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1. De laatste vijftien jaren zijn de wijzigingen aan ons vennoot
schapsrecht in een stroomversnelling gekomen. Sinds de aanpas
singswet aan de eerste E.G.-richtlijn van 1973 zijn er niet minder dan 
elf wetgevende tussenkomsten geweest(l). Soms opgedrongen om 
onze wetgeving aan te passen aan de E.E.G.-Richtlijnen reikten zij 
nochtans verder dan wat strikt noodzakelijk was om ons recht met 
deze richtlijnen in overeenstemming te brengen, omdat de wetgever 
een wetsontwerp tot aanpassing van ons vennootschapsrecht aan de 
E.E.G.-Richtlijnen te baat nam om er andere punctuele wijzigingen 
aan aan te brengen. Andere wijzigingen werden ingegeven door 
bekommernissen van economische politiek. Ook deze wijzigingen 
werden ongetwijfeld ge'inspireerd door evoluties die zich in ons 
omringende landen hadden voorgedaan en waren daarvan zelfs, 
soms slecht, gecopieerd(2). Dat we op het stuk van het vennootschap
penrecht de invloed ondergaan van wat zich desbetreffend afspeelt 
in andere E.G.-landen is een normaal verschijnsel, nu deze Europese 
Economische markt een geworden is. Maar af en toe heeft de 
Belgische jurist wel het gevoel dat zijn wetgever de andere landen wat 
achterna loopt. Niet alleen omdat men nooit veel haast en spoed aan 
de dag legt om de E.G.-Richtlijnen binnen de opgelegde termijnen 
in ons recht te verwoorden, maar ook omdat evoluties reeds bij onze 

(*) Inaugurele les in het kader van de binnenlandse Francqui-leerstoel uitgesproken aan de 
V.U.B. op 1 februari 1988. 
(1) Wetten van: 6 maart 1973, B.S., 23 juni 1973; 30 juni 1975, B.S., 27 augustus 1975; 
1 februari 1977, B.S., 8 maart 1977; 24 maart 1978, B.S., 7 april1978; 4 augustus 1978, B.S., 
17 augustus 1978; 3 januari 1980, B.S., 16 januari 1980; 26 mei 1983, B.S., 19 januari 1984; 
5 december 1984, B.S., 12 december 1984; 21 februari 1985, B.S., 22 februari 1985; 15 juli 
1985, B.S., 14 augustus 1985; 25 juli 1985, B.S., 14 augustus 1985; 14 juli 1987, B.S., 30 juli 
1987. 
(2) Cf. art. 63ter gecopieerd uit het Franse artikel 248. L. 66-53, dd. 24 juli 1966 en art. 99. 
L. 67-563, dd. 13 juli 1967. 
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buren enkele tijd in wetteksten verwoord zijn en toepasselijk zijn 
vooraleer onze wetgever zich daarvan laat inspireren. Dit zou een 
positief aspect kunnen vertonen mocht onze wetgever dan uit de 
buitenlandse ervaring lessen trekken ... maar is dat wel zo? 
Van een algehele hervorming van ons vennootschappenrecht is zeker 
geen sprake meer. Het wetsontwerp nr. 387 is definitief begraven(3). 
Nochtans zijn de werkzaamheden van de Commissie lang niet nutte
loos geweest daar de wetgever zich dikwijls daarvan inspireerde bij 
de fragmentaire wijzigingen. Indien de wetgever er vandaag aan zou 
denken het vennootschapsrecht aan een algehele herziening te onder
werpen, wat zeker niet het inzicht is, dan is dit wetsontwerp als 
dusdanig niet meer bruikbaar. Het zou al op een aantal pun ten 
moeten aangepast worden aan intussen ingetreden evoluties. 
Al deze fragmentaire wijzigingen aan ons vennootschapsrecht 
schrapten artikelen of delen daarvan, voegden er bis, ter, quater en 
quinquies, zelfs octies, artikelen aan toe. Er zou daarover veel vanuit 
wetgevingstechnisch aspect kunnen gezegd worden, maar dat is hier 
vandaag niet onze bedoeling. Veeleer willen we onderzoeken of de 
wijzigingen die de laatste jaren aan het vennootschapsrecht werden 
gebracht te beschouwen zijn als eenvoudig technische verbeteringen 
dan wel of ze het gevolg zijn van een permanente aanpassing van het 
vennootschapsrecht aan de socio-economische werkelijkheid en dit 
recht uiteindelijk een nieuwe gedaante hebben gegeven. Daarbij 
willen we ons niet beperken tot de wijzigingen in de wetgeving, doch 
ook oog hebben voor de evoluties in rechtspraak en in rechtsleer. 

EVOLUTIE VAN HET BEGRIP VENNOOTSCHAP NAAR 
EEN JURIDISCH KADER VOOR DE ONDERNEMING 

I. ALGEMEENHEDEN 

Vennootschapscontract of vennootschap? 

2. Artikel 1832 B.W. luidde tot voor kort: ,Vennootschap is een 
contract waarbij twee of meer personen overeenkomen iets in ge
meenschap te brengen met het oogmerk om de winst die daaruit kan 
ontstaan onder elkaar te verdelen" en Boek III, Titel IX B. W. droeg 
als opschrift, ,Contract van Vennootschap". 

(3) Gedr. St. Kamer, 1979-1980, nr. 387/1. 
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De vennootschap was dus in essentie een contract. Dat een contract 
onontbeerlijk was om een vennootschap op te richten leed tot voor 
kort geen twijfel. 
Artikel 1 van de Wet van 14 juli 1987 betreffende de eenmansven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het opschrift van 
titel IX Boek III B.W. gewijzigd in ,Vennootschappen". En arti
kel 2 van dezelfde wet vervangt artikell382 B.W. door volgende 
bepalingen: , ,Een vennootschap kan worden opgericht door twee of 
meer person en die overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met 
het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te 
verdelen of, in de gevallen bepaald bij de wet, door de wilsuiting van 
een enkele persoon die goederen verbindt aan het uitoefenen van een 
bepaalde bedrijvigheid''. 
Betekent dit dat er geen vennootschapscontract meer bestaat? 
Heeft de wetgever gebruik gemaakt van de zomerloomheid van onze 
balies, rechtbanken en universiteiten om een wet te publiceren die een 
omwenteling veroorzaakt op het stuk van een van onze meest belang
rijke rechtsbegrippen(4)? 

3. De term vennootschap dekt vandaag een veelzijdige realiteit die 
men tot twee grote categorieen kan terugbrengen: aan de ene kant 
de vennootschap als contractuele groepering van personen en aan de 
andere kant de vennootschap als juridisch kader voor de onderne
ming. Beide verschillen gevoelig van elkaar. 

Vennootschap als contract 

4. Tot de eerste groep behoren buiten de burgerlijke vennootschap 
die we verder buiten beschouwing zullen Iaten, de vennootschap 
onder firma, de cooperatieve vennootschap, de commanditaire ven
nootschap. 
In Belgie vertegenwoordigen zij slechts een gering percentage van de 
vennootschappen(5). Aan het recht m.b.t. die vennootschappen 
werd de laatste decennia weinig veranderd. 
Het contractueel element prevaleert hier, evenals het intuitu personae 
aspect. Deze vennootschappen komen tot stand dank zij de wilsover-

(4) Op 15.11.1987 waren er 151.969 vennootschappen. 
(5) Op 15 november 1987 waren er 1.152 VOF, 221 commanditaire vennootschappen, 6 
commanditaire op aandelen en 14.773 coiiperatieve vennootschappen, wat in totaalll% van 
het totaal aantal vennootschappen vertegenwoordigt. 
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eenstemming van twee of meer personen. De nietigheid van het 
contract heeft de nietigheid van de vennootschap tot gevolg. Het zijn 
ook de contractanten die zeer sterk de structuur en de werking ervan 
bepalen: welke organen haar besturen, de bevoegdheden daarvan, 
hun onderlinge verhouding. 
Deze vennootschapsvormen zijn vandaag te beschouwen als overle
vingsvormen van een verleden vennootschapsrecht. Het zijn echte 
samenwerkingsvormen. Het personenverband is hier nog essentieel. 
Statistisch en sociologisch zijn ze even wei vrij marginaal. Ook econo
misch en sociaal zijn zij van vrij geringe betekenis. Deze aspecten 
gekoppeld aan de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten of 
van de actieve vennoten legt uit waarom zij buiten het belangstel
lingsveld van de wetgever zijn gebleven. 
De cooperatieve vennootschap bekleedt hier wei een bijzondere 
plaats. Haar succes neem toe(6). Dit succes is wellicht uit te leggen 
door het feit dat zij voor sommigen als een goede vluchtvorm 
overkomt voor wie de voordelen van de beperkte aansprakelijkheid 
aan die van een soepele contractuele structuur en werking wil koppe
len(7). Haar groeiend succes gekoppeld aan de niet geringe economi
sche en sociale betekenis van sommige cooperatieven, zullen wellicht 
de aandacht van de wetgever - zowel nationale als Europese -
Iokken. Wij mogen hierin reeds een aanwijzing vinden in het feit dat 
de wet op het bedrijfsrevisoraat van 21 februari 1985 de grote 
cooperatieve aan dezelfde controle heeft onderworpen als de grote 
N.Y. en B.Y.B.A. 
Bij deze eerste groep vennootschappen blijven wij niet Ianger stil
staan. De vennootschap waar de wilsautonomie der partijen het 
allesoverheersend element is, moet vandaag als een met uitsterving 
bedreigd ras beschouwd worden. 

De vennootschap- instelling als juridisch kader voor de onderneming 

5. De tweede groep vennootschappen zal ons hier bezighouden. Tot 
deze groep behoren: de N.Y., de B.Y.B.A. en de eenmans-B.Y.B.A. 
Het zijn de overheersende vormen in de praktijk(8). 

(6) Begin 1980: 3.928; begin 1985: 5.246; 15 november 1987: 14.773. 
(7) VAN OMMESLAGHE, P ., ,Les societes cooperatives, les societes civiles professionnelles, 
et interprofessionnelle et les societes de moyens", in Les societes commerciales, Brussel, Ed. 
Jeune barreau, 1985, 315. 
(8) Op 15 november 1987 waren er 92.775 B.V.B.A. en 42.342 N.V. (samen ongeveer 890Jo 
van de vennootschappen). 

360 



Deze vennootschappen evolueerden van een op contractuele basis 
gegronde rechtspersoon als verbandspersoon naar de vennootschap 
als juridisch kader voor de onderneming. Terwijl de regeling van de 
verhouding tussen de vennoten en de behartiging van de gemeen
schappelijke aandeelhoudersbelangen vroeger bij N.V. en B.V.B.A. 
centraal stonden, kan men stellen dat in die vennootschappen nu de 
werking van de onderneming en de belangenafweging van aile partij
en die bij het ondernemingsgebeuren betrokken zijn, op de voor
grond zijn getreden. 

6. Onderneming is voor ons een economisch begrip, het is een 
economische eenheid van productie, verwerking, verdeling van pro
ducten, of van dienstverlening met een economisch doel, waarbij 
materiele, immateriele en menselijke factoren gegroepeerd zijn(9). 
Door het toenemend belang van dit begrip in het maatschappelijk 
verkeer kan men terecht stellen dat het een kernbegrip is geworden 
van ons handels- en economisch recht(lO). 
De vennootschap daarentegen is een juridisch begrip. 
Laten we even bekijken hoe vandaag het begrip vennootschap be1n
vloed is door dat begrip onderneming. Wanneer we hier nu en verder 
hebben over ,vennootschap" dan bedoelen wij hiermede de N.V., 
de B.V.B.A. (incluis de eenmans-B.V.B.A.). 

7. De vennootschap vertoont een dubbel aspect(ll). Er is vooreerst 
het aspect ontstaan van een zelfstandige rechtspersoon: volledig 
onafhankelijk rechtssubject drager van rechten en verplichtin
gen(12). De vennootschap is daarnaast ook een juridische organisa
tie: dit is een geheel van mechanismen, van technieken, van regelen 
die tot doel hebben zowel het interne als het externe Ieven van de 
rechtspersoon mogelijk te maken. 
Op die twee vlakken heeft het begrip onderneming de evolutie 
duidelijk be1nvloed wat we achtereenvolgend zullen ontleden. 

(9) In een arrest van 13 juli 1962 Jur., 1962, 675, definieert bet Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen dit begrip als volgt: ,een onderneming bestaat uit een tot een 
zelfstandig rechtssubject behorend geheel van persoonlijke, materiele en immateriele factoren 
waarmede op duurzame wijze een bepaald economisch doe! wordt nagestreefd. 
(10) VAN GERVEN, W., Handels- en economisch recht, I, nr. 3. 
(11) PAILLUSSEAU, J., La societe anonyme. Technique d'organisation de l'entreprise, Paris, 
Sirey, 1967, p. 16. 
(12) GASTAUD, J.P., Personnalite morale et droit subjectif, Paris, L.G.D.J., 1977. 
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II. ONTSTAAN VAN DE VENNOOTSCHAPS-RECHTSPERSOON ALS JU

RIDISCH KADER VOOR DE ONDERNEMING 

8. Voor het ontstaan van een onderneming is essentieel dat middelen 
ter beschikking worden gesteld van de voorgenomen bedrijvigheid. 

Welnu hoe ontstaat de vennootschap als rechtspersoon, als zelfstan
dig rechtsobject? 

De rechtspersoon ontstaat vandaag doordat een of meer personen bij 
een oprichtingsakte een patrimonium affecteren aan een bepaalde 
onderneming, bestemmen tot een bepaald economisch doel, en daar
voor een structuur kiezen die door de wet is ingesteld en geregeld: 
de B.V.B.A. of de N.V. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen 
op het ogenblik dat men een van die vennootschappen opricht 
waaraan de wet rechtspersoonlijkheid verleent (art. 2, Vennoot
schapswet). 

De oprichtingsakte brengt aldus de rechtspersoon tot Ieven. 

De oprichtingsakte kan voortvloeien uit een eenzijdige wilsuiting 
zowel als uit het samenvallen van de wilsuitingen van twee of meer 
personen. In de optiek van de vennootschap als juridisch kader voor 
de onderneming is het feit dat de oprichtingsakte het gevolg is van 
een of meer wilsuitingen totaal irrelevant. Ten deze heeft de wetgever 
met de nieuwetekst van artikel 1832 B.W., dat wei beter had kunnen 
geformuleerd worden het vennootschapsrecht met de economische 
realiteit doen samenvallen. Men kan betreuren dat de 
wetswijzigingen van 14 juli 1987 de oprichting van een vennootschap 
door een eenzijdige wilsuiting beperkt tot de B.V.B.A. De uitleg 
hiervoor ligt natuurlijk voor de hand. De enige drijfveer van de 
wetgever bij deze wet was het ondernemingsinitiatief te stimuleren 
door de zelfstandige handelaar I ondernemer een vorm van beperkte 
aansprakelijkheid te bieden, opdat hij aldus, minder bevreesd al zijn 
bezit te verliezen in geval van faillissement, vlugger het risico zou 
nemen iets te ondernemen. De wijziging was helemaal niet ingegeven 
door een bekommernis het vennootschapsrecht aan te passen, om de 
wet in overeenstemming te brengen met de realiteit van het onderne
mingsgebeuren en met de ideeen die in rechtsleer en rechtspraak 
gegroeid waren rond het begrip vennootschap. Hier werd nochtans 
een kans gemist, om bewust ons vennootschapsrecht duidelijker te 
profileren in een moderne optiek. De evolutie van het vennoot
schapscontract naar de visie van de vennootschap als juridisch kader 
voor de onderneming is aldus zo goed als onbewust ons recht 
binnengeslopen. De oprichting van een N. V. behoeft nog steeds het 
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samentreffen van tenminste twee wilsuitingen. Wanneer men deN. V. 
profileert als de vennootschapsvorm voor grote ondernemingen, dan 
is inderdaad meestal meer dan een kapitaalsverschaffer nodig, maar 
niet noodzakelijk. De huidige teksten beletten dat een N. V. een filiaal 
als N. V. zou oprichten en het volledig kapitaal daarvan zou onder
schrijven. Een tweede aandeelhouder zal bij de oprichtingsakte moe
ten verschijnen en zal aandelen, al weze het er maar een enkel, pro 
forma moeten blijven bezitten. Het fictief karakter van dergelijke 
situatie wordt niet meer gesanctioneerd, omdat bekommernissen van 
economische en sociale aard duidelijk prevaleren boven wat men hier 
juristerij zou kunnen noemen. Deze juridische mascarade die noch
tans niet zo uitzonderlijk is, had de wetgever bij de laatste wetswijzi
ging kunnen uit het recht wippen. 
Hoe dan ook het is duidelijk dat de Wet van 14 juli 1987 de definitie
ve nekslag heeft toegebracht aan een contractuele grondslag voor de 
oprichting van de vennootschap om plaats te maken voor de institu
tionele grondslag ervan. Men zou kunnen stellen dat de vennoot
schap een instelling is met economisch doel. 

9. Reeds in 1973 had onze wetgever, onder druk van de E.G. de 
contractuele grondslag voor de oprichting van N.V. en B.V.B.A. 
harde klappen toegebracht door de nietigheidsgronden bij de oprich
ting ervan drastisch te beperken (art. 13ter vennootschappenwet). 
Aldus werd een nieuw begrip vennootschap als kader voor de onder
neming geprofileerd. De traditionele nietigheidsgronden uit het con
tractenrecht zijn verdwenen. Leiden nu slechts tot nietigheid de 
afwezigheid van een van de elementen die van de vennootschap een 
instelling met ondernemingsdoel maken: de authentieke vorm van de 
oprichtingsakte, de afwezigheid van aanduidingen in de oprichtings
akte m.b.t. naam, doel en kapitaal en de ongeoorloofdheid of 
onwettigheid van het doel eriook nog-een minimum aantal aan 
vennoten: weze het maar een enkele. 
De nietigheidsgronden wijzen naar wat men als essentieel beschouwt 
opdat een vennootschap zou ontstaan en bestaan. Wanneer wij deze 
ontleden, dan merken we daaruit dat deze voor het bestaan van een 
vennootschap essentiele voorwaarden samenvallen met de vereisten 
die dienen vervuld om een onderneming een institutioneel kader te 
geven. 

10. Van primordiaal belang is de oprichtingsakte. Hierdoor onstaat 
de afzonderlijke rechtspersoon. Net zoals bij de oprichting van een 
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instelling van openbaar nut zijn hier vorm en inhoud van de oprich
tingsakte essentieel. Minder relevant is of deze oprichtingsakte het 
gevolg is van een eenzijdige of meerzijdige wilsuiting al kan het feit 
dat slechts een persoon verschijnt bij de oprichtingsakte van een N. V. 
nog altijd de nietigheid van de vennootschap tot gevolg hebben, wat 
wij daarnet hebben betreurd. 
De authentieke vorm van de oprichtingsakte is essentieel, omdat 
daarmee de oprichting geofficialiseerd, geauthentificeerd wordt, en 
ook omdat daarmee een openbaar ambtenaar, de notaris, toeziet of 
de essentiele voorwaarden aanwezig zijn opdat de vennootschap als 
rechtspersoon zou ontstaan. Daarom moet de authentieke akte mel
ding maken van die essentiele elementen, die toelaten de rechtsper
soon gedaante te geven: een naam, een doel en een patrimonium en 
brengt de afwezigheid van authentieke akte of van een van de 
essentiele gegevens de nietigheid van de vennootschap mee. 

11. De onderneming moet, als rechtssubject gei:dentificeerd worden. 
De naam is dan ook een essentieel bestanddeel voor het ontstaan en 
bestaan van de vennootschap. De naam laat toe de vennootschap te 
identificeren, te onderscheiden van andere rechtspersonen, moet 
verwarring met andere rechtspersonen uitsluiten(13). 

12. Onmisbaar is ook een bepaald patrimonium dat wordt geaffec
teerd tot een bepaald doel. De idee van een patrimonium tot een 
bepaald doel geaffecteerd komt in de nieuwe redactie van arti
kel 1832 B.W. duidelijk tot uiting waar gezegd wordt dat de vennoot
schap kan worden opgericht ... , ,door de wilsuiting van een enkele 
persoon die goederen verbindt aan het uitoefenen van een bepaalde 
bedrijvigheid". Maar waarom deze omschrijving in die wettekst 
reserveren aan de oprichting door eenzijdige wilsuiting? Wanneer 
twee of meer personen iets in gemeenschap brengen met het oogmerk 
om de winst die daaruit voortvloeit onder elkaar te delen, bestemmen 
zij de inbreng immers ook tot de uitoefening van de voorgenomen 
bedrijvigheid. 
We vinden hier het idee van geaffecteerd patrimonium(14). 

(13) RoNSE, J., Algemeen dee! van het Vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 3de uitg., p. 238 
e.v.; RESTEAU, Traite des societes anonymes, I, Brussel, 1981, nr. 15 e.v. 
(14) ,Zweckvermoge", ,Patrimoine d'affectation". Zie PERCEROU, R., Lapersonne morale 
de droit prive, these, Paris, 1951; PAILLUSSEAU, J., La societe anonyme. Technique d'organi
sation de l'entreprise, o.c., p. 27; VAN NESTE, F., ,Eigendom morgen", T.P.R., 1983, 479 
(481). 
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De samenstelling en de instandhouding van het kapitaal van de 
vennootschap is in het laatste decennium het voorwerp geweest van 
grote aandacht van onze wetgever. Wat de vorming van het kapitaal 
betreft verwijzen we naar de bepalingen met betrekking tot het 
minimum kapitaal, en de verplichting tot volledige inschrijving ten 
bedrage van dit minimum (art. 29 Venn. W.), met betrekking tot het 
toereikend kapitaal (art. 29ter Venn. W.), het opdrijven van het 
stortingsvereiste per aandeel in de N.V. tot 1/4 (art. 29 Venn. W.), 
de bekommernissen inbrengen in natura slechts te dulden voor zover 
zij naar economische maatstaven waardeerbaar (art. 29 Venn. W.), 
en juist te schatten zijn (art. 29bis Venn. W.) en de omzeiling van 
deze regel voorkomen door de regeling van de quasi inbreng 
(art. 29quater Venn. W.). Ook de instandhouding van het kapitaal 
is in belangrijke mate langs wetgevende tussenkomst de laatste jaren 
verzekerd: regeling van verwerving, financiering en inpandgeving 
door de vennootschap van haar eigen aandelen (art. 52bis, fer en 
quater Venn. W.); de verstrengde voorwaarden en procedure bij 
kapitaalsverminuering (art. 72 Venn. W.) en bij aflossing van het 
kapitaal (art. 72ter Venn. W.), de regeling van de uitkering van een 
interimdividend (art. 77ter Venn. W.) en de alarmprocedure bij 
aanmerkelijke verliezen (art. 103 Venn. W.)(15). Opmerkelijk is dat 
de verscherpte voorschriften inzake kapitaalsvorming en nog meer 
inzake kapitaalsbehoud in ons recht werden ingevoerd om te voldoen 
aan E.G.-richtlijnen. 

13. Het patrimonium van de vennootschap-rechtspersoon wordt 
verzameld met het oog op en aangewend tot het uitoefenen van een 
bepaalde bedrijvigheid, tot een bepaalde ondernemingsactiviteit. 
Vennootschapsrechtelijk komt dit tot uiting in het maatschappeli}k 
doe!. De doelomschrijving moet op straf van nietigheid in de oprich
tingsakte voorkomen. De uitgeoefende activiteit moet uiteraard ook 
wettelijk en geoorloofd zijn, zoniet is de vennootschap nietig 
(art. l3ter Venn. W.). 
Maar de doelomschrijving bepaalt ook de specificiteit van de ven
nootschap. De vennootschap is een rechtssubject maar die rechtsper
soonlijkheid is slechts verkregen met het oog op het bereiken van het 
maatschappelijk doel. Indien weliswaar ter bescherming van derden 
de vennootschap verbonden is ook wanneer in haar naam handelin
gen werden gesteld die buiten het maatschappelijk doel vallen 

(15) Zie wetten 4 augustus 1978 en 5 december 1984. 
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(artt. 54 en 130 Venn. W.), dan is het toch duidelijk dat het maat
schappelijk vermogen slechts rechtsgeldig mag worden aangewend 
ter bereiking van het maatschappelijk doel. Wanneer het patrimoni
um van de vennootschap zou aangewend worden tot andere doelein
den, dan zal dit de aansprakelijkheid meebrengen zowel tegenover 
de vennootschap als tegenover derden van de bestuurder of zaak
voerder die de maatschappelijke fondsen van hun bestemming heb
ben afgewend (artt. 62 en 132 Venn. W.). 

14. Concluderend kan men stellen dat de vennootschap als rechts
persoon geldig bestaat wanneer een of meer fysieke of rechtsperso
nen in de bij de wet voorgeschreven vorm (authentieke akte met 
vermeldingen met betrekking tot identiteit, kapitaal en doel) een 
bepaald kapitaal hebben bestemd tot een bepaalde onderneming 
(m.n. wettelijk en geoorloofd vennootschapsdoel). Aldus ontstaat de 
vennootschap als rechtspersoon voor de onderneming. 

III. STRUCTUUR EN WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP ALS JURI

DISCH KADER VOOR DE ONDERNEMING 

15. Uit het voorgaande mag niet besloten worden dat de vennoot
schap-rechtspersoon kan worden gelijkgeschakeld met een bestem
mingspatrimonium. 
De vennootschap is meer. De vennootschap is ook een juridische 
organisatie. Lange tijd is men aan dit aspect voorbijgegaan. Het 
overwicht van het contractueel aspect van de vennootschap schoof 
de bekommernis van een systematische studie daarvan terzijde. De 
algemene vergadering, gevormd door diegenen die het vennoot
schapscontract hadden afgesloten of hun rechtsopvolgers, was het 
hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap. Zij had in zekere zin 
volheid van bevoegdheid. Het bestuur verkreeg bevoegdheid vanwe
ge de algemene vergadering op grond van lastgeving, aldus werden 
de rechten van de bestuurders beperkt door de omschreven opdracht 
en kon de algemene vergadering aan de bestuurders bevelen geven 
met betrekking tot het bestuur. Ook het toezicht op de vennootschap 
of liever op de rekeningen ervan gebeurde uitsluitend in opdracht van 
de algemene vergadering en de daartoe aangestelde commissarissen 
waren, als lasthebber van de algemene vergadering, enkel aan haar 
verslag en verantwoording verschuldigd. 
Maar ook hier heeft zich langs een trage evolutie toch een omwente
ling voorgedaan. 
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Het opduiken van het begrip onderneming en de erkenning van de 
plaats en de rol ervan binnen onze hedendaagse maatschappij heeft 
op de vennootschap als organisatorisch structuur een beslissende 
invloed uitgeoefend. Deze evolutie op het interne vlak en op het 
externe vlak zijn intiem met elkaar verbonden, vullen elkaar aan. 
Laten we die twee parallelle en op elkaar inspelende evoluties van 
naderbij bekijken. 

16. De eerste heeft te maken met de evolutie van de vennootschap 
als contract naar de vennootschap als instelling. Wanneer de ven
nootschap evolueert van een op overeenkomst gesteunde groepering 
van personen die met een gezamenlijk gevoerde activiteit winst 
beogen, naar een totaal zelfstandige rechtspersoon met een eigen 
patrimonium dat aangewend wordt tot een bepaalde bedrijvigheid 
dan moet dit onvermijdelijk gevolgen hebben op het begrip vennoot
schap als organisatievorm. Primair komt het er niet meer op aan de 
samenwerking tussen de contractanten zo soepel mogelijk te regelen, 
zodat daarbij de wil wordt geerbiedigd om bij overeenkomst hun 
onderlinge verhoudingen bij de gezamenlijk gevoerde activiteiten te 
regelen. Van essentieel belang wordt het nu een efficiente juridische 
structuur uit te bouwen om de onderneming zo doeltreffend mogelijk 
te leiden. Dit heeft een machtsverschuiving tot gevolg gehad van de 
algemene vergadering naar het bestuur toe: niet meer essentieel is 
immers dat de aandeelhouders in algemene vergadering hun collectie
ve belangen regelen, maar wei dat de vennootschap bestuurd wordt 
door een beperkte groep beleidspersonen die vlug en doeltreffend de 
onderneming leiding kunnen geven. 
De leiding van de onderneming waarnemen, de macht hebben binnen 
de onderneming wordt hoofdzakelijk uitgedrukt in economische en 
sociale termen. Het is de uitstippeling van de algemene politiek, van 
de strategie, van de objectieven op korte, middellange en lange 
termijn, van de commerciele politiek, van de productie, van de 
investering, van de expansie, van mogelijke opsplitsingen of fusies. 
Het is het bepalen van de financiele politiek, van de budgetten, van 
de financieringsmodaliteiten. Het is ook de bepaling van de organisa
torische hierarchie, de omschrijving van de functies van eenieder, 
van de bevoegdheden, van de arbeidsvoorwaarden(16). 
Maar de toename van de bevoegdheden en van de macht van de 

(16) PAILLUSSEAU, J., ,Qu'est ce que l'entreprise?" in JUGAULT, J. (ed.), L'entreprise: 
nouveaux apports, Paris, Econornica, 1985, 12 (44). 
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bestuursorganen brengt mee dat tegelijk mechanismen van controle 
en van aansprakelijkheid voor deze machtsuitoefening moeten wor
den uitgewerkt. De vennootschap als organisatorische structuur voor 
de onderneming moet dus de middelen verlenen om de controle zeker 
en doeltreffend uit te voeren en ook regelen bevatten die de machts
misbruiken of de bevoegdheidsafwending van het bestuur sanctio
neren. Het bestuur mag immers slechts de macht die het verkrijgt 
aanwenden in het uitsluitend vennootschapsbelang. Zijn bevoegd
heid is dus een doelgerichte bevoegdheid. 

17. Een tweede evolutie in de vennootschap als organisatievorm 
heeft te maken met de erkenning van de rol van de onderneming als 
belangrijke component van onze hedendaagse maatschappij. De 
onderneming is niet aileen gericht op een bedrijvigheid. Haar ont
staan en bestaan raakt diverse belangen: de belangen van oprichters 
en van vennoten, van hij of zij die dank zij hun enthousiasme, hun 
geloof in de kansen op slagen ervan, hun werkkracht, hun bevoegd
heid, hun doorzettingsvermogen en ook dank zij hun inbrengen tot 
vorming van het kapitaal, aan de oorsprong ervan liggen, en haar 
de nodige middelen en stuwing blijven geven; de belangen ook van 
diegenen die er werken, die haar dus hun intellectuele of fysieke 
energie ten dienste stellen; maar ook de belangen van haar medecon
tractanten, van degenen die in de onderneming vertrouwen stellen: 
de leveranciers, de kredietverleners, de onderaannemers, de afne
mers van diensten die zij verschaft of van producten die zij aanbiedt; 
de belangen tenslotte ook van de streek, soms zelfs van het land. 
Hoe groter de onderneming, hoe groter de belangen van de gemeen
schap. De economie van een stad, zelfs van een streek, ja zelfs de 
staatsfinancien kunnen voor een deel van het lot van ondernemingen 
afhangen(17). 
De onderneming als convergentie van belangen van aandeelhouders 
van werknemers, van leveranciers, van medecontractanten, van con
sumenten of van de streek heeft zeer gevoelige invloed uitgeoefend 
op de vennootschap als organisatievorm. 
Dit laat zich voelen in de eerste plaats op het vlak van de bevoegd
heidsafbakening en machtsuitoejening van de bestuurders alsmede 
ook op hun verantwoordelijkheid, maar ook zelfs op de uitoefening 
van de aandeelhoudersprerogatieven en tevens op het niveau van het 
toezicht op de vennootschap. 

(17) Idem voetnoot 16. 
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Laten wij in concreto onderzoeken hoe het opduiken van het begrip 
onderneming een invloed uitoefent op de vennootschap in haar 
organisatorische dimensie. 

18. De N.V. en B.V.B.A. zijn in hun organisatorisch aspect niet 
meer beheerst door het contractenrecht, maar hebben een organisa
tievorm van institutionele aard. De verschillende vennootschapsor
ganen, hun verhouding tot de vennootschap, hun onderlinge verhou
ding berust niet meer op de wil van de contractanten maar is geregeld 
bij de wet aan de hand van dwingende regels. De statu ten van de 
vennootschap mogen verdere regelen bepalen mits zij van die dwin
gende regelen niet afwijken. 
Vroeger lag in de N.V. en de B.V.B.A. het accent op de samenwer
king van de vennoten, waarin de algemene vergadering van aandeel
houders de hoogste macht werd toebedacht, van wie de bevoegdhe
den van de andere organen werden afgeleid. Terecht kon men spre
ken van die vennootschappen als verbandspersonen(18). 
De opsplitsing van de aandeelhouders in de N.V. en ook in de 
B.V.B.A., in actieve aandeelhouders en geldschieters heeft het ven
nootschapscontract stilaan in een toetredingscontract omgevormd 
die nu een vennootschap-instelling geworden is. De geldschieters 
treden toe tot een vennootschap door de promotoren bedacht en 
uitgewerkt. 

19. De afbouw van de contractuele basis van de vennootschapsstruc
tuur is geleidelijk aan gebeurd. 
De vervanging van de unanimiteit, die de regel is voor wijzigingen 
aan contracten, door een meerderheidsbesluit, is een eerste aspect 
van de afbouw van de contractuele basis voor de vennootschap als 
organisatorische structuur. Centraal is niet meer de overeenkomst 
onder de aandeelhouders, maar wel de rechtspersoon met eigen 
organen en met een originele organisatorische structuur. De kloof 
tussen de zogenaamde meerderheidsaandeelhouder die de besluiten 
neemt en oplegt en de minderheidsaandeelhouders - die in sommige 
vennootschappen, omwille van de spreiding van de aandelen in het 
publiek, trouwens een numerieke meerderheid is - is steeds groter. 
De stille minderheidsvennoot-geldschieter neemt veelal niet deel aan 

(18) ScHONFELD, Festschrift zum 50 Jiihrigen Bestehen der Reichsgerichts (1929) II, 191, 
(225) (de term verbandspersoon werd gesteld als tegenpool en verdere evolutie van de 
vennootschap als ,personenverband"); MAEIJER, J. M., Vennootschapsrecht in beweging. 
Leerboek naamloze en besloten vennootschap, 1. 
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de algemene vergadering. Het absentelsme van de vennoot-geldbeleg
ger viert hoogtij. Zelfs wanneer die stille vennoot, en die term is hier 
wei op zijn plaats, ter vergadering aanwezig is, dan wenst hij niet of 
is hij meestal niet in staat doeltreffend aan de beraadslagingen deel 
te nemen. En dit fenomeen ontmoeten we niet enkel in de grote N. V. 
waar de aandelen ruim in het publiek zijn verspreid, maar ook in vele 
kleinere N. V.'s en in B.V.B.A.'s. 

20. Zolang de algemene vergadering als het soeverein orgaan van de 
N.V. en B.V.B.A. kon worden beschouwd, kon zinnig voorgehou
den worden dat het contractenrecht ten grondslag lag aan de onder
linge verhoudingen tussen de vennootschapsorganen. Het bestuur 
bezat slechts een gedelegeerde bevoegdheid en had slechts macht in 
de mate dat de algemene vergadering die het soeverein orgaan was 
waar de wil van de aandeelhouders tot uiting kwam, aan dat bestuur 
macht had toegekend. 
Maar ook hierin is verandering gekomen. De eerste E.G.-richtlijn is 
hierin als een mijlpaal te noemen. Ingevolge de wet tot aanpassing 
aan deze richtlijn is het bestuur - raad van bestuur en zaakvoerder 
- het enige orgaan van vertegenwoordiging van de vennootschap 
geworden. Bovendien heeft het voile externe vertegenwoordigingsbe
voegdheid. Daar waar vroeger de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur afhankelijk was van de door de algemene vergadering 
daartoe verleende opdracht, zodat de algemene vergadering het 
bestuur verbindende richtlijnen met externe uitwerking kon geven, 
is dit thans niet meer het geval. Beperkingen aan de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van het bestuur ingevolge de statuten of ingevolge 
richtlijnen van de algemene vergadering hebben enkel interne wer
king. Het overwicht van de algemene vergadering dat in artikel 70, 
lid 1 Venn. W. tot uitdrukking is gebracht, blijkens hetwelk ,de 
algemene vergadering de meest uitgebreide macht heeft om aile 
handelingen betreffende de vennootschap te verrichten of te bekrach
tigen'', moet zo begrepen worden dat de algemene vergadering geen 
andere bevoegdheden heeft dan binnen de door de wet getrokken 
grenzen van de almachtige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van het bestuur(19). Men kan betreuren dat de vennootschapswet ten 
deze niet duidelijker de nieuwe machtsverhoudingen heeft verwoord. 
Hoe dan ook in relatie tot het bestuur is de invloed van de aandeel
houders, als groep, teruggedrongen en de almacht van de bestuursor-

(19) RoNSE, J., De Vennootschapswetgeving 1973, Gent, 1973, nr. 307 e.v. 
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ganen aldus gevestigd. Weze ze niet gering de algemene vergadering 
heeft slechts een voorbehouden bevoegdheid: aanduiding van de 
bestuurders, goedkeuring van jaarrekening, winstaanwending, sta
tutenwijziging, enz. 

Bevoegdheidsoverschrijdingen van statutaire of andere beperkingen, 
aan de macht van het bestuur om als orgaan de vennootschap in haar 
naam te handelen, leveren slechts grond op voor aansprakelijkheid. 

Wanneer de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aldus 
uit de wet voortvloeit en niet meer uit een delegatie van de algemene 
vergadering die als opdrachtgeefster de omvang van de bevoegdhe
den van haar lasthebber met externe werking bepaalt, dan moet 
daaruit worden afgeleid dat de onderlinge verhoudingen tussen de 
vennootschapsorganen niet meer uit een contract voortvloeien maar 
wei uit de wet. 
Het bewijs ad absurdum dat het contractenrecht vandaag geen 
grondslag meer is voor de onderlinge verhoudingen tussen de orga
nen van de vennootschap is wel de eenmansvennootschap. Dever
houding tussen de algemene vergadering en de zaakvoerder op een 
onderling afgesloten contract grondvesten, zou bij de eenmansven
nootschap ertoe leiden dat de enige aandeelhouder met zichzelf -
zij het in een andere hoedanigheid - een contract zou afsluiten, wat 
indruist tegen de algemene beginselen van het contractenrecht(20). 
Dat de enige aandeelhouder van een eenmansvennootschap rechts
geldig ook de zaakvoerder daarvan kan zijn betwijfelt niemand, 
maar dat kan juist omdat de verhouding tussen de algemene vergade
ring en de zaakvoering niet het gevolg is van een op contract steunen
de delegatie maar wei van een vertegenwoordigingsbevoegdheid uit 
de wet. 
De wet heeft aldus deN. V. en B. V .B.A. voorzien van een bestuursor
gaan, met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid die toelaat een 
op ondernemingsgerichte vennootschap doeltreffend te leiden en die 
beantwoordt aan de noden van modern management. 

21. Op de wijze van aanstelling van het bestuur valt wel een en ander 
aan te mer ken. In ons recht is het in de regel de algemene vergadering 
van de aandeelhouders die het bestuur aanstelt en ook ad nutum kan 
afzetten. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met de 
overleving van een regel uit de contractuele opvatting over de ven
nootschapsstructuur, als samenwerkingsverband tussen vennoten. 

(20) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, t. II, 3e ed., nr. 447. 
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Het is vrij logisch dat bij de oprichting de eerste bestuurders door 
de oprichters die een bepaald kapitaal hebben bestemd tot een 
bepaalde onderneming zouden worden aangeduid. Zij immers moe
ten de aldus opgerichte onderneming gedaante geven. Het onderne
mingsbelang eist evenwel niet dat achteraf de aanduiding van de 
bestuurders tot de voorbehouden bevoegdheid van de algemene 
vergadering zou behoren. In de instellingen van openbaar nut bepa
len de statuten de wijze van benoeming van de bestuurders. Zo 
worden de nieuwe bestuurders dikwijls op grond van statutaire 
regelen door cooptatie aangesteld. Vanuit institutioneel oogpunt zou 
dat ook kunnen bij de vennootschap en het N. V .-recht kent trouwens 
de aanduiding van bestuurders door cooptatie: wanneer een bestuur
derszetel tussen twee algemene vergaderingen vrijkomt dan kunnen, 
tenzij de statuten daar anders over beschikken, de overige bestuur
ders samen voorlopig in de vacature voorzien totdat de eerstvolgende 
algemene vergadering de definitieve benoeming doet (art. 55, lid 4, 
Venn. W.). 
Daar de bestuurders door de meerderheid van de algemene vergade
ring worden verkozen komt de aanduiding van de bestuurders in de 
praktijk van de vennootschappen met een stabiele meerderheid eigen
lijk dikwijls op cooptatie neer: de aan het bestuur zijnde meerder
heidsaandeelhouders herkiezen natuurlijk liever zichzelf of stellen 
hun vertrouwelingen hiervoor aan. 
De aanduiding van de bestuurders door de algemene vergadering 
heeft tot gevolg dat bij wisseling in de meerderheid door overdracht 
van aandelen en door omkering van allianties binnen de vennoot
schap dit vrij vlug op het bestuur van de vennootschap een weerslag 
zal hebben. Dit kan het voordeel bieden van een vernieuwd dynamis
me maar ook nadelig zijn voor de continu'iteit, niet aileen van het 
bestuur maar soms van de onderneming zelf. 
Zeker zou het verwerven van een belangrijke participatie in een 
Belgische vennootschap minder aantrekkelijk worden indien daar
mee geen belangrijke invloed op het bestuur, door de aanstelling of 
afzetting ervan, zou kunnen worden uitgeoefend. 
De aanduiding van het bestuur almachtig aan de meerderheid van de 
algemene vergadering overlaten betekent natuurlijk een overwicht 
van de aandeelhoudersbelangen in dit aanstellingsproces. 
In ons omringende landen werd daarom, in bepaalde gevallen, de 
aanstelling van de bestuurders overgedragen aan organen die niet 
uitsluitend aandeelhoudersbelangen groeperen. Zo worden de be
stuurders in Nederland in de grote N.V. en B.V. benoemd door de 
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raad van commissarissen waarin werknemersvertegenwoordigers ze
telen(artt. 158 en 172, Boek II, B.W.). Zo ookis het deAufsichtsrat 
waarin ook werknemers zijn vertegenwoordigd, die in Duitsland 
aileen bevoegd is om het Vorstand te benoemen in de Duitse Aktien
gesellschaft (§ 84, Aktiengesetz). 
De E.G.-structuurrichtlijn struikelt juist over het probleem van 
medezeggenschap van de werknemers binnen de ge'institutionaliseer
de organen van de vennootschap, omdat medebesturen ook betekent 
medeverantwoordelijkheid dragen en vele syndicale strekkingen in 
enkele E.G.-landen verkiezen liever niet op een of ander niveau 
verantwoordelijkheid te dragen bij het ondernemingsbeleid. 
Indien de aanduiding van de bestuurders bij ons dus in de regel 
gebeurt door de algemene vergadering dan kan hier van afgeweken 
worden in enkele uitzonderlijke omstandigheden wanneer het onder
nemingsbelang zulks eist. 
Bij wijze van voorlopige maatregel wordt, in geval van hoogdrin
gendheid, door de rechter in kort geding een bestuurder ad hoc 
aangesteld met door de rechtbank omschreven bevoegdheden. 
Dergelijke maatregel wordt genomen wanneer het bestuur op zichzelf 
niet meer normaal kan gevoerd worden, hetzij door de afwezigheid 
van zaakvoerder, zodat de vennootschap onbeheerd is(21), of bij 
zware onenigheid tussen de bestuurders of aandeelhouders waardoor 
de vennootschap onbestuurd is of waardoor het bestaan van de 
onderneming in gevaar wordt gebracht(22). 
Wanneer het ondernemingsbelang, zulks beveelt kan de aanduiding 
van een gerechtelijke bestuurder zelfs gepaard gaan met de schorsing 
van de in functie zijnde bestuurders of afgevaardigde-bestuurders. 
Hier komt het best de voorrang van het ondernemingsbelang tot 
uiting. Een gerechtelijke bestuurder wordt aangeduid opdat de ven
nootschap niet bestuurloos zou blijven, of omdat geen beslissingen 
zouden genomen worden die het bestaan van de onderneming in 
gevaar zouden brengen, haar patrimonium zouden aantasten(23) of 
deze onherstelbare schade zouden toebrengen(24). 

(21) Zo b.v. Kh. Brussel, (Kortg.) 23 december 1983, R.P.S., 1984, 299; (bij plots overlijden 
van de zaakvoerder, die het overgrote deel van het kapitaal in handen had); Kh. Brussel, 
24 april 1975, R.P.S., 1975, 101; Kh. Liege, 13 maart 1981, R.P.S., 1981, 298. 
(22) Kh. Mons, 10 juli 1979, R.P.S., 1979, 254; Kh. Brussel, 9 november 1972, R.P.S., 1974, 
160; Kh. Brussel, 31 mei 1968, R.P.S., 1969, 71; Kh. Liege, 13 januari 1986, T.B.H., 1987, 
447. 
(23) Kh. Brussel, 10 maart 1983, R.P.S., 1983, 271. 
(24) Kh. Brussel, 24 mei 1968, B.R.H., 1970, 186. 
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22. Nu in het vennootschapsrecht ook de klemtoon is verlegd van 
de algemene vergadering naar het bestuur is daarmee ook duidelijk 
dat de N.V. en B.V.B.A. geevolueerd zijn naar het begrip rechtsper
soon als juridisch kader voor de onderneming, in haar maatschappe
lijke functie. 
Laten we dit even toelichten. 
Naar een vrij verspreide zienswijze moeten de aandeelhouders bij de 
besluitvorming in de algemene vergadering niet noodzakelijk het 
vennootschapsbelang doen prevaleren, maar mogen zij de bescher
ming van hun patrimonium op het oog hebben. Daarentegen is de 
bevoegdheid van het bestuur een doelgebonden bevoegdheid: het 
belang van de vennootschap moet prevaleren. Dit is een van oudsher 
gevestigde stelling in Belgie waarvoor steun werd gevonden in het feit 
dat wanneer de bestuurder een met de vennootschap strijdig belang 
heeft hij zich moet onthouden om aan de beslissing deel te ne
men(25). 
Bij de enkele artikelen met betrekking tot de eenmans-B.V.B.A. is 
aan deze problematiek bijzondere aandacht verleend. 
Is de enige vennoot ook zaakvoerder dan moet hij van de verrichting 
melding maken in een bijzonder verslag dat samen met de jaarreke
ning moet worden gepubliceerd en hij is bovendien zowel tegenover 
de vennootschap als tegenover derden vergoeding verschuldigd voor 
de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van 
de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. 
Indien de vennootschap-rechtspersoon slechts de juridische structuur 
voor de collectieve belangen van de aandeelhouders zou zijn, dan zou 
er geen reden zijn tot dergelijke verplichte publicatie en tot aanspra
kelijkheid tegenover derden ter bescherming van die derden. Het is 
omdat de vennootschap een institutionele rechtspersoon is met een 
patrimonium tot een bepaalde bedrijvigheid aangewend, waar ver
schillende belangen in het spel staan dat deze publicatieplicht bestaat 
met de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid indien door de 
verrichting het patrimonium, in principe het enige onderpand van de 
schuldeisers van de vennootschap, zou zijn aangetast. 
Hieruit blijkt duidelijk dat het vennootschapsbelang moet prevaleren 
en komt ook duidelijk tot uiting dat dit vennootschapsbelang zich 

(25) Art. 60 Venn. W.; zie HEENEN, ,L'inobservation des regles de forme prescrites pour les 
deliberations des organes d'une societe ou d'une association", R.C.J.B., 1977, 558 (nr. 3); 
ScHOENTJES-MERCHIERS, Y., ,La nullite des decisions d'organes de societes et en particulier 
Ia nullite pour violation d'un principe general de droit", R. C.J.B., 1973, 269 (nr. 15); SIMONT, 
L., ,Reflexions sur l'abus de minorite", in Liber Amicorum Jan Ronse, 307 (nrs. 14 en 15). 
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niet beperkt tot dat van de vennoten maar zicb uitstrekt tot dat van 
de onderneming in baar maatschappelijke dimensie. 

23. Machtsconcentratie in banden van de bestuurders ten einde een 
onderneming doeltreffend te leiden beeft als tegenhanger een toene
mende aansprakelijkbeid van de bestuurders. Het is ondenkbaar dat 
de bestuurders de macbt die zij verkrijgen om de onderneming te 
leiden straffeloos zouden kunnen aanwenden tot andere doeleinden 
dan het ondernemingsbelang. En bier is opnieuw sprake van het 
,ondernemingsbelang" in plaats van collectief aandeelhoudersbe
lang. De ontwikkeling in recbtspraak en rechtsleer en ook in de 
wetgeving, wijst op een duidelijke accentverschuiving ook terzake de 
aansprakelijkbeid, van de verantwoordelijkbeid van de bestuurders 
tegenover de algemene vergadering - collectieve aandeelhouders
belangen naar hun verantwoordelijkheid tegenover derden. 
In de praktijk is de aansprakelijkstelling van de bestuurders door de 
algemene vergadering een vrij uitzonderlijk fenomeen wegens de 
collusie tussen de meerderheid in de algemene vergadering en de 
bestuurders. In vele gevallen zijn de bestuurders juist de meerder
beidsaandeelhouders zelf. Pas bij verscbuivingen binnen de meerder
beid worden sommige bestuurders door een nieuw gevormde meer
derbeid aansprakelijk gesteld. 
In dat opzicht kan men betreuren dat een minderbeid aan aandeel
bouders de aansprakelijkheidsvordering niet kan instellen zoals dit 
kan in de ons omringende Ianden en zoals voorzien was in bet groot 
ontwerp van herziening van het vennootscbapsrecbt(26). 
Wanneer in de vennootschap een aandacbtige minderheid bestaat 
zou dit misscbien toelaten om een deel van het patrimonium van de 
vennootschap te reconstitueren en de bestuurders aanzetten tot voor
zichtig beleid vooraleer het te laat is. 
Gedurende lange tijd bebben de fouten van bestuur slecbts grond 
voor aansprakelijkbeid opgeleverd tegenover de algemene vergade
ring op grond van de overweging dat de lastbebber slechts verant
woording verscbuldigd is tegenover zijn lastgever. In de optiek van 
de vennootschap als contractuele structuur voor de samenwerking 
van vennoten is deze stelling volkomen verantwoord. Hier is even wei 
ook een evolutie opgetreden waarin wij stilaan het begrip vennoot-

(26) Wet~ontwerp tot wijziging van de gecoordineerde wetten betreffende de handelsvennoot
schappen, Gedr. St. Kamer, 1979-1980, nr. 387/1, art. 11, voor Frankrijk Art. 45loi 66-537, 
artt. 200 en 201, deer. 67-236. 

375 



schap-instelling als juridisch kader voor de onderneming zien naar 
voren treden. Een deel van de rechtspraak aanvaardt nu dat de fouten 
van bestuur ook grond kunnen opleveren voor aansprakelijkheid 
tegenover derden op grond van 1382 B.W. Deze rechtspraak berust 
op de overweging dat goed besturen niet enkel de vervulling is van 
de contractuele verbintenis van de lasthebber t.o. de lastgever doch 
een aan elk bestuurder opgelegde verplichting t.o. eenieder, waarvan 
de miskenning de schending kan uitmaken van een tegenover eenie
der bestaande zorgvuldigheidsplicht van goed bestuur(27). 
Op grond van artikelen 63ter en 133bis ingevoerd door de anticrisis
wet van 1978 kan de curator de bestuurders aansprakelijk stellen 
indien een door hen begane kennelijke grove fout bijgedragen heeft 
tot het faillissement. Deze bepaling beklemtoont het ondernemings
rechtelijk aspect van de aansprakelijkheid van de bestuurders in een 
dubbel opzicht. Ten eerste treft de beperking niet aileen de bestuur
ders maar ook de feitelijke bestuurders, dus de personen die zonder 
vennootschapsrechtelijke grondslag, zonder verkozen te zijn door de 
algemene vergadering in feite de leiding van de onderneming hebben 
waargenomen, die in haar naam en buiten elke juridische grondslag 
daartoe, positieve bestuursdaden hebben gesteld(28). De vordering 
ex artikel 63ter (art. l33bis) beoogt duidelijk het actief, het vermo
gen van de vennootschap zoveel mogelijk te hersamenstellen en dit 
gebeurt natuurlijk in de eerste plaats in het belang van haar schuldei
sers. Hier zien wij opnieuw het aspect ,vennootschap als juridische 
structuur voor de onderneming als resultante van diverse belangen" 
opduiken. 
De bestuurder kan men dus moeilijk nog beschouwen als de lastheb
ber van de algemene vergadering van aandeelhouders. Zijn hoedanig
heid van lasthebber kan men niet afleiden uit het feit dat de algemene 
vergadering hem aanstelt of afzet. De aan- en afzetting gebeurt door 
de algemene vergadering omdat de wet zulks voorschrijft. De door 
de rechtbank aangestelde bestuurder is immers ook geen lasthebber 
van de rechtbank. De bestuurder van de vennootschap-instelling 
vervult een wettelijk omschreven taak: de leiding en de vertegen
woordiging van de vennootschap. Als men aanneemt dat de vennoot-

(27) Cf. Mons, 16 mei 1979, R.P.S., 1979, 158 (U.N.A.C.); B.R.H., 1980, 322; Mons, 20 mei 
1985, R.P.S., 1985, 261; Kh. Kortrijk, 29 juni 1984, T.B.H., 1985, 222. 
(28) CoLLE, Ph., ,Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.", T.B.H., 1985, 163; JASPAR. J.L. en DE SMETH, A., ,La notion de gerant de 
fait", J. T., 1984, 645; MERCHIERS, Y., ,Aansprakelijkheid van bestuurders in vennootschap
pen", T.P.R., 1986, 405; RIVES-LANGE, J. Ph., ,La notion de dirigeant de fait", D.S., 1975, 
Ch. 41. 
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schap het juridisch kader voor de onderneming in haar maatschappe
lijke dimensie is, dan is de bestuurder, als professioneel aansprake
lijk tegenover al wie bij het ondernemingsgebeuren betrokken is. 

24. Op het niveau van de uitoejening van de aandeelhoudersrechten 
ziet men ook een accentverschuiving optreden die zich hoofdzakelijk 
aftekent in rechtsleer en in rechtspraak. Voorheen werd vrij alge
meen aanvaard dat de aandeelhouders, in de uitoefening van hun 
stemrecht op de algemene vergadering, zuivere egoi:stische doelein
den konden nastreven(29). Vandaag wordt dit niet meer aanvaard. 
Ook van de aandeelhouders wordt verwacht dat zij het vennoot
schapsbelang eerbiedigen. Indien de aandeelhouders door misbruik 
te maken van hun meerderheidspositie bewust beslissingen nemen die 
berovend zijn voor de vennootschap dan kunnen deze beslissingen 
door de rechtbank nietig verklaard worden met eventueel herstel van 
de geleden schade(30). Hier komt vooral het aspect vennootschaps
belang als som van de belangen van aile aandeelhouders tot uiting 
omdat het wapen aangewend wordt door minderheidsaandeelhou
ders tegen misbruik makende meerderheidsaandeelhouders. Maar 
ook hier is het begrip vennootschapsbelang verruimd naar de belan
gen van al wie bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, zo b.v. 
bij vernietiging van een voor de vennootschap zeer ongunstig con
tract die een aantasting van haar vermogen zou meebrengen(31 ). Ook 
komt de rechter in kart geding wei eens tussen om de uitwerking van 
een genomen beslissing te schorsen in afwachting van een oplossing 
ten gronde indien de genomen beslissing nadelige gevolgen zou 
hebben voor de vennootschap en hier valt het vennootschapsbelang 
dikwijks samen met het ondernemingsbelang wanneer de schorsing 
van de beslissing b.v. gerechtvaardigd wordt door het feit dat de 
beslissing zware nadelige gevolgen zou kunnen hebben niet aileen 
voor de vennootschap waarvan het krediet zou worden aangetast, 
maar ook voor derden(32) of wanneer het bestaan van de onderne
ming in het gedrang komt(33). Bij het nemen van de beslissing 

(29) SrMONT, L., ,Reflexions sur l'abus de minorite", I.e., nr. 14. 
(30) ScHOENTJES-MERCHIERS, ,La nullite des decisions d'organes de societe et en particulier 
Ia nullite pour violation d'un principe general de droit", R.C.J.B., 1973, 269 en aldaar 
geciteerde rechtspraak. 
(31) Kh. Brussel, 18 augustus 1938, R.P.S., 1938, 155 en Brussel, 7 februari 1939, R.P.S., 
1939, 157; Kh. Brussel, 27 juni 1973, R.P.S., 1974, 164. 
(32) Kh. Brussel, 26 mei 1967, B.R.H., 1970, 187. 
(33) Kh. Liege, 13 februari 1986, T.B.H., 1987, 447. 
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verwijst de rechter ook wei eens uitdrukkelijk naar het algemeen 
belang(34). 

25. De evolutie op het stuk van de regelen met betrekking tot de 
vers/aggeving en de rekeningvoorlegging van de bestuurders wijst 
ook duidelijk op het feit dat het vennootschapsrecht niet meer 
uitsluitend de verhoudingen tussen aandeelhouders onderling beoogt 
te regelen, doch geevolueerd is naar een meer ondernemingsgericht 
recht, als som van collectieve belangen. Herinnert men zich, dat het 
pas sinds 1973 is dat de zaakvoerders en de bestuurders die verzuimen 
binnen de zes maanden te rekenen van de afsluiting van het boekjaar 
de jaarrekening aan de algemene vergadering over te leggen, gestraft 
worden(35). Voordien waren slechts straffen voorzien voor de zaak
voerder en bestuurders die nalieten de goedgekeurde jaarrekeningen 
te publiceren. Het volstond - en de sluwe zaakvoerders of bestuur
ders wisten dit - de algemene vergadering geen jaarrekening ter 
goedkeuring over te leggen zodat er geen goedgekeurde jaarrekenin
gen bestonden en mede ook geen plicht tot publicatie, opdat de 
bestuurders niet strafbaar waren wegens niet publicatie van jaarreke
ningen. 
De verplichting van verslaggeving en van opstellen van jaarrekenin
gen is veel meer dan een verslaggeving van bestuurders aan de 
opdrachtgever de algemene vergadering, zoals destijds beschouwd 
werd. Het heeft ook in hoge mate tot doel derden voor te lichten 
omtrent de juiste toestand van de onderneming. De E.G.-richtlijnen 
beogen duidelijk de voorlichting en de bescherming van derden. En 
de tweede en vierde richtlijn die de kapitaalsvorming, het kapitaals
behoud en de boekhouding betreffen, maken daarop geen uitzonde
ring(36). 
Op het stuk van de boekhouding van ondernemingen waren we zelfs, 
,une fois n'est pas coutume", de E.G.-verplichtingen voor. Uit het 
verslag aan de Koning van het K.B. van 8 oktober 1976 betreffende 

(34) Kh. Brussel, 2 october 1970, B.R.H., 1970, 469. 
(35) Wet van 6 maart 1973, art. 201, 3° quater. 
(36) Tweede richtlijn van 13 december 1976 strekkende tot het coiirdineren van de waarborgen 
welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, 
tweede alinea van het Verdrag, en de belangen van de deelnemers in deze vennootschappen 
als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig 
te maken (P.B.EG. 31 januari 1977). Vierde richtlijn d.d. 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3 sub 9 van het Verdrag betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennoot
schapsvormen (P.B.L., 222 van 14 augustus 1978). 
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de jaarrekening van de onderneming komt de bekommernis duidelijk 
tot uiting(37): 
,Het besluit beantwoordt aan de fundamentele vereisten van het 
vennootschaps- en handelsrecht inzake informatie van de vennoten 
en van de derden over de consistentie van het patrimonium, door het 
voorschrijven van waarderingsregels en door de eis van een gedetail
leerde balans, aangevuld met nadere inlichtingen in de toelichting. 
Het situeert ze evenwel in een ruimer perspectief waarbij rekening 
gehouden wordt met de economische en sociale betekenis van de 
ondernemingen en met hun functie in de maatschappij ''. 
De algemene hervorming van het boekhoudrecht beoogt een grotere 
transparantie van de onderneming in haar maatschappelijke functie. 
De huidige, maar ook mogelijke toekomstige aandeelhouders, moe
ten behoorlijke informatie verkrijgen over de onderneming; dit geldt 
eveneens voor de mede-contractanten, leveranciers, kredietverschaf
fers en last but not least de werknemers zelf. 
Vermits de Vennootschapswet (art. 77, Venn. W.) de bestuurders de 
verplichting oplegt de jaarrekeningen, balans en resultaatrekeningen 
en toelichting op te stellen, overeenkomstig de wet op de boekhou
ding en de jaarrekening van de onderneming (Wet 17 juli 1975) en 
de uitvoeringsbesluiten, Ievert de inbreuk op een van deze voorschrif
ten van het boekhoudrecht, grond op voor aansprakelijkheid van de 
bestuurders tegenover derden (art. 62, lid 2, Venn. W.). Dit wijst 
nogmaals op het op derden en niet uitsluitend op de vennoten gericht 
zijn van de verslaggeving over de financiele toestand van de vennoot
schap. 

26. De evolutie van het vennootschapsrecht naar het recht voor de 
onderneming in haar maatschappelijke dimensie komt het best tot 
uiting in de controle die sinds de Wet van 21 februari 1985 in de 
vennootschap van enige omvang, uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren 
toekomt. 
De hervorming van het bedrijfsrevisoraat werd niet enkel beschouwd 
in het perspectief van de evolutie van het vennootschapsrecht in 
Europees verband, maar ook en voornamelijk in het Iicht van een 
verdere doorgedreven democratisering van het bedrijfsleven. De 
democratisering van het bedrijfsleven impliceert een ondernemings
beleid waarvan de basisopties en de uitwerking transparant zijn, 
zowel ten aanzien van het maatschappelijk verkeer in het algemeen 

(37) Zie verslag aan de Koning, B.S., 1976, 13.460. 
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als ten aanzien van de vennoten, de schuldeisers, de overheid en in 
het bijzonder ten aanzien van de werknemers in de onderneming. De 
informatieverstrekking die op verschillende momenten in het ven
nootschapsleven verplicht is - jaarlijkse en halfjaarlijkse staten, 
inbrengen in natura, quasi-inbreng, omvorming, fusie, kapitaalsver
hogingen, enz. - verliest een groot deel van haar betekenis als de 
betrouwbaarheid daarvan niet door alle belanghebbenden volledig 
erkend wordt. Vandaar het grote belang van een deskundig en 
onpartijdig controle en certificering van de over het ondernemingsge
beuren verstrekte informatie door de bedrijfsrevisoren(38). Deze 
moeten onafhankelijk en bekwaam zijnen een onbetwist gezag weten 
te verkrijgen wil de bedoelde hervorming een succes worden. 
Kan de accentverschuiving van het vennootschappenrecht duidelij
ker verwoord worden? 
In de vennootschap met een ondernemingsraad kan de bedrijfsrevi
sor slechts worden benoemd of ontslagen met instemming van de 
meerderheid van de werknemers binnen de ondernemingsraad. De 
aanstelling van de personen belast met de beoordeling van de finan
ciele verslaggeving van de vennootschap ontsnapt aldus aan de 
almacht van de aandeelhouders. Dit betekent toch een kleine omwen
teling binnen ons vennootschapsrecht. Als ik zeg vennootschapsrecht 
is dit eigenlijk niet helemaal correct. Want wie de artikelen van de 
vennootschapswet leest, kan geen vermoeden hebben dat de in arti
kel 64 en volgende bedoelde commissarissen niet volledig vrij door 
de algemene vergadering onder de leden van het Instituut voor 
bedrijfsrevisoren kan worden gekozen. Nergens wordt verwezen naar 
het voordrachtrecht terzake van de ondernemingsraad, wat absurd 
is. Een verwijzing naar de betreffende artikelen van de Wet van 
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven was 
op zijn minst aangewezen zoals op andere plaatsen van de vennoot
schapswet verwezen wordt naar de boekhoudwet. 
Het feit dat bij handelsvennootschappen het de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel is die bevoegd is in geval van betwisting 
no pens de aanstelling van de revisor beklemtoont het vennootschaps
rechtelijk aspect van deze functie. Maar dan natuurlijk het vennoot
schapsrechtelijk aspect in de verruimde betekenis van ondernemings
gericht. Wij zullen in een van onze lessen uitvoerig ingaan op de rol 
die de bedrijfsrevisor vandaag geroepen is te spelen. De tijd ont-

(38) Verslag VERHAEGHEN, Wetsontwerp tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, Gedr. St. 
Kamer, 1982-83, nr. 552/35, p. 2. 
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breekt om dit hier te doen. Het volstaat te wijzen op de verruiming 
die aldus aan ons vennootschapsrecht gegeven werd. 

BESLUIT 

27. De wijzigingen die de laatste vijftien jaar aan ons vennoot
schapsrecht zijn gebracht lijken ons dus wei de grondslagen, de 
wezenlijke bestanddelen van het begrip vennootschap zelf te raken. 
Het vennootschapsrecht is stilaan geevolueerd van een recht dat de 
verhoudingen tussen de aandeelhouders diende te regelen met de 
nodige aangepaste structuren om aan die samenwerking gedaante te 
geven naar een vennootschapsrecht dat meer en meer ondernemings
gericht is. De machtverschuiving van de algemene vergadering naar 
het bestuur heeft de vennootschap aangepast aan de noden van een 
efficient management van de onderneming. 
De verscherpte regelen met betrekking tot de te verstrekken informa
tie, de vorm waarin deze moet gegeven worden die voor de uniformi
sering en de helderheid moeten zorgen en tenslotte en misschien 
vooral de bedrijfsrevisor nieuwe formule, bewijzen dat het vennoot
schapsrecht opengetrokken is naar het recht van de onderneming in 
haar maatschappelijke dimensie. 

28. In het vennootschapsrecht werd het laatste decennium veel aan
dacht besteed aan derden. Zij hebben voortaan altijd de vennoot
schap als wederpartij wanneer bestuurders optreden, garanties wer
den ingebouwd met betrekking tot de kapitaalsvorming en het kapi
taalsbehoud van de vennootschap. Zij kregen meer heldere informa
tie over de financiele to est and van de vennootschap en de waarachtig
heid van de gegeven informatie wordt, al of niet door onafhankelijke 
deskundigen, bevestigd. 
En de aandeelhouder? En ik bedoel hier niet de meerderheidsaan
deelhouder want die weet wei, of die moet weten, beter dan wie ook 
hoe het eraan toe gaat in de onderneming, aangezien hij, zo niet altijd 
rechtstreeks, dan wei onrechtstreeks, het bestuur in handen heeft, 
maar ik bedoel hier de minderheidsaandeelhouders? Die is de grote 
vergetene. Natuurlijk wordt hij zoals eenieder, zoals iedere derde 
gei:nformeerd. Maar welke zijn zijn reele actiemiddelen tegen een 
falend bestuur?-Uitermate gering! Als de aandelen niet op de beurs 
zijn genoteerd, dan geraakt hij zelfs moeilijk zijn participatie kwijt. 
We zullen in die lessenreeks zijn toestand aandachtig bekijken, maar 
de balans is voor hem vrij ongunstig. Nochtans zou men in ons land 
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wat meer aandacht moeten besteden aan zijn positie en hem enige 
waarborg of actiemogelijkheden bieden. Nu meer en meer - soms 
zelfs zeer grote - Belgische ondernemingen vazallen worden van 
buitenlandse financiele groepen, zou men zich wel eens meer kunnen 
bekommeren om die Belgische minderheidsaandeelhouder van in 
Belgie gevestigde ondernemingen die aan vreemde meerderheidsaan
deelhouders toebehoren. 

29. De evolutie van N.V. en B.V.B.A. naar een gei:nstitutionaliseerd 
kader voor de onderneming heeft mede tot gevolg dat deze vennoot
schapsvormen thans niet meer principieel, noch wat het bestaan 
ervan, noch wat de werking betreft, door het contractenrecht be
heerst worden. 
Verhoudingen tussen de organen en meer specifiek tussen de algeme
ne vergadering en het bestuur zijn niet meer het gevolg van een 
overeenkomst maar worden geregeld bij wet. Dit is des te meer waar 
voor wat betreft de verhouding van de commissarissen tegenover de 
andere vennootschapsorganen . 

. Wanneer interpretatieproblemenen zich stellen dan moeten zij wor
den opgelost aan de hand van algemene rechtsbeginselen, zonder 
uitsluiting evenwel van de algemene beginselen van het contracten
recht wanneer dit gerechtvaardigd is. Het feit dat het bestuur niet 
meer kan beschouwd worden als de lasthebber van de algemene 
vergadering heeft verstrekkende gevolgen. Beide organen staan zelf
standig de ene tegenover de andere, met elk een wettelijke afgelijnde 
bevoegdheid. De verhoudingen tussen de algemene vergadering en 
het bestuur zijn niet meer het gevolg van een contract. 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandeelhouders aldus 
derden geworden wier invloed en zeggenschap in de vennootschap 
bepaald worden door de statuten of de wet(39). 

30. Maar het vennootschappenrecht bevat nog tal van bepalingen die 
refereren naar het contractenrecht. Een der belangrijkste zijn de 
artikelen 62 en 132 Venn. W. met betrekking tot de aansprakelijk
heid van de bestuurders en zaakvoerders. Het behoud van deze 
bepaling in een ongewijzigde vorm, nu een eenmansvennootschap 
rechtsgeldig bestaat, heeft tot gevolg dat de enige vennoot moet 
oordelen over zijn eigen bestuursaansprakelijkheid bij de zaakvoe
ring. In de traditionele rechtsleer en rechtspraak die de aansprake-

(39) BUIJN, F.C., De oprichting van deN. V. en de B. V., Proefschrift, Rotterdam, 183, 24. 
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lijkheidsvordering voor bestuursfouten op grond van 1382 B. W. aan 
derden ontzegt(40), heeft dit voor gevolg dat zolang de vennootschap 
niet failliet is, behalve bij inbreuk op de vennootschapswet en de 
statuten niemand kan optreden om de zaakvoerder aansprakelijk te 
stellen voor zijn bestuur, al heeft zijn onvoorzichtig bestuur voor 
gevolg dat de onderneming naar haar ondergang loopt. Derden 
hebben geen andere oplossing dan het faillissement af te wachten en 
te hopen op aansprakelijkstelling door de curator. Maar dan is er veel 
kans dat de onderneming mede ten onder gegaan is. 
Derden, en daaronder vallen de werknemers, -van hoge kaderleden 
tot ongeschoolde arbeider - moeten lijdzaam toezien hoe de onder
neming wegens wanbeheer teloorgaat. W anneer het wanbeheer tege
lijk een inbreuk uitmaakt op de vennootschapswet of de statuten 
kunnen zij wei optreden. Zo dit niet het geval is, staan zij machteloos. 
Indien ons vennootschapsrecht stilaan opengegaan is voor de onder
neming in haar maatschappelijke dimensie dan is de weg nog lang 
opdat het vennootschapsrecht doeltreffend zou zijn terzake. 
Geven wij daar enkele aanwijzingen voor. 
Zo ons fiscaal recht gewag maakt van bijzondere regels voor fusie 
en splitsing van vennootschappen dan zal men tevergeefs die termen 
in de vennootschapswet zoeken. De bepaling van de E.G.-richtlijnen 
hebben we nog niet ingevoerd(41). 
De cessie van controleparticipatie is in de realiteit geen zeldzaamheid 
meer, den ken wij maar aan enkele recente voorbeelden. Zij kan 
belangrijke gevolgen hebben voor de onderneming en ook voor de 
minderheidsaandeelhouders en nochtans blijft elke globale juridi
sche regeling achterwege. In de vennootschappen die aan het toezicht 
van de Bankcommissie zijn onderworpen wordt dankzij haar tussen
komst en de autoriteit die van deze eerbiedwaardige instelling uit
straalt, de schade beperkt. Maar in vele andere gevallen staan we 
voor een juridisch vacuum dat zeer schadelijk kan zijn. 
De discrepantie tussen het recht en de feiten is nochtans het grootst 
op het stuk van de vennootschapsgroepen. Onze ondernemers zijn 
sinds lang vertrouwd met het begrip gegroepeerde onderneming die 
in onderlinge horizontale of verticale economische afhankelijkheid 
staan. 

(40) VAN OMMESLAGHE, P., ,Developpements recents de la responsabilite civile profession
neUe en matiere economique", in L 'evolution recente du droit commercial et economique, 
Brussel, 1977, 9 (23); RONSE, J. en LIEVENS, J., ,L'administration des societes", ,La 
responsabilite des administrateurs et gerants a pres la faillite", in Les societes commerciales, 
Brussel, 1985, 183 (196 e.v.), nr. 12. 
(41) Hoewel dit reeds had moeten gebeuren tegen eind 1987. 
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Begrip moeder-dochter-zustervennootschap om niet te spreken van 
nog meer gekke familiale banden terzake behoren tot de dagelijkse 
realiteit. 
Daarnaast moet men ook constateren dat de Belg, en van aile Belgen 
is de Vlaming wellicht de dapperste, in het opzetten van ingewikkelde 
familiale vennootschapsstructuren zelfs voor eenzelfde economische 
eel uitmunt. Fiscaal blijft dit rendabel en de Belg heeft vee! belang
stelling voor de minst belastbare weg. 
Maar wat het groepsrecht betreft is ons vennootschapsrecht , ,la 
grande muette''. Onbekend doch in de praktijk niet onbemind, zoals 
dikwijls duikt het verschijnsel juridisch op in neventakken van het 
recht. Zo moeten de criteria die relevant zijn om te weten of een 
bedrijfsrevisor dient aangesteld te worden of niet, op geconsolideer
de basis worden berekend( 42). Via het boekhoudrecht duikt aldus het 
begrip in het vennootschappenrecht op maar langs een dusdanige 
omweg (waarvan de geldigheid betwist is) en inet zovele kronkels dat 
dit voor menigeen in Belgie onduidelijk is. 
Ook het fiscaal recht begint zich voor het groepsrecht te interesse
ren(43). Maar dit zijn weer fragmentaire benaderingen die daardoor 
elke coherentie en inzicht in het geheel missen. Het is nodig dat er 
een grondige bezinning zou zijn over het begrip concern. Het is 
onontbeerlijk dat een consensus groeit rond een begrip dat voor aile 
takken van het recht die op de onderneming invloed uitoefenen (dit 
zijn en het fiscaal recht, en het sociaal recht (b.v. denk hier aan de 
ondernemingsraad) en het boekhoudrecht en het vennootschaps
recht) bruikbaar is. 

(42) Zie VAN CROMBRUGGHE, S., Juridische en jiscale eenheidsbehandeling van vennoot
schapsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1984. 
(43) Colloquium over de fiscaalrechtelijke erkenning van vennootschapsgroepen op 3 en 
4 december 1987 te Brussel. 
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SOMMAIRE 

Les multiples modifications fragmentaires apportees a notre droit des societes ces 
quinze dernieres annees ont metamorphose le droit des S.A. et des S.P .R.L. en 
l'adaptant a la realite socio-economique. 
Les diverses societes commerciales peuvent etre reparties en deux gran des categories: 
la societe comme groupement contractuel de personnes, d'une part et la societe 
comme cadre juridique de l'entreprise, d'autre part. 
Le premier groupe comprend la societe en nom collectif, la societe en commandite 
et la societe cooperative: !'element contractuel y prevaut tant lors de la constitution 
que dans le fonctionnement de la societe. 
Ces societes ne repesentent que 120Jo du nombre total de societes en Belgique et n'ont 
guere retenu !'attention du Iegislateur. La societe cooperative connan un regain de 
succes parce qu'elle se presente comme un refuge approprie pour tous ceux qui 
entendent combiner les a vantages de la responsabilite limitee avec Ia souplesse d'une 
structure et d'un fonctionnement contractuels. 
La S.A. et la S.P.R.L. representent 88% du nombre total de societes. Economique
ment et socialement, elles jouent un rOle tres important. D'une personne juridique 
fondee sur une base contractuelle elles sont devenues une institution sociale- cadre 
juridique de l'entreprise. 
Cette evolution remarquable apparalt tant lors de Ia constitution que dans Ia 
structure et le fonctionnement de ces formes de societe. 
La Loi du 14 juillet 1987 semble avoir donne le coup de grace au dogme de Ia base 
contractuelle sur laquelle reposerait la creation des societes, une S.P .R.L. pouvant 
desormais etre creee par expression unilaterale de volonte. 
Les limitations des causes de nullite pouvant affecter ces formes de societe mettent 
en lumiere les elements requis pour la creation d'une societe comme sujet de droit 
distinct: !'affectation par une ou plusieurs personnes, par acte authentique de 
constitution, d'un patrimoine determine a un objet social ou d'entreprise donne avec 
indication d'une denomination distincte pour ,!'institution a but d'entreprise" ainsi 
constituee. 
La societe represente cependant beaucoup plus qu'un patrimoine affecte. Elle est 
egalement un ensemble de regles et de mecanismes devant rendre possible Ia vie 
interne et externe de la societe-personne juridique. 
La notion d'entreprise a exerce une influence importante sur cet aspect d'organisa
tion de la notion de societe. L'entreprise dans sa dimension sociale est la resultante 
de divers interets en presence: les interets respectifs des actionnaires, des travailleurs, 
des co-contractants de l'entreprise (fournisseurs, donneurs de credit, sous-traitants, 
consommateurs etc.), de l'economie regionale et de l'emploi. 
Cette notion d'entreprise comme resultante de tous ces interets a eu une incidence 
importante sur !'evolution du droit des societes: d'un droit essentiellement destine 
a regler les interets collectifs des actionnaires, il est devenu un droit davantage axe 
sur l'entreprise, prenant en compte les divers interets en presence. Cette evolution 
se manifeste au niveau tant du conseil d'administration que de l'assemblee des 
actionnaires et de la surveillance de la societe. 
Par le transfert des pouvoirs de l'assemblee generale au conseil d'administration, 
devenu l'organe de direction et de representation de la societe, celle-ci s'est adaptee 
aux besoins d'un management efficace au sein de l'entreprise. 
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Cet accroissement de pouvoirs des administrateurs a entraine un renforcement des 
regles afferentes a leur responsabilite.·Les administrateurs ont des competences qui 
sont fonction des objectifs a atteindre: les pouvoirs que le Conseil d'administration 
tire de la loi ne peuvent etre utilises que dans !'interet exclusif de l'entreprise. 

Le mode de designation des administrateurs en droit beige des societes souligne la 
preeminence des actionnaires dans ce processus de designation: un changement dans 
l'actionnariat peut des lors se repercuter assez rapidement au niveau du conseil 
d'administration, ce qui rend plus attractive la prise d'une participation de controle 
dans une societe beige. 

L'idee se renforce petit a petit que l'assemblee generale des actionnaires doit elle 
aussi veiller en tout cas a !'interet de la societe et non a !'interet propre des 
actionnaires. 

Les regles relatives aux rapports ou comptes-rendus financiers et a la surveillance 
dans les grandes S.A. et S.P .R.L. mettent le plus nettement en exergue !'evolution 
marquant le droit des societes: ce droit est axe sur l'entreprise et doit tenir compte 
des divers interets concernes par la vie de l'entreprise. 

Malgre la nette evolution intervenue ces quinze dernieres annees, le droit des S.A. 
et S.P.R.L. n'est pas encore adequatement adapte aux necessites d'un droit axe sur 
l'entreprise: les regles applicables aux fusions, aux scissions de societes, aux prises 
de participations de contrOle n'ont pas suivi le mouvement. Subsiste egalement le 
besoin d'un reglement global des problemes poses par les groupes de societes. 

SUMMARY 

The many partial amendments which have been made to the Belgian Company Law 
have served to adapt the law relating to Public Limited Companies and Limited 
Liability Companies to economic reality, and thus provided it with a new profile. 
The various trading companies can be divided into two main categories: the 
company as a grouping of persons bound by contract on the one hand, and the 
company as a legal framework for the undertaking on the other hand. 
The first group contains the general partnership, the limited liability partnership, 
and the co-operative society. The contractual element is conclusive for this group, 
both at its establishment and with regard to its everyday operation. 
These companies represent a mere 12 per cent of the total number of companies 
in Belgium, and have hitherto escaped the legislator's attention. The co-operative 
society is experiencing a revival because it represents a useful escape route for all 
those who wish to combine the advantages attached to limited liability with a more 
flexible contractual structure and functioning. 
The Public Limited Company and Limited Liability Company represent 88 per cent 
of the total number of companies. They fulfil a very significant economic and social 
function. These companies have developed from a legal person formed by contract 
to a commercial institution which serves as a legal framework for the company. 

The remarkable evolution is discernible both at the level of the establishment of 
those various types of company and at the of their structure and functioning. 

Since the Law of 14/7/1987, the dogmatic adherence to the contract as a basis for 
the existence of companies has suffered a severe setback, since henceforth a Limited 
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Liability Company can be set up by a unilateral declaration of intent. The fact that 
the number of grounds on which the company can be declared null and void has 
been reduced, points up those elements which are essential for the creation of a 
company as a seperate legal person. These consist in the allocation, by one or more 
persons at the moment of signing the original deed of foundation by a notary public, 
of certain funds for a specific objective related to the company, indicating the 
separate name of the relevant ,institute for commercial purposes". 
The company, however, amounts to a good deal more than funds allocated to a 
specific purpose. It also incorporates rules and mechanisms which are to enable both 
the internal and the external functioning of the company having legal personality. 
As regards the organisational aspect of the ,company" concept, the ,undertaking" 
concept has exercised considerable influence. The undertaking, seen in its social 
context, is the net result of various interests: those of the shareholders, those of the 
employees, those of the parties having concluded agreements with the undertaking 
(suppliers, lenders, subcontractors, consumers, etc.), as well as the economic and 
employment interests of the region. 
The ,undertaking" concept, being the net result of all these various interests, has 
exercised considerable influence on company law, which has evolved from a body 
of law which originally sought to regulate the collective interests of the shareholders, 
towards a system aimed more at the undertaking itself, thus enabling all the various 
interests to be taken into account. This can be felt both at the level of the boardroom 
as at the level of the supervisory organs. 
The shift in power from the General Meeting towards the boardroom, which has 
become the organ which directs the company and represents it, has adapted the 
company to the requirements of an efficient management within the company. 
This increase in power on the part of the boardroom is accompanied by a tightening 
up of those rules which relate to its liability. The board of governors have goal
oriented powers, and may only use those powers which are provided by statute 
exclusively in the interests of the company. 
The manner in which the board is appointed under Belgian company law underlines 
the preponderance of the shareholders in the appointment procedure. This means 
that any changes in the composition of the shareholders may be rapidly reflected 
in the composition of the boardroom, which makes the taking of a majority 
shareholding in a Belgian company a particularly attractive prospect. 
Gradually, the idea the General Meeting of shareholders, must act in the interests 
of the company, and not in the individual interests of the shareholders, is also 
gaining ground. 
The rules which concern the financial reports and the supervision of the large-scale 
public limited and limited liability companies are the strongest in emphasising the 
gradual development from company law towards a legal system aimed at the 
undertaking, which takes into account the various interests involved in the operation 
of the undertaking. 
In spite of the growing development of the rules governing the Public Limited 
Company and the Limited Liability Company, this body of law is not as yet fully 
attuned to the needs of a legal system aimed at the undertaking itself. Laws 
regulating mergers and splits of companies, as well as the obtaining of majority 
shareholdings, have not yet seen the light of day. At the same time, there is a need 
for a global system of law to govern those problems which are raised by groups of 
companies. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vielfachen fragmentarischen Anderungen die in den letzten 15 Jahren in unse
rem Gesellschaftsrecht eingetreten sind, haben dieses Recht in Bezug auf AG und 
GmbH der sozial-wirtschaftlichen Wirklichkeit angepaBt und es neugestaltet. 

Die verschiedenen Handelsgesellschaften konnen in zwei groBe Kategorien einge
stuft werden: einerseits die Handelsgesellschaft als vertragsmiillige Gruppierung von 
Personen und andererseits die Handelsgesellschaft als juristischer Rahmen fiir das 
Unternehmen. 

Zu der ersten Gruppe gehoren die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft 
und ebenfalls die Genossenschaft. Das Vertragselement pravaliert hier, sowohl bei 
der Griindung als bei der Wirkung der Handelsgesellschaft. 

Diese Handelsgesellschaften vertreten nur 120Jo der samtlichen Handelsgesellschaf
ten in Belgien und wurden vom Gesetzgeber nicht beachtet. Die Genossenschaft 
erzielt aufs neue Erfolg, weil sie all denen die die Vorteile einer beschrankten 
Haftung mit denen einer flexiblen Vertragsstruktur und Wirkung verbinden mach
ten, wie eine gute Fluchtform vorkommt. 

Die AG und die GmbH vertreten 88% der samtlichen Handelsgesellschaften. 
Wirtschaftlich und gesellschaftlich spielen sie eine bedeutende Rolle. Diese Handels
gesellschaften entwickelten sich von einer vertragsmaBig gegriindeten Rechtsperson 
zu einer Handelsgesellschaft-Institution als juristischer Rahmen fiir das Unterneh
men. 

Diese erstaunliche Entwicklung macht sich sowohl bei der Griindung dieser Han
delsgesellschaftsformen wie bei deren Struktur und Wirkung bemerkbar. 

Seit dem Gesetz vom 14. Juli 1987 wurde dem Dogma der vertragsmaBigen Grundla
ge beim Entstehen der Handelsgesellschaften der GnadenstoB gegeben, indem eine 
GmbH durch einseitige WillensauBerung gegriindet werden kann. Die Beschrankt
heit der Nichtigkeitsgriinde bei diesen Handelsgesellschaftsformen verweisen nach 
den erforderlichen Elementen damit eine Handelsgesellschaft als Separate Rechts
person entstehen wiirde: nach der Bestimmung durch eine oder mehrere Personen 
bei authentischer Griindungsakte eines gewissen Vermogens zu einem gewissen 
Unternehmensziel mit Angabe einer gesonderten Bezeichnung fiir die also gegriinde
te ,Institution mit Unternehmensziel". 

Die Handelsgesellschaft ist allerdings weit mehr als ein bereitgestelltes Vermogen. 
Es ist ebenfalls ein System von Regeln und Mechanismen die sowohl das interne wie 
das externe Leben der Handelsgesellschaft-Rechtsperson ermoglichen muB. 

Dieser organisatorische Aspekt des Begriffs Handelsgesellschaft wurde vom Begriff 
Unternehmen sehr beeinfluBt. Das Unternehmen in seiner gesellschaftlichen Dimen
sion ist das Ergebnis unterschiedlicher Belange: dieser der Aktionare, der Arbeitneh
mer, der Kontrahenten des Unternehmens (Lieferer, Kreditgeber, Teilunternehmer, 
Verbraucher usw.) und auch der Belange der regionalen Wirtschaftspolitik und der 
Beschaftigung. 

Dieser Begriff Unternehmen als Ergebnis all dieser Belange hat das Gesellschafts
recht sehr beeinfluBt, denn es entwickelte sich von einem Recht das vorwiegend 
kollektive Belange der Aktionare zu regeln erstrebte, zu einem mehr unternehmens
gerichteten Recht, bei dem die unterschiedlichen Belange beriicksichtigt werden. 
Sowohl im Bereich des Vorstands wie im Bereich der Hauptversammlung wie im 
Bereich der Aufsicht iiber die Handelsgesellschaft macht sich dies bemerkbar. 
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Die Machtsverschiebung von der Generalversammlung zugunsten des Vorstands, 
der das Organ der Fiihrung und der Vertretung der Handelsgesellschaft geworden 
ist, hat die Handelsgesellschaft den Noten eines zweckmiiBigen Managements inner
halb des Unternehmens angepaBt. 
Diese Machtsiibernahme des Vorstands veranlaBt eine Verschiirfung der Regeln in 
Bezug auf die Haftung des Vorstands. Der Vorstand hat eine zielstrebige Befugnis: 
die Gewalt, die er aus dem Gesetz herleitet, darf er nur im ausschlieBiichen Belang 
des Unternehmens anwenden. 
Die Weise der Einsetzung des Vorstands im belgischen Gesellschaftsrecht unter
streicht das Ubergewicht der Aktioniire bei diesem Einsetzungsvorgang: Dies bedeu
tet, daB eine A.nderung der Aktioniire auf den Vorstand eine sehr schnelle Riickwir
kung haben kann, was das Nehmen einer Mehrheitspartizipation in einer belgischen 
Handelsgesellschaft sehr attraktiv macht. 
Allmiihlich wiichst ebenso die Idee, daB die Generalversammlung der Aktioniire 
auch immer die Belange der Handelsgesellschaft und nicht den Eigennutz der 
Aktioniire vertreten soli. 
Die Regeln in Bezug auf die finanzielle Berichterstattung und die Aufsicht in den 
graBen AGs und GmbHs betonen am stiirksten die Entwicklung des Gesellschafts
rechts zu einem unternehmensorientierten Recht das die unterschiedlichen Belange 
die beim Unternehmensvorgang im Spiel sind, beriicksichtigen soli. 
Trotz der erheblichen Entwicklung des Rechtes in Bezug auf die AG und die GmbH 
in den Ietzten 15 Jahren hat sich dieses Recht den Noten eines unternehmensorien
tierten Rechtes noch nicht angepaJ3t: Die Reglungen von Fusionen, von Teilungen 
der Handelsgesellschaften, von Erwerbungen der Mehrheitspartizipationen werden 
hinterlassen. Zugleich mangelt es an einer umfassenden Reglung der bei Gruppen 
von Handelsgesellschaften auftretenden Probleme. 
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