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I. NIETIGHEID VAN BEN DEELNEMING AAN BEN VENNOOTSCHAP 

A. DE NIETIGHEIDSGRONDEN 

§ 1. Voorwerp en oorzaak; inbreng en doe] 
§ 2. Voorwerp 

a) Drie voorwerpen 
b) Het voorwerp van de deelneming; inbreng met risicoverplichting 

§3. Oorzaak 
a) Interne oorzaak van de deelneming: verplichte winstverwachting 
b) Externe oorzaak: openbare orde en goede zeden. 
c) Oorzaak en nietigheid 

§ 4. Toestemming en wilsgebreken 
a) Onbestaande en/of geveinsde toestemming 
b) Wilsgebreken: bedrog en geweld 
c) Dwaling omtrent de oorzaak 
d) Benadeling, oorzaak en Ieoncijns karakter 

§ 5. Bekwaamheid 

B. GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID VAN EEN DEELNEMING 

§ 1. Wie stelt de nietigheid vast? 
§ 2. Wie kan de nietigheid vorderen tegen wie? 
§ 3. Het effect van de nietigverklaring 
§ 4. Nietige deelneming = nietige vennootschap? 

a) Principe 
b) NV, BVBA en Comm.V.A. 
c) Vennootschappen zonder en met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 
d) De Coop.V. 

II. DE NIETIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP 

A. NIETIGHEIDSGRONDEN 

§ 1. De nietigheid van een deelneming als nietigheidsgrond voor de vennootschap 
§ 2. Vormvereisten 

a) Onderscheid tussen nietigheids- en onbestaanbaarheidsgronden 
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b) De verkrijging van rechtspersoonlijkheid 
c) De vormvereisten in de Handelsvennootschappenwet 
d) Het bestaan van een vennootschap en de Eerste Richtlijn 
e) De openbaarmaking van een vennootschap en de Eerste Richtlijn 
f) Het Europees effect: openbaarmaking wekt niet opgerichte vennootschap

pen tot Ieven! 
§ 3. Ongeoorloofd doel 

a) Doel, voorwerp en oorzaak 
b) De Belgische doctrine en art. 13ter, 3° 
c) De prejudiciele geslissing van bet Hof van Justitie 

§ 4. De pluraliteitsvereiste 
a) De eenpersoons-BVBA 
b) Er is slechts een oprichter in een andere vennootschap dan een BVBA: geen 

regularisatie? 
c) Er is slechts een geldig verbonden oprichter in een andere vennootsschap dan 

een BVBA: regularisatie? 
d) Er zijn slechts twee gel dig verbonden oprichters in een Coop. V.: in elk geval 

regularisatie mogelijk 
§ 5. Winstoogmerk 

a) Principe 
b) Conversie 

B. DE GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID 

§ 1. Het vereiste van een rechterlijke beslissing 
§ 2. De effecten van de nietigheid 
§ 3. Wie kan de nietigheid vorderen? 

1. Het vennootschapsrecht kent vele nietigheden. Deze veelheid 
heeft niet aileen betrekking op de nietigheidsgronden maar ook op 
de nietigheidseffecten: nietigheid is allerminst een eenduidig begrip 
in het vennootschapsrecht. 

In deze bijdrage wordt slechts ingegaan op de nietigheidsproblemen 
die ontstaan bij de oprichting van een vennootschap. Zij illustreren 
treffend de meervoudige betekenis van de ,nietigheid" in het ven
nootschapsrecht. Soms gaat het om echte nietigheden, soms zou het 
veeleer gepast zijn om van ontbinding te gewagen, of zelfs van 
verbreking. 

Recent hebben twee prejudiciele beslissingen van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschap nieuw Iicht geworpen op sedert jaren 
bestaande betwistingen omtrent de interpretatie van de Eerste Richt
lijn inzake vennootschappen (1968): vooreerst werd de vraag aange
vat of de Eerste Richtlijn definitief gedaan heeft gemaakt met de 
categorie van de onbestaande vennootschappen (nrs. 49 e. v. ); vervol
gens komt uit Luxemburg een antwoord op de vraag of een NV 
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aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak, maar met een geoorloofd 
statutair doel kan vernietigd worden (nrs. 64 e.v.). 
Voor de praktij k is de nietigheid bij oprichting wellicht niet het meest 
aantrekkelijke leerstuk. De nietigheid van besluiten van vennoot
schapsorganen(l), de nietigheid van overdrachten van aandelen, en 
de nietigheid van aandelen zelf zijn minstens even, zoniet veel belang
rijker. 
Elk van deze nietigheidsleerstukken zal de lege ferenda echter ingrij
pende wijzigingen ondergaan. Over de nietigheid van besluiten staan 
nieuwe dingen te lezen in het wetsontwerp ter zake van fusie en 
splitsing(2) die, wat de gevolgen van de nietigheid betreft, sterk doen 
denken aan de nietigheid bij oprichting. 
Over de nietigheid van stemafspraken, en van in strijd met stemaf
spraken tot stand gekomen besluiten(3) en over de nietigheid van 
ingekochte aandelen bevat het zgn. wetsontwerp Wathelet verschei
dene innovaties(4). 
De constante verjongingskuur waaraan de wetgever het vennoot
schapsrecht het laatste decennium onderwerpt, noopt tot een zeker 
conservatisme bij de doctrinale beschrijving. Zoniet is de inkt van 
een nieuw artikel nauwelijks opgedroogd en de inhoud ervan toch 
reeds achterhaald. 

2. De nietigheid van vennootschappen zelf moet bestudeerd worden 
vanuit het besef dat de oprichting van een vennootschap meestal een 
meerzijdige rechtshandeling(5) is die een rechtspersoon in het Ieven 
roe pt. 
Daarom wordt in wat volgt een onderscheid gemaakt tussen de 

(1) Zie daarover het steeds onovertroffen preadvies van RoNSE, Io, ,De nietigheid van 
besluiten van organen van de naamloze vennootschap", Jaarboek van de Vereniging voor de 
verge/ijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 1965-66, 372 eovo 
(2) Pari. St., Kamer, 1989-90, nro 1214/1, art. 174/160 
(3) Zie over de externe gevolgen van stemovereenkomsten: Pari. St., Kamer, 1979-80, nro 
387 I 1, art. 287, 1.1. en de bespreking daarvan bij GEENS, Ko, ,Beschermingsconstructies: 
enkele recente evoluties", in Openbaar bod en beschermingsconstructies (edo Jan Ronse 
Instituut), Kalmthout, Biblo, (77), 108-1090 
(4) Wetsontwerp tot wijziging van het vennootschapsrecht in het kader van een doorzichtige 
organisatie van de markt van de ondernemingen en van de open bare overnameaanbiedingeno 
Dit ontwerp werd, na advies van de Raad van State, goedgekeurd in de Ministerraad van 19 
oktober 19900 De neerlegging in het Parlement zal dus eerstdaags geschiedeno De goedkeuring 
wordt nog deze legislatuur verwacht. 
(5) RoNSE, Jo, Algemeen dee/, Po 73 eovo; ldo, ,Vennootschaps- en verbintenissenrecht", in 
Op grenzen van komend recht (Beekhuis-bundel), 203; RAAIJMAEKERS, MoJo Go Co, Rechtsper
sonen tussen contract en instituut, Deventer, Kluwer, 1987; COIPEL, Mo, ,Introduction a 
l'etude de la loi de 14 juiiiet 1987" in La SPRL unipersonnelle - Approche theorique et 
pratique, Brussel, Bruylant, 1988, Po 37, nro 70o 
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nietigheid van de deelneming van een vennoot aan de vennootschap 
(1), en de nietigheid van de vennootschap zelf (II)(6). 
Telkens zullen eerst de gronden (A) en dan de gevolgen van de 
nietigheid (B) besproken worden. 
Voor een stuk zal deze indeling doorkruist worden door het feit dat 
de nietigheid van een deelneming (1. A), een grond kan zijn voor de 
nietigheid van de vennootschap zelf (II.A.par.1). 
Het gevolg van de nietigheid van de deelneming is dan de nietigheid 
van de vennootschap (I.B.par.4). 
Het gevolg van de nietigheid van de deelneming valt in die optiek 
samen met het gevolg van de nietigheid van de vennootschap (II.B). 

I. DE NIETIGHEID VAN EEN DEELNEMING AAN EEN VEN
NOOTSCHAP 

A. De nietigheidsgronden 

§ 1. Voorwerp en oorzaak; inbreng en doe! 

3. Het valt niet gemakkelijk een eenduidig antwoord te geven op de 
vraag wat in de context van een vennootschapscontract moet begre
pen worden onder de gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaarden van 
voorwerp en oorzaak. 
Bij vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid is het weliswaar 
om redenen van terminologische duidelijkheid gewenst dat voorwerp 
(,objet"), inbreng (,apport"), doel (,objet social") en oorzaak 
(,cause"), op de juiste wijze uit mekaar worden gehouden. 
Toch is de aangelegenheid hier van minder groot belang dan bij die 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die hun vennoten recht 
geven op de beperkte aansprakelijkheid (NV, BVBA en CVA): in de 
limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden voor deze ven
nootschapsvormen werd het ongeoorloofd doel immers expliciet 
onder de nietigheidsgronden opgenomen, een ongeoorloofde oor
zaak niet (art. 13ter, 3° Venn. W.; zie verder nrs. 61 e.v.). 

(6) Eerder dan de meer klassieke benadering van de geldigheidsvoorwaarden waarin eerst de 
gemeenrechtelijke, en dan de vennootschapsrechtelijke geldigheidsvoorwaarden worden beke
ken. 

1634 



§2. Voorwerp 

a) Drie voorwerpen 

4. Met het voorwerp wordt in de vennootschappelijke context naar 
drie verschillende dingen verwezen. 
Vooreerst naar het ,voorwerp-inbreng" in de zin van art. 1126 B.W. 
dat kan bestaan in een geven, een doen of een niet doen (,werk
woord"): d.i. het voorwerp van de deelneming van elke vennoot. 
Op zijn beurt behoeft dit werkwoord een ,Iijdend voorwerp" dat 
verwijst naar wat wordt gegeven of gedaan, dan wei niet gedaan: d.i. 
het voorwerp van de inbreng van elke vennoot. 
Tenslotte verwijst het voorwerp naar het ,voorwerp-doel" in de zin 
van art. 1833 B.W., d.i. de voorgenomen bedrijvigheid of onderne
ming: d.i. het voorwerp van de vennootschap. 

5. Onderscheid moet dus gemaakt worden naargelang het voorwerp 
betrekking heeft op de deelneming van de vennoot aan de vennoot
schap of op de vennootschap zelf. 
Dit onderscheid laat toe te differentieren tussen, enerzijds, de deelne
ming aan de oprichtingshandeling zelf en, anderzijds, de toetreding 
van een nieuwe vennoot tot een bestaande vennootschap. 
Bovendien biedt dit onderscheid tussen de vennootschap zelf, en de 
deelneming aan de vennootschap, de kans het veelal meerzijdig 
karakter van de vennootschap te onderstrepen. 
Het voorwerp van de vennootschap (,doel") overstijgt in die zin het 
voorwerp van de deelneming van de vennoten (,inbreng"). 

b) Het voorwerp van de deelneming: inbreng met risicoverplichting 

6. Wanneer de deelneming van een vennoot geen inbreng tot voor
werp heeft is deze deelneming nietig. De inbreng kan ook geveinsd 
zijn(7). 
De inbrengvereiste kan hier onmogelijk voluit worden ontwikkeld. 
Aan de lezing van art. 1833, tweede lid B.W. zou men de indruk 
kunnen overhouden dat een verbintenis iets niet te doen niet voor 
inbreng vatbaar is. Enkel verbintenissen iets te geven (geld en goede
ren) en verbintenissen iets te doen (nijverheid) worden immers ver
meld (artt. 1845-1847 B.W.). 

(7) Zie over de geveinsde inbreng, onze bijdrage : GEENS, K., ,De professionele vennoot
schap", inActuele problemen vanfiscaal recht (Postuniversitaire lessencyclus Delva), 1988-89, 
(111), 132, nr. 63 e.v. Over stromannen: zie verder, onder nrs. 17 e.v .. 
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Toch is het onmiskenbaar dat ook een verbintenis iets niet te doen 
kan behoren tot een inbreng die in hoofdzaak door een andere 
verbintenis wordt uitgemaakt. 
Zo is een inbreng van arbeid, benevens een verbintenis iets te doen 
voor de vennootschap, meteen ook een verbintenis iets niet te doen 
tegen de vennootschap: wie zich inzet voor de vennootschap, enga
geert zich tevens niet te concurreren met de vennootschap; dit blijkt 
uitdrukkelijk uit art. 1847 B.W. dat een rekenschapsverplichting(8) 
jegens de vennootschap oplegt aan de vennoot die de inbreng van zijn 
arbeid toezegt(9). 
Evenzeer is een inbreng van clienteel, benevens een verbintenis om 
de clientenlijst over te dragen aan de vennootschap en om de ven
nootschap voor te stellen aan de clienten, ook een verbintenis om die 
clienten niet meer voor eigen rekening te bedienen of te behandelen. 
In sommige vennootschappen moet de inbreng bestaan in een verbin
tenis te geven. De inbreng in kapitaal van arbeid (,doen") en de 
niet-concurrentieverbintenis (, ,niet doen' ') zijn uitgesloten in de NV, 
de BV en de Coop. V.(lO): een vennoot die in deze vennootschappen 
slechts arbeid inbrengt, neemt niet deel, of althans niet als vennoot; 
was dat nochtans de bedoeling, dan is zijn deelneming nietig. 

7. De essentie van de inbreng is dat hij onderworpen is aan het risico 
van de onderneming. Zoniet komt hij in tegenspraak met de vereiste 
dat elke vennoot moet bijdragen in het verlies (art. 1855 B.W.). 
Het is middels zijn inbreng dat de vennoot deelneemt aan de vennoot
schap. De vergoeding die hij voor die inbreng ontvangt moet min
stens tijdens bet actieve bestaan van de vennootschap onderworpen 
zijn aan het risico van winst en verlies. 
Zoals men weet hoeven de vennoten niet in gelijke mate onderworpen 
te zijn aan dat risico (art. 1853 B. W .), behalve dan in de BVBA waar 
geen enkele preferentie kan geschapen worden (art. 124 Venn. W.). 
Ook de inbrenger van genot of van arbeid ,deelt in het verlies" 

(8) Soms wordt betwist: het personeel toepassingsgebied van deze rekenschapsverplichting, of 
ze met name ook geldt voor inbrengers van geld of goederen die elders ,arbeiden"; het 
voorwerp van deze rekenschapsverplichting, of ze met name aileen bestaat m.b.t. soortgelijke 
maar elders gepresteerde arbeid; de inhoud van deze rekenschapsverplichting, of rekenschap 
met name aileen betekent de inbreng van de elders verworven arbeidsinkomsten of eventueel 
ook schadevergoeding. Zie FREDERICQ, L., Traite, nr. 38, p. 104; nr. 172, p. 291; Pic, P., 
KREHER, J., Des societes commerciales, t. I, 3e uitg., 1940, nr. 44, p. 55; VANRYN, J., 
Principes, t. I, 1e uitg., nr. 331, p. 232. _ 
(9) Vgl. de Duitse Treupflicht: ScHMIDT, K., Gesellschajtsrecht, KO!n, 1986, p. 440 e.v. 
(10) Art. 29, par.3, in fine Venn.W. (NV); art. 120, voorlaatste lid Venn.W. (BVBA); art. 
141, eerste lid, in fine Venn.W. (Coop.V.). 
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doordat hij in de slechte jaren geen inkomen uit zijn inbreng ont
vangt(ll), d.i. - voor de inbrenger van arbeid - doordat hij 
,gratis" werkt. De inbrenger van arbeid kan overigens als enige 
volledig vrijgesteld worden van een bijdrage in het verlies (art. 1855, 
tweede lid B.W.). 
Elm van de verschilpunten tussen de genotsinbreng en de inbreng van 
nijverheid enerzijds, en de andere inbrengen anderzijds bestaat in de 
mate waarin de inbreng aan het , wirtschaftliche Schicksal" onder
worpen is bij de ontbinding van de vennootschap: in het eerste geval 
neemt de inbrenger zijn arbeid of zijn in genot ingebracht goed 
gewoon terug, in het tweede geval ondergaat hij de lotgevallen van 
de verdeling(12)(13). 
Natuurlijk ondergaat ook elke schuldeiser en zelfs wie zich borg of 
garant stelt het risico van de onderneming. Dit risico hoort echter 
minder tot het wezen van die schuldvordering (bv. lening) of van de 
borgtocht dan tot het wezen van de inbreng. 
De vennootschap die haar inbrengers geen winst uitkeert of die er 
niet in slaagt om bij haar vereffening de inbrengen terug te geven 
blijft niet ,in gebreke" en kan zich ermee vergenoegen te stellen dat 
dit tot de ,risico's" van het spel hoort. 
De ontlener kan zulks tegen de uitlener of de borg niet als veront
schuldiging inroepen wanneer hij er niet in slaagt de interest te 
betalen of de schuld af te lossen. 
Het criterium dat voorop moet staan wanneer men poogt uit te 
maken wat bijvoorbeeld de bedoeling van partijen zou kunnen 
geweest zijn, de genotsinbreng van een geldsom of een (achtergestel
de) lening, moet dan zijn of de ,inbrenger" er aldan niet in geslaagd 
is ,einen vermogenswerten Gegenstand der Gesellschaft so zu fiih-

(I I) CorPEL, M., ,Reflexions sur le portage d'actions au regard de !'article 1855 du Code 
Civil- Le porteur et Je lion", noot onder Brussel, 3 december 1986, R.C.J.B., 1989, (553), 
573. 
(12) RONSE, J., a.w., p. 139; VANRYN, J., Principes, t. I, le uitg., nr. 331, 2°, p. 231. 
(13) In de praktijk kan dit onderscheid minder ingrijpend zijn dan het op het eerste gezicht 
lijkt: bij de verdeling mag de genotsinbrenger bij voorbeeld wei zijn eertijds ingebrachte 
geldsom terugnemen vo6t de andere inbrengers aan bod komen (preferent), maar betwist is 
of hij zijn geldsom mag terugnemen vo6t de gewone schuldeisers hun rechten hebben kunnen 
Iaten gelden (postconcurrent) : vgl. BELTJENS, G., Encyclopedie du droit commercial, II, 
Brussel, Bruylant, l9II, nr. 30, p. 21 en HouPIN, C., Bosvmux, H., Traite general des 
societes, Paris, Sirey, 1935, t. I, nr. 201, p. 147-148. Zie ook Brussel, 8 juni 1984, R.P.S., 
1985, nr. 6323, p. 45. 
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ren, dass er aus sich heraus am wirtschaftlichen Schicksal der Gesell
schaft teilnimmt"(14). 
Een volstrekt waardeloze inbreng staat gelijk met geen inbreng(15). 

c) Het voorwerp van de inbreng moet in de handel zijn 

8. Het voorwerp van de ingebrachte verbintenis is onderworpen aan 
de desbetreffende bepalingen van bet Burgerlijk Wetboek (art. 1127-
1130 B.W.). 

9. Zo kan niet alleen de zaak zelf, maar ook bet gebruik of het bezit 
van de zaak het voorwerp van de verbintenis uitmaken (art. 1127 
B.W.): in de vennootschappelijke context is dit de zgn. genotsin
breng. 
Een echte genotsinbreng vertoont gelijkenis met de huur (persoonlijk 
recht) indien het goed onroerend of minstens niet verbruikbaar is: 
het gaat dan om een verbintenis iets te doen. De leveringsverbintenis 
is immers ondergeschikt aan de hoofdverbintenis die erin bestaat om 
van bet goed waarvan bet genot wordt ingebracht bet rustige genot 
te waarborgen, te vrijwaren tegen uitwinning, te onderhouden(16). 
Indien bet goed dat bet voorwerp uitmaakt van een genotsinbreng 
verbruikbaar is, moet de analogie veeleer gezocht worden in het 
quasi-vruchtgebruik of de verbruiklening: het gaat dan om een 
verbintenis iets te geven. Hoewel de vennootschap gehouden is om 
de aldus ingebrachte goederen bij de ontbinding terug te geven zoals 
aan een schuldeiser, werkt de inbreng omwille van bet verbruikbaar 
karakter van de goederen immers eigendomsoverdragend. 

10. Er wordt in de literatuur weinig aandacht besteed aan de voor
waarde dat de ingebrachte zaak in de handel moet zijn (art. 1128 
B.W.). Deze voorwaarde is zodanig evident geworden dat men zelfs 
verzuimt exact aan te geven wat ermee bedoeld wordt. 
Uiteraard zijn ,zaken" als de lucht en bet openbaar domein buiten 
de handel, en kan men deze niet inbrengen(17). 

(14) LUTTER, M., Kapital, Sicherung der Kapitalaufbringung und Kapita/erhaltung in den 
Aktien- und GmbH-Rechten der E. W.G., Karlsruhe, Muller, 1964, 231. Vgl. Cass., 15 april 
1969, R.P.S., 1970, 164; Brussel, 23 oktober 1954, J.C.B., 1955, 308; Liege, 6 december 1961, 
R.P.S., 1963, 117; Brussel, 30 november 1962, R.P.S., 1964, 33; Liege, 29 mei 1963, R.P.S., 
1964, 257. 
(15) Cass., 2 oktober 1970, Pas., 1970, I, 92; Cass., 10 maart 1978, R. W., 1978-79, 2153. 
(16) DE PAGE, t. II, nr. 441, p. 394-395. 
(17) VANDEPUTTE, R., De overeenkomst, p. 79-80. 
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Het ware nochtans fout het vereiste dat het voorwerp van de verbinte
nis in de handel moet zijn, te beperken tot de enkele verbintenissen 
iets te geven, en aldus uitsluitend te doen slaan op datgene wat 
gegeven wordt. 
Zo wordt bijvoorbeeld de betaling van een geldsom in ruil voor de 
belofte daarmee iemands huwelijkstoestemming(18) of iemands be
noeming af te dwingen(19) beschouwd als strijdig met deze vereiste. 
Nochtans bestaat de tegenprestatie voor de geldsom in een verbinte
nis iets te doen en niet in een verbintenis iets te geven. 
Het verdient dus de voorkeur de vereiste dat de inbreng in de handel 
moet zijn niet te reduceren tot een overdraagbaarheidseis. 
Het vereiste of iets al dan niet in de handel is heeft eerder betrekking 
op de (on)mogelijkheid (bv. Iucht) en de (niet)oorbaarheid (bv. 
huwelijkstoestemming). 
In die mate valt de eis samen met het verbod voorwerpen in te 
brengen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
Het is veelal naar aanleiding van concrete voorbeelden dat de vereiste 
van ,het in de handel zijn" ter sprake wordt gebracht. 
De goodwill en het clienteel zijn daarbij steeds weerkerende exempla. 
In de postuniversitaire lessencyclus Delva hebben wij pogen aan te 
tonen dat deze vermogensbestanddelen ook door vrije beroepers in 
vennootschap kunnen ingebracht worden(20). Het recht zelf om het 
beroep uit te oefenen, en het diploma kunnen uiteraard niet worden 
ingebracht: zij zijn buiten de handel. 

11. Ook toekomstige zaken kunnen het voorwerp uitmaken van een 
inbreng. Art. 1130 B. W. laat toe dat toekomstige zaken het voorwerp 
van een verbintenis zouden uitmaken. 
Nog niet opengevallen nalatenschappen (d.i. een toekomstig goed) 
kunnen uiteraard van geen enkele verbintenis het voorwerp uitmaken 
(art. 1130, tweede lid B.W.). 
Overigens moeten slechts schenkingen (art. 943 B. W.) en hypotheken 
(art. 78, tweede lid H.W.) tegenwoordige goederen tot voorwerp 
hebben. 
Toekomstige goederen kunnen dus ook het voorwerp zijn van een 
inbreng. 

(18) Cass., 16 maart 1905, Pas., 1905, I, 156. 
(19) Cass., 28 oktober 1915, Pas., 1915, I, 475. 
(20) GEENS, K., ,De professionele vennootschap", in Actuele problemen van fiscaal recht 
(Postuniversitaire lessencyclus W. Delva 1988-89), (111), 115-119. 

1639 



Zowel de inbreng die bestaat in een verbintenis iets te doen als de 
i!lbreng die bestaat in een verbintenis iets niet te doen heeft essentieel 
een toekomstige prestatie tot voorwerp: het is steeds een verbintenis 
iets te zullen doen (bijvoorbeeld het genot te doen hebben van een 
zaak) of een verbintenis iets niet te zullen doen (bijvoorbeeld gedu
rende vijf jaar niet te concurreren). 
lets dat men gedaan heeft, kan hoogstens het voorwerp uitmaken van 
een nieuwe verbintenis om iets te geven of te doen uitmaken. 
Een aan de vennoten v66r de oprichting bewezen dienst (zgn. , ,etudes 
et demarches") die niet resulteert in een materieel of immaterieel 
goed dat het voorwerp kan uitmaken van een verbintenis iets te geven 
of te doen, kan dus strikt genomen niet worden ingebracht(21). 
,Verleden" (i.t.t. toekomstige) zaken kunnen logischerwijze enkel 
het voorwerp uitmaken van een inbreng indien zij , vertegenwoor
digd" kunnen worden in een nieuwe verbintenis om nu iets te geven 
of in de toekomst iets te zullen doen. 
Oprichtersaandelen of winstbewijzen die een inbreng van arbeid 
buiten kapitaal in een NV vergoeden zullen niet zelden bij de oprich
ting bewezen diensten vergoeden die omwille van hun verleden en niet 
tastbaar karakter in wezen nochtans niet in gemeenschap kunnen 
gebracht worden(22). 

§3. Oorzaak 

a) Interne oorzaak van de deelneming: verplichte winstverwachting 

12. Zo begrijpt men ook wat in de vennootschappelijke context 
onder oorzaak moet worden begrepen. 
Het lijkt weinig betekenisvol om van de interne oorzaak van een 
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid te gewagen(23). 
Wel heeft, zo men wil, de deelneming van een vennoot aan de 
vennootschap als interne oorzaak de deelneming van de andere 
vennoten. 

(21) Vgl. VANRYN, J., Principes, t. I, 1e uitg., nr. 331, p. 232. 
(22) VAN RYN, .L, ibid. 
(23) Zie over het terecht of onterecht karakter van het onderscheid tussen interne en externe 
oorzaak: RAuws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: 
nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 300; VAN GERVEN, W., 
Algemeen deel, nr. 107, p. 327; VAN OMMESLAGHE, P., ,Observations sur la theorie de Ia 
cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne", noot onder Cass., l3 november1969, 
R.C.J.B., 1970, 326. 
Specifiek over de oorzaak in meerzijdige overeenkomsten: DIRIX, E., ,De meerpartijenover
eenkomst", T.P.R., 1983, (757), p. 777, nr. 24. 
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De vennoot krijgt immers van dergelijke vennootschap (zonder 
rechtspersoonlijkheid) geen tegenprestatie voor zijn inbreng, d.w.z. 
hij ontvangt geen roerend en onlichamelijk aandeel zoals bedoeld in 
art. 529 B.W. 
Uiteraard heeft de vennoot wei een zekere winstverwachting (art. 
1855 B.W.). 

13. In een onvolkomen rechtspersoon en in overigens elke intuitu 
personae aangegane vennootschap zal de interne oorzaak tweeerlei 
zijn: enerzijds bestaat de oorzaak van elke deelneming in de deelne
ming van elke andere vennoot(24), anderzijds bestaat de oorzaak ook 
in het aandeel dat de deelnemende vennoot in ruil voor zijn inbreng 
ontvangt, en de lidmaatschaps- en vermogensrechten die dat ople
vert(25). 
In een zuivere kapitaalvennootschap met volkomen rechtspersoon
lijkheid valt de oorzaak van de deelneming wellicht volledig samen 
met het in ruil verkregen aantal aandelen, waartoe naast de stem
ook de winstverwachting - dividend en meerwaarde - van de indivi
duele vennoten hoort. 
Hoe meer intuitu pecuniae de vennootschap wordt, hoe meer de 
winstverwachting (dividend en meerwaarde) die aan een aandeel 
kleeft, dus de oorzaak wordt. 
Daar komt de gezamenlijke oorzaak van de vennoten, d.i. zo men 
wil de oorzaak van de vennootschap(,cause abstraite ou categori
que")(26), zeer dicht bij het winstoogmerk. 
Een en ander laat blijken dat de oorzaaksvereiste wei haar betekenis 
mag verloren hebben bij louter tweezijdige, wederkerige contracten, 
niet echter bij werkelijk meerzijdige overeenkomsten zoals het ven
nootschapscontract. Men komt er niet door een louter over en weer 
bekijken van de oorzaak van de verschillende betrokken partijen, de 
gemeenschappelijke bedoeling is het cement dat de partijen bij 
mekaar houdt(27). 

(24) Vgl. DIRIX, E., o.c., p. 777, nr. 25. 
(25) Vgl. DIRIX, E., o.c., p. 778, nr. 25. 
(26) COIPEL, M., Dispositions communes, nr. 64, p. 85; NYSSENS/CoRBIAU, Traite des 
societes commerciales, 1895, nr. 60, p. 53. 
(27) DIRIX, E., o.c., p. 780, nr. 27. 
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b) Externe oorzaak: openbare orde en goede zeden 

14. Indien de werkelijke beweegreden van een vennoot er niet in 
bestond om deel te nemen aan een vennootschap, samen met welbe
paalde anderen, in de hoop daarvan samen beter te worden, is zijn 
deelneming niet noodzakelijk zonder oorzaak (art. 1131 B.W.). 
Wei is het mogelijk dat de oorzaak strijdig is met de openbare orde 
of de goede zeden(28) (art. 1133 B.W.): in het Iicht van die conformi
teitstoetsing wordt de oorzaak ,extern" genoemd. 
Dergelijke ongeoorloofde externe oorzaak zit klaarblijkelijk voor 
indien een vennootschap enkel wordt opgericht om op bedrieglijke 
wijze de insolvabiliteit van de betrokken vennoot te helpen organise
ren: door zijn actief in te brengen in het vermogen van de vennoot
schap, en zijn passief in het eigen vermogen te bewaren, bewerkstel
ligt hij een vermogenssplitsing waardoor hij zijn goederen onttrekt 
aan zijn schuldeisers(29). 
In artt. 7-8 Hyp.W. wordt nochtans voorgehouden dat een debiteur 
onder verband van al zijn goederen voor al zijn schulden moet 
instaan. Deze bepalingen raken aan de openbare orde. 
In de mate waarin hen de werkelijke beweegreden van de initiatiefne
mende vennoot bekend is, veinzen eventuele andere , vennoten" 
(stromannen) in het beschreven geval om deel te nemen, zoals ze 
tevens veinzen iets in te brengen (verder, nrs. 17 e.v.). 
Hun deelneming vindt haar , ,echte'' oorzaak buiten het vennoot
schapscontract (bv. een beloning, of een andere reden om behulp
zaam te zijn). 
In de mate waarin de andere vennoten de werkelijke beweegreden van 
de initiatiefnemende vennoot niet kennen, dwalen zij omtrent de 
oorzaak: hun verbintenis wordt ge"inspireerd door een valse oorzaak 
(verder, nr. 22). 

c) Oorzaak en nietigheid 
15. Uiteraard zal in wat volgt moeten teruggekomen worden op de 
vraag in hoeverre een gebrek in de oorzaak een nietigheidsgrond kan 
vormen voor de vennootschap als zodanig (verder, nr. 61 e.v.). 

(28) Het volstaat dat de oorzaak gedeeltelijk ongeoorloofd is, of beter dat een van de oorzaken 
ongeoorloofd is om de ganse deelneming vernietigbaar te maken: COIPEL, M., o.c., nr. 62, 
p. 84. 
(29) Uiteraard kan ook de actio pauliana (art. 1167 B.W.) soelaas brengen tegen zo'n 
bedrieglijke inbreng: GEENS, K., ,Simulatie, doorbraak, de fiscus en de eenpersoons BVBA'', 
in De ik-vennootschap, dee! 2, I, Biblo-dossier, 1987, 32 e.v.; LAGA, H., ,Rechtsvordering 
van de persoonlijke schuldeisers bij frauduleuze inbreng van hun schuldenaar in een vennoot
schap", Jura Falconis, 1978-79, 257. 
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De deelneming van een vennoot die zonder oorzaak is of die uit een 
valse of ongeoorloofde oorzaak is aangegaan, is zonder meer nietig 
(artt. 1131 en 1133 B.W.). 
Een andere voor de vennootschap in zijn geheel typische nietigheids
grond is het ontbreken van winstoogmerk (art. 1832 B.W.) (verder, 
nr. 76). 

§ 4. Toestemming en wilsgebreken 

16. De deelneming van een der vennoten kan zijn aangetast door een 
gebrek in het voorwerp of in de oorzaak, maar ook door het 
ontbreken van, of minstens door een gebrek in de toestemming: de 
klassieke wilsgebreken zijn bedrog, dwaling en geweld. 

a) Onbestaande en/ of geveinsde toestemming(30) 

17. Simulatie of schijnhandeling is geen ongewone gebeurtenis in de 
vennootschapspraktijk. Men onderscheidt drie vormen van simula
tie. 
Een eerste vorm is de louter fictieve handeling, d.i. diegene waarvan 
de rechtsgevolgen teniet gedaan worden door een verheimelijkte 
afspraak, die luidens art. 1321 B.W. tegenbrief genoemd wordt 
(absolute simulatie )(31). 
Een tweede vorm van simulatie is de vermomming. De verheimelijkte 
afspraak of tegenbrief wijzigt de rechtsgevolgen die uit de openlijke 
handelingen zouden voortvloeien (relatieve simulatie)(32). 
Een derde vorm van simulatie is diegene die betrekking heeft op de 
persoon die openlijk handelt in eigen naam maar in werkelijkheid als 
naamlener fungeert voor een verheimelijkte achterman. Daaronder 
valt het hier te bespreken optreden van stromannen bij de oprichting 
van een vennootschap(33). 

(30) Voor dit gedeelte (stroman bij oprichting) kon dankbaar gebruik gemaakt worden van 
sterk gedocumenteerde niet gepubliceerde nota's van Professor Ronse. 
(31) Voorbeelden van zulke (absolute) simulatie in de vennootschapspraktijk zijn de fictieve 
inbreng in vennootschap, de fictieve vennootschap zelf, en de fictieve overdracht van aandelen. 
Zie over de absoluut geveinsde inbreng: GEENS, K., ,De professionele vennootschap", in 
Actuele problemen van fiscaal recht (Postuniversitaire lessencyclus W. Delva}, 1988, (Ill}, 
p. 131, nr. 61 e.v. 
(32) Een voorbeeld van zulke (relatieve) simulatie in de vennootschapspraktijk is de inbreng 
waardoor een verkoop van een goed vermomd wordt omwille van het gunstiger registratierecht. 
(33) Een ander voorbeeld van zulke simulatie in de vennootschapspraktijk is het optreden van 
een tussenpersoon om een aan de achterman verboden functie van bestuurder uit te oefenen 
(art. 1 K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934): Gent, 17 mei 1952, R.P.S. 1953, nr. 4288, p. 42, 
op p. 44; Brussel, 3 maart 1965, J. T. 1965, p. 387. 
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18. Stroman bij de oprichting is hij die openlijk in eigen naam 
deelneemt aan de oprichting, maar zonder zich persoonlijk te willen 
verbinden: hij handelt voor rekening van een verheimelijkte op
drachtgever of achterman - al dan niet medeoprichter - aan wie 
hij zijn naam leent(34). 
De handelende persoon wordt t.a.v. de derde met wie hij handelt 
persoonlijk schuldeiser en schuldenaar. De vennootschap is een 
derde, aangezien zij geen partij is in de geheime afspraak tussen de 
handelende persoon en diens achterman. Tussen de vennootschap en 
de ,,stroman''-oprichter staat diens verheimelijkte afspraak met zijn 
achterman gelijk met een innerlijk voorbehoud waarop de schulde
naar geen beroep kan doen(35). 
Volstorting kan dus gevorderd worden door het bestuur van de 
vennootschap, na haar faillissement, door haar curator, en, na haar 
nietigverklaring, door haar vereffenaar. 
De stroman is gehouden rekenschap te geven aan zijn opdrachtgever 
volgens hun overeenkomst die de in art. 1321 B.W. bedoelde tegen
brief uitmaakt(36). Deze laatste blijft vreemd aan de vennootschap
pelijke rechtsbetrekking: hij kan de daaruit voortvloeiende rechten 
niet opeisen (vgl. art. 1861 B.W.). 
Indien zij niet bij de wet verboden is (b.v. art. 200 Venn. W.) en 
indien er geen bedrieglijk opzet is, is het theoretisch mogelijk dat 
deelneming aan een vennootschap door een naamlener rechtmatig 
is(37). 

19. Met zulke simulatie loopt echter meestal iets fout(38). In de 
praktijk is naamlening bij de oprichting van vennootschappen meest
al een ongeoorloofd optreden van een stroman die de bij art. 196 
S. W. strafbare intellectuele valsheid in geschriften is, zoals die sedert 

(34) De persoon die in werkelijkheid voor eigen rekening deelneemt aan de oprichting, en aile 
rechtsgevolgen daarvan opneemt, is geen stroman, zelfs indien de gelden die hij inbrengt, hem 
door een ander geleend zijn, wanneer niet blijkt dat deze lening zelf een fictief karakter heeft 
(Brussel16 maart 1966, R.P.S., 1966, nr. 5327, p. 196). 
(35) COIPEL, M., ,La theorie de !'engagement par volonte unilaterale", R.C.J.B., 1980, p. 
87, nr. 26; FREDERICQ, L., Traite, t. IV, nr. 284, p. 461. 
(36) DE PAGE/DEKKERS, V, nr. 480, p. 476; -A. P.R., Tw. Lastgeving door PAULUs/BoBS, 
nr. 39, p. 23 e.v.;- b.v. geoorloofde naamlening in het proces: Cass. 21 oktober 1948, Pas., 
1948, I, 585. 
(37) Aldus: MATRAY, L., ,Simulation de droit prive et faux criminel", R.D.P, 1968-69, p. 
619 en p. 623;- aldus ook de M.v.T. Wetsontwerp van 5 december 1979, Pari. St., 1979-80, 
Kamer, 387/1, p. 162. 
(38) PLANIOL/RIPERT/BOULANGER, II (1952), nr. 581, p. 209; - CARBONNIER, J., Droit 
civil, II, nr. 123, p. 409. 
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1927 begrepen wordt(39), nl. indien de met de waarheid strijdige 
verklaring gedaan wordt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk 
om te schaden. 
Voor het bedrieglijk opzet volstaat dat de dader aan zichzelf of aan 
een ander een onwettig voordeel wil verschaffen of een voordeel dat 
niet of moeilijker zou bereikt zijn met eerbiediging van de waar
heid(40). 
Deze bestanddelen van valsheid in geschriften zullen vaak aanwezig 
zijn bij de leugenachtige verklaring van de stroman dat hij persoon
lijk deelneemt aan de vennootschap(41). 
Aldus verschaft de stroman een onwettig voordeel aan zijn medeven
noot door de leugenachtige verklaring dat hij persoonlijk en voor 
eigen rekening deelneemt aan de oprichting van een vennootschap 
(met beperkte aansprakelijkheid). Hij is immers met de mede-oprich
ter afgesproken dat deze de eigenaar is van al de aandelen die door 
de stroman verkregen zijn. 
In zulk geval is de fictieve deelneming van de stroman nietig(42). 
De vennootschap kan dan op grond van het niet vervuld zijn van de 
pluraliteitsvereiste worden vernietigd (verder, nr. 72). De meeste 
vennootschappen kunnen daarenboven worden vernietigd wegens de 
ongeoorloofde oorzaak die aan de vennootschap ten grondslag ligt 
(vgl. verder, nr. 22). D.i. wellicht niet het geval met de NV, BV en 
Comm.V.A. (verder, nr. 61 e.v.)(43). 

20. Niettegenstaande het ongeoorloofd karakter van zijn simulatie 
is de stroman-oprichter van een vennootschap, zoals hoger gezegd, 
overeenkomstig de openlijke akte tot volstorting van de door hem 

(39) Cass., 12 december 1927, Pas. 1927, I, 45 
(40) TRoussE, P .A., ,La simulation en droit prive et le faux criminel", R.D.P., 1968-69, p. 
634; PIRET, J.M., ,Faux bilans", R.D.P., 1961-62, p. 971; VAN HALEWIJN, J. en DUPONT, 
L., A.P.R., tw. Valsheid in geschriften, nr. 326 e.v. 
Zie o.m. Cass. 16 maart 1959, Pas. 1959, I, 715, op p. 716; Cass. 20 november 1973, Pas. 
1974, I, 310. 
(41) Toepassingen: Corr. Brussel13 januari 1938 en Brussel28 apri11938, Pas. 1938, II, 91; 
BrussellO november 1971, Pas. 1972, II; R.P.S. 1973, nr. 5750, p. 141 (kapitaalverhoging); 
Cass. 4 oktober 1965, Pas. 1966, I, 157; R. W. 1965-66, 1637 (handhaving van het toen bij 
de wet vereiste zevental); anders: Corr. Brussel, 19 december 1980, R.P.S., 1981, nr. 6124, 
p. 53. 
(42) CORBIAU, J., ,De Ia simulation de souscription d'actions", R.P.S., 1904, nr. 1529, p. 
165; VANRYN, I, eerste druk, nr. 496, p. 338; voorbeelden: Gent, 9 apri11952, R. W., 1952-53, 
15; Brussel, 26 juni 1963, J.T. 1964, p. 77; R.P.S., 1969, nr. 5181, p. 37. 
(43) Vgl. RONSE, J., ,Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1968-1977)", T.P.R. 
1978, p. 719, nr. 48. 
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genomen aandelen verplicht(44) (over de eventuele toepasselijkheid 
van art. 35, 2° en 123, 4° Venn. W., verder, nr. 33). 
De verbintenis van de stroman voor het totale bedrag van zijn 
aandelen belet echter niet dat de achterman eveneens kan aangespro
ken worden door de vennootschap. Zij kan de geveinsdverklaring 
van de rechtshandeling van de stroman vorderen en de verheimelijkte 
werkelijke afspraak tussen hem en zijn achterman inroepen(45). 
Indien de naamlening valsheid in geschriften uitmaakt, zal de achter
man naast zijn stroman als dader verantwoordelijk zijn krachtens 
art. 66 S.W.(46). 
Hij kan dus ook uit onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld wor
den op grond van art. 1382 B.W. 

b) Wilsgebreken: bedrog en geweld 

21. De deelneming van de vennoot die bedrogen wordt bij de oprich
ting, is nietig. 
Zelfs de deelneming van de enige vennoot in een BVBA kan aangetast 
zijn door bedrog. Aanvaard wordt immers dat het bedrog in zo'n 
geval kan uitgaan van een derde(47). Bij een twee- of meerzijdige 
vennootschap moet het bedrog uitgaan van een van de wederparfij
en(48). 
Geweld leidt steeds tot de nietigheid van de deelneming, ook wanneer 
het niet uitgaat van (een van) de wederpartij(en)(49), maar van een 
derde (art. 1111 B.W.). 

(44) Kh. Brussel 18 juni 1933, B.J. 1934, 280; Kh. Brussel 30 september 1937, R.P.S. 1940-46, 
nr. 3904, p. 307; Brussel 5 april 1939, R.P.S. 1948, nr. 3985, p. 23; Rb. Brussel 11 oktober 
1950, R.P.S. 1951, nr. 4204, p. 195; CORBIAU, J., ,De la simulation de souscription 
d'actions", R.P.S. 1904, nr. 1529, p. 161 e.v.; FREDERICQ, L., t. IV, nr. 284, p. 461. 
(45) DE PAGE/DEKKERS, V, nr. 480, p. 476; CORBIAU, J., t.a.p. inz. p. 165. Anders, onder 
voorwendsel dat de deelneming aan de oprichting een eenzijdige rechtshandeling zou zijn: VAN 
RYN, I, eerste druk, nr. 496, blz; 337 e.v.; zie daaromtrent: COIPEL, M., a.w., R.C.J.B., 1980, 
p. 87. 
(46) Cass. 4 december 1905, Pas., 1906, I, 50; Brussel, 3 maart 1965, J. T., 1965, 387; Cass. 
9 mei 1966, Pas., 1966, I, 1147. 
(47) MARTIN DE LA MouTTE, J., L'acte juridique unilateral, Paris, 1951, p. 198, nr. 210. 
(48) RoNSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 89, onder
aan. 
Bij kapitaalverhoging is de wederpartij de vennootschap. Het bedrog van de bestuurders is 
aan de vennootschap toerekenbaar, en kan dus nietigheid van de inschrijving op de kapitaalver
hoging met zich brengen: Cass., 9 november 1987, T.R. V., 1988, 355, noot WYCKAERT, M. 
(49) Voor een voorbeeld, zie Cass., 25 september 1987, T.R. V., 1988, 52, noot WYCKAERT, 
M. 
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c) Dwaling om trent de oorzaak 

22. Ook een wezenlijke en verschoonbare dwaling kan de nietigheid 
van een deelneming van een der vennoten met zich brengen. 
Zulke dwaling zal niet zelden bestaan in een verschoonbaar gebrek 
aan inzicht nopens de oorzaak, d.i. de werkelijke beweegreden die 
bij een van de andere partijen voorzat(50). 
Dit kan zich voordoen wanneer een vennoot niet in kennis is van de 
determinerende beweegreden die een ander vennoot drijft bij het 
oprichten van de vennootschap (bv. bedrieglijke insolvabiliteit)(51). 
Opdat de dwaling vernietigende werking zou hebben is vereist dat de 
andere vennoten weet hadden van het feit dat de dwalende vennoot 
aan de vermeende - valse - beweegreden overwegend belang 
hechtte(52). 
De prestatie van de dwalende vennoot vindt dan geen oorzaak, of 
althans niet degene die hij verwachtte: zij heeft een valse oorzaak 
(art. 1131 B.W.). 

d) Benadeling, oorzaak en leonijns karakter 

23. Een bijzondere vorm van benadeling zou kunnen gevonden 
worden in het vennootschapscontract dat weliswaar een klein winst
aandeel toekent aan een der vennoten, maar dan zo klein dat het in 
totale disproportie staat tot zijn inbreng (leonina). 
Zoals men weet, mag de rechter de leonijnse benadeling reeds aanwe
zig achten indien er kennelijk onevenwicht bestaat tussen inbreng en 
winstaandeel en/of verliesbijdrage(53). Niet verist is dat een be
paald vennoot in het geheel niet deelt in de winst. 
Ook in het vennootschapsrecht heeft men wellicht geen behoefte aan 
een algemene leer van gekwalificeerde benadeling. Art. 1855 B.W. 
bevat daartoe een voldoende basis (art. 1118 B.W.)(54). 
Mogelijks kan deze bepaling gelezen worden als een toepassing in het 
vennootschapscontract van een meer algemeen principe , nl. dat een 

(50) RAUWS, W., o.c., 303; VAN GERVEN, W., A/gemeen dee/, nr. 105, p. 312; vgl. D!RIX, 
E., o.c., p. 775, nr. 22; FoRIERS, P.A., ,L'objet et la cause du contrat", in Les obligations 
contractuelles, Brussel, Jeune Barreau, 1984, (89), 142. 
(51) COIPEL, M., Dispositions communes, nr. 85, p. 97. 
{52) DIRIX, E., o.c., p. 775, nr. 22. 
(53) RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennootschappen", T.P.R., 
1986, nr. 5, p. 865. 
{54) VANDEPUTTE, De overeenkomst, 76; RENARD, C., VIEUJEAN, E., HANNEQUART, Y., 
Novelles, t. IV, p. 225, nr. 976. Anders: DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde 
benadeling, Antwerpen, 1985, p. 6, vn. 13. 
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materieel evenwicht moet bestaan tussen prestatie en tegenprestatie 
of zelfs, naar Portalis, dat de ene prestatie zijn interne oorzaak moet 
vinden in de andere(55). 

§ 5. Bekwaamheid 

24. Om een contract van vennootschap aan te gaan is uiteraard 
bekwaamheid vereist. 
Ret optreden als oprichter brengt bovendien specifieke aansprake
lijkheden mee, die de deelneming normalerwijze maken tot een daad 
van beschikking(56). 
Zodoende moet de vertegenwoordiger van de onbekwame die in 
diens naam en voor diens rekening wenst deel te nemen aan een 
vennootschap, in de regel gewapend zijn met de machtiging van de 
rechtbank aileen (ouders) of met de machtiging van de familieraad 
en de rechtbank (voogd) (art. 457-458 B. W.; art. 1186 Ger.W.)(57). 
Betwist blijft of een inbreng van geld ook zulke daad van beschikking 
uitmaakt(58). 
Dit lijkt in elk geval zo te zijn indien de aandelen moeilijk vervreemd
baar zijn(59). 
Hoe dan ook is de inbreng-schenking door de ouders ten behoeve van 
een derde - hun minderjarig kind - een bevrijding(60) t.a.v. 
voorgaande stugge rechtspraak. 

25. Vroeger leverde de deelneming aan een onvolkomen rechtsper
soon waarin de werkende vennoten handelaar waren, bijzondere 
problemen op (oud art. 487 B.W.). De minderjarige die ontvoogd 
werd wat zijn handel betreft, is echter sedert de Wet van 19 januari 
1990 uit het recht verdwenen (zie nieuw art. 6 en behouden art. 8 
W.Kh.). 

(55) Vgl. VAN GERVEN, W., Algemeen dee!, p. 340, nr. 112; FoRIERS, P.A., o./.c .. 
(56) Cass., 6 mei 1943, R.C.J.B., 1947, p. 181, noot VAN HEeKE, G .. 
(57) DE PAGE, H., Traite, l, nr. 800, p. 297. 
(58) Pro: FREDERICQ, L., Traite, t. IV, nr. 29, p. 92. Contra: DE PAGE, H., t. II, nr. 184, 
p. 174. 
(59) G. VAN HEeKE, o.c., R.C.J.B., 1947, p. 188. 
(60) RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen", T.P.R., 1978, p. 688, 
nr. 3. 
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B. Gevolgen van de nietigheid van een deelneming 

§ 1. Wie stelt de nietigheid vast? 

26. Ter wille van de rechtszekerheid wordt in Belgie sedert lang 
aanvaard dat de nietigheid veelal niet van rechtswege intreedt (vgl. 
art. 1117 B.W.). 
Zij moet worden vastgesteld door een rechterlijke tussenkomst(61). 
Inzoverre het over een deelneming gaat, of over een vennootschap 
zonder rechtspersoonlijkheid, zou de nietigheid eventueel ook nog 
kunnen worden vastgesteld in een overeenkomst tussen aile betrok
ken partijen(62). 
Zolang ze niet is vastgesteld of uitgesproken, kan althans de door 
relatieve nietigheid aangetaste rechtshandeling nog bevestigd worden 
door de beschermde partij(63). 
De nietigheid van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid daar
entegen kan, andermaal terwille van de rechtszekerheid en de recht
matige belangen van derden, enkel volgen uit een rechterlijke beslis
sing (art. 13 quater Venn. W.; verder, nr. 79). 

§2. Wie kan de nietigheid vorderen tegen wie? 

27. Niet iedereen kan de nietigheid van een deelneming vorderen. 
Het bekende onderscheid tussen relatieve en absolute nietigheid gaat 
terug op de vraag of enkel de beschermde partij, dan wei elke 
belanghebbende de nietigheid kan vorderen. 
Enkel de beschermde partij kan de nietigheid van zijn deelneming 
wegens onbekwaamheid (art. 1125 B.W.) of wegens een gebrekkige 
toestemming vorderen(64). 
Nietigheidsvorderingen die gebaseerd zijn op een ongeoorloofde 
oorzaak of een ongeoorloofd voorwerp kunnen door elke belangheb
bende worden ingeleid, en de desbetreffende excepties kunnen wor
den opgeworpen in elke stand van het geding. 
Of de partij die zelf en bewust de ongeoorloofdheid heeft teweegge
bracht de vordering mag inleiden, hangt af van de rechtskracht die 

(61) RENARD, C., VIEUJEAN, E., ,Nullite, inexistence et annulabilite en droit civil beige", 
Ann.fac.dr.Liege, 1962, (243), 263; DE GRYSE, L., ,De nietigheid in het algemeen overeen
komstenrecht", in Actuele problemen van arbeidsrecht, 1987, (304), 306-307. 
(62) RENARD, C., VIEUJEAN, E., o.c., p. 261, vn. 4 en p. 264; RONSE, J., De vennootschaps
wetgeving 1973, nr. 195, p. 97. 
(63) VAN GERVEN, W., o.c., nr. 137, p. 441. 
(64) DIRIX, E., o.c., p. 775, nr. 22. Voor de verjaring: zie nr. 84. 
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men geeft aan de ,Nemo auditur suam turpitudinem allegans"
spreuk(65). 

28. De beschermde vennoot moet zijn nietigheidsvordering inleiden 
tegen de andere vennoten, of indien de vennootschap de rechtsper
soonlijkheid bezit, tegen de vennootschap zelf. 
Ook belanghebbende derden moeten hun vordering tot nietigverkla
ring van de deelneming (bv. bedrieglijke inbreng) instellen tegen de 
vennootschap, zelfs indien deze reeds nietigverklaard werd(66). 
Voor de verjaring, zie verder, nr. 84. 

§ 3. Het effect van de nietigverklaring 

29. De nietigverklaring van een deelneming aan een vennootschap
scontract heeft declaratieve werking: het is alsof de betrokken ven
noot nooit heeft deelgenomen aan de vennootschap (retroactief)(67). 

Deze declaratieve werking impliceert dat de zaken moeten hersteld 
worden in de vroegere situatie, minstens inzoverre het de betrokken 
vennoot betreft. 
Deze declaratieve werking van de deelneming aan een vennootschap 
is in tegenstrijd met het bij rechtspersonen constitutief effect van de 
eventuele nietigverklaring van die vennootschap zelf (artt. 13quater
quinquies Venn. W.). 
Deze tegenstrijdigheid zal zich enkel voordoen bij VOF en 
Comm.V.: zij bezitten de rechtspersoonlijkheid en zijn uit dien 
hoofde onderworpen aan de nietigheidsregeling van de algemene 
bepalingen van de Handelsvennootschappenwet (art. 13 quater-quin
quies Venn. W.); anderzijds kan in deze vennootschappen de nietig
heid van een deelneming de nietigheid van een vennootschap met zich 
brengen, omdat de limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden 
in art. 13ter Venn. W. beperkt bleef tot de NV, de BVBA en de 
Comm.V.A. (hierna, nrs. 33 e.v.). 

30. In geen geval belet de nietigheidsregeling in de Handelsvennoot
schappenwet dat een vennoot het ab initio nietig karakter van zijn 

(65) VAN GERVEN, W, Algemeen dee{, nr. 132, p. 420; DIRIX, E., o.c., p. 779, nr. 26, en 
vn. 95. 
(66) RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennootschappen", T.P.R., 
1986, p. 867 nr. 9, in fine. 
(67) RoNSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 140, p. 68 
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deelneming zou tegenwerpen aan de vereffenaar van een nietige of 
ontbonden vennootscbap(68). 
Het is immers slecbts op zicbzelf dat de nietigbeid van een vennoot
scbap geen afbreuk doet aan voorbeen recbtsgeldig aangegane ver
bintenissen. 
lndien deze verbintenissen - bv. een deelneming aan de vennoot
scbap - zelf door nietigbeid zijn aangetast, kan de vereffenaar geen 
uitvoering (bv. storting van de inbreng) meer verlangen, indien de 
nietigbeid van deze verbintenis wei retroactief werkt. 
Werd de inbreng reeds gestort, dan zal bij moeten teruggegeven 
worden(69). 

§ 4. Nietige deelneming = nietige vennootschap? 

a) Principe 

31. Als algemene regel zijn de partijen bij een ondeelbare meerpartij
enovereenkomst slecbts geldig verbonden indien aile andere partijen 
mee verbonden zijn(70). 
Deze ondeelbaarbeid is een gevolg van bet feit dat de overeenkomst 
intu'itu personae is aangegaan, d. w .z. dat elke deelneming aan de 
vennootscbap interne oorzaak is geweest voor elke andere deelne
ming aan de vennootscbap. 
Uiteraard ontstaat de neiging om daaruit af te leiden dat dergelijke 
vennootscbappen staan (,vernietigd worden") met ieder van de 
vennoten(71). 
Zou de deelneming van een der vennoten vernietigd worden, dan zou 
dit de nietigbeid van de ganse vennootscbap met zicb brengen. 

32. Hoe dan ook is de vennootscbap, uit boofde van de nietigverkla
ring van een enkele deelneming, niet van recbtswege nietig. 
Zelfs in de vennootscbappen zonder recbtspersoonlijkbeid die in bet 
gebeel niet getroffen worden door de nietigbeidsregeling van de 
Eerste Ricbtlijn (art. 13quater, par. 1 Venn. W.), moet de nietigbeid 
van de vennootscbap nog steeds worden uitgesproken door de recb
ter, of minstens worden vastgesteld door partijen. 

(68) VAN OMMESLAGHE, P ., ,La premiere directive du Conseil du 9 mars 1968 en matiere 
de societes", Cah.Dr.Eur., 1969, (502), 662. 
(69) COIPEL, M., Dispositions communes, Rep. Not., nr. 40, p. 73. 
(70) DIRIX, E., o.c., p. 771, nr. 16. 
(71) VANRYN, J., Principes de droit commercial, t. I, 1e uitg., nr. 318, p. 221. 
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Bovendien heeft deze nietigheid voor de vennootschappen die wei 
getroffen worden door de constitutieve nietigheidswerking van de 
Eerste Richtlijn (VOF, Comm.V.) het merkwaardig gevolg dat de 
deelneming ex tunc nietig is, terwijl de vennootschap enkel ex nunc 
nietig is (hoger, nr .29). 

b) NV, BVBA en Comm.V.A. 

33. De nietigheid van de vennootschap volgt in geen geval uit de 
nietigheid van een der deelnemingen in de NV, BVBA en 
Comm.V.A. 
In deze vennootschapstypes wordt de nietigheid van een deelneming 
opgevangen door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldig 
verbonden vennoten voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor, als 
gevolg van de nietigverklaring van de deelneming, niet geldig inge
schreven is (art. 35, 2°; 107 en 123, 4° Venn. W.). 
De wetgever zelf heeft dus duidelijk gemaakt dat deze vennootschap
pen deelbaar zijn aangegaan. Er is derhalve geen enkel automatisch 
verband tussen de nietigheid van een deelneming in zulke vennoot
schap en de nietigheid van de vennootschap zelf(72). 
Een andere vraag is of de oprichters van de NV en de BVBA 
krachtens art. 35, 2° en 123, 4° Venn. W. aansprakelijk kunnen 
gesteld worden voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor de 
stroman valselijk in eigen naam heeft ingeschreven. 
Aangenomen wordt dat t.a.v. de vennootschap door de stroman 
geldig is ingeschreven in de zin van art. 35, 2° en 123, 4° Venn. W. 
(hoger, nr. 20). De niet medeplichtige oprichters zijn dus als zodanig 
niet aansprakelijk op grond van die bepalingen(73). 

34. Uitzonderlijk is het nochtans denkbaar dat de nietigheid van een 
deelneming aan het Iicht doet komen dat een van de limitatief in art. 
13ter Venn. W. opgesomde nietigheidsgronden voldaan is. 
Zo kan de nietigverklaring van een deelneming tot gevolg hebben dat 
het aantal geldig verbonden vennoten minder dan twee bedraagt. 
Dan zijn de NV en de Comm.V.A. vernietigbaar op grond van art. 
13ter, 4°. 

(72) RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van recbtspraak (1978-85). Vennootschappen", T.P.R., 
1986, p. 867, nr. 9; p. 892, nr.36. 
(73) Kb. Brussel18 juni 1933, Belg.Jud. 1934, 280, bevestigd in boger beroep, Brussel 5 april 
1939, R.P.S. 1948, nr. 3985, p. 23; Kh. Brussel30 september 1937, R.P.S. 1940-46, nr. 3904, 
p. 367; Rb. Brusselll oktober 1950, R.P.S. 1951, nr. 4204, p. 95; VANRYN, I, eerste druk, 
nr. 496, p. 338; FREDERICQ, IV, nr. 284, p. 461 e.v .. 
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De BVBA is wellicht slechts nietig indien er zelfs niet een geldig 
verbonden vennoot overblijft (zie verder, nr. 68). 
Evenzeer kan een deelneming die vernietigd wordt wegens het onge
oorloofde voorwerp van de inbreng, doen blijken dat het werkelijk 
doel van de vennootschap ongeoorloofd is in de zin van art. 13ter, 
3° Venn. W. (zie verder, nr. 61 e.v.). 

35. Indien de deelneming is aangetast door een gebrek aan risico 
(hoger, nr. 7) of een gebrek aan winstperspectief (hoger, nrs. 12 en 
23), levert dit een partiele nietigheid op voor NV, BVBA en 
Comm.V.A. (art. 13ter, in fine Venn. W.): enkel de leonijnse clausu
le wordt getroffen. De vennootschap zelf bestaat verder, en de winst 
wordt verdeeld overeenkomstig de suppletieve regel neergelegd in art. 
1853 B.W .. 
In de andere vennootschappen wordt doorgaans aangenomen dat de 
leonijnse clausule de nietigheid van de ganse vennootschap met zich 
brengt omdat de overeenkomst met beding van leeuweaandeel on
deelbaar zou zijn(74). 
De argumentatie dat het verbod van leeuwebeding aan de openbare 
orde zou raken lijkt voorbijgestreefd: het betreft niet meer dan een 
relatieve nietigheid(75). 
Inmiddels wordt terecht de uitbreiding van de oplossing aangegeven 
in art. 13ter, 1.1. Venn. W. - partiele nietigheid van het beding aileen 
- naar de andere vennoqtschappen bepleit(76), naar het model van 
komend recht(77). 

c) Vennootschappen zonder en met onvolkomen rechtspersoonlijk
heid 

36. Ook in de vijfvennootschappen die door het Burgerlijk Wetboek 
beheerst worden (maatschap, tijdelijke vereniging, vereniging in 
deelneming, vennootschap onder firma, commanditaire vennoot
schap) is de nietigheid van de vennootschap als gevolg van de 
nietigheid van de deelneming van een vennoot minder evident dan 
ze op het eerste gezicht mag lijken. 

(74) Cass., 27 november 1959, Pas., 1959, I, 653, noot; Brussel, 19 mei 1951, R.P.S., 1951, 
nr. 4244, p. 296. 
(75) RONSE, J ., Algemeen dee/, p. 150; ,Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennootschap
pen", T.P.R., 1986, p. 864, nr. 4. 
(76) COIPEL, M., Dispositions communes, nr.96, p. 101. 
(77) Parl. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, art. 23 
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Uit de wil van partijen kan immers blijken dat de vennootschap door 
haar oprichters niet als ondeelbaar bedoeld werd. 
De ondeelbaarheid van de vennootschap heeft normalerwijze inder
daad tweeerlei gevolg: primo, uit de nietigheid van een deelneming 
vloeit de nietjgheid van de ganse vennootschap voort; secundo, de 
vennootschap wordt ontbonden wanneer een van de vennoten getrof
fen wordt door een omstandigheid (overlijden, onbekwaamverkla
ring, faillissement, kennelijk onvermogen) die de verdere samenwer
king voor hem onmogelijk maakt (art. 1865, 3° en 4°). 
De ondeelbare vennootschap staat (nietigheid) en valt (ontbinding) 
met ieder van de vennoten. 

37. In hun overeenkomst kunnen de vennoten nochtans een beding 
opnemen luidens hetwelk dit tweede gevolg, d.i. de ontbinding, niet 
intreedt (art. 1868 B.W.). 
Dit beding kan ofwel voorzien in de voortzetting van de vennoot
schap tussen de andere vennoten en de rechtsopvolgers van de 
betrokkene, of wei in de verblijving van bet aandeel van de betrokke
ne aan de andere vennoten. 
Indien zo'n beding in de vennootschapsovereenkomst is opgenomen, 
heeft dit op bet stuk van de nietigheid o.i. hetzelfde effect als de 
wettelijke bepalingen op bet stuk van NV en BVBA: de overeenkomst 
is niet !anger ondeelbaar nietig van zodra een deelneming nietig is; 
zij is partieel nietig, t.a.v. de betrokkene(78). 
Deze redelijke oplossing heeft bet praktische voordeel dat de over
blijvende vennoten, na bet vervallen van de deelneming van een der 
oprichters, niet verplicht zijn een nieuwe vennootschap aan te gaan. 

38. Zij wordt overigens algemeen aangenomen voor bet geval waar
bij een inbreng tegen de vennootschap wordt uitgewonnen, terwijl 
zij de andere inbrengen behoudt. Met overeenkomstige toepassing 
van art. 1636 B.W. - dit impliceert een schadeloosstellingsplicht 
voor de vennoot- blijft de vennootschap geldig voortbestaan(79). 
Deze regellijdt slechts uitzondering indien de inbreng van overwe
gende betekenis was voor de verwezenlijking van de vennootschap. 
In dat geval wordt de vennootschap ontbonden, wegens bet teniet
gaan van de zaak en de onmogelijkheid haar doel te verwezenlijken 
(art. 1865, 2° Venn. W.). 

(78) Vgl. VAN GERVEN, W., Algemeen dee!, nr. 133, p. 424 e.v. 
(79) FREDERICQ, L., Traite, t. IV, nr. 34, p. 100; 1. VANRYN, t. I, eerste uitg., nr. 333, p. 
234; Prc/KREHER, t. I, nr. 29, p. 44. 
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39. Wellicht zijn er nietigheidsoorzaken die ondeelbaar zijn, zelfs 
wanneer de vennootschapsovereenkomst niet ondeelbaar bedoeld 
is(80). 
Dit is zeker het geval met de bij een der vennoten voorzittende 
oorzaak die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden(81). 
Ook geweld en dwaling zijn nietigheidsgronden die gemakkelijk de 
ganse vennootschap in hun val meesleuren. 
Wat de dwaling aangaat, veronderstelt zulks wel dat de andere 
partijen moesten weten dat het verkeerd voorgestelde element nopens 
hetwelke gedwaald werd, wezenlijk was in de ogen van de betrokke
ne(82). 
Dit ligt weer anders voor het bedrog; met deze nietigheidsgrond heeft 
men de neiging de onschuldigen te sparen, en de nietigheid te beper
ken tot de bedrogene(83). 
Hoe dan ook zal elke nietige deelneming tot een nietige vennootschap 
leiden indien slechts een geldig verbonden vennoot overblijft (verder, 
nr. 72 e.v.). 

d) De Coop. V. 

40. In de Coop. V. zijn er argumenten die pleiten voor een benade
ring die gelijkend is aan die in NV en BVBA (zie boven, onder b), 
en andere die pleiten voor een opvatting die dezelfde is als voor VOF 
en Comm.V. (zie boven, onder c). 
Enerzijds vindt men in de Handelsvennootschappenwet geen bepa
ling die het probleem van de nietige deelneming in de Coop. V. oplost 
in hoofdelijke oprichtersaansprakelijkheid. 
O.a. op basis daarvan pleiten goede auteurs voor de nietigheid van 
de ganse vennootschap van zodra een deelneming nietig is(84). 
Anderzijds wordt in de Handelsvennootschappenwet expliciet be
paald dat persoonlijke omstandigheden als overlijden en faillisse
ment van een vennoot de ontbinding van de Coop. V. niet doen 
intreden (art. 154 Venn. W.). 

41. Op grond van haar wettelijke structuur mag dus aangenomen 

(80) Vgl. VAN GERVEN, W., o.c., nr. 133, p. 426. 
(81) DIRIX, E., o.c., p. 779, nr. 26. 
(82) DIRIX, E., o.c., p. 775, nr. 22. 
(83) DIRIX, E., o.c., I.e. 
(84) VAN RvN/HEENEN, II, nr. 971, p. 60, voetnoot 1. 
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worden dat de oprichting van een Coop. V. als deelbaar mag be
schouwd worden. 
Derhalve brengt de nietigheid van een deelneming allerminst als 
vanzelfsprekend de nietigheid van de ganse vennootschap met zich, 
ook al werd dan in geen hoofdelijke oprichtersaansprakelijkheid 
voorzien. 
Uiteraard kan de nietigheid wei op afgeleide wijze volgen, bv. omdat 
door het wegvallen van een deelneming niet meer voor het ganse 
minimumkapitaal is ingeschreven(85), of indien het aantal oprichters 
daardoor in strijd met art. 143, eerste lid, minder dan drie bedraagt. 
Deze gebreken zijn echter regulariseerbaar (zie verder, nrs. 74-75 en 
80). 

II. DE NIETIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP 

A. Nietigheidsgronden 

Vooraf dient te worden opgemerkt dat heel wat nietigheidsgronden 
die klassiek bij de vennootschap worden behandeld, in feite op het 
vlak van de deelneming dienen beschouwd te worden, en dus reeds 
behandeld zijn: de inbreng (hoger, nrs. 6 e.v.) en het delen in winst 
en verlies (hoger, nrs.12 e. v.; nr. 35) zijn in dat geval. 

§ 1. De nietigheid van een deelneming als nietigheidsgrond voor de 
vennootschap 

42. In randnummers 31 t.e.m. 41 werd nagegaan in hoeverre een 
nietige deelneming een nietigheidsgrond kan opleveren voor de ven
nootschap in haar geheel. 

§ 2. Vormvereisten 

a) Onderscheid tussen nietigheids- en onbestaanbaarheidsgronden 

43. In Belgie werd sedert de aanpassing van ons recht aan de Eerste 
EG-Richtlijn algemeen aangenomen dat er geen plaats meer was voor 
onbestaanbaarheidsgronden in het vennootschapsrecht. Verder zal 
blijken dat dit klaarblijkelijk ten onrechte gebeurde. 
Zoals men weet is de Belgische doctrine het onderscheid tussen 

(85) Cass., 12 november 1903, Pas., 1904, I, 47. 
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onbestaanbaarheid en nietigheid in het algemeen, ook buiten het 
vennootschapsrecht, niet genegen(86)(87). 
Een van de belangrijkste bezwaren tegen de leer van de onbestaan
baarheid was dat hij ertoe dwong de rechtshandeling te denken als 
een organisme. 
Sommige ,organen" zijn dan zo essentieel dat zonder hun aanwezig
heid de rechtshandeling niet levensvatbaar is. 
Andere ,organen" zijn minder belangrijk zodat ook zonder hen de 
rechtshandeling kan geboren worden, zij het dat zij een precair, 
vernietigbaar bestaan leidt(88). 
Deze voorstelling van zaken is uiteraard minder gelukkig als het om 
een gewone rechtshandeling gaat. Zij noopt er immers toe in de 
geldigheids- en ontstaansvereisten van een rechtshandeling onder
scheid te maken tussen de levensvatbaarheids- en de levensnoodzake
lijkheidsvoorwaarden. 
Bovendien geeft de gedachte aan onbestaanbare rechtshandelingen 
te kennen dat een rechtshandeling op voorhand door het recht kan 
weggewerkt worden. Zij leidt dus tot een negatie van de werkelijk
heid door het recht, en geeft de indruk dat er naast de feitelijke, een 
juridische werkelijkheid ,bestaat"(89). 

b) De verkrijging van rechtspersoonlijkheid 

44. De vraagstelling naar de mogelijkheid van onbestaanbaarheid 
krijgt evenwel een bijzondere dimensie in de context van vennoot
schappen inzoverre met hun ontstaan de verkrijging van de rechts
persoonlijkheid gemoeid is. 
Hoewel bij meerdere contracten (bv. huur) het onderscheid kan 
gemaakt worden tussen het contractueel moment als zodanig, en de 
contractuele rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit, vertoont de 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid dit bijzondere kenmerk dat 
deze rechtsbetrekking niet zuiver contractueel is. De - o.i. zuiver 
contractuele - oprichtingshandeling heeft inderdaad het ontstaan 
van een rechtspersoon tot gevolg. 
De verkrijging van rechtspersoonlijkheid wordt in sommige Europe-

(86) RENARD, C., VIEUJEAN, E., ,Nullite, inexistence, et annulabilite en droit civil beige", 
Ann.fac. dr. Liege, 1962, (243), 255-256. 
(87) DE GRYSE, , ,De nietigheid in bet algemeen overeenkomstenrecht", in Actuele problemen 
van arbeidsrecht, 1987, (304), 305. 
(88) RENARD/VIEUJEAN, 0./.c., 250. 
(89) HIJMA, J., Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, Deventer, Kluwer, 
1988, 119. 
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se Lid-Staten afhankelijk gemaakt van constitutieve formaliteiten: 
meestal is dat de openbaarmaking. In deze. Lid-Staten bestaat de 
vennootschap dus niet zolang zij niet openbaar gemaakt is (bv. 
Frankrijk: art. 5, eerste lid L. 24 juli 1966; Duitsland: art. 41 
Akt.G.). 
Belgie kent dergelijke constitutieve formaliteit enkel in het vereni
gingsrecht. Een VZW is maar rechtspersoon vanaf de bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad (art. 3 VZW -wet). 
In Belgische vennootschappen ressorteert de (niet)openbaarmaking 
enkel effect op het stuk van de (niet)tegenwerpelijkheid van de 
vennootschap aan derden (art. 10, par. 4 Venn. W.; zie ook verder, 
onder e). 

45. De verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door een vennoot
schap valt naar Belgisch recht niet samen met een formeel, maar wei 
met een consensueel element (hierna, nr. 46). Indien dat consensuele 
element uiterlijk op het tijdstip van de rechterlijke beslissing over een 
eis tot nietigverklaring van de vennootschap nog steeds niet gevolgd 
werd door een geldige authentieke akte, zal de rechter de nietigheid 
uitspreken voor de toekomst (art. 13 quater, § 1, eerste en tweede lid 
Venn. W.). 
Tot aan die nietigverklaring heeft de vennootschap in elk geval 
bestaan : overigens kan de vennootschap zich slechts vanaf de 
publicatie van de nietigverklaring wegens vormgebrek tegenover 
derden op die nietigheid beroepen (art. 13 quater, § 1, derde lid en 
§2 Venn. W.). 
Voor een eenpersoons-BVBA valt de verkrijging van de rechtsper
soonlijkheid samen met de eenzijdige wilsuiting van de enige ven
noot. Ook hier is geen oprichtingsakte vereist voor het ontstaan van 
de rechtspersoon, maar allicht wel een zekere openlijkheid(90). 

c) De vormvereisten in de Handelsvennootschappenwet 

46. Het typische van de meeste constitutieve voorwaarden is dat zij 
veeleer vormelijk zijn. Een notariele akte zou dergelijke existentiele 
voorwaarde ktmnen uitmaken. Dergelijke vormvoorwaarden s.l. 
doen onvermijdelijk denken aan het plechtig contract. 

(90) V gl. BRAECKMANS, H., en WYMEERSCH, E., ,De eenpersoonsvennootschap met beperk
te aansprakelijkheid vanuit vennootschapsrechtelijk en algemeen handelsrechtelijk stand
punt", in De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu, 1988, nr. 54, p. 44 en nr. 86, p. 
70; GEENS, K., en WYCKAERT, M., ,De B.V.B.A. herschreven voor een persoon", dit 
tijdschrift, 1988, (5), 7, nrs. 4-5. 
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De oprichting van een Belgische vennootschap is in geen geval een 
vormelijke aangelegenheid. De vennootschap is eerder een consensu
eel contract. 
Dit is uiteraard zo voor de vennootschappen zonder rechtspersoon
lijkheid (art. 1843 B.W.). Indien zij een commercieel doel hebben is 
zelfs het bewijs ervan niet gereglementeerd (art. 5 Venn. W.). 
Maar ook voor de andere vennootschappen is de wettelijk voorge
schreven vorm van een onderhandse of een authentieke akte niet 
solemnitatis causa opgelegd (art. 4 Venn. W.), in tegenstelling tot wat 
het geval is bij de schenking, het testament of de wisselbrief. 
Niettemin is de vormvereiste in art. 4 Venn. W. op straffe van 
nietigheid bepaald, en wordt het ontbreken ervan zelfs als een van 
de limitatief opgesomde nietigheidsgronden in NV, BVBA en 
Comm.V.A. beschouwd (art. 13ter, 1° Venn. W.). 
Ook de opname van bepaalde vermeldingen in de authentieke akte 
van een NV, BV en Comm.V.A. is op straffe van nietigheid voorge
schreven (art. 13ter, 2° Venn. W.). 
De vennootschap met (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid beweegt 
zich dus blijkbaar tussen het bewijs- en het bestaansformalisme. 

47. De akteverplichting is zonder twijfel meer dan een bewijsre
gel. Toch is de akte niet het exclusieve bewijsmiddel om bij betwisting 
tussen de vennoten het bestaan van de vennootschap te bewijzen. Het 
bestaan en de clausules van de vennootschap kunnen zowel voor als 
na haar nietigverklaring met de middelen van art. 25 W. Kh. bewezen 
worden(91). 
Zelfs jegens derden kan de zonder akte opgerichte vennootschap 
haar bestaan bewijzen: zulks veronderstelt wel dat met de derde 
gehandeld was in naam en voor rekening van de vennootschap(92). 
De sanctie van niet-tegenwerpelijkheid wegens niet-openbaarmaking 
van de (onbestaande) akte zou zich beperken tot de inhoud van de 
akte, en niet slaan op het bestaan van de vennootschap zelf (art. 10, 
par. 4 Venn. W.). 
Naar Belgisch recht kan ook een derde bewijzen dat een niet-open
baargemaakte vennootschap zonder bijzondere akte bestaat(93). 

(91) Cass., 12 juli 1900,Pas., 1900, I, 321; Cass., 4 december 1924, Pas., 1925, I, 54; R.P.S., 
1925, nr. 2627, p. 205, noot F.P .. 
(92) RONSE, J., Algemeen dee/ van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, p. 171, nrs. 
210-211. 
(93) RoNSE, J., o.c., p. 184-185 en 212; anders: VANRYN, J., Principes, t. I, 1e uitg., nr. 
386, p. 273. 
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Deze mogelijkheid zou uiteraard niet bestaan indien de openbaarma
king constitutief was. 

48. Maar de akteverplichting is ook minder dan een bestaansvoor
waarde. 
Voor de wetswijziging van 1973 tot aanpassing van ons recht aan de 
Eerste Richtlijn, bevatte art. 4 Venn. W. een derde lid luidens 
hetwelk de nietigheid wegens vormgebrek niet door de vennoten aan 
derden kon worden tegengeworpen, terwijl zij onder de vennoten 
eerst vanaf de vordering tot nietigverklaring gevolgen had. 
Daaruit werd terecht afgeleid dat de akte die voor de oprichting van 
een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid vereist is, haar 
niet tot een plechtig contract maakte(94). 
Deze opvatting werd door het Hof van Cassatie in Verenigde Kamers 
geconsacreerd, op overduidelijke conclusies van procureur-generaal 
Ganshof van der Meersch(95)(96). 
De wetswijziging van 1973 wordt beschouwd als een bevestiging van 
deze gedachtengang. Voortaan heeft ook de nietigheid die op verzoek 
van derden wordt uitgesproken immers nog aileen gevolg voor het 
toekomende (art. 13quater Venn. W.), en met name hetzelfde gevolg 
als de ontbinding van een vennootschap (art. 13 quinquies Venn. 
W.). 

d) Het bestaan van een vennootschap en de Eerste Richtlijn 

49. Doorgaans werd bij dergelijke stellingname in een adem verwe
zen naar de Eerste Richtlijn. 

{94) NYSSENS-CORBIAU, nr. 383, p. 307 e.v.; PASSELECQ, nr. 223, p. 123; FREDERICQ, L., 
t. IV, nr. 98, p. 201, en nr. 109, p. 211; HEENEN, J ., ,Societe en nom collectif et societe de 
fait", R.C.J.B., 1955, p. 36; VANRYN, J., Principes, t. I, 1e uitg., nr. 381, p. 268; nr. 385, 
p. 272. 
(95) Cass., 17 mei 1968, R.P.S., 1968, nr 5432, p. 144, met cone!. Ganshof van der Meersch; 
R.C.J.B., 1970, p. 217, noot LIMPENS, A.; R. W., 1968-69, 412. Zie, voor de historische 
evolutie van de opvattingen en de literatuur terzake, WYCKAERT, M., ,De formaliteiten en 
de voorwaarden van een kapitaalverhoging buiten voorkeurrecht in het kader van het toege
staan kapitaal", noot onder Brussel, 1 maart 1988, T.R. V., 1988, (142), 147, nr. 18. 
(96) De stelling dat de vennootschap geen plechtig contract is, werd weliswaar meestal 
betrokken op de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en de V.O.F. waarvan de 
rechtspersoonlijkheid onvolkomen is. 
Voor een V.O.F. is slechts een onderhandse oprichtingsakte vereist, terwijl bij de oprichting 
van. een N.V. of een B.V.B.A. een authentieke akte gevergd wordt. 
Het onderscheid dat in art. 4 Venn.W. naar de aard van de vereiste akte wordt gemaakt, laat 
echter niet toe om de overeenkomst tot oprichting van een N.V. of een B.V.B.A. als een 
plechtig contract te beschouwen. V gl. GANSHOF, t. a.p., p. 149, die- met een uiterst impliciete 
verwijzing naar dit onderscheid, zonder verdere verduidelijking - poogt de stelling van 
RESTEAU te vergoelijken die pleit voor de ,societe anonyme" als plechtig contract (zie 
RESTEAU, C., Traite, I, 1933, nr. 182, p. 126). 
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Art. 11, 1.1. van die Eerste Richtlijn luidde immers als volgt: 
, ,Buiten deze gevallen van nietigheid geldt er voor vennootschappen 
geen enkele grond van onbestaanbaarheid, van absolute nietigheid, 
van relatieve nietigheid of van vernietigbaarheid". 
Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie(97) in antwoord 
op een prejudiciele vraag van de Hoge Raad der Nederlanden inzake 
de Eerste EG-Richtlijn plaatst vraagtekens bij zulke verwijzing: in 
de Eerste Richtlijn wordt zulke stellingname noch ondersteund noch 
tegengesproken. 

50. De feitelijke context waarin de prejudiciele vraag van de Hoge 
Raad(98) zich aandiende was die van een BV in oprichting die als 
zodanig (d.i. als BV i.o.) was ingeschreven in het handelsregister 
maar die met een derde gecontracteerd had als BV tout court, en niet 
als BV in oprichting. 
Omdat de BV nog in oprichting was, was nog niet voldaan aan de 
naar Nederlands recht geldende oprichtingsformaliteiten: er ontbrak 
een notariele akte en een ministeriele verklaring van geen bezwaar. 
De derde waarmee namens de BV was gehandeld wenste zich op het 
bestaan van deze BV te beroepen. 
De BV kon de eigen nietigheid niet inroepen zolang deze niet door 
de rechter was uitgesproken. 
Daarom werd door de verweerder aangevoerd dat de BV gewoonweg 
niet bestond, d.i. onbestaanbaar was. 
De Nederlandse Hoge Raad vroeg zich nu af of deze oprichtingsfor
maliteiten richtlijnconform konden gelnterpreteerd worden als con
stitutief, dan wei of diende aangenomen te worden dat de BV 
noodzakelijkerwijze bestond tot aan zijn nietigverklaring. 
De vraag was dus niet of in het Nederlandse recht zekere constitutieve 
oprichtingsformaliteiten vervat lagen, maar wei of er, gelet op de 
Eerste Richtlijn, dergelijke formaliteiten in vervat mogen liggen. 

51. In zijn arrest van 20 september 1988 maakte het Europees Hof 
van Justitie duidelijk dat de vraag of een vennootschap bestaat niet 
door de Eerste E.G. Richtlijn inzake vennootschappen (1968) wordt 

(97) Hof van Justitie, 136/87, 20 september 1988, T.R. V., 1988, 440, noot GEENS K.: ,Het 
Hof van Justitie over de Eerste Richtlijn: bet constituerend effect van openbaarmaking bij 
niet opgerichte vennootschappen"; LAGA, H., LIEVENS, J., ,Kroniek vennootschapsrecht 
1988", T.R. V., 1990, (3), 29-30. 
(98) Hoge Raad, 24 april 1987, NJ, 1987, 660. 
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bebeerst. Dit blijft boofdzakelijk een aangelegenbeid van nationaal 
recbt. De Eerste Ricbtlijn bebeerst in de regel slecbts de nietigbeid 
van bestaande vennootscbappen. 

Indien een Lid-Staat in zijn nationaal recbt derbalve een onderscbeid 
wil maken tussen de bestaansvoorwaarden en de nietigbeidsgronden 
voor een door de Eerste Ricbtlijn bebeerste vennootscbap, is dit dus 
mogelijk volgens bet Europees Hof (impliciet in considerans 15-16). 

In zijn conclusies ging de advocaat-generaal er van uit dat de , ,Euro
pese wetgever'' uiteraard wist dat openbaarmaking in de meeste 
Lid-Staten de ultieme voorwaarde is voor bet ontstaan van de recbts
persoon. Uit het niet opnemen van het ontbreken van de openbaar
making onder de limitatieve nietigheidsgronden in art. 11, 2° van de 
Eerste Ricbtlijn, leidt de advocaat-generaal af dat de , ,Europese 
wetgever'' zich niet beeft willen inlaten met bet ontstaan van de 
recbtspersoon, maar slecbts met de nietigbeid ervan eens bij ontstaan 
is (consideransen 15-20 van de conclusies van de advocaat-generaal). 

In Lid-Staten waar de openbaarmaking constitutiefis (bv. Frankrijk: 
art. 5, eerste lid L. 24 juli 1966; Duitsland: art. 41 Akt. G.), bestaat 
de vennootscbap dus niet - of is zij m.a. w. onbestaanbaar - zolang 
zij niet openbaar gemaakt is. 

De stelling van de advocaat-generaal moet bijgetreden worden en 
vindt steun in de tekst van de Eerste Ricbtlijn zelf. 

Zo wordt in art. 3, 7° van de Eerste Richtlijn gestipuleerd: 
, ,Derden kunnen zicb bovendien steeds beroepen op akten en gege
vens ten aanzien waarvan de formaliteiten van openbaarmaking nog 
niet zijn vervuld, tenzij bet nalaten van de openbaarmaking deze van 
rechtsgevolgen heeft beroofd.'' 

De door ons gecursiveerde zinsnede wijst erop dat de stellers van de 
ricbtlijn zowel ruimte bebben willen Iaten voor recbtsstelsels waarin 
de openbaarmaking constitutief is als voor recbtsstelsels waarin de 
openbaarmaking niet constitutief is: bij niet openbaarmaking kun
nen derden zicb lui dens voormeld art. 3, 7° in eerstgenoemde stelsels 
niet op de akte beroepen om bet bestaan van de vennootscbap te 
bewijzen; in laatstgenoemde stelsels kan dat wei (b.v. art. 10, § 4, 
tweede lid Belg. Venn. W.). 

52. Een en ander wijst op de moeilijkbeid om terzelfdertijd recbts
stelsels die de openbaarmaking als constitutieve vereiste veronder
stellen en recbtsstelsels die dat niet doen, met de Eerste Ricbtlijn te 
verzoenen. 
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Zoals de advocaat-generaal had betoogd, past de richtlijn perfect 
voor eerstgenoemde rechtsstelsels. De rechtspersoon bestaat niet 
zolang de openbaarmaking niet is geschied; vanaf dat ogenblik is de 
rechtspersoon hoogstens nog vernietigbaar voor het toekomende, en 
slechts dan indien een van de in de nationale wetgeving overgenomen 
nietigheidsgronden van art. 11 Eerste Richtlijn wordt vastgesteld 
door de recbter. 
De ricbtlijn is minder duidelijk voor recbtsstelsels - zoals bet 
Nederlandse - die door de vraagstelling van de Hoge Raad gevat 
worden, met name deze waarin niet de openbaarmaking maar een 
of meer andere opricbtingsformaliteiten als constitutief worden be
scbouwd (bierna, nrs. 53-54). 
Tenslotte zal moeten nagegaan worden welke lering bovenstaand 
arrest inboudt voor recbtsstelsels als bet Belgiscbe waarin geen 
constitutieve opricbtingsformaliteiten moeten vervuld worden (ver
der, nrs. 55 e.v.). 

53. Het vreemde is dat de Nederlandse Hoge Raad in zijn arrest van 
7 april1989(99) uiteindelijk geen boodscbap bleek te bebben aan bet 
antwoord van bet Europese Hof van Justitie, d.w.z. geen gebruik 
maakte van de mogelijkbeden die bet bood. 
Het leek wei alsof de Hoge Raad, nu hij wist dat bij er niet toe 
verplicht werd door de Eerste Ricbtlijn, er dan tocb maar voor 
opteerde om de autbentieke akte en de ministeriele verklaring van 
geen bezwaar niet als constitutief te beschouwen. 
Bij nader toezicbt was dit arrest geen verrassing, vermits in de 
Nederlandse recbtsleer nopens artt. 2: 182 Ned. B.W. dezelfde 
indruk bestond(100). 
Immers, bij gebrek aan vervulling van een van beide formaliteiten, 
wordt in art. 2:182 Ned. B.W. slecbts voorzien in de nietigbeidssanc
tie die door de recbter wordt uitgesproken (eerste lid), en die, gelet 
op baar constitutieve werking, t.a.v. baar gevolgen kan gelijk gesteld 
worden met een ontbinding (tweede en derde lid). 
Meer zelfs, indien geen authentieke akte of geen ministeriele verkla
ring werd verkregen maar indien wei een inschrijving in bet bandels
register werd genomen, wordt in art. 2:181 Ned. B.W. enkel de 

(99) Hoge Raad, 7 april 1989, NJ, 1989, 2335, noot MAEIJER, J.M.M .. 
(100) LbWENSTEYN, F.J.W., Rechtspersonenrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1986, nr. 71, p. 
180; MAEIJER, J.M.M., Vennootschapsrecht in beweging, Alphen aan de Rijn/Brussel, 
Samson, 1976, p. 31; VANDER HEIJDEN-VAN DER GRINTEN, Handboek voor de naam/oze 
en de besloten vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, nr. 134, p. 162-163. 
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sanctie van ontbinding bepaald. De aard van deze laatste sanctie 
wijst, nog meer dan die van de constitutieve nietigheid, ondubbelzin
nig op de aanvaarding van het voorafgaandelijk bestaan van de 
rechtspersoon. 
Van Schilfgaarde was voorheen het strengst door te eisen dat er voor 
het bestaan van een vennootschap, bij gebreke aan vervulling van 
voormelde voorwaarden, naast het handelen in naam en voor reke
ning van een vennootschap ook nog een organisatie zou zijn(l01). 

Hij kreeg ongelijk van de Hoge Raad in voormeld arrest van 7 april 
1989: ,Deze opvatting vindt geen steun in de tekst van art. 182 noch 
in de wetsgeschiedenis .... Voorts beantwoordt zij niet aan het doel 
van de bepaling, aan derden met wie onder de naam van een BV is 
gehandeld, een ruime bescherming te bieden. Derden kunnen immers 
moeilijk nagaan of een ,organisatie" ... aanwezig is"(102). 

54. De lege ferenda zal de Nederlandse wetgever het antwoord van 
het Europees Hof naar verluidt als een suggestie beschouwen, en 
constitutieve oprichtingsformaliteiten in zijn recht opnemen. 
Voortaan zou een NV of een BV onbestaanbaar zijn zolang geen 
ministeriele verklaring van geen bezwaar werd afgegeven en zolang 
de oprichting ervan niet bij notariele akte werd vastgesteld. 

e) De openbaarmaking van een vennootschap en de Eerste Richtlijn 

55. De lering die uit voormeld arrest van het Europees Hof van 
Justitie kon getrokken worden voor het Belgisch recht, lag niet op 
het terrein van het nationaal karakter van de constitutieve oprich
tingsformaliteiten, wei in het ,constituerend" effect van de open
baarmaking, ook in Ianden als Belgie waar openbaarmaking geen 
constitutieve voorwaarde, maar slechts een tegenwerpelijkheidsvoor
waarde uitmaakt. 
Het Hof oordeelde dat, wanneer een bestaansschijn van vennoot
schap werd gewekt door de inschrijving in een openbaar register, ook 
indien niet aan aile (andere) constitutieve oprichtingsformaliteiten 
voldaan is, de Eerste Richtlijn vergt dat het nationaal recht het 
bestaan van de vennootschap aanvaardt, tot aan de nietigverklaring. 

56. De strekking van de Eerste Richtlijn bestaat er volgens het 

(101) VAN ScHILFGAARDE, P., Van de naamloze en de besloten vennootschap, Arnhern, 
Gouda Quint, 1984, 50. 
(102) NJ, 1989, op 2337, onder 2.3. 
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Europees Hof hoofdzakelijk in om derden toe te laten kennis te 
nemen van de belangrijkste akten van de vennootschap (considerans 
12). Het Hof verwijst daarbij naar een van de consideransen die de 
Europese Raad maakte in de aanhef van de Eerste Richtlijn. 

Deze gedachte vindt bovendien steun in het feit dat de langste 
afdeling van de Eerste Richtlijn, nl. afdeling I, geheel gewijd is aan 
de openbaarmaking. 

Uit de aldus vastgestelde strekking van de Eerste Richtlijn leidt het 
Europees Hof af dat derden enkel dan kunnen voortgaan op de schijn 
die door het gedrag van organen of vertegenwoordigers van de 
vennootschap wordt gewekt indien deze schijn in overeenstemming 
is met in het openbare register gepubliceerde gegevens (considerans 
13). 

Daaruit leidt het Hof dan weer af dat de afdeling van de Eerste 
Richtlijn die de nietigheid betreft (nl. afdeling III) aileen toepassing 
vindt indien derden in de waan zijn gebracht door overeenkomstig 
afdeling I openbaar gemaakte gegevens dat een vennootschap in de 
zin van de richtlijn bestaat (considerans 14). 

57. Met andere woorden, indien in een nationaal rechtsstelsel de 
vereiste van openbaarmaking niet constitutief is, terwijl wei zekere 
andere constitutieve oprichtingsformaliteiten worden gesteld die in 
een concreet geval niet zijn voldaan, dan zijn er twee mogelijkheden. 

Ofwel is de NV of BVBA niet of althans niet als zodanig (maar b.v. 
wel, zoals in voorliggend geval, als vennootschap in oprichting) 
openbaar gemaakt : in dat geval heeft de derde niet het recht om zich 
op het bestaan van de vennootschap te beroepen omdat ook niet aan 
de constitutieve oprichtingsformaliteiten is voldaan. 

Deze eerste mogelijkheid deed zich voor in het geval dat tot de in 
bovenstaand arrest beantwoorde prejudiciele vraag aanleiding gaf. 

Ofwel is de NV of BVBA als zodanig (en b.v. niet als vennootschap 
in oprichting) wei openbaar gemaakt: dan is afdeling III van de 
Eerste Richtlijn van toepassing, wat impliceert dat de derde het recht 
heeft zich op het bestaan van de vennootschap te beroepen, hoewel 
niet aan alle constitutieve oprichtingsformaliteiten is voldaan; een 
rechterlijke uitspraak zal vereist zijn om tot de nietigheid (voor het 
toekomende) van de vennootschap te besluiten, en deze nietigheid zal 
slechts kunnen uitgesproken worden indien de niet nageleefde consti
tutieve oprichtingsformaliteit(en) vermeld word(t)(en) in art. 11 van 
de Eerste Richtlijn. 
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Deze tweede mogelijkheid zal zich zelden voordoen omdat de be
voegde nationale ins tan ties (b. v. diensten van handelsregister), alvo
rens tot openbaarmaking over te gaan, een zekere controle zullen 
uitoefenen over de naleving van de constitutieve oprichtingsformali
teiten. Toch is de mogelijkheid niet denkbeeldig, zo bijvoorbeeld 
wanneer er wei een authentieke akte is, maar deze akte is nietig (b.v. 
in het Nederlands recht: vormverzuimen, onbevoegdheid van de 
notaris; b.v. in het Belgisch recht: art. 68 notariaatswet van 25 
V entose j aar XI). 

58. Soms aanvaardde de Belgische rechtspraak dat de derde zich 
ertoe beperkte te bewijzen dat hij gerechtigd was te vertrouwen op 
het bestaan van een vennootschap. Er is sprake van een zgn. schijn
vennootschap wanneer in werkelijkheid geen vennootschap bestaat, 
maar nochtans de schijn hiervan wordt gewekt, zodat derden erop 

· vertrouwen dat aan de schijn een werkelijkheid beantwoordt(l03). 
Zo werd beslist dat de inschrijving in het handelsregister namens een 
,feitelijke vereniging" met zich brengt ,(qu') il est sans interet que 
cette societe boiteuse n'ait d'existence juridique que moyennant le 
respect des conditions de fond applicables a tout contrat de socie
te ..... .l'appelant ayant, en l'espece, induit un tiers en erreur en creant 
... , une situation apparente qu'il pretend contraire ala realite; que 
l'appelant doit supporter les consequences de son fait"(104). 
Het bestaan van een vennootschap zonder akte moet dus niet bewe
zen worden indien althans de schijn ervan gewekt werd, bijvoorbeeld 
door inschrijving in het handelsregister - die schijn kan moeilijk 
worden gewekt door de in art. 10 Venn. W. bedoelde neerlegging ter 
griffie vermits die juist een akte veronderstelt. 
Bovendien moet het handhaven van die schijn ertoe strekken een 
rechtmatig vertrouwen van een derde niet te beschamen, bijvoor
beeld wanneer deze laatste dagvaardt(l05). 
Indien de derde gedagvaard wordt door de vennoten ,ut singuli", 
vereist de bescherming van zijn rechtmatig vertrouwen niet dat hij 

(103) RoNSE, J., ,Overzicht van rechtspraak (1961-1963)- Vennootschappen", T.P.R., 1964, 
p. 96, nr. 47; RoNSE, J., ,Overzicht van rechtspraak (1964-1967) - Vennootschappen", 
T.P.R., 1967, p. 667, nr. 74. Zie ook Cass., 22 november 1965, Pas., 1966, I, 391; R. W., 
1966-67, 982; R.P.S., 1967, nr. 5393, p. 270. 
(104) Luik, 28 oktober 1983, R.P.S., 1984, nr. 6287, p. 159; RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van 
rechtspraak (1978-1985)- Vennootschappen", T.P.R., 1986, p. 973, nr. 126. 
(105) RoNSE, J., Algemeen dee/ van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, p. 187. 
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zich zou kunnen beroepen op het ,bestaan" van de ,schijn"ven
nootschap(106). 

f) Het Europees effect: openbaarmaking wekt niet opgerichte ven
nootschappen tot Ieven! 

59. Men kan zich afvragen welke dimensie dan aan het geldend 
Belgisch recht werd toegevoegd door het bovenstaand arrest van het 
Europees Hof van Justitie. 
Het Hof heeft te kennen gegeven dat, wanneer gehandeld is namens 
een vennootschap, afdeling III van de Eerste Richtlijn geen toepas
sing vindt indien: 
1°: de vennootschap krachtens het nationale recht niet is opgericht, 
en 
2°: geen schijn van bestaan werd gewekt door inschrijving in het 
openbaar register. 
Wanneer aan geen of slechts aan een van beide voorwaarden voldaan 
is, vindt afdeling Ill van de Eerste richtlijn derhalve wei toepassing: 
de vennootschap bestaat dan, en wei tot ze door de rechter wordt 
nietig verklaard. 
Het Belgisch recht (nr. 58) wordt dus verduidelijkt in die zin dat de 
schijn gewekt door een inschrijving in het openbaar (bv. handels-)re
gister werkelijk een vennootschap creeert die bestaat tot aan haar 
nietigverklaring. Voor overigens niet opgerichte vennootschappen 
wordt de inschrijving in het openbaar register derhalve , ,constitu
tief" (arrest, considerans 14). 

Men kan niet anders dan daaruit concluderen dat ook de vennoot
schap zelf zich tot aan de rechterlijke nietigverklaring op dergelijk 
schijn-bestaan zou kunnen beroepen indien bijvoorbeeld niet zij, 
maar de vennoten ,ut singuli" gedagvaard worden. Hoewel het 
Europees Hof duidelijk de derden beoogde te beschermen met het 
verlenen van een ruim toepassingsgebied aan de Eerste Richtlijn, kan 
men er moeilijk onderuit een tweezijdig gevolg toe te kennen aan het 
constitutief effect van de openbaarmaking: als de vennootschap 
bestaat omdat zij openbaar gemaakt werd, dan kan ook zij zich op 
dat bestaan beroepen. A fortiori kan nog moeilijk geeist worden dat 
de handhaving van de schijn moet strekken tot bescherming van een 
rechtmatig vertrouwen van derden. 

(106) Anders: Brussel12 juni 1967, J.T., 1967, 666. 
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60. Hoewel art. 11 Eerste Richtlijn slechts gold voor NV en BVBA 
heeft de uitbreiding door de Belgische wetgever van art. 13 quater 
Venn. W. tot aile vennootschappen met rechtspersoonlijkheid o.i. 
voor gevolg dat de door het Europees Hof gestelde regel in Belgie 
ook moet gelden voor andere openbaargemaakte vennootschapsty
pes die (nog) niet zijn opgericht(107). 
Uiteraard is er voor deze vennootschappen geen limitatieve opsom
ming van nietigheidsgronden (art. 13 ter Venn. W.), maar een 
bestaansschijn die gewekt werd door openbaarmaking doet de ven
nootschap bestaan tot aan haar nietigverklaring. 
De Belgische leer van de schijnvennootschap (hoger, nr. 58) gold 
trouwens ook voor aile vennootschappen. Wei moet erop gedrukt 
worden dat de regel van het Europees Hof (met name de vereiste van 
rechterlijke nietigverklaring) slechts toepassing vindt indien de schijn 
gewekt is door openbaarmaking. In dat geval lijdt het ook geen 
twijfel dat de vorm van de vennootschap diegene is waarin ze zich 
ogenschijnlijk heeft voorgedaan (b.v. als BVBA). 
Daardoor worden andere schijnverwekkende omstandigheden niet 
uitgesloten, maar zij ressorteren niet eenzelfde drastisch constitutief 
effect. De rechtsgevolgen van de schijn kunnen in dat geval beperkt 
blijven tot de noden van het rechtsverkeer. 

§ 3. Ongeoorloofd doe! 

a) Doel, voorwerp en oorzaak 

61. Hoger werd toegelicht dat het voorwerp van de deelneming 
bestond in de inbreng (nr. 6 e.v.), terwijl het voorwerp van de 
vennootschap als zodanig bestond in de door de vennootschap 
ontwikkelde activiteiten, d.i. het maatschappelijk doel. 
De reden of oorzaak waarom de vennoten die activiteit wensten te 
ontwikkelen bestond meestal in het feit dat ook de andere vennoten 
dat wensten te doen, maar vooral in het winstoogmerk (nrs. 12 e.v.). 
Indien de werkelijke beweegreden om de vennootschap aan te gaan 
daarbuiten ligt, is de vermeende oorzaak wellicht vals, en de echte 
oorzaak niet zelden ongeoorloofd (nr. 22). 
De limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden in art. 13ter 

(107) Vgl. RoNSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 197, p. 99; in tegengestelde zin: 
SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 5812, p. 204-205, nr. 83. 
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vermeldt de ongeoorloofde oorzaak niet, het ongeoorloofd(108) 
werkelijk doe! wei. 
De vraag nu is of de ongeoorloofde oorzaak die voorzit bij de 
oprichting van een vennootschap kan beschouwd worden als het 
werkelijk doe! van de vennootschap dat, even ongeoorloofd zijnde, 
tot de nietigheid van de vennootschap kan leiden. 
Deze vraag is enkel acuut voor NV, BVBA en Comm. V .A .. 
Voor de andere vennootschappen worden de nietigheidsgronden 
immers niet limitatief opgesomd. 
Haar beantwoording moet richtlijnconform gebeuren, d. w .z. in 
overeenstemming met art. 11, 2°, b) Eerste Richtlijn. 

b) De Belgische doctrine en art. 13ter, 3° 

62. De Belgische doctrine was verdeeld over voormelde vraag. 
Ronse hield voor dat in de Nederlandse en de Duitse tekst van art. 
11, 2°, b) Eerste Richtlijn met nadruk gewaagd werd van het werke
lijk (,tatsachlich") doe! van de vennootschap en leidde daaruit af 
dat een ongeoorloofde oorzaak de nietigheid van een NV of een 
BVBA met zich kon brengen(109). 
In de Franse tekst ging het niet over ,I' objet reel", maar enkel over 
,!'objet social" (art. 13ter, 3° Venn. W.) of over ,!'objet" tout 
court (art. 11, 2°, b) Eerste Richtlijn). 
Andere gezagvolle auteurs hielden dan ook voor dat een ongeoor
loofde oorzaak op zich niet volstond om de nietigheid van de 
vennootschap te bekomen( 11 0). Het maatschappelij k doe! zelf, zoals 
in de statuten omschreven, moest ongeoorloofd zijn. 

63. Wei werd algemeen dat indien het geschreven statutair doel (bv. 
hotelbedrijf) het werkelijke doe! (bv. prostitutie) aileen maar verhei
melijkte, de vennootschap op die basis kon vernietigd worden(111). 

(108) In art. 13ter, 3o wordt enkel gewaagd van het ongeoorloofd doe!, en het doe! dat strijdig 
is met de openbare orde. Uiteraard moet hieronder ook het doe! dat strijdig is met de goede 
zeden begrepen worden: RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennoot
schappen", T.P.R., 1986, nr. 31, p. 885. 
(109) Zie laatst RONSE, J., e.a., Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1978-85), 
T.P.R., 1986, p. 885 e.v. 
(110) In chronologische orde: VAN OMMESLAGHE, P., ,La premiere directive du conseil du 
9 mars 1968 en matiere des societes", Cah.Dr. Eur., 1969, 660; SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 
1973", R.P .S., 1974, nr. 5712, p. 209, nr. 86; COIPEL, M., Dispositions communes, Rep. Not., 
nr. 61, p. 83. 
(Ill) VANRyn, J., VAN OMMESLAGHE, P. ,,Examen de jurisprudence. Les societes commer
ciales", R.C.J.B., 1981, p. 241, nr. 8. 
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Evenzeer werd aangenomen dat, wat ook bedoeld werd met het 
ongeoorloofd werkelijk doel, het gebrek aanwezig diende te zijn van 
bij de aanvang van de vennootschap om de nietigheid teweeg te 
brengen: indien de determinerende beweegreden(112) of de werkelij
ke activiteit(l13) van de vennootschap pas later ongeoorloofd werd 
kan dit nog hoogstens een wettige reden voor ontbinding zijn. 
Hoewel de Belgische rechtspraak in de richting van Ronse neig
de(114), waren alle auteurs het erover eens een prejudiciele beslissing 
van het Hof van Justitie gewenst was(ll5). 

c) De prejudiciele beslissing van het Hof van Justitie 

64. De verhoopte prejudiciele beslissing zal bij de publicatie van deze 
bijdrage genomen zijn. De rechtbank van eerste aanleg te Oviedo 
(Spanje)(116) stelde een prejudiciele vraag die het Hof de gelegenheid 
zal geven om stelling te kiezen in de kwestie die de Belgische auteurs 
verdeelt. 
Toevallig diende de zaak zich aan in een voor de Belgische juristen 
vertrouwde situatie. De inbreng was geschied met als werkelijke 
beweegreden het vermogen van de inbrenger te onttrekken aan zijn 
schuldeisers (zie ook hoger, nr. 14). 
Bij het ter perse gaan van deze bijdrage waren slechts de conclusies 
van de (Belgische) eerste advocaat-generaal VAN GERVEN beschik
baar. Voor het arrest zelf zij verwezen naar de vakpers(l17). 

65. De advocaat-generaal is voorstander van de beperkende visie, die 
onder het ongeoorloofd doel enkel begrijpt: het ongeoorloofd of met 
de openbare orde strijdige voorwerp van de vennootschap, zoals dat 
in de statuten is omschreven, of van bij het begin in de daadwerkelijk 
uitgeoefende activiteit tot uiting komt. 

(112) RoNsE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 160, p. 73. 
(113) SIMONT, L., ,Les regles relatives ala publicite, aux nullites et aux actes accomplis au 
nom d'une soiete en formation, in Les societes commerciales, Jeune Barreau, Brussel, 1985, 
(102), nr. 28. 
(114) Antwerpen, 14 maart 1983, R.P.S., 1983, nr. 6348, p. 308; R. W., 1983-84, kol. 172; 
Kh. Tongeren, 17 maart 1975, R.P.S., 1978, nr. 5967, p. 65; Kh. Hasselt, 28 mei 1990, te 
publiceren in T.R. V., 1991/1. 
(115) RONSE, J., e.a., Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennootschappen, T.P.R., 1986, 
nr. 31, p. 887; VANRyn, J., VAN OMMESLAOHE, P., ,Examen de jurisprudence. Les societes 
commerciales" '· R.C.J.B., 1981, p. 240, nr. 8. 
(116) Zaak C-106/89, inzake Marleasing S.A. tegen La Commercial Internacional de Alimen
tacion S.A. 
(117) De beslissing van het Hof van Justitie werd bekend op 13 november 1990, te publiceren 
in T.R.V., 1991/1. 
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De reden die de advocaat-generaal aanhaalt om deze stelling te 
verkiezen bestaat erin dat de nietigheid een zware sanctie is die de 
rechtszekerheid en de belangen van derden in het gedrang brengt. 
Zodoende moeten de nietigheidsgronden, en zulks geheel in de geest 
van de Eerste Richtlijn(118), restrictief worden uitgelegd. 
In voetnoot verwijst de advocaat-generaal overigens naar art. 9 van 
het in hetzelfde jaar als de Eerste Richtlijn ondertekende Verdrag van 
29 februari 1968 betreffende de onderlinge erkenning van vennoot
schappen en rechtspersonen: daarin wordt het voorwerp van de 
vennootschap bewust ruimer omschreven, met inbegrip van het 
werkelijk nagestreefde doel. 
Met verwijzing naar de andere bedoeling van deze omschrijving -
nl. te bepalen of de vennootschap aldan niet moet erkend worden 
indien haar ,voorwerp" strijdig is met de internationale openbare 
orde van de verdragsluitende Staat, illustreert de advocaat-generaal 
andermaal dat de nietigheidsgronden in art. 11 restrictief dienen 
begrepen te worden. 

66. Toch benadrukt de advocaat-generaal dat de van in het begin 
uitgeoefende ongeoorloofde activiteit de vennootschap evenzeer ver
nietigbaar maakt. Het opnemen in de statuten van een geoorloofd, 
maar geveinsd doel moet te allen prijze worden vermeden. 
Dergelijke ,ruime" interpretatie lijkt de advocaat-generaal niet strij
dig te zijn met het oogmerk van de bescherming van belangen van 
derden omdat derden anders zeer gemakkelijk zouden kunnen mis
leid worden(119). 
Bovendien vindt deze argumentatie steun in de verminderde statutai
re specialiteit die art. 9 van de Derde Richtlijn (art 63bis Venn. W.) 
in zwang bracht: vermits de vennootschap normalerwijze - d.i. 
behoudens bewezen kwade trouw van de tegenpartij van de vennoot
schap - verbonden is door extra-statutaire handelingen, is het des 
te belangrijker dat de vennootschap kan vernietigd worden wegens 
een van in den beginne uitgeoefende en tevens ongeoorloofde extra
statutaire feitelijke bedrijvigheid ( = voorwerp )(120). 

(118) Zie o.a. de eerste, tweede, derde en zesde overweging in de aanhef van de Eerste 
Richtlijn. 
(119) Uit de oogopslag die bij de correctie van de drukproeven op bet arrest van 13 november 
1990 van bet Hof van Justitie kon geworpen worden, kon niet afgeleid worden dat bet Hof 
deze ruime interpretatie volgde. 
(120) Zie SrMONT, L., o.c., Les societes commerciales, nr. 28. 
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§ 4. De pluraliteitsvereiste 

67. De meeste vennootschappen moeten minstens twee geldig ver
bonden oprichters tellen. Voor de BVBA volstaat een geldig verbon
den vennoot, voor de Coop. V. zijn dan weer drie oprichters vereist. 
Onderscheid dient gemaakt te worden naargelang de omstandighe
den waarin aan deze pluraliteitsvereiste niet voldaan wordt. Berst 
moet nochtans de hypothese van de BVBA worden besproken, zodat 
ze in de andere gevalstudies buiten beschouwing kan blijven. 

a) De eenpersoons-BVBA 

68. In de BVBA wordt dus geen pluraliteitsvereiste gesteld (art. 116 
Venn. W. en art. 13ter, 4° Venn. W.). De eenzijdige wilsuiting van 
de enige vennoot kan weliswaar door een gebrek zijn aangetast, of 
de vennootschap zelf kan een ongeoorloofd doel hebben. Dit zijn 
evenwel geen problemen van pluraliteit. 
Indien van twee vennoten in een BVBA er een ongeldig verbonden 
is, kan zulks toch onaangename gevolgen hebben. 
Indien de overblijvende vennoot nog enig vennoot is in een andere 
eenpersoonsBVBA, of indien de overblijvende vennoot een rechts
persoon is, zal hij minstens het voordeel van de beperkte aansprake
lijkheid verliezen. 
Bovendien kan men de Franse tekst van art. 13ter, 4° Venn. W. zo 
lezen dat een BVBA die door twee oprichters werd gecreeerd waarvan 
er een ongeldig verbonden is, toch vernietigbaar is: inderdaad, 
luidens de Nederlandse tekst volstaat een geldig verbonden oprichter 
(,er geen enkele op geldige wijze verbonden oprichter bestaat"); de 
Franse tekst laat echter uitschijnen dat er ofwel twee geldig verbon
den oprichters moeten zijn, ofwel ab initio maar een, en schijnt dus 
geen vrede te nemen met een BVBA van twee oprichters waarvan er 
slechts een geldig verbonden is (,le fondateur")(121). 

(121) Voor de Nederlandse tekst: BRAECKMANS, H., WYMEERSCH, E., ,De eenpersoonsBV
BA vanuit vennootschapsrechtelijk en algemeen handelsrechtelijk standpunt", in De eenper
soonsvennootschap, Antwerpen, Maklu, 1988, (1), 80, nr. 96, vn. 3. 
Voor de Franse tekst: GEENS, K., WYCKAERT, M., ,De BVBA herschreven voor een 
persoon", T.R. V., 1988, (5), p. 9-10, nrs. 9-11; L!EVENS, J., De eenpersoons BVBA, 
Antwerpen, Kluwer, 1988, nr. 118, p. 97. 
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b) Er is slechts een oprichter in een andere vennootschap dan een 
BVBA: geen regularisatie? 

69. Een eerste mogelijkheid is dat voor bet betrokken vennoot
schapstype het wettelijk vereiste aantal oprichters minstens twee 
bedraagt, en dat slechts een oprichter deelnam. 
Er is dan geen contract, en dus, geen vennootschap: men kan niet 
met zichzelf contracteren(122). 
Indien bet bovendien de bedoeling was een vennootschap met rechts
persoonlijkheid op te richten, kan men derhalve stellen dat deze 
vennootschappelijke rechtspersoon vooralsnog niet bestaat. 

70. Toch kan een bestaansschijn gewekt worden, met name wanneer 
de vennootschap op een of andere manier openbaar gemaakt werd. 
lngevolge de interpretatie die aan de Eerste Richtlijn werd gegeven 
in het arrest van het Hof van Justitie d.d. 20 september 1988 bestaat 
de vennootschap dan toch, en wei tot aan haar nietigverklaring 
(boger, nr. 54). 
Hoger (nr .60) werd ervoor gepleit om deze interpretatie naar Belgisch 
recht ook te betrekken op vennootschappelijke rechtspersonen die 
strikt genomen niet door de Eerste Richtlijn beheerst worden, maar 
die ingevolge de uitbreiding van het toepassingsgebied daarvan door 
de Belgische wetgever toch onder een identieke nietigheids- en open
baarmakingsregeling vallen. 

71. In de mate waarin geen bestaansschijn werd gewekt van zulke 
onbestaande eenhoofdig opgerichte vennootschap, kan bet gebrek 
waarmee zij behept is uiteraard niet geregulariseerd worden: wat niet 
bestaat, kan niet gecorrigeerd worden(123). 

c) Er is slechts een geldig verbonden oprichter in een andere vennoot
schap dan een BVBA: regularisatie? 

72. Indien twee of meer personen deelnemen aan de oprichting van 
een vennootschap, en slechts een onder hen is geldig verbonden, dan 
is de eenhoofdigheid niet noodzakelijk de eerste nietigheidsgrond. 
De nietigheid van de deelneming van een der vennoten kan op zich 
immers reeds de nietigheid van de ganse vennootschap met zich 
brengen, en zulks ongeacht het aantal overblijvende vennoten (bo
ger, nrs. 31-42). 

(122) SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 5812, nr. 97, in fine. 
(123) SIMONT, L., o.l.c .. Anders: COIPEL M., Dispositions communes, nr. 132, p. 174. 
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Dat de vennootschap overeind blijft, ondanks de nietige deelneming 
van een vennoot, kan het gevolg zijn van de nietigheidsgrond (bv. 
onbekwaamheid), van de gekozen vennootschapsvorm (bv. NV) of 
van beide (hoger, nrs. 31-41). 

73. Zou de vennootschap normalerwijze overeind blijven ondanks 
de nietige deelneming, maar is zij eenhoofdig geworden ingevolge de 
nietige deelneming, dan zal zij in elk geval - behoudens mogelijke 
bevestiging van de nietige deelneming, nietig zijn indien zij geen 
rechtspersoonlijkheid bezit. 
Een door een nietige deelneming eenhoofdig geworden vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid daarentegen kan nog gered worden door
dat de overblijvende vennoot een gedeelte van zijn aandelen over
draagt aan een derde (vgl. art. 104bis Venn. W.): omdat de vennoot
schap ingevolge de nietigheidsregeling in de Handelsvennootschap
penwet bestaat tot aan haar nietigverklaring (verder, nr. 79 e.v.), kan 
zij immers, tot aan het rechterlijk vonnis, geregulariseerd wor
den(124). 

d) Er zijn slechts twee geldig verbonden oprichters in een Coop. V.: 
in elk geval regularisatie mogelijk 

74. lngevolge art. 143, eerste lid, vergt de Coop. V. de deelneming 
van drie geldig verbonden oprichters. 
Indien er maar twee zijn, hetzij omdat een derde niet geldig verbon
den is, hetzij omdat het vereiste van het drietal uit het oog verloren 
werd, is de vennootschap vernietigbaar. 
O.i. is de Coop. V. deelbaar aangegaan, en levert de nietigheid van 
een of meer deelnemingen dus geen nietigheidsgrond op voor de 
vennootschap in haar geheel (hoger, nrs. 40-41). 

75. Het is bovendien duidelijk dat er in elk geval een contract van 
vennootschap is tussen de twee vennoten die overblijven na de 
nietigverklaring van de deelneming van de derde partner. 
Zodoende Jandt men niet aan in de hierboven onder b) bedoelde 
hypothese, en is de vennootschap regulariseerbaar (vgl. hierboven 
onder c). 

(124) In die zin, SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 97, die echter een 
voorbeeld geeft waarin de deelneming van de tweede vennoot, een onbekwame, wordt 
bevestigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger (relatieve nietigheid van de deelneming, zie 
hoger, nr. 27). 
O.i. zou de andere vennoot die, bij gebreke aan zulke bevestiging, aileen achterblijft, een 
gedeelte van zijn aandelen kunnen overdragen aan een derde. ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S .. 
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De nietigheid van de vennootschap zal dus niet worden uitgesproken 
indien op het ogenblik van het vonnis aan de wettelijke minimum
voorwaarden is voldaan(125). 

§ 5. Winstoogmerk 

a) Principe 

76. De vennootschap heeft een bepaalde activiteit tot voorwerp: d.i. 
haar maatschappelijk doe!. 
Bij rechtspersonen heet dit de statutaire specialiteit(126): de rechtsbe
kwaamheid van de rechtspersoon, of minstens de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van zijn organen(127) worden beperkt door het 
maatschappelijk doe1(128). 
Daarnaast moet de drijfveer van de vel).noten bestaan in een winst
oogmerk (art. 1832 B.W.) dat, als men wil, voor de oorzaak v~n de 
vennootschap zou kunnen doorgaan (hoger, nr. 13). 
Bij de vennootschappelijke rechtspersoon zou men dit de wettelijke 
specialiteit kunnen noemen die hem onderscheidt van andere privaat
rechtelijke rechtspersonen, zoals de verenigingen s.s. en de 
(E)ESV's(129). 
Wat de juiste inhoud van dit winstoogmerk uitmaakt, is een quasi
filosofische vraag die in deze context niet aan bod kan komen(130). 
Het ontbreken van dergelijk winstoogmerk is geen nietigheidsgrond 

(125) RESTEAU, C., Societe cooperative, nr. 86, p. 93; VAN RYN/HEENEN, Principes, t. II, 
1e uitg., nr. 976, p. 63; FREDERICQ, L., Traite, t.V, nr. 687, p. 960. 
(126) VAN GERVEN, W., A/gemeen dee/, nr. 49, p. 130. 
(127) Cass., 31 mei 1957, R.C.J.B., 1958, p. 286, noot VAN 0MMESLAGHE, P. 
(128) In NV en BV kunnen de bestuurders de vennootschap zelfs rechtsgeldig vertegenwoordi
gen ultra vires, d.i. met overschrijding van het maatschappelijk doe! (art. 63bis Venn.W.). Zie 
nog recent, over de logisch daaruit voortvloeiende onmogelijkheid voor de tegenpartij om zich 
te beroepen op het doeloverschrijdend karakter van de handeling, Cass., 12 maart 1987, 
T.R. V., 1988, 108, noot LIEFSOENS, L.; R.C.J.B., 1989, 385, noot BENOIT-MOURY, A. 
(129) Zie daarover COIPEL, M., ,Evolution du paysage des personnes morales en droit prive", 
in Chronique de droit a /'usage du Palais, Liege, Story, 1989, 5.5; GEENS, K., ,Algemene 
bespreking van de EESV-Verordening, de EESV-wet en de ESV-wet", in De Europese en 
Belgische economische samenwerkingsverbanden, TR V/bijzonder nummer, 1990, p. I-43, nrs. 
41 e. v.; SwENNEN, H., Europese economische samenwerkingsverbanden en (Belgische) econo
mische samenwerkingsverbanden, T.B.H., 1990, (99), p. 105, nr. 8. 
(130) Zie daarover de uitstekende bijdrage van COIPEL, M., ,Le role economique des ASBL 
au regard du droit des societes et de Ia commercialite", in Les ASBL-Evaluation critique d'un 
sucdts, XXXVIII Seminaire CDVA, Gent, Story, 1985, (93}, 113-114. 
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in die vennootschappen waarvoor de wetgever deze gronden limita
tief heeft opgesomd in art. 13ter Venn. W.(131). 
In de andere vennootschappen kan de vaststelling van een ontbre
kend winstoogmerk uitmonden in de nietigheid van de vennoot
schap. 

b) Conversie 

77. Bij die gelegenheid kan het ook komen tot een gerechtelijke 
conversie van de nietige vennootschap in een meer aangepast con
tract (bv. lening) of een meer aangepaste rechtsvorm (bv. 
VZW)(132). 
Naargelang de vernietigde vennootschap al dan niet de rechtsper
soonlijkheid bezit, zal deze conversie, zoals de nietigheid zelf, aileen 
voor de toekomst werken of ook voor het verleden effect ressorte
ren(133). 
Indien de conversie ex nunc werkt, kan ze niet geschieden met 
schending van de Handelsvennootschappenwet: indien een nietige 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid bijvoorbeeld zou geconver
teerd worden in een contractuele verhouding zonder rechtspersoon
lijkheid, lijkt zulks niet verenigbaar met de regelluidens dewelke de 
rechtspersoonlijkheid na de nietigverklaring verder bestaat voor 
doeleinden van de vereffening (art. 13quinquies)(134). 
In de vennootschappen waarin het ontbreken van winstoogmerk niet 
meer met nietigheid kan gesanctioneerd worden, is ook de conversie 

(131) De fiscus beroept zich daar nog wel eens op om vennootschappen die enkel zijn opgericht 
om belastingen te besparen, fiscaal transparant te behandelen. D.i. ten onrechte in NV, 
BVBA's en Comm.V.A. omdat het ontbreken van winstoogmerk de nietigheid niet met zich 
kan brengen (art. 13ter Venn.W.). 
In de andere vennootschappelijke rechtspersonen zou, indien bewezen wordt dat een verhoopte 
fiscale besparing geen voldoende winstoogmerk uitmaakt, de nietigheid wel kunnen geclaimd 
worden, maar vermits ze ex nunc werkt, Ievert ze niet het door de administratie gewenste 
resultaat op: GEENs, K., , ,De professionele vennootschap' ', in Actuele problemen van fiscaal 
recht (Postuniv. lessencycl. W. Delva 1988-89), (111), p. 131, nr. 60. 
(132) Zie over de conversie, benevens de zeer bekende bijdragen van RoNSE, J. (, ,Gerechtelij
ke conversie van nietige rechtshandelingen", T.P.R., 1965, 199 e.v.) en VAN GERVEN, W., 
Algemeen dee/, nr. 134, p. 427: RAuws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de 
arbeidsovereenkomsten, p. 47; HIJMA, J., Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelin
gen, Deventer, Kluwer, 1988, 295 e.v. 
Bij beide laatst genoemde auteurs komt uitvoerig de vraag aan bod of de gerechtelij ke conversie 
wei ,tegen heug en meug" van de betrokkenen mag worden doorgevoerd. 
(133) CoiPEL, M., Dispositions communes, nr. 96, p. 100. 
(134) Vgl. SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 83, in fine. 
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voortaan(135) ondenkbaar(136). De conversie vergt immers een 
voorafgaande nietigverklaring, en die is niet mogelijk(137). 

B. De gevolgen van de nietigheid 

78. Geen onderwerp uit het vennootschapsrecht werd sedert de 
uitvaardiging van de Eerste Richtlijn beter en uitvoeriger(138) be
sproken dan de gevolgen van de nietigverklaring van een vennoot
schap met- zij het onvolkomen- rechtspersoonlijkheid. 
Vandaar dat het weinig passend zou zijn zich hier aan onnodige 
herhaling te wagen. 

§ 1. Het vereiste van een rechterlijke beslissing 

79. Is de nietigheid van rechtswege al niet geliefd naar Belgisch recht, 
dan is dit zeker het geval naar Belgisch vennootschapsrecht. 
De nietigheid van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 
moet, zoals die van een deelneming, worden vastgesteld, hetzij bij 
rechterlijke beslissing, hetzij in een overeenkomst tussen partijen 
(hoger, nr. 26). 
De nietigheid van een vennootschappelijke rechtspersoon daarente
gen moet hoe dan ook bij rechterlijke beslissing worden vastgesteld 
(art. 13quater, § 1, eerste lid Venn. W.). 

(135) Zie onder het oude recht, Rb. Dendermonde, 12 mei 1966, R. W., 1969-70, kol. 1975, 
noot CRAB; R.P.S., 1970, nr. 5602, p. 254, noot COPPENS. 
(136) RoNSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 139, p. 68; SIMONT, L., ,La loi du 
6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 5812, p. 206, nr. 83; COIPEL, M., Dispositions communes, 
nr. 95 p. 100. 
(137) Een geheel andere vraag die geen uitstaans heeft met het winstoogmerk, is of een 
vennootschap kan gerekwalificeerd worden in een andere vennootschap, met toepassing van 
art. 1156 B.W. 
Voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid stelt zulke rekwalificatie geen enkel 
probleem (VAN 0MMESLAGHE, P., ,Les societes de fait", J.T., 1957, p. 713, nr. 16). 
In vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kan zulke rekwalificatie weer beschouwd 
worden als een verkapte nietigheid. Pro: SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, 
nr. 83, p. 206; CoiPEL, M., Dispositions communes, nr. 113, p. 108. Contra: RONSE, J., De 
vennootschapswetgeving 1973, nr. 139, p. 68; LIEVENS, J., ,De aansprakelijkheid van de 
oprichters en de bestuurders van een cooperatieve vennootschap", noot onder Kh. Brussel, 
27 januari 1988, T.R. V., 1988, 223. 
(138) BENOIT-MOURY, A., ,La loi du 6 mars 1973 et ses implications en matiere de nullites 
des societes commerciales", T.Bank., 1975, 819; COIPEL, M., Dispositions communes, nrs. 
166 e.v., p. 130; RONSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, Gent, Story, 1973; ld., 
Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, 169 e.v.; SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", 
R.P.S., 1974, nr. 5812, p.1 en 201; Id., ,Les regles relatives a Ia publicite, aux nullites et aux 
actes accomplis au nom d'une societe en formation", in Les societes commerciales, Jeune 
Barreau, 1985, 59; VAN OMMESLAGHE, P ., ,La premiere Directive du Conseil du 9 mars 1968 
en matiere des societes", Cah. dr. eur., 1969, 660. 
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Zij kan pas worden tegengeworpen vanaf de publikatie van de 
recbterlijke beslissing (art. 13quater, § 1, derde lid Venn. W.). 
De wet vermeldt ten overvloede dat vennootscbap en vennoten zicb 
niet op de vormnietigbeid kunnen beroepen v66r ze door de recbter 
is uitgesproken (art. 13quater, § 2 Venn. W.). 

80. Tot aan de recbterlijke beslissing waarbij de nietigbeid voor de 
toekomst wordt uitgesproken kan bet gebrek waarmee de vennoot
scbap bebept is, worden geregulariseerd. 
Uitzondering daarop maakt wellicbt bet geval van de bewust een
boofdig opgericbte vennootscbap: beboudens openbaarmaking, be
staat deze vennootscbap niet (boger, nrs. 69-71). 
Overigens zouden zelfs vennootscbappen die van in de beginne een 
ongeoorloofd doel bebben, nog kunnen gered worden door een 
tijdige doelwijziging overeenkomstig art. 70bis Venn. W.(l39). 

§ 2. De ejjecten van de nietigheid 
81. De nietigverklaring van een vennootscbap zonder recbtspersoon
lijkbeid werkt, zoals die van een deelneming (boger, nr. 29) terug tot 
op de dag van de opricbting. 
De nietigverklaring van een vennootscbap met recbtspersoonlijkbeid 
beeft slecbts gevolg vanaf de recbterlijke beslissing (art. 13quater, 
§ 1, tweede lid Venn. W.). 
Dit constitutief effect van de nietigbeid van de vennootscbap kan in 
tegenstrijd zijn met de retroactieve nietigbeid van een deelneming 
(boger, nrs. 29, 30 en 32). 
Het constitutief effect maakt van de nietigbeid voor sommige belang
bebbende derden een minder aantrekkelijke sanctie. 
De scbuldeiser van de vennoot aan wie bedrieglijk vermogen onttrok
ken werd, zal meer baat bebben bij een actio pauliana (art. 1167 
B.W.) dan een nietigbeidsvordering (boger, nrs. 14 en 64). 
De scbuldeiser van de vennootscbap daarentegen wordt niet getrof
fen door de nietigverklaring van zijn debiteur, juist ingevolge bet 
niet-retroactief effect ervan. Daarom is de bepaling van art. 35,4° 
overbodig geworden luidens welke de opricbters scbadeloosstelling 
kunnen verscbuldigd zijn wegens de nadelige gevolgen van de nietig
beid(140). 

(139) SIMONT, L., ,La loi du 6 mars 1973", R.P.S., 1974, nr. 5812, p. 223; COIPEL, M., 
Dispositions communes, p. 132, nr. 175. 
(140) Zie laatst RONSE, J., ,Overzicht van rechtspraak (1978-85). Vennootschappen", 
T.P.R., 1986, p. 892, nr. 36 en p. 982, nr. 138. 
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82. De nietigheid van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
heeft dezelfde gevolgen als de ontbinding, d.i. een vereffening (art. 
13quinquies, eerste lid Venn. W.). 
Vermits ook een ontbinding in het vennootschapsrecht niet retroac
tief werkt (art. 178 e.v. Venn. W.), gelijkt de werking van de 
nietigheidssanctie in het vennootschapsrecht veeleer op die van de 
verbreking( 141). Het woordgebruik van de Eerste Richtlijn munt niet 
uit door duidelijkheid(142). 
Deze nietigverklaring van de vennootschap doet op zichzelf geen 
afbreuk aan de rechtsgeldigheid van voorheen door of jegens de 
vennootschap aangegane verbintenissen (art. 13 quinquies, tweede 
lid Venn. W.). 

§ 3. Wie kan de nietigheid vorderen? 

83. Enkel een persoonlijk en wettig belanghebbende kan de nietig
heid van de vennootschap vorderen(143). 
De vennoten zelf zijn zeker belanghebbend, behalve wanneer de 
overtreden rechtsnorm een specifieke vennoot aileen (bv. onbekwa
me) tot bescherming strekt: dan is de nietigheid van de vennootschap, 
en de vordering daartoe, echter gevolg van de nietigheid van de 
deelneming (hoger, nrs. 27-28). 
Uitzonderlijk kan de nietigheid ambtshalve worden opgeworpen 
(openbare orde)(144). 
De nietigheid moet tegen de vennootschap worden uitgesproken: 
zelfs bij ambtshalve nietigverklaring moet de vennootschap dus 
minstens partij zijn in het proces. 

84. De nietigheidsvordering m.b.t. een deelneming verjaart met 10 
jaar vanaf het ophouden van het gebrek indien het een relatieve 
nietigheid betreft (art. 1304 B.W.). 
Indien het een absolute nietigheid betreft, is de verjaringstermijn 
dertig jaar (art. 2262 B.W.). 
De vordering tot nietigverklaring van een NV en een BVBA verjaart 

(141) VAN GERVEN, W., A/gemeen dee/, nr. 129, p. 407-408. 
(142) LowENSTEYN, F.J.W., Rechtspersonenrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1986, nr. 71, p. 
180-181. 
(143) COIPEL, M., Dispositions communes, nr. 177-182, p. 133-134; RoNSE, J., De vennoot
schapswetgeving 1973, nrs. 169-171, SIMONT, L., o.c., pp. 214-216. 
(144) Nog uitzonderlijker kan de nietigheid worden gevorderd door het Openbaar Ministerie: 
RoNSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 180, p. 87. 
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met 5 jaar indien de nietigheidsgrond een vormgebrek is (art. 194, 
voorlaatste lid Venn. W.). 
Andere nietigheidsgronden en vennootschappen vallen onder de 
gemeenrechtelijke verjaringsregeling(145). 
In de Coop. V. zou een gelijkaardige regeling als in NV en BVBA 
moeten gelden (art. 194, laatste lid Venn. W.). Een redactiefout in 
de W. 6 maart 1973 heeft daar helaas anders over beslist(146). 

(145) COIPEL, M., Dispositions communes, nr. 184, p. 135. 
(146) RONSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nrs. 186-187, p. 92; SIMONT, L., o.c., p; 
217. 
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SOMMAIRE 

LA NULLITE DANS LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE 

Le present article etudie les causes de nullite et leurs consequences dans le cadre de 
la constitution de societes. 

Dans ce contexte, I' auteur part d'une distinction entre la nullite de la participation 
dans une societe et la nullite de la societe elle-meme. En effet, la nullite de la 
participation n'entra!ne pas dans toutes les societes la nullite de Ia societe. Pour les 
S.A. et les S.P.R.L., le Jegislateur lui-meme a prevu la divisibilite de la convention 
de societe: la nullite d'une participation se resout par la responsabilite solidaire des 
fondateurs. Dans Ia S.C., le legislateur a prevu la divisibilite partielle en disposant 
que le deces et autres causes analogues n'emportent pas dissolution de la societe. 
Dans Jes autres societes, les parties peuvent convenir la divisibilite en inserant dans 
Je contrat une clause de poursuite ou de continuation. Bien que le legislateur (S.C.) 
et les parties entendent ainsi principalement eviter la dissolution, I' on peut y trouver 
egalement, selon l'auteur, leur intention d'eviter la nullite qui decoulerait de la 
participation d'une d'entre elles. 

L'auteur s'efforce ensuite d'exposer le plus clairement possible, compte tenu de la 
jurisprudence recente de la Cour de Justice des Communautes Europeennes, les 
notions d'objet et de causes dans le contexte des societes. 

Comme condition de validite de Ia participation, la notion d'objet sur l'apport en 
societe; comme cause de nullite de la societe, cette notion concerne Ia liceite ou 
l'illiceite du but ou objet social de la societe. 

La notion de cause concerne le but lucratif (interne) et l'admissibilite ou l'indivisibi
lite des mobiles determinants (externes). 

Se fondant sur une decision prejudicielle de la Cour de Justice, l'auteur expose 
ensuite que le regime de Ia nullite constitutive introduit par la premiere directive 
n'exclut pas !'inexistence de la personne juridique de la societe. Si un droit national 
prevoit certaines conditions constitutives de nature formelle ou consensuelle qui ne 
sont pas remplies dans un cas concret, la societe n'existe pas, exception faite de 
!'hypothese oil la publication qui en a ete faite a cree l'apparence de son existence. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE NICHTIGKEIT BEl DER GRUNDUNG EINER GESELLSCHAFT 

In diesem Beitrag wird auf die Nichtigkeitsgriinde und die Nichtigkeitsfolgen die sich 
bei der Griindung von Gesellschaften ergeben, eingegangen. 

Der Autor unterscheidet dazu die Nichtigkeit der Teilnahme an der Gesellschaft und 
die Nichtigkeit der Gesellschaft an sich. Nicht in allen Gesellschaften ergibt sich aus 
der Nichtigkeit der Teilnahme auch die Nichtigkeit der Gesellschaft selbst. Bei der 
AG und der GmbH hat der Gesetzgeber selbst die Teilbarkeit des Gesellschaftsver
trags vorgesehen: Die Nichtigkeit einer Teilnahme lost sich in die Solidarhaftung 
der Grunder auf. Im Genossenschaftsgesetzbuch hat der Gesetzgeber teilweise die 
Teilbarkeit vorgesehen, indem er bestimmte, daB etwa ein Hinscheiden die Entbin-
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dung der Gesellschaft nicht mit sich bringt. In den anderen Gesellschaftsformen 
konnen Parteien die Teilbarkeit vereinbaren indem sie im Vertrag eine Weiterset
zungs- oder Verbleibungsklausel aufnehmen. Obwohl der Gesetzgeber (im Genos
senschaftsgesetzbuch) und die Parteien vor allem die Entbindung vermeiden wollen, 
besteht hierbei nach Ansichten des Verfassers auch die Absicht die Nichtigkeit zu 
vermeiden, die aus der Teilnahme einer der Parteien erfolgen wiirde. 
Versucht wird, in Anbetracht der jiingsten Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
europaischen Gemeinschaft, die Begriffe Gegenstand und Ursache im Rahmen der 
Handelsgesellschaft moglichst klar zu deuten. 
Als Giiltigkeitsbedingung fiir die Teilnahme bezieht sich die Forderung eines Gegen
standes auf die Einlage, als Nichtigkeitsgrund fiir die Gesellschaft bezieht sie sich 
auf den wohl oder nicht genehmigten Charakter des Zieles. 
Die Forderung einer Ursache hangt mit dem wirtschaftlichen Zweck (intern) und 
mit der wohl oder nicht vorhandenen Zulassigkeit des determinierenden Motivs 
(extern) zusammen. 
Weiter wird an der prajudiziellen Entscheidung des Gerichtshofs gezeigt, daB das 
konstitutive Nichtigkeitsregime das durch die erste Richtlinie eingeleitet wird, die 
Rechtsungiiltigkeit der gesellschaftlichen Rechtsperson nicht ausschlieBt. Wenn in 
einem nationalen Recht gewisse konstitutive Bedingungen formlicher oder konsen
sueller Art gefordert werden, die im konkreten Fall nicht erfiillt werden, dann 
besteht die Gesellschaft nicht, auBer wenn deren Veroffentlichung den Anschein 
erweckt hat. 

SUMMARY 

THE VOIDANCE OF A COMPANY AT THE MOMENT OF ITS ESTABLISHMENT 

This contribution examines the grounds for annulment of a company at the moment 
of its establishment and the consequences of such a voidance. 
To this end, the author draws a distinction between the annulment of a shareholding 
in the company and the annulment of the company itself, since the voidance of a 
shareholding does not invariably result in the annulment of the company. In the 
case of public limited companies (N.V.) and limited companies (P.V.B.A.), the 
legislature has itself provided for the possibility of separating various elements of 
the partnership deed, in that the annulment of a shareholding results in the founders 
being held jointly and severally liable. In the case of co-operative companies, the 
legislature has in part provided the possibility of separating various elements of the 
deed by determining that circumstances such as death do not entail the dissolution 
of the company. In the case of the other types of company, the parties concerned 
can agree to separate various elements of the deed by inserting in the latter a clause 
providing for the continuation of the company. Although in this case both the 
legislature and the parties wish to avoid the dissolution of the company, the author 
also attributes to these rules the intention to avoid the annulment which could result 
from any of the parties' shareholdings. 
Attempts are being made, with the assistance of the recent case law of the Court 
of Justice of the European Communities, to give as clear a definition as possible 
of the terms ,object" and ,cause" in the context of company law. 
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As a condition for the validity of the shareholding, the requirement that there be 
an object concerns the contribution of the parties, whereas as a ground for the 
voidance of a company this term relates to the permissible nature of the company 
objective. 
The requirement that there be a cause relates, internally, to the profit motive and, 
externally, to the permissible nature of the decisive motive behind the company. 
In addition, it is demonstrated, in the light of a preliminary ruling of the Court of 
Justice, that the system of voidance at the moment of establishing the company, 
introduced by the First Directive, does not exclude the possibility that the legal 
person who represents the company is held to be non-existent. If, in a national legal 
system, certain formal or substantive requirements are stipulated for the 
establishment of a company, which have not been fulfilled in a given case, the 
company itself will be non-existent, except where the publication of its establishment 
has given it the appearance of valid existence. 

RESUM$N 

LA NULIDAD EN LA FUNDACI6N DE UNA SOCIEDAD 

Este articulo trata de los motivos y de los efectos de la nulidad de una sociedad, 
pronunciada con ocasi6n de su fundaci6n. 
Para ello, el autor hace la distinci6n entre la nulidad de la participaci6n en la 
sociedad y la nulidad de la sociedad misma. Pues no en todas las sociedades, la 
nulidad de Ia participaci6n resulta en la nulidad de la sociedad. En la S.A. yen la 
S.R.L., ellegislador mismo ha proveido ala divisibilidad del contrato de sociedad: 
la nulidad de una participaci6n produce la responsabilidad solidaria de fundador. 
En la Sociedad cooperativa, ellegislador ha provefdo parcialmente ala divisibilidad, 
estableciendo que la muerte, etc. no conllevan la disoluci6n de la sociedad. En las 
otras clases de sociedades, las partes pueden convenir en la divisibilidad, incluyendo 
en el contrato un pacto de continuaci6n o de sobrevivencia. Aunque ellegislador 
(Soc. coop.) y las partes quieren evitar sobre todo la disoluci6n, el autor cree que 
la intenci6n de eso tam bien puede ser evitar la nulidad que resultaria de la participa
ci6n de uno de ellos. 
Se intenta describir lo mas claramente posible los terminos ,objeto" y ,causa" en 
el contexto de sociedades, teniendo en cuenta entre otras cosas la jurisprudencia 
reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Como requisito para la validez de la participaci6n, la exigencia del objeto se refiere 
a la aportaci6n; como motivo de nulidad para Ia sociedad, tiene que ver con la 
cuesti6n si el objeto tiene un caracter licito o no. 
La exigencia de Ia causa se relaciona con el animo de lucro (interno) y con la cuesti6n 
si el motivo determinante (externo) es admisible o no. 
Ademas, en base a una sentencia pronunciada en una cuesti6n prejudici6n planteada 
al Tribunal de Justicia CE, se demuestra que el regimen constitutivo de nulidad 
implantado por la Primera Directiva, no excluye la invalidez de la personalidad 
juridica. Si, en un derecho nacional, se estipulan determinados requisitos 
constitutivos de indole formal o consensual, que nose cumplen en un caso concreto, 
la sociedad no existe, salvo cuando su publicaci6n haya suscitado esa impresi6n. 
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