 
publiek bod wenst te volgen dan moet zulk bod niet noodzakelijkerwijze betrek
king hebben op alle aandelen van de vennootschap. Het kan immers zijn dat de 
koper niet alle in oploop zijnde aandelen wenst over te nemen, maar slechts een 
fractie daarvan bv. omdat hij nog andere aandeelhouders in de vennootschap wil 
houden. In dat geval eist de Bankcommissie evenwel dat, ten einde de gelijkheid 
der aandeelhouders te vrijwaren, aan het publiek en aan de houders van belang
rijke participaties de overname van hun aandelen in dezelfde proportie wordt 
voorgesteld. Ligt het aantal in antwoord op het bod aangeboden effecten hoger 
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dan de door de koper gewenste fractie van het kapitaal dan zal een evenredige 
verdeling moeten plaats vinden tussen de aandelen van de meerderheid en die gene 
die door het publiek worden aangehouden (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1972-73, biz. 140). 

, ,In de gevallen die zij heeft ontmoet, heeft de Bankcommissie aanbevolen dat 
ofwel de voorafgaande aankoop van de aandelen van belangrijke aandeelhouders 
wordt beperkt tot de aan het publiek voorgestelde quotiteit en dat deze aandeel
houders er zich toe verbinden hun overige stukken niet in het raam van het bod 
aan te bieden, ofwel dat de belangrijke aandeelhouders hun stukken uitsluitend in 
het raam van het bod aanbieden" (Bankcommissie, Jaarverslag, 1974-75, 
biz. 177-178). 

De Bankcommissie aanvaardt niet dat de promotor voorkeur geeft aan de houders 
van belangrijke participaties om zich nadien niet tegenover een actieve en 
georganiseerde minderheid te bevinden (t. a .p.). 

Aan de andere kant heeft de Bankcommissie geen bezwaar tegen het feit dat de 
koper die de bedoeling heeft aile aandelen van een vennootschap te verwerven, 
eerst contact opneemt met de houders van belangrijke participaties om met hen 
een overeenkomst te sluiten vooraleer een publiek bod uit te brengen, ten einde 
meer zekerheid te hebben over het succes van de verrichting. In dat geval moet de 
overeenkomst evenwel worden voorzien in een zo spoedig mogelijk daaropvol
gende uitbreiding van het bod tot de minderheidsaandeelhouders (Bankcommis
sie, Jaarverslag, 1974-75, biz. 177). 

353. - Het is ook mogelijk: het publiek bod, dat volgens de Bankcomrnissie de 
private overdracht moet volgen, uit te stellen. Deze techniek werd eenmaal met 
instemrning van de Bankcommissie toegepast. In dit geval had de meerderheid
saandeelhouder zijn participatie, die meer dan drie vierden van het kapitaal 
vertegenwoordigde, onderhands overgedragen. Het aanvankelijk geplande pu
bliek bod dat deze overdracht moest volgen werd echter bemoeilijkt doordat 
onverwachts een belangrijke haussebeweging, die niet door objectieve factoren 
verantwoord leek, de beurskoers ver hoven de prijs van de cessie had gebracht. 
Het uitbrengen van een publiek bod onrniddellijk na de private overdracht had dan 
ook weinig zin. Ten einde toch een gelijke behandeling van de aandeelhouders te 
bekomen werd besloten om, indien na een periode van twee jaar de gerniddelde 
koers van het aandeel tijdens de laatste drie maanden van die peri ode, verminderd 
met de eventueel uitgekeerde dividenden, gelijk was aan of boger dan de prijs van 
de private overdracht verhoogd met een interest berekend op basis van het 
gerniddelde rendement van een belegging in Belgische aandelen, een openbaar 
bod uit te brengen tegen de aldus verhoogde prijs van de private overdracht. Deze 
verbintenis werd bekendgemaakt en een bank werd ermee belast de evolutie van 
bet aandeel te volgen en na te gaan of de voorwaarde waaraan het openbaar bod 
was onderworpen, vervuld was ; de bank werd gemachtigd om bij vervulling van 
de voorwaarde voor rekening van de koper bet bod uit te brengen. De toestand van 
de betrokken vennootschap verslechterde evenwel en het faillissement werd 
uitgesproken. Ondanks herhaaldelijk aandringen vanwege de Bankcommissie 
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weigerde de meerderheidsaandeelhouder zijn verbintenis na te komen daarbij 
aanvoerend dat hij misleid was over de reele waarde der aandelen en dat hij het 
resultaat van een door hem tegen de verkoper ingesteld proces wenste af te 
wachten alvorens zijn positie tegenover de minderheidsaandeelhouders te bepa
len. De bank weigerde anderzijds het openbaar bod uit naam en voor rekening van 
de meerderheidsaandeelhouder uit te brengen bij gebrek aan precieze richtlijnen 
vanwege de meerderheidsaandeelhouder en een financiele dekking voor de ver
richting. Met instemming van de Bankcommissie werd tenslotte een communique 
gepubliceerd waarin de toestand werd uiteengezet en de minderheidsaandeel
houders werden verzocht hun aandelen bij de loketten van de bank in te leveren 
ten einde maatregelen te kunnen treffen om de wettige belangen van deze 
minderheidsaandeelhouders te beschermen (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1973-74, blz. 192-193; 1976-77, blz. 107-109). 

354. - Indien de door de koper aangeboden prijs voor de controleparticipa:tie 
rekening houdend met eventuele bijzondere voordelen overeenstemt met de 
beurskoers van de betrokken aandelen en indien aan deze beurskoers een reele 
waarde kan worden gehecht, dan is er geen financiele benadeling van de overge
bleven aandeelhouders aangezien er geen pakketvergoeding werd betaald. De 
Bankcommissie is echter ook dan van mening dat het uitbrengen van een totaal of 
gedeeltelijk openbaar bod te verkiezen is omwille van het institutionele aspect van 
de overdracht van een controleparticipatie (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1972-73, blz. 140). 

355. - OPENBAAR BOD OP AANDELEN- PROCEDURE- De wet van 10 juni 1964 
organiseert geen bijzondere procedure voor het publiek aanbod tot aankoop of 
omruiling. De Bankcommissie past derhalve de bepalingen van Titel II van het 
K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op overeenkomstige wijze toe, rekening houdend 
met de doelstellingen van de wetgever in 1935 en de eigen aard van de verrichting 
(Bankcommissie, Jaarverslag, 1964, blz. 99). 
De promotor van het bod moet eerst en vooral de Bankcommissie hiervan op de 
hoogte brengen en haar een dossier met een antwerp van prospectus overleggen. 
De Bankcommissie beschikt over een termijn van vijftien dagen om het dossier en 
het antwerp van prospectus te onderzoeken. Na het nihil obstat van de Bank
commissie te hebben bekomen moet de bieder de inhoud van het bod ter kennis 
brengen van de raad van beheer van de betroffen vennootschap door meedeling 
van het antwerp van prospectus. 
De raad van beheer van de betroffen vennootschap moet de nodige tijd gelaten 
worden ten einde het antwerp van prospectus te onderzoeken om stelling te 
kunnen nemen ten aanzien van het bod. Na afloop van die termijn mag de 
promotor het bod uitbrengen. 
Bij het uitwerken van regels inzake het publiek koop- of ruilaanbod heeft de 
Bankcommissie zich laten inspireren door de Engelse City Code on Take-overs 
and Mergers. Op Europees vlak werd door prof. R. Pennington in opdracht van 
de Europese Commissie een rapport opgesteld betreffende ovememingen en 
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andere biedingen (Com. Doc. XIJ56174), bevattende een ontwerp van richtlijn tot 
harmonisatie van de nationale regelingen inzake de openbare aanbiedingen ter 
verwerving van aandelen en effecten van naamloze vennootschappen (zie hier
over o.m. Wtterwulghe, R., Vers une harminisation des reglementations des 
offres publiques d' acquisition au sein de la C.E., C.D.E., 1975, biz. 592 e.v.). 

356. - Bij elk openbaar bod waakt de Bankcommissie erover dat aile aandeel
houders op gelijke voet behandeld worden met betrekking tot het bod en dat aan 
aile aandeelhouders een zo volledig mogelijke informatie wordt gegeven omtrent 
het bod (Bankcommissie, Jaarverslag, 1971-72, biz. 167 e.v.; - zie ook 
Swennen, H., a.w., biz. 9). 
Wat de informatie van het publiek betreftheeft de controle van de Bankcommissie 
vooral betrekking op het uit te geven prospectus. In dit prospectus dienen 
gegevens te worden opgenomen betreffende de promotor van het bod, het doel 
van het bod en de modaliteiten van het bod (Bankcommissie, Jaarverslag, 1964, 
biz. 102 e. v.;- Lempereur, C., De Belgische Bankcommissie en de openbare 
aanbiedingentotaankoop, T.V.V.S., 1969, biz. 293 e.v., at296-297). Deinhet 
prospectus opgenomen informatie moet volledig zijn en het publiek in staat 
stellen te beslissen of aldan niet op het bod zal worden ingegaan. Aangezien het 
prospectus het basisdocument is voor de informatie van het publiek dienen de 
betrokkenen er zich van te weerhouden buiten het prospectus om (vb. door het 
publiceren van een communique) gegevens te verstrekken ten einde het antwoord 
van de aandeelhouders te beinvloeden (Bankcommissie, Jaarverslag, 1968-69, 
biz. 154). 

Aan de andere kant is de Bankcommissie van oordeel dat vermeldingen in het 
prospectus in verband met de politiek die door de vennootschap zal worden 
gevolgd een , ,politieke verbintenis'' doen ontstaan tegenover het publiek dat op 
grond van die aanwijzingen heeft ingetekend. Zo eiste de Bankcommissie in een 
geval waar het prospectus uitdrukkelijk stelde dat de vennootschap geen dividend 
zou uitkeren alvorens al haar schuldeisers waren uitbetaald en desondanks on
middellijk na het sluiten van het bod door de raad van beheer het plan werd 
opgezet toch een uitzonderlijk dividend uit te keren, dat dit dividend zou worden 
uitgebreid tot de aandeelhouders die op het publiek aanbod tot aankoop waren 
ingegaan. In onderhavig geval werd tot dit uitzonderlijk dividend besloten ten 
einde het verzet te breken van een minderheidsgroep die niet op het bod was 
ingegaan tegen een fusie met de vennootschap die het bod had uitgebracht 
(Bankcommissie, Jaarverslag, 1970-71, blz. 157 e.v.). 

357. - Wat de prijsvan het bod betreft is het aan de promotor van het bod om de 
voorgestelde prijs te verantwoorden. Van zijn kant moet de raad van beheer van 
de betroffen vennootschap zijn standpunt bepalen tegenover het bod, wat tevens 
een appreciatie betekent van de rnodaliteiten van het bod. 
Indien de raad van beheer van de betroffen vennootschap evenwel de emanatie is 
van de controlerende aandeelhouder van wie het bod uitgaat dan bestaat het 
gevaar voor een gelangenconflict. In zulk geval eist de Bankcommissie dat de 
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raad van beheer eventueel tegen de belangen in van de promotor van het bod zijn 
verantwoordelijkheid opneemt tegenover alle aandeelhouders door zi:jn positie 
ten opzichte van het bod te bepalen en bekend te maken. Ook zal de verantwoor
ding van de geboden prijs in dit geval zeer expliciet moeten zijn en is het 
aangewezen tevens het advies in te winnen van een onafhankelijk expert (Bank
commissie, Jaarverslag, 1972-73, blz. 142 e.v.). 

358. - Ret is de taak van de raad van beheer van de betroffen vennootschap om 
de nodige aanvullingen en verbeteringen van het prospectus te signaleren ten 
einde de aandeelhouders correct voor te lichten over de toestand van de ven
nootschap en de Bankcommissie daarvan kennis te geven. Is er verdeeldheid in de 
schoot van de raad van beheer over de verdiensten van het bod of de voorwaarden 
ervan en wordt toch een advies geformuleerd dan dient dit advies uitsluitend oog 
te hebben voor het be lang van de vennootschap en niet voor het eigen belang van 
zijn leden of van bepaalde aandeelhouders. Van hun kant moe ten de leden van de 
raad van beheer zich met betrekking tot de door hen aangeboden aandelen 
gedragen in overeenstemming met het advies van de raad van beheer betreffende 
het bod (Bankcommissie, Jaarverslag, 1974-75, blz. 173 e.v.). · 

359. - De Bankcommissie waakt er ook over dat alle aandeelhouders gelijk 
worden behandeld met betrekking tot het bod. Wenst de promotor van het bod 
slechts een fractie der in omloop zijnde effecten over te nemen dan moet aan het 
publiek en aan de houders van belangrijke. partidpaties de ovemaine van hun 
effecten in dezelfde proportie worden voorgesteld (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1974-75, blz. 177 e. v. ). Bovendien moet bij een partieel bod overgegaan worden 
tot een evenredige reductie van de aangeboden effecten indien het aantal ant
woorden op het bod de door de promotor gewenste hoeveelheid overrtreft (zie 
ook, Lempereur, C., a. w., blz. 300). Wanneer als gevolg van een partieel bod de 
rninderheid van alle invloed binnen de vennootschap verstoken .zou blijven dan 
vraagt de Bankcommissie een uitbreiding van het bod tot de overige aandeel
houders tegen identieke of gelijkwaardige voorwaarden (Bankcommissie, Jaar
verslag, 1969-70, blz. 173). 

Teneinde een gelijke behandeling van alle aandeelhouders te waarborgen on
geacht hun verblijfplaats eist de Bankcommissie dat een in het buitenland uitge
bracht bod op effecten die in Belgie zijn verspreid ook in Belgie dient te worden 
geopend. Dit betekent dat de Belgische wetgeving moet worden nagekomen en 
dat een prospectus beantwoordend aan de in Belgie geldende regels aan het 
publiek ter beschikking moet worden gesteld. Eventueel kan een in hetbuitenland 
gebruikt informatiedocument als werkbasis worden aangewend (Bankcommis
sie, Jaarverslag, 1974-75, blz. 176). 

360. - De Bankcommissie kant zich als dusdanig niet tegen eeripartieel bod op 
voorwaarde dat dit strekt tot het verwerven van een meerderheid in het kapitaal 
van de vennootschap. Zo achtte zij een publiek bod tot aankoop dat uitsluitend de 
verwerving van een blokkeringsminderheiq op het oog niet toelaatbaar. Ret ging 
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om een voorgenomen plan tussen twee financiele groepen, de groep Lambert en 
de groep de Launoit, die door een fusie van hun holdings, Lambertmij voor 
nijverheid en Financien, Cofinter (Lambert), Brufina en Cofindus (de Launoit) de 
reeds tussen beide groepen bestaande banden nauwer wilden toehalen. Teneinde 
dit plan te doen mislukken wenste Copeba, dat zelf gesteld was op een samengaan 
met de de Launoit-groep en ook een eigen fusieplan had ontworpen, door het 
uitbrengen van een bod op een beperkt aantal Brufina-aandelen voldoende aan
delen te verwerven om het fusiebesluit in de algemene vergadering van Brufina te 
kunnen blokkeren. De Bankcommissie achtte dit bod niet toelaatbaar en was van 
mening dat een dergelijke politiek moeilijk in overeenstemming kon worden 
gebracht met het belang van de betrokken vennootschap, en met het ge
meenschappelijk belang van haar vennoten (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1971-72, biz. 160 e.v.;- zie ook Swennen, H., a.w., biz. 10 e.v.). 

361. - Indien er verschillende categorieen aandelen bestaan en de promotor 
van het bod de controle over de vennootschap wil verwerven, dan zal hij daarin 
slechts slagen indien hem een voldoende aantal aandelen van elke catagorie te 
koop worden aangeboden. Dit zal tot problemen aanleiding kunnen geven indien 
de categorieen aandelen ongelijk over de vennoten zijn verdeeld. 

Zo had de Bankcommissie een geval te beoordelen waar de voomaamste aandeel
houder een hoeveelheid oprichtersbewijzen had die proportioneel groter was dan 
zijn participatie in het kapitaal. De waarde toegekend aan deze oprichtersbewij
zen bleek abnormaal hoog in verhouding tot die kapitaalaandelen. Teneinde te 
beletten dat de meerderheidsaandeelhouder een vermomde pakk:etvergoeding zou 
opstrijken vroeg de Bankcommissie de kandidaat-koper de waarderingsmethoden 
uitvoeriger te verantwoorden. Toen het antwoord ontoereikend leek, werd hij 
door de Bankcommissie verzocht de voor de twee categorieen effecten voorge
stelde prijs te herzien (Bankcommissie, Jaarverslag, 1974-75, biz. 174 e.v.). 
M.b.t. het openbaar karakter van het bod, zie boven nrs. 257 e.v. 

Over het uitgifteprospectus in het algemeen, zie boven nrs. 261 e. v. 

362. - TEGENBOD EN OPBOD - Wie een tegenbod uitbrengt moet eveneens de 
Bankcommissie hiervan in kennis stellen, haar een dossier overleggen en haar 
nihil obstat afwachten. De promotor van het tegenbod moet zijn ontwerp meede
len aan de raad van beheer van de betroffen vennootschap, die op zijn beurt de 
inhoud van het tegenbod aan de eerste bieder moet bekendmaken. 
Zelf moet de raad van beheer ook positie kiezen ten overstaan van het tegenbod. 
Dit betekent minstens een vergelijking tussen het eerste bod en het tegenbod en 
eventueel zelfs een formele keuze. De eerste bieder moet eveneens zijn houding 
bepalen ten overstaan van het tegenbod en deze bekend maken (Bankcommissie, 
Jaarverslag, 1971-72, biz. 164). In geen geval mag de raad van beheer van de 
betroffen vennootschap een discriminerende houding aannemen ten opzichte van 
het bod of van het tegenbod en hij moet de promotors van elk bod op gelijke voet 
plaatsen wat betreft de informatie die hij hen vrijwillig verstrekt (Bankcommis
sie, Jaarverslag, 1972-73, blz. 145 e.v.). 
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Een tegenbod kan eventueel gevolgd worden door een reeks opbiedingen waarvan 
het aantal in principe onbeperkt is. Wei moet elk bod betekenis hebben. Daarom 
stelt de Bankcoinmissie dat de prijs van het tegenbod minstens 5% hoger moet 
liggen dan die van het eerste bod en dat elk verder opbod ten minste 2,5% hoger 
moet zijn dan het laatste bod. Deze regel werd door de Bankcommissie voor het 
eerst geformuleerd naar aanleiding van het openbaar bod dat door La Royale 
Beige werd uitgebracht op Union des Proprietaires Belges (UPB). Dit bod werd 
gevolgd door een tegenbod vanwege de Engelse vennootschap Equity and Law, 
waarop La Royale Beige met een opbod reageerde (Het bod van La Royale Beige 
bedroeg 6.125BF. per aandeel, het tegenbod van Equity and Law 6.750BF. per 
aandeel, zijnde goed 10% hoger, en het opbod van La Royale 6.920BF. per 
aandeel, ongeveer 2,5% hoger). 

Er was evenwel een bijkomende moeilijkheid vermits de Minister van Financien 
zich tegen het tegenbod had verzet krachtens at. 108, Boek I, Titel V W.Kh. 
Aangezien het hier ging om een ,hindemis" die niets te mak:en had met het 
financ:ieel aspect van de verrichting, eiste de Bankcommissie dat de eerste bieder, 
La Royale Beige, zijn prijs bracht op het minimum dat verplicht zou geweest zijn 
indien hij tegen het tegenbod had moeten opbieden. Van de in dit geval gefor
muleerde regel kan worden afgeweken indien dit noodzakelijk is voor een correct 
blijven van de prijs en voor de vergelijkbaarheid van de prijs bij een ruilaanbod 
(Bankcommissie,Jaarverslag, 1971-72, blz. 165 e.v.;- zie ook Swennen, H., 
a.w., biz. 12;- Lempereur, C., a.w., biz. 300). 

Teneinde een gelijke behandeling van aile aandeelhouders te bekomen eist de 
Bankcommissie tevens dat in geval van een tegenbod de aandeelhouders die reeds 
op het eerste bod waren ingegaan van hun verbintenis tegenover de eerste bieder 
worden bevrijd teneinde van de eventueel interessantere voorwaarden van het 
tegenbod te kunnen genieten (Bankcommissie, Jaarverslag, 1971-72, biz. 164). 

In het aan de Bankcommissie voorgelegde geval kocht de vennootschap van wie 
het bod tiitging, na bekendmaking van de voorwaarden en de prijs van het bod 
maar v66r de verrichting effectief van start ging, ter beurze effecten van de 
geviseerde vennootschap tegen de prijs van het bod. In het vooruitzicht evenwel 
van het tegenbod werd echter v66r het begin van de verrichting de prijs van het 
bod gevoelig verhoogd. Op verzoek van de Bankcommissie verbond de biedende 
vennootschap zich dan tot het bijpassen van het verschil met de eerst voorgestelde 
prijs en dit ten voordele van de aandeelhouders die hun aandelen reeds voor de 
verhoging van de prijs ter beurze hadden verkocht. De uitvoering van deze 
beslissing stuitte evenwel op aanzienlijke practische moeilijkheden wegens de 
technische onmogelijkheid om uit te maken welke effecten door de biedende 
vennootschap gekocht waren en welke door derden werden verworven (Bank
commissie, Jaarverslag, 1971-72, blz. 166). 

363. - SLillTING VAN HET OPENBAAR BOD- Na de sluiting van het openbaar bod 
dient de promotor het resultaat hiervan bekend te maken. Was het bod onderwor
pen aan de voorwaarde dat een minimum aantal stukken ter ovemame werd 
aangeboden, en werd die hoeveelheid niet bereikt, dan volstaat de mededeling dat 

946 



de voorwaarde die voor het bod gold niet werd vervuld en dat de promotor 
derhalve de aangeboden stukken niet ovemeemt. Wenst de promotor die stukken 
toch over te nemen dan moet hij zijn beslissing bekend maken evenals het 
percentage, in verhouding tot het kapitaal van de betroffen vennootschap, van de 
stukken die hij ovemeemt of die hij na het bod bezit. Dit geldt eveneens wanneer 
het rninimumaantal werd overschreden of geen aantal als voorwaarde werd 
vooropgezet. Deze regels inzake bekendmaking zijn eveneens van toepassing 
indien het bod werd uitgebracht zonder instemming van de raad van beheer van de 
betroffen vennootschap of indien het bod rnislukt is (Bankcommissie, Jaarvers
lag, 1974-75, blz. 174). 
M. b. t. de voorafgaande toestemming die de raad van beheer krachtens de statuten 
tot de overdracht van aandelen moet verlenen, zie boven nr. 256. 

364. - OPENBAARBOD DOOR NATUURLIJKEPERSONEN- Een openbaar bod kan door 
een natuurlijke persoon worden uitgebracht. Dit betekent dat een statutaire 
clausule, waarbij zou getracht worden de vennootschap te beveiligen tegen een 
overval, door te bepalen dat een rechtspersoon geen aandelen kan verkrijgen of 
houden in de vennootschap geen waterdichte oplossing is (zie echter voor Neder
land, Van Solinge, A.G., De rechtspersoon als aandeelhouder, DeN. V., 1976, 
blz. 184 e.v.). 

Wordt het aanbod gedaan door een natuurlijke persoon dan heeft dit als zodanig 
geen effect op de opstelling van het prospectus. In een aan de Bankcommissie 
voorgelegd geval konden in het prospectus evenwel geen cijfergegevens worden 
verstrekt over de financiele toestand van de promotor. De Bankcommissie zag er 
op toe dat de regel van de voorafgaande consignatie van de voor het bod nodige 
fondsen werd nagekomen. Ook de motieven voor het bod werden in detail 
uiteengezet omdat het in de bedoeling van de promotor lag de activiteiten van de 
betroffen vennootschap een andere richting te geven (Bankcommissie, Jaar
verslag, 1974-75, blz. 175). 

365. - MISBRUIKVANVOORWETENSCHAPNAARAANLEIDINGVANEENOPENBAARBOD

Een openbaar bod wordt vaak voorafgegaan door sterke schommelingen van de 
koers van de betrokken effecten op de beurs en door een toename van het volume 
van de transacties. Dit vindt dan meestal zijn oorsprong in het feit dat bepaalde 
personen die krachtens hun functie of toevallig op de hoogte zijn van het op 
handen zijnde bod, deze kennis aanwenden om voor zichzelf financieel voordeel 
te behalen of om de prijs van de effecten op te drijven teneinde het bod te doen 
rnislukken of de promotor te verplichten zijn prijs te verhogen. 

De Bankcommissie heeft zich reeds vroeger uitgesproken tegen dergelijke trans
acties op basis· van inside-informatie (zie o.m. Bankcommissie, Jaarverslag, 
1954-55, blz. 92 e.v.). Wat het openbaar bod betreft beveelt de Bankcomrnissie 
aan de tijdspanne tussen de voorbereiding van het bod en de bekendmaking ervan 
aan het publiek zo kort mogelijk te houden en intussen de zaak geheim te houden. 
Slaat de markt desondanks toch op hol dan beveelt de Bankcommissie de belang
hebbende partijen aan een tuusentijds communique te publiceren en eventueel 
tijdelijk de schorsing van de notering te vragen totdat de definitieve informatie in 
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verband met de verrichting is bekend gemaakt (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1972-73, biz. 144 e.v.;- zie ook Lempereur, C., a.w., biz. 298). 

Misbruik van voorwetenschap is niet beperkt tot openbaar bod tot aankoop of 
omruiling. In het algemeen is er sprake van misbruik van woorwetenschap zodra 
iemand op grond van zijn functie kennis heeft van zekere feiten of ontwikk:elingen 
die een belangrijke invloed kunnen hebben op de koers van de effecten van een 
vennootschap en hij, vooraleer deze informatie openbaar gemaakt is, overgaat tot 
de koop en/of verkoop van de betrokk:en effecten ten einde daaruit voor zichzelf 
voordeel te be hal en. 

In sommige landen wordt misbruik van voorwetenschap strafrechtelijk be
teugeld. Dit is o.m. het geval in Frankrijk en in de Verenigde Staten. In dit laatste 
land kan bovendien een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld tegen 
de ,insider" door de vennootschap of door de benadeelde derde (Voor een 
algemeenrechtsvergelijkend overzicht, zieHopt, J. en Will, M.R. ,Europaisches 
Insiderrecht, Stuttgart, 1973;- zie ook Loss, L., uitg., Multinational Approa
ches-Corporate Insiders, New York, 197 6. V oor de toepassing van de wetgeving 
inzake misbruik van voorwetenschap in Frankrijk, zie o.m. ook Gavalda, Ch., 
Droits et devoirs des inities dans les societes par actions, R.Soc., 1976, biz. 589 
e. v.;- Le Toumeau, Ph., Les actions des dirigeants , , inities'' des societes par 
actions, R.Trim.Dr.Comm., 1971, biz. 593 e.v.). 

In Duitsland werd op initiatief van de Borsensachverstandigenkommission een 
systeem van vrijwillige zelfcontrole ifreiwillige Selbestkontrolle) uitgewerkt dat 
resulteerde in -de Irisidershanaefi-Richtlin{en-.~Een voorstd vooi een wdtefi]k:e 
regeling werd zopas geformuleerd door een commissie van professoren (Zie, 
Arbeitskreis Gesellschaftsrecht, Verbot des Insidershandelns, Heidelberg, 
1976). 
In Engeland werden bepalingen voor een beteugeling van misbruik van voorwe
tenschap opgenomen in het witboek van de regering (1973) over de hervorming 
van het vennootschapsrecht (zie, Company Law Reform, Juli 1973, H.M.S.O., 
Cmnd. 5391) en in een rapport van een werkgroep van de Labour partij over de 
hervorming van het vennootschapsrecht (zie Green Paper, The Community and 
the Company, Reform of Company Law, Report of a Working Group of the 
Labour Party, Industrial Policy Sub Committee, mei 1974). 
In Nederland werd door de Commissie Vennootschapsrecht voorgesteld misbruik 
van voorwetenschap strafrechtelijk te beteugelen (zie hierover, Uniken Venema, 
C.Ae., Misbruik van voorwetenschap, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, 
deel 10, Deventer, 1974). 
Ook in het voorstel van verordening voor een statuut voor Europese naamloze 
vennootschappen (Bull.E.G., Suppl. 4/75) is bij artikel 82 in een regeling tot 
beteugeling van misbruik van voorwetenschap voorzien, gei:nspireerd door sec
tion 16 van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934. Aan de in dit 
artikel bepaalde personen (insiders) wordt de verplichting opgelegd om hun 
aandelenbezit bekend te maken terwijl elke winst die door deze personen wordt 
gerealiseerd door de koop en verkoop of de verkoop en koop van aandelen binnen 
een periode van zes maanden aan de vennootschap dient te worden overgedragen. 
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366. - OVERDRACHTVANPARTICIPATIESINHETKAPITAAL VANBANKEN- Krachtens 
de in 197 4 door de Bankcommissie met de drie grootste banken gesloten protocols 
is elke belangrijke wijziging in het aanhouden van een participatie in de bank 
onderworpen aan een bijzondere procedure. In geval van een voorgenomen 
overdracht moet de betrokken aandeelhouder eerst het advies inwinnen van de 
raad van beheer en van het directiecomite van de bank en van te voren de 
Bankcommissie raadplegen. Deze laatste kan aanbevelen de verrichting op te 
schorten voor een periode van ten hoogste drie maanden alsmede haar aanbeve
ling openbaar maken, indien zij van oordeel is dat er gevaar bestaat voor de 
stabiliteit of de autonomie van de bank (Bankcommissie, Jaarverslag, 1973-74, 
blz. 39). Reeds in haar jaarverslag van 1969-70 heeft de Bankcommissie melding 
gemaakt van de overdracht door een portefeuillemaatschappij aan een buiten
landse bank van een belangrijk aantal aandelen in het kapitaal van een van de 
grootste banken in hetland, in strijd met een in 1960 met de betrokken por
tefeuillemaatschappij gesloten protocol (Bankcommissie, Jaarverslag, 1969-70, 
blz. 33 e.v.). Dit incident lag mede aan de oorsprong van de wetswijziging van 
1975 betreffende de banken en het spaarwezen (Bankcommissie, Jaarverslag, 
1973-74, blz. 27 e.v.). 

AFDEUNG2 

HOLDINGVENNOOTSCHAPPEN 

367. - TOEPASSING VAN HET K.B. NR. 64 VAN 10 NOVEMBER 1967- In haar J aarverslag 
van 1970-71 maakt de B ankcommissie melding van een beroep ingesteld door een 
vennootschap bij de Minister van Financien volgens art. 2 van het K.B. tegen haar 
inschrijving op de lijst van de portefeuillemaatschappijen. Ondanks de belang
rijke industriele activiteit van de betrokken vennootschap had de Bankcommissie 
tach tot inschrijving op de lijst besloten omdat het geheel gevormd door de 
beJrokken vennootschap met haar filialen en haar subfilialen de kenmerken bood 
van een gestructureerde groep vennootschappen waarvan de moeder
vennootschap een beroep gedaan had op het openbaar spaarwezen. De Minister 
van Financien vernietigde de inschrijvingsbeslissing, daarbij wijzend op het 
beperkt karakter van art. 1, 1 o van het K.B. dat de inschrijving op de lijst beveelt 
van alleen die vennootschappen waarvan de hoofdactiviteit steunt op het aan
houden van participaties in een of meer filialen. Dit K.B. heeft niet tot doel een 
leemte in de vennootschapswetgeving in verband met concernverhoudingen aan 
te vullen. In onderhavig geval was vastgesteld dat de industriele activiteit van de 
vennootschap haar voornaamste activiteit was en de participaties slechts een 
bijkomstig karakter droegen (Bankcommissie, Jaarverslag 1970-71, blz. 189 
e.v.). 

Dit interpretatieprobleem zal voor de toekomst worden opgelost. In het wet
sontwerp tot organisatie van de associatie der holdings bij de economische 
planning en tot wijziging van het statuut der portefeuillemaatschappijen wordt 
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voorzien in een uitbreiding van het toepassingsgebied van het K.B. nr. 64 van 10 
november 1967 (43). 
De nieuwe tekst verwijst niet meer naar de hoofdzakelijk financiele aard van de 
activiteit der betrokken vennootschappen. Zoals aangeduid in de Memorie van 
Toelichting moet de controle van de Bankcommissie worden toegepast op alle 
participatie-netten, ongeacht of deze financiele, industriele of andere functie 
hebben. Het K.B. zal voortaan ook van toepassing zijn op alle vennootschappen 
waarvan de portefeuille ten rninste de helft vertegenwoordigt van hun eigen 
rniddelen ook alligt het bedrag ervan onder 500 miljoen. Tenslotte moet nu tevens 
rekening gehouden worden met de participaties in vennootschappen naar buiten
lands recht. 
Het wetsontwerp maakt een onderscheid tussen holdings aan de ene kant en 
portefeuillemaatschappijen aan de andere kant. De term ,holding" wordt ge
bruikt voor de associatie bij de econornische planning. Deze wordt nu georgani
seerd door het wetsontwerp. De term , ,portefeuillemaatschappij'' wordt voorbe
houden voor de bescherming van de spaarders. Deze blijft georganiseerd door bet 
K.B. nr. 64 van 10 november 1967 zoals dit gewijzigd wordt door het wet
sontwerp. 
De toepassingssfeer van beide reglementeringen verschilt nu rekening houdend 
met de in beide gevallen nagestreefde doeleinden. Zo is het beroep op het 
openbare spaarwezen niet terzake dienend voor de associatie bij de economische 
planning. Deze voorwaarde werd dan ook niet meer weerhouden in de definitie 
van ,holding". 

368. - HET BEGRIP FILIALE EN SUB-FILIALE- Teneinde VOOr de toepassing van bet 
K.B. nr. 64 van 10 november 1967 het bestaan van een overheersings- of 
affiliatieband te beoordelen baseerde de Bankcommissie zich onder meer op de 
door het voorontwerp van een nieuwe vennootschappenwet geformuleerde crite
ria (Bankcommissie,Jaarverslag, 1968-69, blz. 195 e.v.;- zie ook verslag aan 

, de Koning bij bet K.B. nr. 64 van 10 november 1967). Daarbij heeft zij de 
ingeschreven vennootschappen gevraagd die vennootschappen te bepalen waar
mee zij naar hun mening door een affiliatieband zijn verenigd, alsmede de politiek 
van de groep in verband met het aanhouden van participaties toe te lichten 
(Jaarverslag 1969-70, blz. 210 e.v.). 

In het wetsontwerp tot organisatie van de associatie der holdings bij de economi
sche planning en tot wijziging van het statuut der portefeuillemaatschappijen ( 44) 
wordt een definitie gegeven van het begrip filiale en sub-filiale voor de toepassing 
van het K.B. nr. 64 van 10 november 1867. 
De tweede paragraaf van het. nieuwe artikel1 van het K. B. vestigt een onweerleg
baar vermoeden en twee weerlegbare vermoedens voor het bestaan van een 

(43) Dit wetsontwerp is na beeindiging van dit overzicht de wet van 20 januari 1978 geworden 
(Staatsbl., 10 februari 1978). 
(44) Dit wetsontwerp is na beeindiging van dit overzicht de Wet van 20 januari 1978 geworden 
(Staatsbl., 10 februari 1978). 
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overheersings- of affiliatieband. Bezit een vennootschap rechtstreeks of onrecht
streeks, persoonlijk of door tussenpersonen een participatie die ten minste de helft 
vertegenwoordigt van het kapitaal van een andere vennootschap, Belgische of 
buitenlandse, of bezit zij in deze vennootschap een participatie waaraan een 
stemkracht verbonden is gelijk aan ten minste de helft van de steinrechten 
verbonden aan het totale aantal door deze laatste uitgegeven aandelen dan wordt 
deze laatste vennootschap onweerlegbaar vermoed filiale of sub-filiale van de 
eerstgenoemde vennootschap te zijn. Het bezit van een participatie waaraan 
stemrechten verbonden zijn gelijk aan ten minste de helft van de stemmen die op 
de jongste algemene vergadering van een vennootschap aanwezig of vertegen
woordigd waren, geldt, tot bewijs van het tegendeel, als vermoeden dat deze 
laatste vennootschap filiale of sub-filiale van de eerste is. De participatie kan 
daarbij zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, persoonlijk of door tussenpersonen 
worden aangehouden. 

Voor het bestaan van een filiale of sub-filiale is evenwel niet vereist dat een 
participatie in de betrokken vennootschap wordt aangehouden. In het nieuwe art. 
1 is tevens bepaald dat de feitelijke overheersing, uitgeoefend op grond van een al 
dan niet contractueel mechanisme, geldt als een weerlegbaar vermoeden voor het 
bestaan van een filiale of een sub-filiale. 

Tenslotte bepaalt art. 1 ook de situatie van een gemeenschappelijke dochteron
demerning. Indien een vennootschap door een of meer van de in art. 1, § 2 
bepaalde rniddelen onder controle staat van meerdere vennootschappen, die, te 
dien aanzien, in onderling overleg handelen, wordt zij beschouwd als een filiale 
of sub-filiale van ieder van deze vennootschappen. 

Deze definities van filiale en sub-filiale worden overgenomen in art. 2 van het 
K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening van de por
tefeuillemaatschappijen. Zij zijn niet volledig gelijklopend met de definities van 
filiale en sub-filiale in het K.B. van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondemerningen. Het lijdt geen twijfel dat deze definities 
geinspireerd werden door de voorstellen op Europees vlak inzake de harmonisatie 
van het vennootschapsrecht. Dit wordt overigens bevestigd in het Verslag aan de 
Koning bij het K.B. van 8 oktober 1976 en het K.B. van 29 november 1977 
alsmede in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp. Zo wordt in de 
definities grotendeels gebruik gemaakt van dezelfde criteria als bij de definitie 
van het be grip , ,afhankelijke ondememing'' in art. 6 van het gewijzigd voorstel 
van Verordening voor een statuut voor Europese Naamloze Vennootschappen 
(JJull. E.G., Suppl. 4/75), art. 2 van het voorstel voor een zevenge Richtlijn 
inzake de concemjaarrekening (Bull. E.G., Suppl.9/76) en art. 1 van het voor
ontwerp van Richtlijn tot harmonisatie van het concemrecht (Doc. Com. X11 
328/74). 

Nochtans zijn er een aantal belangrijke verschilpunten. Zo wordt in het K.B. van 
8 oktober 1976 o.m. als filiale of sub-filiale van een ondemerning aangemerkt 
elke andere ondemerning waarin eerstgenoemde, in rechte of in feite, een door
slaggevende invloed kan uitoefenen op de benoeming van tenrninste de helft van 
haar leiders. Dit element wordt in het voorstel voor een S.E. beschouwd als een 
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onweerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid en in het voorstel voor een ze
vende Richtlijn en het voorontwerp van Richtlijn tot harmonisatie van het con
cernrecht als een weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid. Indien de partici
paties tenminste de helft van het kapitaal van deze andere vennootschap ver
tegenwoordigen of indien de eraan verbonden stemrechten tenminste de helft 
vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan de gezamenlijk door deze 
laatste uitgegeven aandelen, wordt deze andere ondememing in beide Konin
klijke Besluiten alsmede in het wetsontwerp onweerlegbaar geacht een filiale of 
een sub-filiale van de eerstgenoemde te zijn. Een participatie ten belope van ten 
minste de helft van het kapitaal wordt in de drie Europese voorstellen beschouwd 
als een weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid terwijl de beschikking over 
meer dan de helft van de stemrechten in het voorstel voor een S.E. als een 
onweerlegbaar vermoeden en in de twee andere Europese voorstellen als een 
weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid wordt beschouwd. 

369. - INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN- Wat 
betreft de door de portefeuillemaatschappijen te verstrekken inlichtingen bij de 
toepassing van bet K.B. nr. 64 van 10 november 1967 gaat de Bankcommissie uit 
van dezelfde krachtlijnen als voor haar optreden betreffende de uitgifte van 
effecten bij toepassing van Titel II van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. 

Het gaat erom aan het publiek en aan de aandeelhouders de mogelijkheid te geven 
zich een correct oordeel te geven over de aard van de zaak waarin ze gei'nteres
seerd zijn en over de rechten verbondell. aan de effecten. Dit vereist een beschrij
ving van de hoofdactiviteit van de groep waartoe de portefeuillemaatschappij 
behoort alsmede van de filial en en sub-filialen die ervan afhangen met opgave van 
gegevens over hun activiteit, hun rendabiliteit en, zo mogelijk, hun vooruitzich
ten. Als leidraad voor de beoordeling van de jaarrekening en de verslagen die haar 
krachtens art. 4 van het K.B. moeten worden voorgelegd heeft de Bankcommissie 
op 10 januari 1972 een omzendbrief gestuurd aan de portefeuillemaatschappijen 
waarin de door deze vennootschappen te publiceren informatie wordt omschre
ven. In deze omzendbrief beveelt de Bankcommissie o.m. het opstellen van een 
geconsolideerde jaarrekening aan indien een belangrijk deel van de activiteit van 
de ingeschreven vennootschap wordt gevoerd doorfilialen of sub-filialen die voor 
ten minsten 50 % worden gecontroleerd. Ook dringt de bankcommissie aan op de 
publicatie van een communique wanneer er zich in de loop van het boekjaar 
belangrijke gebeurtenissen voordoen en vooral indien er bewegingen van een 
belangrijke omvang plaatshebben in de participaties van de portefeuille
maatschappijen of in die van hun filialen of sub-filialen. 

Indien de publicatie van een of andere inlichting van die aard is dat de por
tefeuillemaatschappij of een van haar filialen of sub-filialen er emstig door 
benadeeld zou kunnen worden, dan mag deze inlichting worden weggelaten op 
voorwaarde dat daardoor de algemene vergadering of het publiek niet wordt 
misleid. Anderzijds is de bekendmaking door de portefeuillemaatschappijen van 
de identiteit van hun voomaamste partners in hun filialen of sub-filialen niet 
langer meer verplicht, ook al beschouwt de Bankcommissie dit als wenselijk. 
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Eveneens in een omzendbrief aan de portefeuillemaatschappijen heeft de Bank
commissie de termijnen bepaald waarbinnen de haar krachtens art. 4 van het K.B. 
over te leggen documenten moeten worden toegestuurd. Alle documenten en 
verslagen die volgens art. 78 Venn.W. aan de aandeelhouders moeten worden 
gezonden of te hunner beschikking gehouden, moeten uiterlijk op dezelfde datum 
aan de Bankcommissie worden gezonden. De staat van de portefeuille moet 
binnen de maand na het einde van het boekjaar worden ingezonden en de 
wijzigingen aan de portefeuille per kalenderkwartaal voor zover de belangrijke 
wijzigingen haar intussen worden gesignaleerd (Bankcommissie, Jaarverslag 
1970-71, blz. 191; 1971-72, blz. 201 e.v.; 1972-73, blz. 192 e.v.). 

De Bankcommissie gaat na of deze documenten een volledig en correct beeld 
geven van de toestand van de portefeuillemaatschappij. Is dit niet het geval dan 

· stelt zi j de betrokken vennootschap hiervan in kennis en, als deze laatste daar geen 
rekening mee houdt, dan maakt de Commissie haar advies bekend. Ter voorko
ming van de bezwaren die inherent zijn aan de formulering en publicatie van een 
advies betreffende de rekeningen en verslagen die reeds definitief opgesteld zijn 
en misschien reeds verspreid zijn beveelt de Bankcommissie aan dat de por
tefeuillemaatschappijen haar deze documenten in ontwerp overleggen zodat zij 
haar tijdig opmerkingen kan maken. Tevens heeft zij voorgesteld niet te wachten 
tot het ogenblik waarop de documenten worden opgesteld om principiele pro
blemen te bespreken (Bankcommissie, Jaarverslag 1972-73, blz. 193; 1974-75, 
blz. 209 e.v.,; 1975-76, blz. 110 e.v.). 

370. - Art. 73 van de Wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de 
banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiele instellingen ver
leende aan de Koning de bevoegdheid om inzake de jaarrekening van de por
tefeuillemaatschappijen reglementerend op te treden. Dit geschiedde met het 
K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening van de por
tefeuillemaatschappijen. Dit Besluit maakt het K.B. van 8 oktober 1976 toepas
selijk op de portefeuillemaatschappijen mits enkele wijzigingen en aanvullingen. 

Voor de portefeuillemaatschappijen die geen eigen industriele activiteit vervul
len, maar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat in het aanhouden van participa
ties in een of meer Belgische of buitenlandse filialen, is in de bijlage bij het K.B. 
van 29 november 1977 voorzien in een facultatief derde schema voor de resul
tatenrekening. In tegenstelling tot de twee schema's voor de resultatenrekening 
voorzien in het K.B. van 8 oktober 1976 bevat dit derde schema geen onderver
deling in exploitatieresultaten, financiele en uitzonderlijke resultaten, dit om 
rekening te houden met de eigen financiele activiteit van de betrokken por
tefeuillemaatschappijen. Ret K.B. legt aan de portefeuillemaatschappijen tevens 
de verplichting op om naast hun eigenjaarrekening een geconsolideerde jaarreke
ning op te stellen en bekend te maken, bestaande uit een geconsolideerde balans, 
een geconsolideerde resultatenrekening en een toelichting waarin een aantal 
gegevens moeten worden opgenomen betreffende de vennootschappen die in de 
consolidatie werden opgenomen, alsmede de terzake aangewende criteria en de 
methoden voor het opstellen van de geconsolideerde rekening. De Bankcommis-
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sie mag de portefeuillemaatschappijen toelaten een andere vorm van groepreke
ning op te stellen en bekend te maken. Zij kan ook in speciale gevallen afwijkin
gen verlenen van de bepalingen van het besluit. Een en ander wordt gepreciseerd 
in het Verslag aan de Koning bij het Besluit. Wat de consolidering betreft wordt in 
het Verslag aan de Koning verwezen naar de regels vastgesteld door het Inter
nationaal Accounting Standard Committee, naar het voorstel voor een z~vende 
E.E.G.-Richtlijn met betrekking tot de concemjaarrekening alsmede naar de 
normen die op 30 juni 1976 door het Instituut der Bedrijfsrevisoren ten behoeve 
van zijn leden werden bepaald. De Bankcommissie zal hiermee rekening houden 
bij de toepassing van het K.B. 

371. - REVISORENVERSLAG- In een omzendbrief van 10 januari 1972 aan de 
revisoren van de portefeuillemaatschappijen heeft de Bankcommissie gepreci
seerd welke gegevens dienen te worden opgenomen in het verslag dat dezen haar 
krachtens art. 5 van het K.B. nr. 64 van 10 november 1967 moeten voorleggen. 
Ret verslag zelf moet uiterlijk vijftien dagen voor de algemene vergadering die de 
jaarrekening vaststelt aan de Banksommissie worden toegezonden. Ret toezicht 
van de revisor heeft tevens betrekking op de filialen en sub-filialen. De Bank
commissie heeft er evenwel geen bezwaar tegen dat de desbetreffende gegevens 
haar door de ingeschreven vennootschappen zelf worden toegestuurd op voor
waarde dat ze door de revisor als conform werden gecertificeerd (Bankcommis
sie, Jaarverslag 1971-72, biz. 203; 1972-73, biz. 193 e.v.). 

Om haar controle meer effectief te kunnen uitoefenen heeft de Bankcommissie de 
revisoren tevens verzocht voor het einde van het boekjaar een tussentijds verslag 
op te stellen. Aldus kan de Bankcommissie de inlichtingen en commentaren van 
de revisor beter benutten bij het voorafgaandelijk onderzoek van de rekeningen en 
verslagen van de portefeuillemaatschappij. In dit tussentijds verslag moeten de 
revisoren commentaar uitbrengen over de evolutie van de vennootschappen sinds 
het einde van het vorig boekjaar en tevens de diverse problemen beschrijven die 
zij bij de uitoefening van hun functie hebben ontmoet, voomamelijk inzake 
boekhoudkundige registratie, waarderingsmethoden, presentatie van de rekenin
gen, relaties met filialen en sub-filialen, interne controle en boekhoudkundige en 
financiele organisatie. Werd een geconsolideerde jaarrekening opgesteld dan 
moet tevens de structuur van de geconsolideerde groep worden beschreven 
alsmede de aangenomen consolideringsprincipes en de maatregelen die bij de 
geconsolideerde ondememingen werden getroffen met het oog op de consolidatie 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1975-76, blz. 111). 

372. - HET LEEGPOMPEN VAN EEN FILIALE- In haar jaarverslag van 1975-76 
maakt de Bankcommissie melding van een geval waar een portefeuille
maatschappij in het belang van de groep een aantal verplichtingen ten laste had 
gelegd van een van haar filialen waarbij de Uuridische) zelfstandigheid van deze 
laatste werd miskend en het eigen belang van haar aandeelhouders werd ge
schaad. De dominerende vennootschap had aan haar filiale een minderheidspar
ticipatie afgestaan in het kapitaal van een volkomen van haar afhankelijke 
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vennootschap tegen een ovemameprijs die aanmerkelijk boger lag dan normaal. 
Bovendien werden deze filiale een aantal kosten ten laste gelegd die buiten 
verhouding waren met de werkelijk geleverde prestaties en dit in bet voordeel van 
een andere vennootschap van de groep. Tenslotte werd voor fondsen die deze 
filiale in deposito had gegeven een interest verleend die niet aileen lager lag dan 
bet markttarief maar tevens lager dan de interest die normaal aan derden werd 
verleend. 

Teneinde de aandeelhouders van de filiale te beschermen heeft de Bankcommis
sie haar opmerkingen terzake toegestuurd aan de dominerende vennootschap en 
aan de beheerders en commissarissen van de filiale. Zij verzocht tevens de raad 
van be beer van de filiale v66r bet opstellen van de rekeningen en verslagen die aan 
de algemene vergadering moeten worden overgelegd opnieuw over de toestand te 
beraadslagen. Het optreden van de Bankcommissie leidde tot volgende resul
taten. De groep ging de verbintenis aan om de filiale schadeloos te stellen voor bet 
verschil tussen de prijs die deze voor de participatie had betaald en de lagere koers 
die zou worden vastgesteld bij de opneming in de beursnotering van de betrokken 
effecten. Indien de opneming in de notering niet kon verwezenlijkt worden 
zouden de effecten tegen de ovemameprijs worden teruggenomen. Deze verbin
tenis werd aan de algemene vergadering medegedeeld. De kosten die de filiale in 
bet voordeel van haar zustemennootschap waren ten laste gelegd werden tot hun 
juiste verhouding teruggebracht en wat de interesten betreft werd besloten aan de 
filiale in de toekomst de behandeling van de , ,meest begunstigde client'' toe te 
kennen. Tenslotte werd een herstructurering van de groep doorgevoerd teneinde 
aan de filiale en haar beheersorganen een daadwerkelijke beleidsautonomie te 
geven (Bankcommissie, Jaarverslag 1970-71, biz. 193 e.v.). 

In een ander geval werden door een portefeuillemaatschappij twee dochterven
nootschappen waarin deze in feite een overheersende positie bekleedde, aangezet 
in te tekenen op een kapitaalverhoging van een andere 100 % filiale onder 
voorwaarden die niet door de financiele toestand konden worden verantwoord. 
De kapitaalverhoging werd noodzakelijk gemaakt om de lening te kunnen afbe
talen die door deze 100 % filiale bij een bank was aangegaan om een participatie 
in een andere vennootschap te verwerven. De Bankcommissie was van oordeel 
dat de portefeuillemaatschappij ten onrechte de belangen van haar 100 % filiale 
had doen voorgaan op die van bet publiek waarmee ze in de twee vennootschap
pen die op de kapitaalverhoging hadden ingetekend verbonden was. 

De Bankcommissie vroeg en bekwam een her~tel van de door bet publiek geleden 
schade (Jaarverslag 1976-77, biz. 136). 

373. - PARTICIPATIESAANGEHOUDENDOORBANKEN-Art. 14vanhetK.B. nr. 185 
van 9 juli 1935legt aan de banken opgericht in de vorm van een kapitaalvennoot
schap bet verbod op om voor eigen rekening aandelen of deelnemingen te bezitten 
in handelsvennootschappen of vennootschappen opgericht in handelsvorm, an
dere dan banken. Door de Wet van 3 mei 1967 werd dit verbod versoepeld en 
werd de periode gedurende dewelke banken aandelen of deelnemingen met bet 
oog op de verkoop in portefeuille mogen houden van zes maanden op een jaar 
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gebracht met twee mogelijke verlengingen van een jaar, door de Banksommissie 
toe te staan (zie hierover, Smets, F.A., La loi du 3 mai 1967, modifiant le statut 
bancaire en Belgique, R. Banque, 1967, blz. 631 e.v.). 
De Bankcommissie is van oordeel dat art. 14 van openbare orde is en dat derhalve 
de vraag of een buitenlandse vennootschap al dan niet moet beschouwd worden 
als een vennootschap die een commercieel doel heeft of die opgericht is in 
handelsvorm moet beoordeeld worden naar Belgisch recht, ongeacht de door de 
buitenlandse wet aan deze vennootschap gegeven qualificatie (Bankcommissie, 
Jaarverslag 1972-73, blz. 33). 
Bij de toepassing van art. 14 houdt de Bankcommissie vooral rekening met de 
aard van de activiteit van de vennootschap waarin het nemen van een participatie 
werd overwogen alsmede de verhouding hiervan tot de door de banken uitgeoe
fende activiteit. Zo had zij geen bezwaar tegen de participatie door een of meer 
banken in vennootschappen waarvan de activiteit bestond in het doorgeven, per 
telecommunicatie, van intemationale betalingsorders en en van desbetreffende 
gegevens, het analyseren, het inzamelen en het verspreiden onder de vennoten 
van economische en financiele informatie, het adviseren inzale portefeuillebe
heer, het optimale gebruik van de door de informatica geboden mogelijkheden, de 
vereffening door de modemste middelen van verrichtingen op intemationaal 
verspreide effecten, de studie van de mogelijkheden tot samenwerking en con
centratie tussen ondememingen. 
Aan de andere kant oordeelde de Bankcommissie dat de participatie van een bank 
ineen vennootschap voor immobiliaire promotie-waarvan de activiteit geenenkel 
verband had met het maatschappelijk doel van de bank, niet kon worden verant
woord door het scheppen van nieuwe zakenrelaties (Bankcommissie, Jaarverslag 
1972-73, blz. 31). 
De Bankcommissie heeft een uitzondering gemaakt ten aanzien van participaties 
die op verzoek van de overheid van ontwikkelingslanden door banken aange
houden worden in vennootschappen aldaar wegens de geringe kapitaalfractie die 
door de participaties werd vertegenwoordigd en de minieme omvang daarvan in 
verhouding tot het eigen vermogen van de bank (a.w., blz. 33). 
Door de Wet van 3 mei 1967 werd tevens het voorheen bestaande verbod voor de 
banken om obligaties in portefeuille te houden opgeheven. Gaat het om con
verteerbare obligaties en converteert de bank deze obligaties, dan geldt evenwel 
het verbod van art. 14. 
De vraag is gesteld of een bank die voornemens is over te gaan tot de realisatie van 
converteerbare obligaties die ze in portefeuille houdt, de obligaties v66r de 
conversie moet vervreemden of daarentegen de obligaties mag converteren en 
daarna de aandelen verzilveren. In een geval waar om marktechnische redenen 
een aanzienlijk verschil bestond tussen de realisatiewaarde van de obligaties en 
die van de door conversie te verkrijgen aandelen oordeelde de Bankcommissie dat 
omwille van de bijzondere omstandigheden de betrokken bank de obligaties 
mocht converteren voor zover dit slechts een modaliteit was van een rechtstreekse 
verkoop van de obligaties en de markt voldoende ruim was om een snelle 
realisatie te verzekeren (Bankcommissie, Jaarverslag 1969-70, blz. 34). 
Ret verbod om aandelen of participaties te bezitten in handelsvennootschappen of 
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vennootschappen met handelsvorm is niet van toepassing op aandelen en partici
paties in het kapitaal van kredietinstellingen die door een bijzondere wet werden 
opgericht. Met deze laatste werden door de wet van 2 april1962 gelijkgesteld de 
Nationale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke Investeringsmaatschap
pijen. De Bankcommissie was van oordeel dat deze uitzondering kon worden 
uitgebreid tot een vennootschap die werd opgericht op initiatiefvan de N.I.M. en 
waarin deze laatste een belangrijke participatie bezat overeenkomstig de 
doelstellingen vastgesteld in haar organieke wet (Bankcommissie, Jaarverslag 
1970-71, blz. 34). 

DeB ankcommissie achtte ook niet strijdig met de geest van art. 14, de participatie 
door een bank in twee kleine N. V. 's erkend voor het verlenen van hypothecaire 
leningen met het oog op de aankoop en het bouwen van sociale woningen en 
gecontroleerd door de A.S.L.K. De betrokken vennootschappen streefden geen 
handelsdoel na en waren dus niet blootgesteld aan de daarmee gepaard gaande 
risico's (Bankcommissie, Jaarverslag 1971-72, blz. 45). 

De door de Wet van 3 mei 1967 ingeluide versoepeling van het verbod opgelegd 
aan banken om paricipaties aan te houden werd verdergezet door de Wet van 30 
juni 1975 met betrekking tot het statuut van de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiele instellingen. Voortaan kunnen banken ook aandelen 
en deelneiningen bezitten in private spaarkassen, zoals ook omgekeerd het geval 
is. Bovendien mogen de banken ook aandelen verwerven in vennotschappen 
andere dan private of publieke kredietinstellingen, binnen de grenzen die zullen 
worden gesteld door een op advies van de Bankcommissie te treffen koninklijk 
besluit. 
De Bankcommissie mag in uitzonderlijke gevallen afwijkingen verlenen onder 
meer om de instellingen de mogelijkheid te bieden bankverrichtingen te voeren 
via een gepersonifieerd departement of een filiale, die aan verscheidene ban
kinstellingen gemeenschappelijk is, eerder dan in het kader van de bank zelf. Van 
deze bevoegdheid heeft de Bankcommissie reeds gebruik gemaakt om participa
ties toe te staan in vennootschappen waarvan de activiteit rechtstreeks in het 
verlengde lag van de normale bankactiviteiten, o.m. in beheersvennootschappen 
en gemeenschappelijke beleggingsfondsen, in een vennootschap voor uitgifte van 
vastgoedcertificaten en in een renteringbedrijf (Bankcominissie, Jaarverslag 
1974-75, blz. 18; 1975-76, blz. 34;- zie ook Cousy, H., De wet van 30 juni 
1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde 
andere financieleinstellingen,R. W., 1975-76, kol. 1387 e.v. ;-Roeges, L., De 
hervorming van de bankwetgeving in Belgie, Bank en Effectenbedrijf, 1976, nr. 
195, blz. 420 e.v.). 

Tenslotte weze nog vermeld dat de wet van 30 juni 1975 aan de Bankcommissie 
de bevoegdheid verleent om reglementerend op te treden t.a.v. de inlichtingen 
door de banken te verstrekken over de samenstelling en de evolutie van hun 
portefeuille, de aard van de inlichtingen waarover de banken moeten beshikken 
betreffende vennootschappen waarin zij paricipaties willen nemen of aanhouden 
en de grenzen met betrekking tot de verbintenissen en risico's die de banken 
dragen uit hoof de van hun affiliatierelaties. 
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AFDELING 3 

FUSIE 

374. - TOEZICHTVANDEBANKCOMMISSIE-Fusie van vennootschappen is wette
Iijk niet onderworpen aan het toezicht van de Bankcommissie, zeifs wanneer de 
betrokken vennootschappen een pubiiek beroep hebben gedaan op het spaarwe
zen. Een verplichting aan de Bankcommissie een dossier over te Ieggen zai eerst 
ontstaan wanneer, als gevoig van de tot stand gekomen fusie, effecten worden 
uitgegeven waarvan de opneming in de beursnotering wordt gevraagd (art. 26, 
tweede lid K.B. nr. 185 van 9 juli 1935). 

Aangezien de Bankcommissie te dier geiegenheid de fusie zoals zij piaats gevon
den heeft, zai kunnen beoordeien, is het traditie geworden dat de beianghebbende 
vennootschappen van te voren met de Bankcommissie overleg piegen omtrent de 
overwogen fusie. Dit heeft haar de geiegenheid gegeven om aanbevelingen te 
formuieren zowei wat betreft de grond van de zaak ais wat betreft de informatie 
die aan de aandeeihouders dient te worden verstrekt (Bankcommissie, Jaarvers
lag, 1972-73, biz. 146). 

375. - BETEKENISVANHETNiillLOBSTATVANDEBANKCOMMISSIE-Biijkens art. 30 
vanhetK.B. nr. 185 van 9 juli 1935 mag geenenkeie vermeiding geschieden van 
de tussenkomst van de Bankcommissie in de pubiiciteit of andere bescheiden 
m.b.t. de openbare uitgiften. 

Deze bepaling beiet rtiet dat in een geschii betreffende de geidigheid van een 
besiuit tot fusie door opsiorping een beroep gedaan wordt op het ontbreken van 
bezwaren vanwege de Bankcommissie aan weike het project (onverplicht) was 
overgeiegd. 

In een vonnis werd tot tweemaai toe de nadruk geiegd op het achterwege biijven 
van bezwaren vanwege de Bankcommissie (Kh. Brussei, 6 juni 1977, R.P.S., 
1977, nr. 5952, biz. 202, inz. op biz. 204 en biz. 211). 

Hierin kon zeker een goed argument geput worden om aan te nemen dat het 
betw~ste besiuit tot fusie niet kenneiijk onredelijk was, inzonderheid m.b.t. de 
ruilverhouding tussen de aandeien van de opgesiorpte en van de opsiorpende 
vennootschap. 

376. - VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BEHEER EN VAN DE BEDRIJFSREVISOREN -
M. b. t. de informatie van de aandeeihouders, geidt voigens de Bankcommissie ais 
eerste verplichting voor de beheerders dat zij de beide vergaderingen die tot de 
fusie zullen moeten besiuiten volledig informeren zodat deze zich met volledige 
kennis van zaken kunnen uitspreken. 

Daarom moet elke raad van beheer aan de vergadering een gedetailleerd en 
omstandig versiag voorieggen waarin de wenseiijkheid van de voorgesteide fusie 
wordt uiteengezet, de patrimoniaie toestand der fusionerende vennootschappen 
wordt beschreven, de aangenomen waarderingsmethodes worden vermeid ais
mede de resuitaten waartoe deze Ieiden, en de gevoigen van de fusie voor de 
aandeeihouders worden belicht. 

958 



~- I-, -~.:____---~~-_--:_L ,----~------

De keuze van de criteria die voor het bepalen van de ruilverhoudingen worden 
aangewend en de toepassingsmodaliteiten (gemiddelden, wegingsvoeten ... ) 
moeten concreet worden gemotiveerd. Zo zal eventueel vermeld moeten worden 
waarom andere criteria niet in aanmerking worden genomen of waarom het niet 
mogelijk was voor de betrokken vennootschappen identieke of gelijklopende 
waarderingsmethodes te gebruiken. Zijn de gegevens die op de agenda van de 
vergadering voorkomen niet voldoende expliciet, dan moeten bijkomende aan
wijzingen worden verstrekt over de gevolgen van de fusie in de rekeningen van de 
opslorpende vennootschap. De Bankcommissie beveelt tevens het opmaken, 
zeifs pro forma, aan van rekeningen na fusie. Indien de uiteindelijke ruilverhou
ding voortvloeit uit een giobale onderhandeling tussen de raden van beheer of de 
betrokken parijen, dan moet in de verslagen tevens worden vermeldin weike mate 
deze afwijkt van de resultaten op basis van de toepassing van de reievante criteria 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1972-73, biz. 146 e.v.). · 

De algemene vergadering van de opslorpende vennootschap beschikt volgens de 
wet over een door een bedrijfsrevisor opgesteid versiag (art. 34, tweede lid 
Venn.W.). Zuik verslag is niet wettelijk verplicht voor de opgesiorpte ven
nootschap. Toch heeft de Bankcommissie het opmaken hiervan systematisch 
aanbevoien (Jaarverslag, 1966, biz. 140; vgl. overzicht, T.P.R., 1967, blz, biz. 
766, randnr. 259; -Jaarverslag 1972-73, biz. 147). 

In het uitbrengen van een uitvoerig rapport door de twee raden van beheer en een 
dubbele revisorale interventie is eveneens voorzien in art. 5 van het voorstei voor 
een E. E.G .-Richtlijn inzake de fusies van naamloze vennootschappen (PuOl. EG. 
nr. C 89/20 van 14 juli 1970; - vgl. hierover: Sanders, P., H et antwerp Derde 
Richtlijn, T.V. V.S. 1972, biz. 346 e. v. ; -Van Ommeslaghe, P., La proposition 
de troisieme directive sur l' harmonisation des fusions de socihes anonymes. in: 
,Quo vadis ius societatum ?" Feestbundel P. Sanders, blz. 123 e.v.). 

377, - VERSLAGEN VAN DE COMMISSARISSEN-REVISOREN - In een geval waarin, 
conform aan de aanbevelingen van de Bankcommissie, verslagen van commissa
rissen-revisoren waren opgemaakt zowel aan de zijde van de opgesiorpte ais van 
de opsiorpende vennootschappen, was aan de bedrijfsrevisoren verweten dat zij 
in hun rapport verzuimd hadden concrete gegevens te verschaffen omtrent het 
vermogen van de twee betrokken vennootschappen. 
De rechtbank besliste dat de rapporten zulke gegevens niet moesten bevatten maar 
wel, wat gedaan was, een beschrijving van de methoden van schatting die in de 
uitvoerige verslagen van de raden van beheer waren toegepast (Kh. Brussel, 6 
juni 1977,R.P.S., 1977, nr. 5952, biz. 202, inz. op biz. 211). 

378. - FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN MET EEN VERSCHILLEND DOEL - Meestal 
wordt, ook na de invoeging van art. 70 bis Venn.W. bij de wetswijziging van 
1958, als een van de vereisten voor de fusie gesteld dat de beide vennootschappen 
een identiek doel hebben (zie o.m. Raucq, A., Socihes anonymes in: Rep.Not. 
XII, III, nr. 420, blz. 306). Toch moeten in die opvatting nuances vastgesteld 
worden die niet onbeiangrijk zijn. 
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Nu eens wordt een volledige identiteit van het doel van de betrokken ven
nootschappen vereist (Renauld, J. G., Les fusions de societes en droit beige, 
R.Dr. Int. Comp., 1954, n° special blz. 186). 

Een andere maal moet het voldoende zijn dat tussen het doel van de fusionerende 
vennootschappen een nauw verb and bestaat (Renauld, J. G. , Les fusions de 
societes en droit beige. Rapports belges au VI Congres de Droit Compare. 
Brussel [1962] blz. 219). 

Elders ifugeschreven dat vennootschappen met een complementair doel voor 
fusie in aanmerking komen (Renauld, J. G., Les fusions de societes en droit beige. 
Rapports au colloque international de droit europeen. Brussel [1962] blz. 56;
vgl. ook Raucq, a., t.a.p. ). 

Deze laatste opvatting verdient zeker de voorkeur. Sedert de wetswijziging van 
1973 omvat de bevoegdheid van de raad van beheer en van de zaakvoerders alle 
handelingen die nuttig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de 
vennootschap (art. 54, eerste lid en art. 130, eerste lid VennW.). Binnen haar 
eigen werkterrein, m. n. bij de beraadslaging over een voorgestelde fusie, heeft de 
algemene vergadering vanzelfsprekend dezelfde armslag. Zodra de toevoeging 
van de activiteit van de op te slorpen vennootschap, nuttig of dienstig is tot het 
verwezenlijken van het doel van de vennootschap die de hele onderneming zal 
voortzetten, is zulke opslorping geen doeloverschrijdende handeling en moeten 
de vereisten van art. 70 bis omtrent de doelwijziging niet worden nageleefd. 

Dit-zou echter wel vereist zijn wanneer het doel van de-fusionerende ven
nootschappen werkelijk verschillend is. Zo nam de Bankcommissie kennis van 
een ongewone fusie tussen een vennootschap waarvan de activiteit hoofdzakelijk 
van industriele aard was, en een andere die tot doel had de exploitatie van 
immobilien en een effectenportefeuille. Volgens de Bankcommissie moet in zulk 
geval de opslorpende vennootschap v66r de fusie haar doel wijzigen volgens art. 
70 bis Venn. W., zodat de activiteit van de opslorpende vennootschap begrepen 
ligt in haar eigen statutair doel (Jaarverslag, 1969-70, blz. 167). 

Volgens die opvatting zou aileen in de opslorpende vennootschap aanleiding 
bestaan tot wijziging van het doel ( aldus ook Vanistendael, F., De be lasting en de 
fusie van vennootschappen, nr. 75, blz. 38). Er moet echter aangenomen worden 
dat de aandeelhouders van de op te slorpen vennootschap niet door gewone 
statutenwijziging aandeelhouders kunnen worden van een vennootschap met een 
totaal verschillend doel. Ook in die vennootschap moet art. 70 bis Venn.W. 
derhalve nageleefd worden. 

Tot wijziging van het doel kan tegelijkertijd besloten worden als tot de fusie 
indien daarbij de vereisten van art. 70 bis Venn. W., ingevoegd bij de wetswijzi
ging van 1958 worden nageleefd (Vanistendael, F., a.w., nrs. 74 e.v., biz. 37 
e.v.). 

De vraag kan gesteld worden of deze oplossingen onveranderd gelden na de 
wetswijziging van 1973 omtrent de doeloverschrijdende handelingen (art. 63 bis 
en art. 130 laatste lid Venn.W.). 

Deze vraag moet bevestigd w.orden beantwoord. Weliswaar heeft sedert die 
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wetswijziging het statuair doel, - de beperking van het werkterrein van de 
vennootschap, - in beginsel geen betekenis voor de exteme geldigheid van de 
rechtshandelingen. In de interne vennootschappelijke rechtsbetrekking moet de 
statuaire doelbepaling geeerbiedigd worden tenzij art. 70 bis Venn. W. toegepast 
wordt. 

Een met het doel strijdig (fusie-) besluit kan op verzoek van de rninderheidsaan
deelhouders van de betrokken vennootschappen nietig verklaard worden. 

379. - RECHTSTREEKSE TOEKENNING VAN DE AANDELEN VAN DE OPSLORPENDE VEN

NOOTSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP- Bij fusie 
kan zoals reeds gezegd is nuttig gebruik gemaakt worden van de rechtsfiguur van 
de inbreng ten behoeve van een derde volgens art. 1121 B.W. (Cass., 7 februari 
1975, zie hoven nr. 3). 

Wanneer het orgaan van vertegenwoordiging van de op te slorpen vennootschap 
bij de inbreng van het vennootschapsvermogen in de ovememende vennootschap 
bij haar oprichting of kapitaalverhoging bedingt dat de aandelen rechtstreeks 
toekomen aan de vennoten van de opgeslorpte vennootschap en die rechtstreekse 
toebedeling in laatst genoemde akte wordt vastgesteld, wordt de fusie volledig 
gerealiseerd. 
Meteen is het probleem voorkomen dat zou kunnen ontstaan wanneer de opslor
pende vennootschap of de nieuw opgerichte vennootschap een P.V.B.A. is 
waarin blijkens art. 119 Venn. W. geen rechtspersonen als vennoot mogen deel
nemen (zie daaromtrent T.P.R., 1967, blz. 720, randnrs. 179 e.v.). 

380. - OVERGANG VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN DE OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP 

- Eens te meer werd beslist dat bij fusie de overgang van de schuldvorderingen 
van de opgeslorpte vennootschap tegenstelbaar is aan haar schuldenaars als 
gevolg van de openbaarmaking van de fusie-akte, zonder vervulling van een van 
de door art. 1690 B.W. bepaalde formaliteiten (Antwerpen, 6mei 1975,B.R.H., 
1976, blz. 43;R.P.S., 1976, nr.5917, blz. 206;-vgl. T.P.R., 1964, blz. 228, 
randnr. 204). 

381. - OVERNEMING VAN HET VERMOGEN VAN EEN VENNOOTSCHAP DOOR EEN ANDERE 

DIE REEDS ALLE AANDELEN IN EERSTGENOEMDE BEZIT - Om het hier te behandelen 
probleemjuist te situeren moet een voorafgaande opmerking gemaakt worden. In 
een nabije toekomst, nl. bij de inwerking treding van art. 5 van de Tweede 
E.E.G.-Richtlijn van 13 december 1976 is de vennootschap waarvan alle aande
len in een hand verenigd zijn niet van rechtswege ontbonden maar kan zij 
ontbonden worden door besluit van haar enige aandeelhouder. De Richtlijn is 
aileen op de N. V. toepasselijk, maar verwacht wordt dat de toepassingssfeer van 
deze regel ook op andere vennootschapsvormen zal uitgebreid worden door. de 
aanpassingswet. 

In het thans geldende recht is de eenhoofdig geworden vennootschap van rechts
wege ontbonden maar bestaat zij als rechtspersoon verder voor haar vereffening 
overeenkomstig art. 178 Venn.W. (zie boven nr. 309). In geval van ontbinding 
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van de vennootschap na vereniging van al haar aandelen in een hand (van 
rechtswege in het geldende recht, door besluit van de enige aandeelhouder in het 
komend recht) blijft de ontbonden eenhoofdige vennootschap als rechtspersoon 
bestaan voor haar vereffening (art. 178 Venn.W.;- zie vorig overzichtT.P.R., 
1964, blz. 219 en 200; T.P.R., 1967, blz. 749 e.v.;- zie boven nr. 319). 

De ontbonden vennootschap kane.ffectiefvereffend worden volgens de art. 184 en 
185 Venn.W. 
Maar het is zoals bekend ook mogemijk dat om de sluiting van de vereffening te 
bespoedigen op een tijdstip dat nog schulden van de ontbonden vennootschap niet 
betaald zijn, de enige aandeelhouder, mits dat zonder bedrog geschiedt, verklaart 
dat hij het gehele actief heeft.overgenomen en dat hij voor haar passief instaat. In 
dat geval houdt de vereffende vennootschap op als rechtspersoon te bestaan in de 
zin van art. 178 Venn. W. maar blijft zij een enkel passieve rechtspersoon in de zin 
van art. 194 tot dat de daarin bepaalde verjaringstermijn van vijf jaar verstreken is 
(zieCass., 22maart 1962,T.P.R., 1964, blz. 225 e.v. ;T.P.R., 1967, blz. 763). 
Deze mogelijkheid bestaat zowel wanneer de enige aandeelhouder een natuurlijke 
persoon is als wanneer die een rechtspersoon is. 
Mogelijk is dat de enige aandeelhouder zich bij de sluiting van de vereffening niet 
verder tot betaling van de schulden van de ontbonden vennootschap verbindt dan 
binnen de omvang van het actief dat hij verkregen heeft. W anneer de enige 
aandeelhouder het vermogen van de ontbonden vennootschap verkregen heeft 
anders dan door fusie, m.n. door de sluiting van de vereffening is hij geen 
rechtverkrijgende onder algemene titel en kan hij persoonlijk slechts gehouden 
zijn tot nakoming van haar verbintenissen in de mate waarin hij zich daartoe 
verbonden heeft (Cass., 17 juni 1965, zie·hierover T.P.R., 1967, blz. 762) 
onverminderd zijn persoonlijke aansprakelijkheid als vereffenaar volgens art. 
186 Venn.W. 

382. - Dit is echter anders bij de fusie door ovememing van een vennootschap 
door een andere vennootschap die al de aandelen van eerstgenoemde verkregen 
had. Fusie betekent opvolging onder algemene titel zodat de opslorpende ven
nootschap gehouden is tot betaling van het gehele passief zonder beperking tot de 
omvang van het overgenomen actief (zie volgend randnr.). 
Of de ovememing door een gewone sluiting van vereffening gerealiseerd wordt, 
dan wel door een fusie, hangt in het thans geldende recht af van de inhoud van de 
akte waarbij de ovememende vennootschap als enige aandeelhouder van de 
ontbonden vennootschap haar vereffening sluit, m.n. van haar wilsverklaring 
voor het hele passief op onbeperkte wijze in te staan. Heeft de ovememende 
vennootschap zulks verklaard dan moet deze verrichting gelijk gesteld worden 
met een werkelijke fusie. 
Deze vraag werd behandeld in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 12 
februari 1965 (R.P.S., 1968, nr. 5448, biz. 244, met noot J. Tulkens). Volgens 
deze uitspraak zou de ovememende vennootschap niet onbeperkt tot het passief 
gehouden zijn zoals na ovememing bij fusie omdat zij haar kapitaal niet verhoogd 
had. Tot een kapitaalverhoging bestaat echter uiteraard geen aanleiding wanneer 
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de ovememende vennootschap reeds aile aandelen verkregen had van de ven
nootschap waarvan zij het vermogen ovemeemt. Die aandelen gaan ten gevolge 
van de ovememing teniet (aldus terecht, Van Ryn-Van Ommeslaghe, 
R.Crit.J.B., 1973, blz. 549 e.v., randnr. 79). 

Deze gelijkstelling met een fusie van de ovememing door de vennootschap die de 
enige aandeelhouder is van de van de vennootschap waarvan alle activa en pas siva 
overgenoman worden is uitdrukkelijk bepaald in art. 20 van het voorstel voor een 
derde E.E.G.-Richtlijn betreffende de fusies van de N.V.'s. 

Met de aangehaalde auteurs mag die oplossing reeds aangenomen worden in het 
geldende recht. Weliswaar zijn daartegen argumenten aangevoerd, m.n. dat de 
fusie een contract zou onderstellen (zie o .m. Baugniet, J. ,La fusion de societes en 
droit belge, R.P.Not.B., 1961, blz. 305;- Raucq, A., Societes anonymes, 
Rep.Not., Tome III, Livre III, nr. 415, blz. 304). 

Er valt niet in te zien hoe de raden van beheer van de twee betrokken ven
nootschappen tot zodanige overeenkomst zouden bevoegd zijn. 

De raden van beheer kunnen slechts beginselafspraken maken waarbij ovt?r
eenstemmende fusieprojecten worden opgemaakt die aan de onderscheiden 
buitengewone algemene vergaderingen zullen overgelegd worden. De fusie 
wordt gerealiseerd door de rechtshandeling van ieder der betrokken ven
nootschappen afzonderlijk, nl. het besluit van statutenwijziging met het oog op de 
fusie, gevolgd door inbreng en kapitaalverhoging (VanRyn, I, eerste druk, nr. 
855, blz. 509). 

Zijn de aandelen van de op te slorpen vennootschap reeds verenigd in handen van 
de ovememende vennootschap dan wordt het besluit tot fusie genomen door deze 
vennootschap die de enige aandeelhouder is van de op te slorpen vennootschap 
(vgl. Vanistendael, F., a.w., nr. 44). In het huidige recht is dit een besluit van 
sluiting van de vereffening van de van rechtswege ontbonden vennootschap. Na 
de in werkingtreding van art. 5 van de tweede E.E.G.-Richtlijn van 13 december 
1976 zal dit besluit voorafgegaan worden door een besluit van vervroegde 
ontbinding. 

Tot kapitaalverhoging in de ovememende vennootschap met uitgifte van aande
len bestaat uiteraard geen aanleiding aangezien de ovememende vennootschap 
reeds eigenaar was van alle aandelen van de ontbonden vennootschap die als 
gevolg van de fusie ophoudt een actieve rechtspersoon te zijn. De aandelen van 
laatstgenoemde vennootschap worden vernietigd, wat overigens gedaan werd in 
het geval dat door het besproken arrest is be.slecht. 

Een ander vraag was of de akte van sluiting van de vereffening de wilsverklaring 
vanwege de ovememende vennootschap inhield voor het gehele passief in te 
staan. Dat zulke akte aanleiding kan geven tot interpretatie is in gegeven omstan
digheden mogelijk (zie bv. de akte vermeld in Cass., 17 juni 1965, t.a.p.). 
In het onderhavige geval echter was zonder enige dubbelzinnigheid in de akte 
vermeld dat het gehele vermogen was overgenomen, wat betekent het gezamen
lijk actief en passief. 
Er valt niet in te zien op welke gronden het besproken arrest een schuldvordering 
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ten laste van ontbonden vennootschap kon uitsluiten uit bet overgenomen passief, 
onder voorwendsel dat zij niet uit de boekhouding van de overgenomen ven
nootschap bleek. 
Inderdaad, gesteld dat bet gehele passief overgenomen was, dan kan een onre
gelmatigheid in de boekhouding van de overgenomen vennootschap geen afbreuk 
doen aan de verplichting van de overnemende vennootschap de ook niet geboekte 
schulden te betalen (aldus ook terecht, Van Ryn-Van Ommeslaghe, t.a.p.). 

383. - DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ALS RECHTVERKRIJGENDE ONDER ALGEMENE 

TITEL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP(PEN) - Het Hof van Cassatie nam aan 
dat de overnemende vennootschap de rechtverkrijgende onder algemene titel is 
van de bij fusie opgeslorpte vennootschap waarvan zij alle a~tiva en passiva 
verkregen heeft. Daaruit mocht echter niet afgeleid worden dat zij, in tegenstel
ling tot de erfgenamen van de overledene volgens art. 877 B. W., zu kunnen 
beschouwd worden alsof zij de persoonlijkheid van de opgeslorpte vennootschap 
voortzet. Op grond van die redengeving werd beslist dat bet uitvoerbaar kohier 
van de aanslag die uitsluitend ten laste en ten name van de opgeslorpte ven
nootschap was gevestigd geen uitvoerbare titel was tegen de opslorpende ven
nootschap (Cass., 30 april1970, R. W., 1970-71, 605; Pas., 1970, I, 749;- in 
dezelfde zin: VanHoutte, J., L'apport en societe de l'avoir total ou partiel d'une 
societe en liquidation. R.P.S., 1935, nr. 3420, blz. 23). Opmerking verdient dat 
dit arrest alleen uitspraak deed over de uitvoerbaarheid van de titel. Niet betwist 
was dat de ovememende vennootschap tot betaling van de belastingschuHI va:n de 
overgenomen vennootschap gehouden was (zie de noot in Pas., 1970, I, 750). 

Het arrest is van belang voor zover bet de opvatting bijtreedt dat de ovememende 
vennootschap de rechtverkrijgende is onder algemene titel van de overgenomen 
vennootschap (aldus Fredericq, L., Traite, V, nr. 743, b, blz. 1036- VanRyn, 
eerste druk, I, nr. 857, blz. 510; -Anders Renauld, J.G. ,Lesfusions de societe 
endroitbelge. Rapports belges au VIe Congresint. Dr. Comp. (1962), blz. 218). 

Dit betekent m.n. dat na fusie de ovememende vennootschap, zonder beperking 
tot bet door haar verkregen actief, gehouden is tot nakoming van de verbintenis
sen van de overgenomen vennootschap' (art. 1122 B.W.). Ditis niethet geval bij 
verkrijging anders dan door fusie door een natuurlijke persoon of door een 
rechtspersoon, van bet vermogen van een ontbonden vennootschap (zie vorig 
overzicht T.P.R., 1967, blz. 762 e.v., randnr. 254 en boven nr. 331). Deze 
belangrijke regel dat de ovememende vennootschap rechtverkrijgende onder 
algemene titel is van de overgenomen vennootschap wordt verder uitgewerkt in 
art. 15 van bet voorstel voor een derde E.E.G.-Richtlijn betreffende fusies van 
N.Y.'s. 

384. - CONCENTRATIE VAN BANKEN- Krachtens art. 4 van bet K.B. nr. 185 is 
elke bankfusie op straffe van nietigheid aan een voorafgaande machtiging van de 
Bankcommissie onderworpen. De Bankcommissie houdt bier ook rekening met 
andere procedes die, in hun economische gevolgen gelijk staan met een fusie, 
zoals bet verwerven of de cessie van een belangrijke participatie in bet kapitaal 
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van een bank, de gehele of gedeeltelijke overdracht van bankactiviteiten en de 
inbreng van een activiteitsbranche met die aard. De Bankcomrnissie is van 
oordeel dat het daarbij zonder belang is dat de tegenprestatie bestaat uit maat
schappelijke rechten of dat de verrichting plaats heeft tijdens het leven van de 
vennootschap of in het raam van of me~ het oog op een ontbinding en vereffening 
(Bankcommissie, Jaarverslag 1971-72, blz. 20). 

HOOFDSTUK XII 

VREEMDE VENNOOTSCHAPPEN 

385. - ERKENNING VAN BUITENLANDSE EENMANSVENNOOTSCHAPPEN - Er werd op
nieuw beslist dat een buitenlandse eenmansvennootschap, nl. een Liechtensteinse 
Anstalt waarvan het doel een handelsondememing is, niet erkend kan worden bij 
afwijking van art. 196 Venn.W. omdat de eenmansvennootschap strijdig is met 
de Belgische intemationale openbare orde. Dientengevolge kan zodanige ven
nootschap niet in rechte optreden in Belgit! (Brussel, 29 januari 1975, R.W., 
1975-76, kol. 424; T.Not., 1975, nlz. 119;R.P.S., 1975, nr. 5836, blz. 91;
bevestigd vonnis: Rb. Mechelen, 13 juni 1972, R.P.S., 1976, nr. 5888, biz. 75; 
- zie ook: Rb. Mechelen, Beslagrechter, 18 maart 1977; R.P.S., 1977, nr. 
5955, blz. 225)(45). 

Deze uitspraken liggen in de lijn van ~en arrest van het Hof van Cassatie van 5 
januari 1911 (Pas., 1911, I, blz. 68), dat in recentere literatuur als een afwijkend 
curiosum werd bestempeld (Van Heeke, G., Erkenning, zetelverplaatsing en 
fusie in: Europees vennootschapsrecht, Leuven (1968), blz. 151;- vgl. ook: 
Van den Heuvel, H., Vennootschappen waarvan de aandelen in een hand zijn in 
het internationale privaatrecht, T.V. V.S., 1961-62, blz. 207). 

De uitspraak dat een eenmansvennootschap slechts om die reden strijdig is met de 
openbare orde in de zin van het intemationale privaatrecht, is achterhaald door 
art. 9 van het Europees verdrag van 29 februari 1968, goedgekeurd bij de wet van 
17 juli 1970. 

Weliswaar is dit verdrag nog niet in werking getreden. Maar door zijn 
goedkeuring aan het gesloten verdrag te hechten heeft de Belgische wetgever een 
duidelijke uitspraak gedaan: de eenmansvennootschap is als zodanig niet langer 
meer strijdig met de internationale openbare orde (vgl. 't Kint, J., en Hislaire, 
P.J., La constitution d'une societe d'une personne et l'ordre public international 
Belge. R.P.S., 1976, nr. 5887, blz. 74). 
Het in art. 9 van genoemd verdrag gemaakte voorbehoud , ,niet slechts om die 
reden" is belangrijk. De buitenlandse eenmansvennootschap kan op andere 

(45) Ter zake ging het over een Lichtensteinse Anstalt d.i. een ledenloze rechtspersoon. 
In de aangehaalde uitspraak "is niet onderzocht of deze rechtspersoon als een stichting moest be
schouwd worden, en dus ook niet welke de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. 
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gronden strijqig zijn met de openbare orde in de zin van het I.P .R. m.n. om reden 
van simulatie of van wetsontduiking (vgl. Duits Bundesgerichtshof, 30 jan.1970, 
B,G.H.Z., 1970, blz. 182)(46). 

386. - BETEKENING AAN GEKOZEN WOONPLAATS - Het Hof van Cassatie besliste 
dat, wanneer een vreemde vennootschap in haar eigen belang woonplaats geko
zen heeft in Belgie, uit art. 40, laatste lid Ger. W. voortvloeit dat de betekening op 
straffe van nietigheid aan die gekozen woonplaats moet gedaan worden. Daartoe 
is niet vereist dat de tegenpartij op wiens verzoek de betekening is gedaan met die 
keuze van woonplaats ingestemd· heeft; het is voldoende dat zij er kennis van 
droeg (Cass., 10 december 1971, R. W., 1971-72, kol. 1143; Pas., 1972, I, blz. 
3S6, met noot E.K.; -anders, het vernietigde arrest: Brussel, 14 januari 1970, 
Pas., 1970, II, blz. 86). 

387, - BIJKANTOOR OF BEDRIJFSZETEL IN BELGIE - Volgens de algemeen aan
vaarde opvatting heeft een vreemde vennootschap slechts dan een bedrijfszetel of 
bijkantoor in Belgie in de zin van art. 198 Venn. W. wanneer zij er beschikt over 
een ruimte waar zij op duurzame wijze haar bedrijvigheid uitoefent en waar zij 
vertegenwoordigd wordt door een of meer personen die haar aan derden kunnen 
verbinden(Kh. Brussel, 18dec, 1974,fJ.R.H., 1977, 71;-zievorigoverzicht; 
T.P.R., 1967, blz. 768, randnr. 261). Terecht is beslist dat niet als een door art. 
198 Venn. W. bedoeld bijkantoor kan beschouwd worden de woonplaats in Belgie 
van de afgevaardigde beheerder van een vreemde vennootschap (Arbrb. Brussel, 
19 december 1972, J.T., 1973, blz. 60; R.P.S., 1973, nr. S74S, blz. 110). 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen definieerde bij wijze van 
prejudiciele beschikking de ,filiaal" (bijkantoor), het agentschap of enige an
dere vestiging in de zin van art. S, so van het Europees Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelszaken. 
Deze bepaling is zeer onvolledig. I.v.m. de gestelde vraag legde het Hof slechts 
de nadruk op het bestanddeel van ondergeschiktheid aan de Ieiding en het toezicht 
van de hoofdzetel om te besluiten dat de persoon die krachtens een exclusivi
teitsovereenkomst volgens de wet van 27 juli 1961 handelt, wegens het ontbreken 
van zulke ondergeschiktheid, niet aan het hoofd staat van een bijkantoor in de zin 
van art. S, so van het Verdrag (Hof van Justitie, nr. 14/76 van 6 oktober 1976, 
J.T., 1976, biz. 739). 

388. - OPENBAARMAKING VAN AKTEN- Blijkens art. 198 Venn.W. moet de 
vreemde vennootschap die in Belgie een bedrijfszetel of bijkantoor vestigt haar 
oprichtingsakte in Belgie openbaarmaken. 

( 46) Sedert de datum waarop dit overzicht afgesloten was, besliste het Hof van Cassatie in dezelfde 
zin met vernietiging van het besproken Brusselse arrest (Cass., 13 januari 1978, R.W., 1977-78, 
1942, met noot B. van Bruy~tegem). 
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De wet eist de openbaarmaking van de oprichtingsakte. Aan die bepaling is niet 
voldaan door de openbaarmaking van een akte van statutenwijziging. Bij gebreke 
van openbaarmaking van de oprichtingsakte is iedere rechtsvordering van de 
vreemde vennootschap niet-ontvankelijk (Kh. Luik, 18 februari 1970, B.R.H., 
1970, blz. 480; R.P.S., 1971, nr. 5626, blz. 125). 

389. - Al de sancties die voor het verzuim van de openbaarmaking van de akte 
bepaald zijn, treffen de vreemde vennootschappen die art. 198 Venn.W. niet 
heeft nagekomen. Zulks geldt niet aileen voor het in art. 11 geregelde middel van 
niet ontvankelijkheid (zie vorig overzicht, T.P.R., 1967, blz. 768, randnr. 261). 

Ook is art. 10, § 4 Venn.W. van toepassing: de niet openbaargemaakte akte kan 
niet aan derden tegengeworpen worden tenzij de vennootschap bewijst dat die 
derden daarvan kennis droegen. 
Daaruit is afgeleid dat de vennoten hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van de 
verbintenissen die de vreemde vennootschap in haar bedrijfszetel in Belgie heeft 
aangegaan (Arbrb., 6 februari 1976, R.P.S., 1976, nr. 5923, blz. 233, met noot 
L. Dermine). 
De niet openbaargemaakte statutaire clausules waarbij van de vennootschap van 
gemeenrecht, d.i. de V.O.F., wordt afgeweken kunnen niet aan derden tegenge
worpen worden (vgl. Ronse, J., De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 66, blz. 
33 e.v.;- Simont, L.,La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 26, 
randnr. 26). 
M.b.t. de openbaarmaking in Belgie van de jaarrekeningen van vreemde ven
nootschappen volgens art. 198 Venn. W., zie boven nr. 235. 

390. - PLAATSELIJK BEVOEGDE RECHTBANK VAN HET BIJKANTOOR - Algemeen 
wordt aangenomen dat vreemde vennootschappen woonplaats kiezen in hun in 
Belgie gelegen bijkantoor of bedrijfszetel. Daaruit volgt dat de Belgische rechter 
van de plaats waar dit bijkantoor gelegen is bevoegd kan zijn. Terecht is beslist bij 
toepassing van art. 52, 2°. Bevoegdheidswet 1876 waaraan thans art. 635, 2° 
Ger. W. beantwoordt, dat zo vreemde vennootschappen geacht worden 
woonplaats te kiezen ter plaatse van hun bijkantoor, zulks aileen geldt voor de 
zaken welke door dit kantoor behandeld zijn. Is dit niet het geval dan wordt de 
algemene regel toegepast, thans art. 624, I" Ger.W. (Brussel, 27 mei 1967, 
R.W., 1967-68, kol. 304; -Cass., 8 november 1968,R.W., 1968-69, kol. 981; 
Pas., 1969, I, blz. 258). 

391. - GEENFAILLISSEMENTSVERKLARING IN BELGIE VAN EEN VREEMDE VENNOOTSCHAP 

NOCH VAN HAAR BIJKANTOOR ~ Een vreemde vennootschap, d.i. die gene waarvan 
de werkelijke zetel niet in Belgie gevestigd is, kan door de Belgische rechter niet 
failliet verklaard worden, niettegenstaande zij een bijkantoor of een bedrijfszetel 
in Belgie heeft (Van Ryn-Heenen, IV, nr. 2633, 2°, bl:z;. 205;- Ganshof, L.F., 
Le droit de lafaillite dans les etats de la C.E.E., nr. 10, blz. 17;- Coppens, P., 
Apert;u del' avant-projet de convention europeenne sur lafaillite (1969) blz. 173 
en 176 e.v.). 
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Ret bijkantoor of de bedrijfszetel in Belgie is geen van de vreemde vennootschap 
te onderscheiden rechtspersoon, in tegenstelling tot de Belgische filiaal of doch
termaatschappij die als zelfstandige rechtspersoon naar Belgisch recht is opge
richt, zij het dat zij op economisch en financieel gebied geleid of gecontroleerd 
wordt door de vreemde moedermaatschappij (Rigaux, F., La notion de ,suc
cursale" d' une societe etrangere en droit beige. in Liber amicorum Baron L. 
Fredericq, II, blz. 817 e.v.). 

Terecht is dus beslist dat een bedrijfszetel of bijkantoor niet faillietverklaard kan 
worden. 

Nadat zodanig faillissement van een bedrijfszetel op aangifte van zijn bestuurder 
uitgesproken was, werd dit vonnis op verzet van de daarin benoemde curator 
tenietgedaan met bekendmaking dat de vreemde vennootschap op heel haar 
vermogen aansprakelijk was voor de verbintenissen die in het bijkantoor door 
haar vertegenwoordigers waren aangegaan (Kh. Brussel, 16 november 1973, 
J.T., 1974, blz. 156). 

392. - OPENBARE UITGIFTE IN BELGIE VAN AANDELEN EN ANDERE STUKKEN VAN 

VREEMDE VENNOOTSCHAPPEN - De openbare uitgifte en de inschrijving in de 
officiele notering van een beurs in Be1gie van aandelen en andere stukken van een 
vreemde vennootschap is niet alleen onderworpen aan de regels omtrent 
openbaarmaking bepaald in art. 199 Venn.W. en omtrent kennisgeving aan de 
Bankcommissie volgens art. 26 e.v. K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. 

Bovendien bepaalt art. 108, B .I, T. V W.kh. dat die verrichtingen afhankelijk zijn 
van een voorafgaande machtiging van de Minister van Financien. 

In voomoemd art. 108 worden de bedoelde stukken , ,openbare fondsen'' (fonds 
publics) genoemd. 

Terecht is beslist dat met die uitdrukking niet alleen bedoeld zijn waardepapieren 
die door een vreemde overheid uitgegeven zijn maar ook alle andere stukken die 
in een beurs kunnen genoteerd worden, zoals aandelen en obligaties van ven
nootschappen (Antwerpen, 6 mei 1976,R.W., 1976-77, kol. 504;- aldus ook 
Heenen, J., Jura Europae. -Droit bancaire et boursier, Belgique, 20.90.1). 

De Bankcommissie gaf kennis van het aangenomen standpunt dat deze bepaling 
moet toegepast worden bij een voorgenomen uitgifte of opneming in de notering 
in Belgie van certificaten ter vertegenwoordiging van buitenlandse aandelen op 
naam, zelfs indien die certificaten uitgegeven worden door een Belgische ven
nootschap (Jaarverslag, 1975-76, blz. 84). 

De openbare uitgifte in Belgie van andere dan Belgische openbare fondsen is 
krachtens art. 108, § 1, Hoofdstuk V, van boek I W.Kh. onderworpen aan de 
machtiging van de Minister van Financien. Na kennis gekregen te hebben van 
sollicitaties van het spaarwezen in Belgie door enkele buitenlandse bedrijven met 
miskenning van de wettelijke bepalingen terzake, verzocht de Bankcommissie de 
Minister van Financien gebruik te maken van de door art. 108, § 3 W.Kh. 
voorgeschreven procedure. Ter zake ontbrak elke voorlichting over de aan de 
stukken verbonden rechten en over de activiteit van de emittent en werden door 
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demarcheurs een aanlokkelijk rendement en hoge kapitaalinteresten voorge
spiegeld. In uitvoering van art. 108, § 3 werd door de Minister van Financien voor 
het eerst gebruik gemaakt van de in dit artikel voorziene procedure en werd in het 
Belgisch Staatsblad van 7 mei 1971 een bericht bekendgemaakt waarin de namen 
werden vermeld van de betrokken buitenlandse bedrijven (Intercambio Inter
nacional Bancario, optredende onder de benaming Interchange International, 
Real Estate Fund of America, North American Investment Fund en American 
Income Properties Bond and Share N.V.). 

Daarnaast werd door de Minister een perscommunique gepubliceerd waarin de 
praktijken van de betrokken bedrijven en de door demarcheurs gevolgde taktieken 
werden beschreven en het publiek op zijn hoede werd gesteld tegen deze onwet
telijke sollicitatie (Bankcommissie, Jaarverslag 1970-71, blz. 141 e.v. en blz. 
228 e.v. 8; Jaarverslag 1976-77, blz. 104). 

393. - OPNEMING VAN BUITENLANDSE AANDELEN IN DE BEURSNOTERING- Bij de 
opneming in de beursnotering van buitenlandse effecten kunnen er zich pro
blemen voordoen. 
Zo weigerde de Bankcommissie haar nihil obstat te verlenen voor de opneming in 
de notering van de intekenrechten van een buitenlandse vennootschap, die 
weigerde het Belgische publiek te informeren, daarvoor aanvoerend dat haar 
nationaal recht in geen enkele publiciteitsverplichting voorzag bij de publieke 
uitgifte en dat het nationale publiek intekende zonder prosectus (Jaarverslag, 
1971-72, blz.171). 

lndien een buitenlandse wetgeving de aan- of verkoop van aandelen met een 
zekere omvang aan diverse formaliteiten onderwerpt ten einde de ovemame van 
de controle over nationale vennootschappen te beletten ofte bemoeilijken, waakt 
de Bankcommissie erover dat bij de opneming in de beursnotering speciaal 
melding gemaakt wordt in het prospectus van het bestaan en de inhoud van 
dergelijke wetgevingen (Jaar.,verlag, 1974-75, blz. 170-171). 
Soms maakt de Bankcommissie voorbehoud ten aanzien van verrichtingen voor
gesteld door buitenlandse vennootschappen wier effecten in Belgie zijn genoteerd 
o.m. wat betreft de gelijke behandeling der aandeelhouders. De Bankcommissie 
onderzoekt dan of deze verrichtingen wettig zijn krachtens de buitenlandse 
wetgeving volgens welke de betrokken vennootschap werd opgericht en of de 
buitenlandse bevoegde overheden eventueel bezwaren geopperd hebben ten aan
zien van deze verrichtingen. Zo heeft de Bankcommissie in twee gevallen 
geoordeeld de opneming in de notering van de nieuwe effecten die zouden 
voortvloeien uit de omruiling van de oude reeds genoteerde aandelen niet te 
moeten verbieden ook al behield ze haar reserves ten aanzien van de grond van de 
zaak. De Bankcommissie heeft er echter wel op toegezien dat aan het publiek de 
nodige informatie werd verstrekt (Jaarverslag, 1975-76, biz. 82-83). 
Aan de andere kant heeft de Bankcommissie bij de beursintroductie van buiten
landse effecten de betrokken vennootschappen en financiele instellingen gewezen 
op het gevaarlijk karakter van documenten die bij die gelegenheid worden 
verspreid of verklaringen die worden afgelegd waarbij de objectieve voorlichting 
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de plaats ruimt voor publicitaire overwegingen. Zij heeft er nogmaals de nadruk 
op gelegd dat het prospectus het basisdocument is voor de informatie van het 
publiek en dat alle documenten die de emittent of zijn mandataris wenst te 
publiceren evenals de tekst van de verklaringen die afgelegd worden bij de uitgifte 
of bij de opneming vooraf moeten worden overgelegd aan de bankcommissie 
krachtens art. 27 van het K.B. nr. 185. 
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