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Koen CîFFNS 

Buitengewoon hoogleraar Jan Ronse Instituut. K.l .!.cll\cn 
· J\dvocaat te Brussel 

Marleen Dl'.NEI' 

Aspirant FWO Vlaanderen 
.Jan Ronse Instituut 

Robbic TAs 

Assistent Jan Ronse Instituut 
J\dvocaat te l .cuvcn 

Frank l l1-1u G11,s 

Assistent Jan R,mse !fötituut 
Advocaat k Hru,sL'l 

Joeri V.-1, \Ni<< 1n 

/\spir"nt FvVO \îdandcren 
Jan Ro11'c lnstit11ul 

IlNHOUD 

Hfoofrishnk H 
BFST/\NDDELEN V /\N 
VENNOOTSCI l/\1'. 
VENNOOTSCI 1/\P EN /\NDl<R.Li 
VORMEN VAN S/\MENWERKINCi 
EN GEMEENSCHAP 

AJde!i111g Il 
V cnmoot.sdrnp of amlcrc 
samc111wcrki111gsvon:ncn1 

1-3. AfTectio socictatis 4. V cnnoot-
schap or concubinaat 5-(i. Vennoot-
schap of vereniging 

Afrk!ü111g 2 
Vcnmwlschap: rnnstiitutieYe 
hestmuhickn1 

§ /. lnhreng 

7. Algemeen 8. Inbreng ()r I u,Jr,chut 
9. Inbreng of v.:rkuup 

§ 2. lfanclcc! w111 iedere i-cnnuol in d,· 
winst en hijdmgc in he·/ 1,Tlic.1 

10. /\lgcmccn 11. Lcunijns ,1fnicl 12. 
/\andccl oraandcclhuudcr met kL'll\YL'nal
lurcs 13. Fxtra-st:11uta1rL' 01 nccnkorn-

(*) In dit overzicht worden de vonnissen en arresten bestudeerd die wc-rkclijk ;:ij11 
in de vakbladen tussen I januari 1992 en 31 december 1998. Dczcl fdc f1L'JWdc kstrcken 
voor de jaarverslagen van de Commissie voor Bank- en Financicwc1cn en ck a,h ll'Zcn \·:m de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen. De vorige overzichten \Crschcncn in TP !{ 

1964, 69 e.v.; 1967, 629 e.v.; 1978, (i81 e.v; 1986, 859 e.v.; 1993, c.1. 

Voor een aantal werken wordt gebruik gemaakt van een verkorte citecrwijze. De ,,1lkd1gc lijst 
wordt achteraan weergegeven. 
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sten - 14-15. Portagc-16. Van voonvcrp 
tot causale onafhankelijkheid - 17-
18. Werkelijke bedoeling van partijen -
19. Nieuwe \ ersus bestaand<:: aandelc:n -
20. Openbare orde of dwingend recht 

§ 3. Winstoogmerk 

21. Vennootschap. :\J1euw recht - 22. 
VZVV - 23. (Ün)geschikt criterium 

Afdeling 3 
Vrijheid van veren:ging 

24. Vrijheid van vereniging - 25-26. 
/\rbitraµehof- 27. I.H.!U\11. 

Hoofdstuk n 
VOOROVEREENKOMST TOT 
OPR!CI lTI\.G VAT\ El N 
VENNOOTSCI L\P 

28-29. Verbmdc·11d karnlcter VcHlfO\er
eenkomst - ,O. \!ietigheid vuorovereen
komst. Ge.!olgen voor reeds uitgevoerde 
inbrengn:rbinten is 

Hoofdstuk JU 
NIETIGHEID VAN DE 
DEELNEMI'\G AA"-' Dl 
VENNOOTSCI I\P- 1 N \ A\ Dl 
VENNOOTSCHAP ZELF 

:ll. 1 let noodzakdijkc 011der,chc·id-32. 
Inbreng. Bekwaamheid 33. Inbreng. 
Wilsgebrek - 3-f-35. Inh1eng. O11ge,H 1r
loorde oorz,1c1k 

Hoofdstuk IV 

DE VENNOOTSCHAPPEN ZO1\DLR 
RE( 'HTSPERSOONI .IJKHl: ID 
MAATSCHAP, TIJDELIJKE 
VENNOOTSCHAP EN STILLE 
VENNOOTSCI L\P 

§ 1. Onderscheid tussen burgerlijke en 
commerciële vennootschappen 

36. Overzicht - 3 7. Onderscheidings
criterium 
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.lansprukelijkheid van de vennoten 

3f;_39 Voorwaarden voor toerekening 
aan de vennoten - 40. Afwijking van 
de wettelijke aansprakelijkheid 

"ï 3. Gevolgen van het faillissement van 
een vennoot 

41. Bijzondere aard van de onverdeeld
hL·id tussc'.Il de vennoten 42. Voortzct
ti11g \ an de vcm1ootschap - 43. Beper
king van de rechten van de gefailleerde 
vennoot 

_f 4. Procesrechtelijke vragen 

-(J,_ Optreden in rechte van een vennoot 
in eigen naam - 45. Optreden in rechte 
van de \ c·n11ootsc hap 46-48. Verte
gc·nw, 1orcl igi11g in rechte en identificatie
verplichtingen - 49-51. Schijnvertegen
woordiging in rechte 52-54. Optreden 
\ ,,or de raad va11 state. l'rineipicd on
mogelijk 55. Optreden voor de Raad 
van State. Uitzonderingen - 56-57. Op
trc·de11 voor he'.! ;\rbitragehof 

Hoofdstuk V 
HET LINDE VAN DE 
,, c lNREC iELl\lATIGl' 
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA" 

58. De ,.onregelmatige V.O.F." afge
schaft - 59. Werking in de tijd - 60-
h2. l'rocc,sucle gevolgen. 1 lamlelsre
gi,ten erplichtingen 63. Vordering 
van een vennoot in eigen naam 64. 
De onregelmatige V.Z.W. 

Hoofdstuk VI 
VENNOOTSCHAPPEN MET 
R fCIITSPERSOONLlJl<HEID. 
.\!.Gl:.Ml·NE REGELS 

•-.U'deling 1 
Handdsvemwotschappim en 
burgerlijke vennootschappen 

65-67. Statutair doel - 68. Aanvullend 
of ondergeschikt - 69-70. Doelover
schrijdende handelingen 71. Rclevan-



tie toepasselijk t"ccht. Voorbeelden- 72. 
Procesrechtelijke relevantie 

Afdeling 2 
Ontstaan van de vennootschap als 
rechtspersoon 

73. Nieuw recht. Ve1werving van de 
rechiSpcrsuunlijkheid - 74. Vrijgave van 
de gelden op ck bijhmdererekening- 75. 
Financieel pLrn en oprichtersaansprakc
lijkbcicl - 76. l--lcgrip "oprichting" in tk 
regeling 1a11 ck quasi-inbreng - 77-
78. ILJ11deli11gc11 11élmens een vennoot
schap in oprichting - 79. Persoonlijke 
aansprakelijkheid van de handelende per
sonen - 80. Aansprakelijkheid onder ont
bindende of onder opschortende voor
waarde - 81-82. Vordering namens een 
vennootschap in oprichting - 83. Bevrij
denck u\ erndmc: d,,or de opgerichte 1cn
noohd1ap. Rl'lrmc·tieve werking - X4. 
Ten11ij11en \llm un·mame - 85. V,mn 
van ck ,,1 c-rn:1111.:. Stilzwijgende 0\ er
name >,Ci->'7 Orgc1an bevoegd tot ovn
namc XS. \e1c·1stc van identiteit tussen 
de vennootschap in oprichting en de over
nemende vennootschap 

Afdeling 3 
Nietigverklaring van 
handl'ils',c'u1mw:•,cfrrnppen 
met rt..'r!ii·Q::;;;;Jcrr,,1~0n~ijkheid 

89. ! .imitc1t1c·\ c· ,,psomming van de 11ic·
tighcidsgnmde11 '-!0-91. Ongeoorloo i(! 
statuL11r ui\\ nkc·lijk doel 

Afdeling 4 
Vorm en openbaarmaking van akten 

92-93. Onontvankelijkheid van de 
rechtsvordering van een vennootschap 
waarvan de oprichtingsakte niet werd 
neergc· kgd lJc.) Niet-inschrijving in 
het ha11clclsrcg1,Lc:r 

n:nnootschap met 
rechtspersoonlijkheid 

95. Nieuw recht - 96. Het onderscheid 

tussen handelsnaam en maatschappelij
ke benaming. Eerste gebruik 97. Maat
schappelijke benaming. Vordering tot 
naamswijziging - 98. Maatschappelijke 
benaming. Vordering tot staking - 99. 
Het intellectueel recht op de handels
naam. Ontstaan en teloorgaan. Afstand 
en rechtsverwerking - 100. Unieverdrag 
\ an Parijs. Bijkomende nationale ver
warring vereiste - 101. Naam. Onder
Sc'.hcidend karakter. Publiek domein. Gt.:
,;lachtsn,1am - 102. Naan1 van buiten
landse vennootschappen 

Afdeling 6 
De zetel van de vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid 

103. Voorrang van de werkelijke zetel. 
Nieuw laillissementsrecht 104. Voor
rang van de werkelijke zetel. lnternatio
n,ilc forumshopping - 105. Cautio judi
c:at.urn solvi. Off shore vennootschap 
! Oh. lnlemationale zetelverplaatsing en 
vrijheid van vestiging 

Afdeling 7 
Rechtsbekwaamheid van de 
vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid 

107. l \x trapatrimoniale schade 

8 
Vcrkgcnwoordiging bij 
rcclni~h:undelingen 

108. Een- of meerhandtekeningsclausule 
in de N.V. - 109-110. Goede trouw. 
Meerhandtekeningsclausule in de 
B.V.B.A. - 111. Omvang van de verte
genwoordigingsmacht. Identificatie van 
orgèl,lll met vennootschap l l 2. Interne 
werking van bevoegdheidsbeperkingen 

! 13-1 ! 5. Schending van statutair doel 
ol' vennootschapsbelang 116. Tegen
werpelijkheid van wettelijke bevoegd
heidsbeperkingen. Begrip 117. Con
ventionele vertegenwoordiging - 118-
120. Schijnvertegenwoordiging - 121-
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1122. Misbruik door werknemers of zelf
lstandige agenten ten nadele van derden 

Afdeling 9 
Proceshandelingen van en tegen 
veirnootscl!.appen 

123. Vennootschappen zonder rechts
persoonlijkheid. Verwijzing 

§ 1. Belang om in rechte te treden 

124-126. Eigen belang vereist om m 
rechte te treden - 127. Wettelijke toe
kenning van een vorderingsrecht bij sta
kingsvorderingen - 128-129. Band 
lussen belang en rechtsherstel - 130-
131. Onduidelijkheid in de wetgeving -
132. Organisaties ter bestrijding van ra
cisme 

§ 2. Vertegenwoordiging van de 
vennootschap door een advocaat 

133-136. Art. 440, tweede lid Ger.W. -
1:\7-139. Vrijwillige vermelding van de 
opdrachtgevende organen - 140. Ver
plichting om de samenstelling van de 
organen over te leggen 

§ 3. Vertegenwoordiging van de 
vennootschap voor de Raad van State en 
het Arhitragehof 

141. V crtegcnwoordiging door advocaat 
voor de Raad van State - 142-143. Be
wijs van een beslissing om een bero.ep in 
te stellen - 144-145. Conformiteit met 
gelijkheidsbeginsel - 146-148. Verte
genwoordiging door advocaat voor Ar
bitragehof 

Afdeling 10 
Toerekening aan de rechtspersoon 
van feitelijke handelingen 

149. Evolutie in de rechtspraak tot 1998 
- 150. Evolutie in de wetgeving in 1999 
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Afdeling 11 
TerzijdesteHing van volkomen 
recl!.tspe:rsoonHjkl!.eid. 
Doorbraak van beperkte 
aansprakelijkheid 

151. Afgescheiden vermogen van de 
rechtspersoon. Beschenning van de ge
zinswoning. Art. 215 B.W. 152. Vrij
willige doorbraak. Persoonlijke zeker
heid strijdig met gezinsbelang. Art. 224 
B.W. - 153. Vrijwillige doorbraak. Pa
tronaatsverklaring - 154. Gerechtelijke 
doorbraak. Op zoek naar meer aangepas
te sancties. Misbrnik van vennoot
schapsgoederen - 155. Doorbraak in be
slagzaken. Simulatie - 156. Doorbraak. 
-Bevoegde rechter - 157. De noodzake

lijke afscheiding van de failliete boedels 
158. Omgekeerde doorbraak. Pau

liaans bedrog 

Hoofdstuk VII 

DE V.O.F. EN DE COMMANDITAIRE 
VENNOOTSClIAP 

159-161. Gevolgen van een veroorde
ling of van het faillissement van een 
V.O.F. voor haar vennoten - 162-164. 
Scheidingsaandeel bij uitsluiting van 
een vennoot 

Hoofdstuk VIII 

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

Afdeling 1 
Oprichting 

§ 1. Wettelijk minimumkapitaal 

165. Nieuw recht 

§ 2. Oprichtersaansprakelijkheid~ 
algemeen 

166. Niet-geplaatst kapitaal - 167. Wet
telijke volstortingsplicht- 168. Volstor
tingsplicht. Aansprakelijkheid notaris 



3. 
,ge1zs 

- 1 ïO. Faillisscnwrn bin
na de ] 7 !

ontoereikend karnkt<'r van 
. l'inancic·cl plan Cîcl'n 
fout or <lorzakdijk \l'rbaml 

Vereist ] /Ï. 

17/\. 
/\,mspr,1kch1kc pc'rsunc'n I tW-1 S2. l'vl a
tigingsbnot:gdhc,1d \ a11 de n:chtcr l ;C,. 

l S4. <\ansprakc·lijkl1c'id c'X 

::1rL l3S2 B.\\'. 1~~~- ()nt\,·ijking \·an 
de oprichkr:<1,ms111·akdijkhc·id d(),H. Uh'r
namc I an c·,:n lxst,1c1ndc \ elltllllltschap 

1 i,6-1 i<X. Hc·1H1c·ming,- c'll hoedanig
heid", Hll,\ ,1:1rdc·11. Hn, 1c:ps1 crbud. 
meen. i\ic11\1 1·cTht l i;<J. flc'I\K'ps1·er
bod. luep,hsi11gsgc1 alk11 :tril. 1-1 bis 
K.li. nr. 22 l<lli-l<Jl. IS:.,1,1p111,11is-ïk-
rucp,l'l'rh,1d. 1 lcn an. 
3his K.B m. 77 1 ')2. lkb1aa111heid. 
\îi11dcri,1rigc11 l'll rcchtspcTS<lllc'll I '),. 
Lkm1,·rning 1 '!4-1 <)ï (lillsLig bestuur
der. ,\d nu1u111 l lJè:. 1 krrocping. Proce
dure I ')'/ Hc,T<1c'pi11g. Rechuni,bniik 

200-2() 1. lknorn1111g Tegcn-
11crpcl 1jkhc·id :1a11 dcrde11 2112. Hestuur
ékr. VcTgllc'di11g 2U3. Bc,tuur(kr C()n
iîdc·Jlli:t!ilc'ih, cq1lichti11g 211-r Hcslttllr
(kr. lndi, iduecl (111dcrzucksrc·cht 

ruud 1·u11 hc.1111111· 

205. i\antal l\icll\\ recht 20h. 
ring rnad van bc,t11ur. Sclmilc'iijke bcsluit
n,nning. '-'icull' recht . 207. 
raad \an hcstu1tr. '1otukn - 201<. Raad van 
bcswur. v,rn besluiten 

en 
van de rood nu; hc.,,w11r 

209. Tegenstrijdig 

210-2 l J. Tegenstrijdig belang. Oud art. 
60 Venn.W. Blokkering besluitvorming 

212. Tegenstrijdig belang. Oud art. 60 
Venn.W. Impact op aanwezigheidsquo
rum 213. Bclangcnconfliet. Nietig
heidsvordering 2 I 4-217. lkvocgdheid 
bestuur. Doelgebonden. Misbruik · 218. 
Doeluverschrijdcnde handeling. N icuwc 
wetgeving 219. Verkoop ac!Îva/han
delsfonds 220. Aanvraag tot gerechte
lijk akkoord 

,,,, 4. /J11gclijks hcs/1111r 

22 1-222. Uil.oefening van het dagelijks 
bestuur in ondergeschikt vnband 223-
224. Ad nutum herroepbaar. Suppleticf 
recht 225. Managernentvennoolschap 

226. Dagelijks bestuur or adviesover
cc·nkomsi? 227. Dagelijks bestuur. Be
vocgdl1èden 

f 5. Gcsc!tillen om/ren/ hel hes/uur van 
de ve111100/sclwp 

228-229. Cîeschillen bestuur rn het kort 
geding in vennootschapszaken. J\ !ge
meen 230-233. Voorlopige bewind
voerder. /\!gemeen 2.î4. Voorlopige 
bewindvoerder. Bekendmaking 235-
238. Voorlopige bewindvoerder. Nil'l 
Cunctioneren vennootschapsorganen 
23l). Voorlopige bewindvoerder. Nieuwe 
Faill.W. 240-242. Voorlopige bewind
voerder. Wanbeheer 243-246. Voor
lopige bewindvoerder. Onderneming in 
moeilijkheden 247. Voorlopige lx
windvoerder. Bedreigi11g vennootschaps
belang 248. Voorlopige bewindvocnkr. 
Vorderingsgercchtigden 249. Rechts
middelen tegen aanstelling voorlopige 
bewindvoerder 250. Voorlopige be
windvoerder. (Beperkte) opdracht 251. 
Voorlopige bewindvoerder. Ereloon en 
kosten 252-254. Voorlopige bewind
\'ocrder of andere rnaatregelen? 255-
259. Andere maatregelen in kort geding. 
Bestuurder ad hoc, rnandatatis ad hoc, 
sekwester, expert-bewaarnemer 
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Afdeling 3 
Aansprakelijkheid van bestuurders of 
zaakvoerders 

260-261. Overzicht 

§ 1. Interne aansprakelijkheid t.a.v. de 
vennootschap 

262-263. Algemeen. Marginale toetsing 
- 264-265. Aansprakelijkheid wegens 
schending van de vennootschapswetge
ving of de statuten - 266-267. De min
derheidsvordering en de individuele vor
dering van aandeelhouders 

§2. Externe aansprakelijkheid t.a.v. 
derden 

268. Algemeen - 269. Aansprakelijkheid 
wegens schending van de vennootschaps
wetgeving of de statuten - 270-271. Be
stuurder als ( quasi-immuun) uitvoerings
agent - 272. Beperkt toepassingsgebied 
van quasi-immuniteit- 273. Pre-contrac
tuele aansprakelijkheid - 274-275. Niet
naleving van de alarmbelprocedure 
276-278. Causaliteitsvermoeden 

§ 3. De gewone aansprakelijkheids
gronden en het.faillissement van de 
vennootschap 

279-282. Aansprakelijkheidsvorderin
gen van curator en individuele schuldei
sers - 283. Tegenwerpelijkheid van de 
kwijting - 284-286. Laattijdige aangifte 
van het faillissement - 287-289. Voort
zetting van reddeloos verloren defici
taire onderneming - 290-292. Vorde
ringsrechten bij onrechtmatige verder
zetting van de onderneming 

§ 4. Bijzondere faillissementsaanspra
kelijkheid voor kènnelijk grove fout 

293. Algemeen - 294-298. Begrip ken
nelijk grove fout - 299-300. Het begrip 
feitelijk bestuurder - 301. Het exclu
sieve vorderingsrecht van de curator -
302-303. Toepassingsvoorwaarden voor 
de B. V.B.A. en C.V.B.A. . 
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§ 5. Procedurevragen 

304-305. Bevoegde rechtbank - 306-
307. Verjaring 

Afdeling 4 
Algemene vergadering 

308. Nietigverklaring van besluiten. Wet
telijke regeling 309-310. Vrijwillige bij
eenroeping - 311. Verplichte bijeenroe
ping - 312. Begrippen "Landelijk ver
spreid blad" en "Blad uit de streek" -
313. Oproeping algemene vergadering. 
Foutieve vermelding - 314. Depotclausu
le - 315. Mede-eigendom van aandelen. 
Deelname aan de algemene vergadering -
316. Onregelmatige samenstelling van de 
algemene vergadering 31 7. Agenda. 
Amenderingsbevoegdheid van de alge
mene vergadering - 318. Besluit tot ont
binding. Statutenwijziging. Opschorting -
319. Statutaire clausule van proportionele 
vertegenwoordiging. Wijziging - 320. 
Extra-statutaire inrichting van proportio
nele vertegenwoordiging 321. Cumula
tieve stemming - 322. Verkoop van ge
hele vennootschapsvennogen. Bevoegd 
orgaan - 323-325. Misbruik van meerder
heid Misbruik van minderheid 326. 
Wilsgebreken. Grond tot nietigverklaring 
- 327. Vorderingtot voorlopige opschor
ting van een besluit. Termijn - 328. Voor
lopige opschorting van een besluit. Ge
volgen - 329-331. Stemafspraken 

Afdeling 5 
Controle 

§ 1. Controle door een commissaris of 
door een individuele vennoot 

332. Nieuw recht- 333-335. Commissaris. 
Benoeming - 336. Commissaris. Bezoldi
ging - 337. Commissaris. Aansprakelijk
heid- 338. Individueel controle- en onder
zoeksrecht. Einde door aanstelling com
missaris - 339. Individueel controle- en 
onderzoeksrecht. Bijstand door een ac
countant. Bezoldiging - 340. Individueel 
controle- en onderzoeksrecht. Niet-uitoefe
ning. Aansprakelijkheid van de vennoten 



11· 2. Het deskundigenonder::oek (urtr. 
0/fJ8-/69 WVenn.; art. 19/ r·enn./1 ! 

341. Toepassingsgebied. Vennootschap 
in vereffening - 342. Toepassingsvoor
waarden in hoofde van de eiser - 343. 
Toepassingsvoorwaarden in hoofde van 
de geviseerde vennootschap 344. Be-

rechter - 345. :VlisbrniL 1an de 
vordèring tot aanstelling '- ,m een dc,
kundi c:e - 346. Aard v,111 dl· bc.,lissing 
tot a,;nstelling van een dl·skumlig:c· 
:l47. Lxpert-bewaamemcr 

Afdeling 6 
Jaarrekening 

348. Boekhoudrecht in euroland. Codifica
tie - 349. Toepassingsgebied. Drempels. 
KMO's - 350. Neerlegging en openbaar
m,1king jaarrekening. Eunipl·c·, r,Tht -
351. Neerlegging en openh,ianmkmg jaar
rckcrnng. Nieuw Belgisch tl·cht 352.-
35:1. (icconsolideerdeja,1m·Lc11i11g. Drc·m
pck Nieuw recht. Openba,1r111Aing 354. 
Purtcl'cuillemaatschappijl'll. '\ ic·u11 rc'l:ht -
355. Geconsolideerde jaarrekening. Porte
feuillemaatschappijen. Getrouw beeld -
356. Geconsolideerde jaarrekening. Porte
feuillemaatschappijen. Bestendigheid 
357. Geconsolideerde jaarrekening. Porte
feuillemaatschappij en. Consolidatiever
sch i II cn - 358. Bindende kracht 1a11 de 
ja,1rrckcning - 359. Ja,meku1ing. Conti
·nuitci1,;onderstelling. Nieu11 rl'l.:ht 3/JO. 
Fusie, en splitsingen. Nic·u11 rc·clit 3(, 1. 
1\lgcmene waarderingsregels Vorn1ich
tigheids- en realisatiebeginsel - 362. Alge
mene waarde1ingsregels. Overeenstem
mingsbeginsel - 363-364. Valsheid in de 
jaairekening. Fraude. Strafrechtelijke aan
sprakelijkheid commissaris. Strafbepalin
gen 365. Bijzondere waarderingsregels 

.\!'deling 7 
Kapiiaal, aandelen en alfldcn: effcrten 
nrn tk N.V. 

_111 . • ~!gemeen 

366. Nieuw recht. Gedematerialiseerde 
effecten - 367. Nieuw recht. Certificering 

§ 2. Aandelenoverdracht 

368. Overdracht van aandelen. Bevoegde 
rechter - 369. Overdracht van aandelen 
versus overdracht van de activa van de 
vennootschap - 370. Garanties bij over
dracht van aandelen. Algemeen - 3 71. 
Garanties. Verborgen gebreken 3 72. 
Garanties. Vrijwaring wegens uitwinning 
- 373. Garanties. Bedingen ten behoeve 
van de vennootschap 374-377. Wils
gebreken. Dwaling en bedrog - 378. Be
drog. Infonnatieverplichting voor de ver
koper - 379. Totstandkoming overeen
komst. Lichten van aankoopoptie - 380. 
Prijs van de aandelen. Bepaald of bepaal
baar - 381. Prijs van de aandelen versus 
"reële waarde" - 382. Prijsbepaling door 
een derde - 383. Prijsbepaling aan de 
hand van de netto-balanswaarde. Uitvoe
ring te goeder trouw 384. Contractueel 
recht van hoger bod :\8:i-389. Tegen
werpelijkheid van de overdracht van aan
delen op naam. Inschrijving in het aan
delenregister 390. Inschrijving in het 
aandelenregister. Verzaking door de ven
nootschap - 391. Tegenwerpelijkheid 
van de overdracht van aandelen op naam. 
Wijziging art. 1690 B.W. - 392. Fo1111a
liteiten voor de overdracht. Aandelen aan 
toonder - 393. Overdracht van nog niet
gedrukte aandelen aan toonder. Handgift 
- 394. Aandeel dat toebehoort aan ver
schillende eigenaars · 395. Sekwester op 
aandelen - 3%-398. Betwisting van ei
gendom - 399. Sekwester over het aan
delenregister 

§ 3. Overdrachtsbeperkingen 

400. Overdracht van aandelen vóór de 
oprichting of vóór de kapitaalverhoging. 
Nieuw recht - 401. Overdrachtsbeper
kingen. Nieuw recht 402. Overdrachts
beperkingen. Tcgcnwerpclijkheid aan 
derden - 403. Uot:dkcuringsclausules 

§ 4. Onvrijwillige huitcnhezitstelling 
van titels aan toonder 

404. Internationaal privaatrecht. Verlies 
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van titels van een buitenlandse vennoot
schap 

§ 5. Volstorting 

405. Volstortingsplicht versus oprich
tersaansprakelijkheid - 406. Bevoegde 
rechtbank - 407. Wijze van volstorting. 
Inschrijving in rekening-courant - 408. 
Wijze van volstorting. Betaling d.m.v. 
wissel - 409. Volstorting of voorschot 

410. Bewijs van volstorting 411. 
Notariële akte houdende verbintenis tot 
volstorting. Uitvoerbare titel 

§ 6. Kapitaalverhoging 

412-413. Bevoegdheid - 414-415. Toe
gestaan kapitaal. Beperking of opheffing 
van het voorkeun-echt '- 416. Voorkeur
recht. Kapitaalverhoging door inbreng in 
natura 

§ 7. Kapitaalvermindcrin?. 

417-420. Reële kapitaalvcrrnimlcring. 
Bescherming schuldeisers 421. Fonne
le kapitaalvermindering met vernieti
ging van aandelen. Verworven recht 
om aandeelhouder te blijven 

§ 8. Inkoop van eigen aandelen en 
kruisparticipaties 

422. Nieuw recht 

§ <J. Publiek beroep, trw1s;1w·w1lie. 
mishruik van voorkennis 

423. Publieke vennootschappen. Nieuw 
recht- 424-425. Transparantie. Wet van 
2 maart 1989. Nieuw recht. Onderling 
overleg 426. Misbrnik van voorkennis. 
nieuw recht. Eerste toepassingen 

Afdeling 8 
Geschillenregeling 

427-429. Nieuw recht. Toepassingsge
bied. Dwingend 430. Hoedanigheid 
van vennoot. Preventieve maatregelen 
- 431. Maatregelen alvorens recht te 
doen - 432. De rol van de vennootschap 
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-433-435. Gegronde reden. Algemeen-
436-437. Gegronde reden. Misbruik -
438. Gegronde reden. Tek01ikoming -
439. Gegronde reden. Duurzame onenig
heid - 440-441. De prijs van de over
gedragen aandelen - 442. Betaling van 
de prijs - 443. Aanvaardingsclausules en 
voorkooprechten 

Afdeling 9 
Uitkoopbicdi11gcrt1 

444-446. Squcczc out. Toepassingsge
bied 

Hoofdstuk IX 

DEB.V.B.A. 

447-449. Wet van 15 juli 1985. Aanpas
sing aan het verhoogde wettelijke mini
mum kapitaal 450-452. Begrip "Op
richter". Minimale volst01iingsplicht. 
Oprichtersaansprakelijkheid - 453. Lid
maatschapsrechten. Art. 1401, 5° B.W. -
454. Lidmaalschapsrcehtcn. Art. 1401, 
5° B.W. Vereffening-verdeling van hu
welijksgemeenschap - 455. Overdracht 
van aandelen. Instemmingsvereiste -
456-457. Overdracht van niet-volgestor
te aandelen - 458. Pandverzilvering. Be
slag op aandelen - 459. Beslag op aan
delen. Collusie tussen aandeelhouder en 
enige zaakvoerder 460. Gewone en 
statutaire zaak voerder. Criteria - 461-
462. Zaakvoerder. Belangenconflict -
463. Oproeping algcrncnc vergadering. 
Nieuw recht 

Hoofdstuk X 

DE COÖPERATIEVE 
VEJ\i'NOOTSCHAP 

464. Duidelijk recht in 1995 na de her
vorming van 20 juli 199 I 465. Over
gangsrecht wet 20 juli 1991. Minimum
kapitaal - 466. Onbeperkte aansprake
lijkheid. Huwclijksvcrmogensrecht. Be
roepsschuld of persoonlijke zekerheid -
467. Onbeperkte aansprakelijkheid. 



Arn1clelenregister Ondenckening "goed 
\oor'' - 468. Aansprakelijkheid na uit

tot 1obtorting van 
inbreng nJ fa1lli,sc'me1ll. 

-!71. Onthimling. "-!iell\l rc'cht -l 72-
4 73. ( Jntbindrn!l \ :111 rcc.:hh\1 cg,.'. \e;-Iics 
\ an aL·ti\ ilêit billh,L'lllL'lll 4 ~-!. (ic
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111 i ni rn umk:111 i t:;:il 

479. Hclwud rLL'hhpnsuunlijkhL'ici 
-l:W-41< 1 S:lllll'il luop 111"cn ,k ,L'hulck1-
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L1illict\LTkl:1ri11g \:til L'Cll 1c1m,,J\tschap 
in 1crc·tlcning 485. \'cn1Hhlhch:1p in 
\LTeiTL'lling. 1 :1illi,sc1m·11ts\UOrn·aanlcn 

48h--lS:--:. \cTCITc11il:lls. lkt11ll'llling L'll 
bc\Llc'gclhcid -IW). \'cn:lîè:n:ia,. ,\an
_•;prakc·];jkhL'id -+ 1J0-4lJ3. \'c'llllllUhch:1p 
in I erelkning. l'rocc,ha11dclingu1 
494-J/lh. Slui1ing \,111 de \ L'rc!Tcning. 
i\Jgc'llleL'll -1()"7 Sluiting 1:u1 de \ercl~ 
l'cning. Slapende\ cn1JL\J>t,;chappc11 
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\LNi\OOTSCf L\l'['l>l 

"'/. 1·011 het K.H. 
1·u11 8 110H'111her !CJS<J 

491'. Tocpassing,gebicd. i\ieuw recht 

499. Toepassingsgebied. Vrijwillig bod 
500. Toepassingsgebied. Gedwongen 

bod 50 1. Toepassingsgebied. Stem-
rechtverlenende effecten 

,1\ 2. Vrijwillig openbaar hod 

502-503. Bod op 100'% van de aandelen. 
Inkoop. Cîedccltclijk bod 504. Intrekken 
van het bod. Mcck:dingingsautoritcilcn 
.505. lntn::kkcn van het bod. Voorwaarde. 
Nieuw recht 50(i-507. lnlrckkcn van het 
(gedwongen) hod. Tegenbod 508-509. 
Advies van de raad van bestuur 510-
512. Bcschermingsconstruct ies. Crown 
jewcls. R:iad van bestuur. /\rt. l 7bis. 
Nieuw recht 513-515. Beschermings
constructies. Toegestaan kapit:ial. Nieuw 
recht 516. Bcschcnningsconstructies. 
Aanvaardingsclausule 517. Tegenbod. 
:,'!,;, hoger 518. /\!wijkingen toegestaan 
door de ( 'BF. Nieuw recht 

_11' ./. Gcdwongrn 01w11/)({ar f)()d 

520-521. Bevoegdheid burgerlijke rechter 
522-523. Ver,.aking aan het voordeel van 

art. 41 524-52.'i. Uithreidillg val\ het 
voordeel v:m een rechterlijke beslissing 
526. ;\J;,vijkingen toegestaan door de CBF 

527-528. Controlewijziging. (iezaiucn
lijkc en exclusieve controle prospcclusver
antwoordclijkhcid 529. V crrichting op 
effecten. Kapitaalverhoging. Nieuw recht 

530-532. Vcrrichtillg op cffoctcn. Door
kijkholding 533-53(i. Collîrolcpremic. 
Onrechtstreeks karakter 537-538. Zeltè.lc 
tegenprestatie aan het publiek. 1 loogsle le
geHprestatie 539. Koershandhaving. Put
warrant 540-541. /\anhevcling. /\rl. 40 

§ 4. Fusie. splitsing en gcfijkgcstc!dc 
rechts!i111ulclingen 

542. Nieuw recht 543. Rechtsovergang 
onder algemene titel 544-546. Schuld
eiscrsbescherming. Niet vervallen en 
vervallen schulden. Toekomstige schul
den. Pauliaans bedrog 547. Nietigheid 
van de fusie 
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Hoofdstuk XIII 

BUITENLANDSE 
VENNOOTSCHAPPEN 

548. Openbaannaking. Nieuw recht 
549. Toepasselijk recht 
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HOOFDSTUK I

BESTANDDELEN VAN VENNOOTSCHAP.

VENNOOTSCHAP EN ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING

EN GEMEENSCHAP

AFDELING 1

VENNOOTSCHAP OF ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN

1. AFFECTIO SOCIETATIS Ð In vorige overzichten werd reeds geõÈllustreerd

hoe in bepaalde omstandigheden twijfel kan ontstaan omtrent de kwalificatie

van de rechtsverhouding tussen partijen die een zekere samenwerking op

poten willen zetten(1). Met name de afbakening tussen het contract van

vennootschap en andere samenwerkingsovereenkomsten is niet altijd even

gemakkelijk. Verwarring kan ontstaan rond de grenzen tussen vennootschap

enerzijds en verbruiklening, koop-verkoop, huur, pacht, arbeidsovereen-

komst, lastgeving, aanneming of onverdeeldheid anderzijds(2). In oudere

rechtspraak en rechtsleer werd vaak als doorslaggevend element ter bepaling

van een vennootschap de zgn. affectio societatis aangehaald, in de Franse

rechtsleer ook wel jus fraternitatis genoemd(3), en omschreven als de wil om

in vennootschap samen te werken en winst en verlies te delen(4). Een

belangrijk deel van de moderne rechtsleer wijst de affectio societatis als

afzonderlijk bestanddeel van het vennootschapscontract echter af(5) en

bestempelt haar hoogstens als een synthese van de overige traditionele

bestanddelen van de vennootschapsovereenkomst, waaronder met zeker-

heid de inbrengvereiste en het recht deel te nemen in de winst alsook de

plicht bij te dragen in het verlies. Wanneer wordt vastgesteld dat de affectio

societatis ontbreekt, betekent dit meestal niets anders dan dat eÂeÂn van deze

bestanddelen ontbreekt(6). Ook het Hof van Cassatie scheen de affectio

societatis tot voor kort niet te beschouwen als een afzonderlijk bestanddeel

van de vennootschapsovereenkomst, dienstig voor de afbakening t.o.v.

(1) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 940-941, nr. 1-2; Overzicht, T.P.R. 1986, p. 866, nr. 7-8;

Overzicht, T.P.R. 1978, 693-697, nr. 10-15. Zie ook P. Van Ommeslaghe en X. Dieux,

,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 600, nr. 10.

(2) J. Ronse, Algemeen deel, 154-160; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, 475-495; J.

Wouters en M. Denef, ,,Artikel 1832 B.W.'', in Commentaar Vennootschapsrecht, 1998,

p. 39-56, nr. 64-93.

(3) J. Van Ryn, Principes, I, p. 235, nr. 336: ,,l'esprit de collaboration et d'eÂgaliteÂ qui doit

reÁgner entre les associeÂs''.

(4) L. FreÂdeÂricq en S. FreÂdeÂricq, Handboek, I, 441-443; zie ook referenties J. Wouters en M.

Denef, ,,Artikel 1832 B.W.'', in Commentaar Vennootschapsrecht, 1998, 38, voetnoot 1.

(5) M. Coipel, ,,Dispositions communes'', p. 94-95, nr. 78; H. De Page en R. Dekkers, TraiteÂ,

V, 1975, p. 28, nr. 7 en p. 75, nr. 47; J. Ronse, Algemeen deel, 153; T. Tilquin en V. Simonart,

TraiteÂ, I, p. 463-475, nr. 621-633. Vgl. A. FrancËois, Het vennootschapsbelang in het Belgisch

vennootschapsrecht: inhoud en grondslagen, Proefschrift, V.U.B., 7 september 1998, p. 312-

318, nr. 245-249.

(6) J. Ronse, Algemeen deel, 153.

109



andere rechtsfiguren(7). In een arrest van 26 oktober 1989 hanteert het Hof

het begrip affectio societatis wel en wekt daarmee de indruk het te aanvaar-

den als afzonderlijk bestanddeel van het vennootschapscontract(8). Bij nader

inzien menen wij echter te kunnen stellen dat de invulling van dit begrip in

het voormeld arrest als ,,de wil om, enerzijds, iets in gemeenschap te

brengen, en, anderzijds, de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te

verdelen''(9) eerder aansluit bij de visie die het beschouwt als een synthese-

element.

2. Ook in de lagere rechtspraak duikt de affectio societatis nog geregeld op

als schijn-bestanddeel van de vennootschap. Meestal wordt er veeleer vrij-

blijvend mee geschermd zonder het begrip duidelijk in te vullen of te

kaderen. Zo moest de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi oordelen

over een vordering tot volstorting van aandelen ingesteld door de curator van

een failliet verklaarde N.V. tegen een van de oprichters. De oprichter in

kwestie stelt echter dat hij de affectio societatis ontbeert, maar vangt bot bij

de Rechtbank. Deze stelt dat de affectio societatis de synthese vormt van de

constitutieve bestanddelen van het vennootschapscontract en, in navolging

van VAN OMMESLAGHE en DIEUX(10), dat dit begrip de vertaling is van ,,la

vocation de chaque associeÂ aÁ participer au fonctionnement de la socieÂteÂ dans

le respect des statuts''. Volgende elementen wijzen, aldus de Rechtbank, op

de affectio societatis en dus op de bijhorende roeping te participeren als

vennoot: de betrokken oprichter had een bestuurdersmandaat aanvaard, het

was niet vereist dat hij deelnam aangezien er al twee oprichters waren wat

wettelijk volstond voor de oprichting van een N.V. en zijn penibele finan-

cieÈle situatie volstond op zichzelf niet om een gebrek aan affectio societatis

te staven(11).

De affectio societatis dook ook op in een feitelijk erg gedetailleerd vonnis

van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 17 december 1997 m.b.t.

een vordering tot ontbinding van een voorovereenkomst strekkende tot

oprichting van een vennootschap. In deze voorovereenkomst engageerden

beide partijen zich tot nakoming van meerdere verbintenissen, waaronder de

inbreng in het kapitaal met eigen middelen en met externe financiering, de

overdracht en terugbetaling van bepaalde schuldvorderingen en de samen-

stelling van de raad van bestuur. Op hoofd- en tegeneis wordt de ontbinding

van de overeenkomst wegens wanprestatie door alle contractanten gevor-

derd. Nadat de rechter vaststelt dat geen van de wanprestaties de ontbinding

(7) Cass. 5 januari 1911, Pas. 1911, I, 74; Rev.prat.soc. 1911, 185, noot L. Wodon; Cass.

13 maart 1959, Arr.Cass. 1959, 540; Pas. 1959, I, 712; Rev.prat.soc. 1960, 146; Cass. 6 januari

1983, Arr.Cass. 1983, 582; Pas. 1983, I, 527.

(8) Cass. 26 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-1990, 753; R.W. 1989-90, 964, noot.

(9) Cass. 26 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-1990, 753; R.W. 1989-90, 964, noot.

(10) P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, 599.

(11) Rb. Charleroi 26 januari 1996, Rec.GeÂn.Enr.Not. 1997, 451; Rev.not.b. 1997, 613.

110

/secure/DocumentView.aspx?id=rn5181&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn5181&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90874&amp;origin=TPR


van de voorovereenkomst rechtvaardigt, spreekt hij de ontbinding uit wegens

verdwijning van de affectio societatis(12). Terecht merken VAN GERVEN en

WYCKAERT op dat dit terminologisch niet helemaal de juiste benadering is,

maar dat de eindbeslissing alleszins verantwoord is(13).

Geen enkele twijfel bestond volgens de Rechtbank van Koophandel te

Veurne omtrent de kwalificatie van een samenwerkingsovereenkomst tussen

een aantal leden van de familie Destrooper m.b.t. de koekjesfabriek Biscui-

terie Destrooper als een contract van vennootschap en niet, zoals eÂeÂn van de

partijen argumenteerde, als een handelsagentuurovereenkomst. De Recht-

bank identificeerde de vennootschap aan de hand van drie elementen: de

inbreng, het oogmerk om winst te verdelen en de affectio societatis en

koppelde dit laatste begrip aan de bepaling van het beleid door ,,gelijk-

waardige partners''(14) (zie hierover ook verder nr. 62).

3. Na een analyse van voormelde jurisprudentie kan men zich niet van de

indruk ontdoen dat, veeleer dan te kiezen voor een positieve bijdrage tot de

invulling van de vennootschapsovereenkomst, de rechtspraak opteert voor

een ongrijpbaar begrip waarmee kan geschermd worden telkens dit zo

uitkomt. Wellicht is het precies die vaagheid die een grote aantrekkings-

kracht uitoefent op de rechtspraak(15). Nochtans zou o.i. in elk van de

geanalyseerde uitspraken de aan- of afwezigheid van de vennootschapsover-

eenkomst beter gerelateerd worden aan (eÂeÂn van) de werkelijk constitutieve

bestanddelen die haar onderscheiden van andere overeenkomsten, m.n. de

inbreng en de wil om te delen in winst en bij te dragen in verlies (zie hoger

nr. 1 en verder nr. 7-20).

4. VENNOOTSCHAP OF CONCUBINAAT Ð Het Hof van Beroep te Bergen werd

geconfronteerd met een vordering van Electrabel tegen twee concubanten

wegens niet-betaling van facturen voor de levering van gas en elektriciteit.

Electrabel sloot in totaal drie abonnementen af waarvan eÂeÂn met de man

en twee met de vrouw. M.b.t. twee abonnementen ontstaan er betalings-

achterstanden en Electrabel dagvaardt (ten onrechte) de man voor het geheel.

In een poging dit te rechtvaardigen, argumenteert Electrabel dat er een

vennootschapsovereenkomst zou bestaan tussen de samenwonenden in

kwestie. Het Hof bevestigt echter de uitspraak van de eerste rechter die

had gesteld dat het concubinaat op zich geen vermoeden van vennootschap

doet ontstaan. Ook al kunnen samenwonenden geldig een vennootschaps-

overeenkomst sluiten, dan nog moet dit volgens het Hof uitdrukkelijk blijken

uit hun wilsuiting en uit het bestaan van volgende drie constitutieve ele-

(12) Kh. Brussel 17 december 1997, V&F 1998, 57.

(13) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek Vennootschapsrecht 1997-1998'', T.R.V.

1998, p. 387, nr. 4.

(14) Kh. Veurne 9 maart 1994, T.R.V. 1995, (203) 204.

(15) Vgl. P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, 599.
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menten: (1) de affectio societatis, (2) de inbreng en (3) de wil om winst en

verlies te delen(16).

Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bevestigt in een vonnis van

10 december 1993 omtrent een spaak gelopen concubinaatsverhouding dat:

,,une union libre, meÃme de longue dureÂe, n'engendre pas une preÂsomption

d'existence d'une socieÂteÂ entre concubins''(17). Het louter samenwonen

impliceert niet de wil zich te verenigen in een vennootschap; daartoe is

vereist, zo bevestigt ook deze Rechtbank, dat de drie voormelde constitutieve

bestanddelen van de vennootschapsovereenkomst verenigd zijn.

5. VENNOOTSCHAP OF VERENIGING Ð In de marge van de zaak Wagons-Lits

(verder, nrs. 520 e.v.) rees de vraag naar de kwalificatie van de samenwer-

king tussen een aantal van de eisende partijen. Zij traden allen op in naam

van enkele ,,beleggingsclubs'' waarvan ze zelf lid waren en argumenteerden

dat deze clubs groeperingen (zonder rechtspersoonlijkheid) waren met ,,un

but deÂsinteÂresseÂ'' waarvan de activiteit toeliet aan elkeen van de leden zijn

hobby, m.n. het verhogen van zijn kennis inzake roerende beleggingen, te

beoefenen(18). De Rechtbank van Koophandel te Brussel doorprikt deze

redenering en wijst, overigens terecht, op de verschillende elementen die de

kwalificatie als vennootschap rechtvaardigen. Zo had elk lid van de beleg-

gingsclub een aanzienlijke inbreng gedaan teneinde deze te beleggen in

waardepapieren en met het oog op de verwezenlijking van een persoonlijk,

rechtstreeks of onrechtstreeks, voordeel. De winsten werden bestemd voor

verdeling onder de leden door uitbetaling van de waarde van hun (aan)deel

bij terugtreding uit de club. Daarbij was het irrelevant dat de winst niet op

geregelde tijdstippen werd uitgekeerd, het volstond dat ze enkel bij uittreding

werd uitbetaald. In casu oordeelt de Rechtbank dat het om een onregelmatige

V.O.F. gaat en dit verklaart meteen waarom de beleggers zo krampachtig

poogden hun beleggingsclubs als een vereniging zonder rechtspersoonlijk-

heid te kwalificeren. Ze zagen daarmee immers een uitweg voor de impasse

die een kwalificatie als onregelmatige V.O.F. hen zou bezorgen: de onont-

vankelijkheid van de vordering van de V.O.F. krachtens art. 11 Venn.W.

(afgeschaft in het W.Venn. behoudens voor buitenlandse vennootschappen,

art. 58 W.Venn.) en de ongegrondheid van de vordering van vennoten

handelend in eigen naam (zie verder nr. 63). Het is in dit opzicht overigens

merkwaardig dat de meest voor de hand liggende kwalificatie voor de

,,beleggingsclubs'', m.n. deze van een onverdeeldheid of medeeÈigendom,

nergens in overweging wordt genomen.

(16) Bergen 22 mei 1995, J.T. 1996, 29-30.

(17) Rb. Brussel 10 december 1993, J.T. 1994, 192.

(18) Kh. Brussel 21 november 1997, Bank Fin. 1997, 717.
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6. Over de afbakening tussen vennootschap en vereniging werd ook in de

rechtsleer luidop nagedacht(19). Gelet op de schemerzone die ontstaat in het

grensgebied dat wordt bepaald door het ruime winstbegrip van de onrecht-

streekse vermogensvoordelen, is een scherpe demarcatielijn tussen beide

groeperingsvormen niet langer te trekken. Veeleer dan voor de dichotomie

vennootschap-vereniging, pleit menig auteur in navolging van VAN GERVEN

en VAN RYN en HEENEN voor een onderscheid naargelang de ondernemings-

geaardheid van de opgezette samenwerking(20).

AFDELING 2

VENNOOTSCHAP: CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN

§ 1. Inbreng

7. ALGEMEEN Ð Overeenkomstig art. 1 W.Venn. (art. 1832 B.W.) vormt de

inbreng van de vennoten eÂeÂn van de constitutieve bestanddelen van het

vennootschapscontract(21). De inbreng van een vermogensbestanddeel in

een vennootschap impliceert dat dit bestanddeel ter beschikking wordt ge-

steld van de vennootschap ter verwezenlijking van haar doel en er principieel

blijft om te participeren aan de risico's van de onderneming(22) (zie verder

nr. 10). In tegenstelling tot een verkoper of een verhuurder wordt de

inbrenger niet vergoed met een prijs, maar met een bundel lidmaatschaps-

rechten(23), gekoppeld aan de hoedanigheid van vennoot. Alle inbrengen

samen vormen bij oprichting, naargelang het geval, het maatschappelijk

kapitaal of vennootschapsvermogen.

8. INBRENG OF VOORSCHOT Ð Een storting uitgevoerd door een vennoot van

een B.V.B.A., ongelukkigerwijze betiteld als ,,inbreng in de vennootschap'',

is geen inbreng, maar een voorschot in rekening-courant indien blijkt dat de

storting vermeld wordt in eÂeÂn van de (boekhoudkundige) posten van het

opeisbaar passief en dat er geen enkele kapitaalverhoging heeft plaatsge-

had(24).

(19) K. Geens, ,,De grensafbakening tussen vereniging, vennootschap en andere vormen van

samenwerking'', in B.V.B.J. (ed.),De samenwerking tussen ondernemingen, Brussel, Bruylant,

1993, 467-518; ook verschenen in 75 jaar Belgisch VZW-recht, Gent, Mys & Breesch, 1996,

65; M. Denef, ,,De VZW: aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch

ondernemingsrecht'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 437-461.

(20) W. Van Gerven, Ondernemingsrecht, 1989, 73; W. Van Gerven, ,,Naar een nieuw

ondernemingsbegrip in het jaar 2000?'', DAOR 1993/26, 165; J. Van Ryn en J. Heenen,

Principes, I, 1976, 21. Voor een overzicht van de vele varianten op het ondernemingscriterium

die in de loop der jaren in de rechtsleer werden gesuggereerd, raadpleeg M. Denef, ,,De VZW:

aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch ondernemingsrecht'', in Knel-

punten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 451-454, nr. 20-24.

(21) T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, 362-401; J. Wouters en M. Denef, ,,Artikel 1832

B.W.'', in Commentaar Vennootschapsrecht, 1998, p. 30-32, nr. 41-46.

(22) Cass. 4 januari 1991, J.T. 1991, (455) 457; T.B.H. 1991, (880) 885.

(23) J. Ronse, Algemeen deel, 118.

(24) Bergen 10 februari 1992, Rev.prat.soc. 1993, 32; R.R.D. 1992, 434.
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9. INBRENG OF VERKOOP Ð De fiscale administratie argumenteerde dat de

inbreng van een onroerend goed door de Belgische oprichters van een

B.V.B.A. naar Luxemburgs recht niet als een inbreng in een vennootschap

kon worden gekwalificeerd, maar als een gesimuleerde verkoop aan de

betrokken vennootschap moest worden herkend. Zulke herkwalificatie zou

aanleiding geven tot de heffing van een registratierecht van 12,5% op de

verkoopwaarde van het onroerend goed. Tot staving van de simulatie

schermde de fiscus o.m. met een gebrek aan affectio societatis in hoofde

van de oprichters. Dit gebrek steunde hij ten eerste op de doelomschrijving

van de vennootschap welke het beheer, de verhuur en de verkoop van

onroerende goederen betrof. Verder speelden mee, aldus de fiscus, de

identiteit tussen de woonplaats van eÂeÂn van de oprichters en de zetel van

de vennootschap alsook de overdracht van de aandelen van de ene oprichter

aan de andere binnen twee dagen na de oprichting. De rechter benadrukte dat

er een essentieel verschil is tussen de simulatie en de minst belaste weg. Deze

laatste weg mag steeds gekozen worden op voorwaarde dat de protagonisten

alle juridische gevolgen van de door hen gekozen constructie aanvaarden. In

casu was er ten tijde van de feiten geen speld tussen te krijgen: partijen

hadden immers alle gevolgen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal, van de

juridische handelingen die ze hadden gesteld aanvaard. Er was volgens de

Rechtbank dan ook geen aanleiding om de inbreng te herkwalificeren als een

verkoop(25). Vandaag zou dezelfde inbreng in het licht van de ,,economi-

sche realiteit'', die ook speelt bij de heffing van registratierechten (art. 18

W.Reg.), mogelijk aan een andere analyse worden onderworpen indien hij

behoort tot verrichtingen in de ,,economische sfeer'', i.t.t. deze die zich

binnen de ,,private sfeer'' situeren(26).

§ 2. Aandeel van iedere vennoot in de winst en bijdrage in het verlies

10. ALGEMEENÐ Het behoort tot de essentie van elk vennootschapscontract

dat iedere vennoot deelneemt in de winst en bijdraagt in het verlies. Dit

wordt uitdrukkelijk bepaald in art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) algemeen

gekend als het verbod op leeuwenbeding(27). Concreet wordt dit geõÈnter-

preteerd als de vereiste dat het voorwerp van de inbreng van elke vennoot aan

het risico van de onderneming moet worden onderworpen(28). Hoe groot dat

risico moet zijn, is een feitenkwestie. Idealiter zou het aandeel in de winst en

de bijdrage in het verlies van de vennoten proportioneel zijn aan ieders

(25) Rb. Brussel 15 september 1995, J.T. 1996, 66.

(26) X., Vennootschap en Belastingen Ð Fiscaal jaaroverzicht 1994, Antwerpen, Kluwer,

1995, 95/115.

(27) Over de fabel die eraan ten grondslag ligt: R. Verstegen, ,,Het leeuwendeel'', in Liber

Amicorum J.M. Broekman, Leuven, Peeters, 1997, 445-453.

(28) M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 70, nr. 66. Zie echter

over het verschil tussen de onderwerping van de inbreng aan het risico van de vennootschap en

de bijdrageplicht van de aandeelhouder in de verliezen alsook de relevantie van dit onderscheid

in het licht van art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.), verder nr. 18-19.
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respectievelijke inbreng, zoals bepaald in art. 30 W.Venn. (art. 1853, 1
o
lid,

B.W.). De voorgestelde evenredigheid uit deze bepaling geldt echter enkel

ten suppletieve titel ,,wanneer de akte van vennootschap het aandeel van elke

vennoot in de winsten of verliezen niet bepaalt''. Vennoten kunnen andere

verhoudingen onderling overeenkomen. De enige voorwaarde die ze steeds

moeten respecteren is dat niemand onder hen het risico van de onderneming

mag ontlopen. In de praktijk rijzen er zelden of nooit vragen rond een al te

gretige winsttoeeÈigening, maar wel rond de (quasi-)vrijstelling van verlies-

bijdrage. Vragen die onze noorderburen zich overigens niet zouden stellen:

naar Nederlands recht is het toegelaten een vennoot vrij te stellen van enige

bijdrage in de verliezen(29).

11. LEONIJNSOFNIETÐHet probleem van de grens tussen een onevenredige,

maar desalniettemin perfect geldige, verliesverdeling en een symbolische

risicospreiding of quasi-leonijnse verdeling, was aan de orde in een vonnis

van 16 april 1992 van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel(30). In casu

had eÂeÂn van de vennoten, de publieke holdingmaatschappij SocieÂteÂ ReÂgio-

nale d'Investissement de Wallonie (,,SRIW''), zijn verliesparticipatie weten

te beperken tot maximaal 10% van zijn inbreng in de NV Havaux. In

concreto werd dit juridisch vertaald in een aandeelhoudersovereenkomst

met de andere (private) vennoten waarin een put of verkoopoptie ingeval

van ontbinding van de NVHavaux ten voordele van SRIWwerd opgenomen.

Wanneer in 1986 de NV Havaux wordt ontbonden, licht SRIW de verkoop-

optie aan 90% van de prijs die SRIW bij inschrijving op de aandelen had

betaald. De andere vennoten weigeren echter te betalen en worden door

SRIW voor de rechtbank gedaagd. Daar argumenteren ze dat de verliespla-

fonnering tot 10% van de inbreng als leonijns moet worden bestempeld. De

Rechtbank oordeelt echter dat deze beperking, hoewel ongelijk t.o.v. de

andere vennoten, niet in die mate als onbetekenend mag worden gekwalifi-

ceerd dat ze kan worden beschouwd als een totale vrijstelling van verlies-

bijdrage. Bovendien, zo stelt de Rechtbank, heeft SRIW wel bijgedragen tot

de verliezen omdat er door de opeenvolgende verliezen van de NV Havaux

geen dividenden werden uitgekeerd. ,,En eÂtant priveÂ des revenus normaux

des fonds lorsque la socieÂteÂ accuse des pertes, l'associeÂ contribue Ð par

manque aÁ gagner Ð aux pertes''(31). Zo er wel winst was geweest, zou

(29) Art. 1672 B.W. Vgl. F. LoÈwensteyn en Y. Delfos-Roy, Rechtspersonen, V**, Deventer,

Kluwer, art. 66, 66.6, aantekening 7; J.M.M. Maeijer, Bijzondere overeenkomsten, V, in Asser-

serie, deel 5, vierde druk, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 93-96.

(30) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 253.

(31) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 258, met referentie aan M. Coipel, ,,ReÂflexions sur

le ,,portage'' d'actions au regard de l'article 1855 du Code Civil-Le porteur et le lion'', noot

onder Brussel 3 december 1986, R.C.J.B. 1989, (p. 553), nr. 25. De gegarandeerde opbrengst

,,dont le montant doit eÃtre l'eÂquivalent au revenu qu'il pourrait normalement obtenir d'une

affectation alternative de l'apport'' is voor deze auteur samen met de gewaarborgde inbreng

een essentieel onderdeel van het leeuwenbeding: M. Coipel, ,,Encore l'article 1855, alineÂa 2,

du Code Civil: reÂflexions additionnelles en faveur d'une interpreÂtation renouveleÂe d'un texte

controverseÂ'', T.B.H. 1995, (132) p. 135-136, nr. 5.
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SRIW op gelijke wijze hebben deelgenomen als de andere vennoten. Op

basis van al deze gegevens, besluit de Rechtbank dat SRIW niet als vennoot

met leeuwenallures kan worden gekwalificeerd(32).

12. AANDEEL OFAANDEELHOUDERMET LEEUWENALLURES Ð In de context van

een vennootschap op aandelen kan men zich ook afvragen of het verbod op

verliesvrijstelling van toepassing is op elk aandeel, dan wel op elke aandeel-

houder. Deze kwestie kwam aan bod in een vonnis van 13 mei 1996 van de

Rechtbank van Koophandel te Brussel(33). Op 13 januari 1984 sluiten de

SocieÂteÂ Belge d'Investissement International (,,SBI'') en een Belgische leer-

looierij, N.V. Utammo een overeenkomst m.b.t. de verwerving door SBI van

een participatie van 8% van de aandelen in de Keniaanse huidenfabrikant,

LIK. Volgens eÂeÂn van de bepalingen van deze overeenkomst had SBI een

verkoopoptie t.a.v. de N.V. Utammo op de helft van haar LIK-participatie

aan een prijs gelijk aan de inschrijvingswaarde. In 1988 komt de N.V.

Utammo in moeilijkheden en worden haar rechten en plichten uit voormelde

overeenkomst overgedragen aan haar moedervennootschap, N.V. FinancieÁre

de la Warche. In 1993 licht SBI de verkoopoptie op de helft van haar

participatie in LIK en verzoekt de N.V. FinancieÁre de la Warche een eerste

schijf van de prijs te betalen. Deze laatste weigert en het komt tot een

rechtszaak waarin de geldigheid van de verkoopoptie in het licht van

art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) wordt nagegaan. De rechter komt tot de

vaststelling dat het niet om een verboden leeuwenbeding gaat aangezien de

optie slechts 50% van de aandelen gehouden door SBI betreft. ,,SBI continue

aÁ assumer pleinement les risques sociaux inheÂrents aÁ la qualiteÂ d'actionnaire

aÁ concurrence de la moitieÂ de son apport''(34). Essentieel, aldus de Recht-

bank, is dat de aandeelhouder voor het overige deel van zijn aandelen

werkelijk aan een risico blijft onderworpen. Deze visie die nagaat of de

aandeelhouder als dusdanig zich als leeuw gedraagt, wordt door een groot

deel van de rechtsleer ondersteund(35).

13. EXTRA-STATUTAIRE OVEREENKOMSTEN Ð De toepassing van art. 32

Venn.W. (art. 1855 B.W.) en van art. 228 W.Venn. (art. 13ter Venn.W.)

wat de B.V.B.A. betreft en art. 455 W.Venn. (art. 13ter Venn.W.) wat de

(32) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 258.

(33) Kh. Brussel 13 mei 1996, R.R.D. 1996, 460-465; T.R.V. 1997, 177-181 met doc. noot.

(34) Kh. Brussel, 13 mei 1996, R.R.D. 1996, 464.

(35) Zie o.m. M. Coipel, ,,Encore l'article 1855, alineÂa 2, du Code Civil: reÂflexions addition-

nelles en faveur d'une interpreÂtation renouveleÂe d'un texte controverseÂ'', T.B.H. 1995, 136;

K. Geens en M. Wyckaert, ,,Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeen-

komsten'', in De trust en de fiduciaire overeenkomst, Brussel, Bruylant, 1997, p. 161-174,

nr. 37-53; I. Lebbe en Ph. Partsch, ,,L'article 1855, alinea 2, du Code Civil et les opeÂrations sur

titres'', Rev.prat.soc. 1997, (p. 81) p. 108, nr. 22; C. Jassogne, ,,SocieÂteÂs leÂonines, options et

portage d'actions'', T.B.H. 1994, (979) 985.
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N.V. betreft, op extra-statutaire overeenkomsten tussen aandeelhouders

wordt unaniem aanvaard in rechtspraak(36) en rechtsleer(37).

14. PORTAGE Ð De vraag naar de precieze draagwijdte en het toepassings-

gebied van art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) dook in de besproken periode

opvallend meer op dan in de vorige overzichten. Dit is hoofdzakelijk te

wijten aan de opkomst van moderne financieÈle aandelenconstructies. Een

aantal daarvan zijn uitdrukkelijk door de wetgever toegestaan. De cessie-

retrocessie wordt geregeld door de artt. 23 e.v. van de Wet van 2 januari

1991(38) en het K.B. van 10 april 1991 organiseert een Future- en Optie-

beurs. In beide gevallen acht de wetgever dergelijke verrichtingen (inzoverre

ze op aandelen betrekken hebben) verenigbaar met art. 32W.Venn. (art. 1855

B.W.). Andere transacties, zoals de financieÈle reportverrichting, behoren tot

de klassieke beurstransacties waarvan niemand de geldigheid in twijfel trekt.

Een techniek die echter wel tot de nodige discussie omtrent haar verzoen-

baarheid met art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) aanleiding heeft gegeven,

betreft de portage. Men zou de portage van aandelen kunnen omschrijven als

een operatie waarbij de porteur een dienst verleent aan de opdrachtgever en

die zich verwezenlijkt door een eigendomsoverdracht aan de porteur gevolgd

door een nieuwe overdracht aan een begunstigde tegen een vooraf overeen-

gekomen prijs(39). Juridisch-technisch wordt een portage meestal verwe-

zenlijkt door het verstrekken van een put of verkoopoptie toegekend aan de

porteur, wat neerkomt op een eenzijdige aankoopbelofte van de opdrachtge-

ver. De verkoopoptie kan ook gekruist worden door een call of koopoptie

toegekend aan de opdrachtgever, ook te beschouwen als een verkoopbelofte

vanwege de porteur. Het is de prijsafspraak, gepaard gaand met de opties, die

het risico op een kwalificatie als leeuwenbeding met zich brengt. De porteur

weet zich immers verzekerd van de terugbetaling van de prijs die hij voor

zijn aandelen betaalde, meestal vermeerderd met de ,,marktinterest''(40) en

eventuele gemaakte kosten.

(36) Kh. Brussel 13 mei 1996, R.R.D. 1996, 464; T.R.V. 1997, 179; Kh. Namen 12 september

1994, T.B.H. 1995, 81; J.L.M.B. 1995, 815; Scheidsr. Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993,

263; Kh. Brussel 6 januari 1982, Rev.prat.soc. 1982, 58; Overzicht T.P.R. 1986, p. 864, nr. 4.

(37) C. Bertsch, ,,De la liceÂiteÂ des options de vente au regard de la prohibition des clauses

leÂonines: un fil conducteur dans l'application de l'article 1855 du Code civil'', noot onder Luik

15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 444; M. Coipel, ,,Encore l'article 1855, alineÂa 2, du

Code civil: reÂflexions additionnelles en faveur d'une interpreÂtation renouveleÂe d'un texte

controverseÂ'', T.B.H. 1995, 141; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, p. 439, nr. 584 en

i.h.b. referenties voetnoot 616; M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo,

1994, p. 73, nr. 73. Vgl. P.A. Foriers, ,,Portage et clause leÂonine'', in Hommage aÁ Jacques

Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 155-158.

(38) Betreffende de markt van effecten van de overheidsschuld en het monetair overheids-

instrumentarium, B.S. 25 januari 1991.

(39) K. Geens en M. Wyckaert, ,,Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-over-

eenkomsten'', in De trust en de fiduciaire overeenkomst, Brussel, Bruylant, 1997, p. 161, nr. 37

met referentie aan D. Schmidt.

(40) M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 88, nr. 95.
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15. De vragen wanneer dergelijke portage te verzoenen is met art. 32

W.Venn. (art. 1855 B.W.) en op basis van welke criteria, hebben de voorbije

jaren veel inkt doen vloeien. Aan de basis ervan ligt de zaak-Torraspapel die

recent nog werd beslecht (ten dele althans) in een arrest van het Hof van

Cassatie(41) dat, ondanks de cryptische motivering, als principearrest mag

worden bestempeld(42). Zonder al te zeer in te gaan op details(43), lijkt een

korte beschrijving van de feiten ons gepast om de bevindingen van de

rechters in eerste aanleg, in beroep en in cassatie te kaderen. De N.V.

Cellulose des Ardennes (,,CdA''), een Waalse papierfabriek, gaat begin jaren

'80 door een diep dal en wordt er met aanzienlijke overheidssteun bovenop

geholpen. Het Waals Gewest brengt de aandelen die het n.a.v. deze proble-

men in CdA had verworven in 1986 onder in de SocieÂteÂ ReÂgionale d'Inves-

tissement deWallonie (,,SRIW''), die op haar beurt verder investeert in CdA.

Vanaf 1987 gaat SRIW op zoek naar een overnemer van haar aandelenpakket

in CdA dat terug in goede doen verkeert en ziet een geschikt kandidaat in de

Spaanse groep Torras Hostench (,,Torras''). Op 20 oktober 1988 wordt een

Protocole d'Accord gesloten met het oog op de instap van Torras en de

uitstap van SRIW. Daarin engageert Torras zich vooreerst tot inschrijving op

een kapitaalverhoging van CdA die haar 50% + 1 van de aandelen zal

bezorgen. Daarnaast betreft eÂeÂn van de essentieÈle clausules uit deze voor-

overeenkomst de uitwerking van wederzijdse opties die de instap-uitstap-

regeling moeten mogelijk maken: SRIW zal een onherroepelijke call of

koopoptie verlenen aan Torras die op haar beurt een onherroepelijke put

of verkoopoptie verleent aan SRIW, telkens aan een prijs per aandeel gelijk

aan het bedrag dat Torras neertelde bij inschrijving op de kapitaalverhoging,

vermeerderd met een jaarlijkse interest van 5%. De kapitaalverhoging wordt

uitgevoerd op 27 december 1988. De wederzijdse opties worden vastgelegd

in twee overeenkomsten op datum van 21 december 1988 en 28 februari

1990 waardoor SRIW haar participatie resp. kan verminderen in 5 schijven

van 49% naar 23% van de aandelen in CdA en vervolgens in 4 schijven van

23% van de aandelen naar 0%. Er wordt een bancair syndicaat gevormd

teneinde een abstracte en onherroepelijke bankgarantie op eerste verzoek te

verlenen aan SRIW voor de verplichtingen van de koper onder de puts en

calls. Op 1 mei 1989 draagt Torras al haar activiteiten alsook haar rechten en

plichten op basis van voormelde overeenkomsten over aan haar dochter-

vennootschap de N.V. Torraspapel (,,Torraspapel''), die in 1991 en 1992

(41) Cass. 5 november 1998, J.T. 1999, 131 met concl. M. de Riemaecker; R.Cass. 1999, 167

noot M.Wyckaert; Rev.prat.soc. 1999, 79 noot M. Duplat; V&F 1999, 38 noot J. Lievens en

N. Bonny.

(42) M. Duplat, noot onder Cass. 5 november 1998, Rev.prat.soc. 1999, (107) 119;

M.Wyckaert, ,,Het leeuwenbeding en de bedoeling van partijen'', noot onder Cass. 5 november

1998, R.Cass. 1999, 162.

(43) Voor een gedetailleerde beschrijving van de feiten, raadpleeg b.v. J. Lievens en N. Bonny,

,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F 1998, 244 e.v. Zie ook de

uitspraken a quo Kh. Namen 12 september 1994, J.L.M.B. 1995, 801, noot X. Fossoul; T.B.H.

1995, 67 en in Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 416, noot C. Bertsch; T.R.V. 1995,

684, noot.
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gebruik maakt van de verleende koopopties om in drie schijven een eerste

pakket aandelen over te nemen van SRIW. Ten gevolge van een mondiale

papiercrisis vanaf 1992 komen Torraspapel en CdA in moeilijkheden die

uiteindelijk resulteren in de faillietverklaring van CdA op 4 augustus 1993.

SRIW, die deze moeilijkheden van ver ziet aankomen, licht tussen 16 juni

1993 en 10 januari 1994 SRIW alle verkoopopties, botst telkens op een

,,njet'' van Torraspapel, maakt vervolgens gebruik van de bankgaranties,

maar stuit op een weigering van de banken. Het gevolg is een juridische

uitputtingsslag die wordt gevoerd voor de Rechtbank van Koophandel te

Namen(44), het Hof van Beroep te Luik(45) en het Hof van Cassatie(46).

Belangrijkste twistpunt betreft de al dan niet geldigheid van de verkoop-

opties van SRIW in het licht van art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.). De

rechters ten gronde komen telkens tot dezelfde conclusie, ook al leggen ze

elk hun eigen nadruk: de geldigheid van de overeenkomsten, inclusief de

opties, valt niet te betwisten. Art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) leidt niet tot

de nietigheid van wederzijdse verbintenissen krachtens dewelke vennoten de

uittredingsmodaliteiten voor eÂeÂn van hen regelen(47). De betrokken over-

eenkomsten werden immers gesloten ,,dans le cadre d'une transmission de

droits sociaux et ne portent pas atteinte aÁ l'eÂquilibre du pacte social au sens

de l'article 1855 du code civil''(48). Het valt op dat de redengeving in beide

uitspraken ten gronde bijzonder omstandig is. Als aanloop naar hun con-

clusie van geldigheid, wijzen de rechters op het verouderd karakter van de

bijdrageplicht in de verliezen aan de hand van de parlementaire voorberei-

ding van art. 32W.Venn. en oude rechtsleer en in het licht van recente wetten

die vennoten toch toelaten hun inbreng integraal te recupereren(49). Boven-

dien laten de appelrechters niet na inspiratie te zoeken bij onze zuider-

buren(50).

16. VAN VOORWERP TOT CAUSALE ONAFHANKELIJKHEID Ð In de rechtspraak

van het Franse Hof van Cassatie, ,,Chambre Commerciale'', worden sinds

geruime tijd toetsingscriteria ontwikkeld ter bepaling van het al dan niet

leonijns karakter (art. 1844-1 Code civil) van overeenkomsten m.b.t. de

overdracht van aandelen aan een welbepaalde prijs, dus portageovereen-

(44) Kh. Namen 12 september 1994, J.L.M.B. 1995, 801, noot X. Fossoul; T.B.H. 1995, 67.

(45) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 416, noot C. Bertsch; T.R.V. 1995, 684,

noot.

(46) Cass. 5 november 1998, J.T. 1999, 131 met concl. M. de Riemaecker; R.Cass. 1999, 167,

noot M.Wyckaert; Rev.prat.soc. 1999, 79 noot M. Duplat; V&F 1999, 38 noot J. Lievens en N.

Bonny.

(47) Kh. Namen 12 september 1994, T.B.H. 1995, p. 86, nr. 37: ,,les engagements reÂciproques

par lesquels les associeÂs reÁglent les modaliteÂs de retrait de l'un d'entre eux''.

(48) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 428.

(49) Kh. Namen 12 september 1994, T.B.H. 1995, p. 81, nr. 19-20 en p. 83, nr. 30-32; Luik

15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, p. 419-422, nr. 1.

(50) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, p. 422-425, nr. 2.
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komsten inbegrepen(51). Als mijlpaal terzake geldt het arrest van 20 mei

1986 waarin het Franse Hof, in opvallend gelijkluidende bewoordingen aan

deze die door het Hof van Beroep te Luik in het arrest van 15 september 1995

worden gehanteerd, stelt dat een overeenkomst, zelfs tussen aandeelhouders,

,,dont l'objet n'est d'autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix

librement convenu, la transmission de droits sociaux''(52), perfect geldig is.

Legt het Hof hier nog de nadruk op het ,,voorwerp''(53) van de overeen-

komst positief geformuleerd (,,la transmission de droits sociaux''), in re-

centere arresten koppelt het daar nog een negatieve voorwaarde aan: de

overeenkomsten in kwestie mogen bovendien geen afbreuk doen ,,aux statuts

de la socieÂteÂ dont les titres eÂtaient ainsi ceÂdeÂs''(54). Ze mogen geen invloed

hebben op ,,la participation aux beÂneÂfices et la contribution aux pertes dans

les rapports sociaux''(55). Deze negatieve toetsing wordt door de rechtsleer

geherformuleerd naar het criterium van de causale onafhankelijkheid (,,l'in-

deÂpendance causale'') van de overdrachtsovereenkomst t.a.v. het vennoot-

schapscontract(56). Het Hof van Beroep te Luik zoekt deze causale onaf-

hankelijkheid niet met zoveel woorden in de haar voorgelegde feiten, maar

verdiept zich in de bedoeling van partijen (le motif deÂterminant(57)) om

uiteindelijk tot dezelfde conclusie van geldigheid te komen. Indien de

werkelijke bedoeling van partijen er niet in bestaat rechtstreeks of onrecht-

streeks afbreuk te doen aan de vennootschapsovereenkomst, dan doorstaat de

overeenkomst de leeuwentest. De vrijstelling van verliesbijdrage doet af-

breuk aan de vennootschapsovereenkomst, de overdracht van aandelen

(,,transmission de droits sociaux'') niet.

17. WERKELIJKE BEDOELING VAN PARTIJEN Ð Ook het Hof van Cassatie volgt

in zijn arrest van 5 november 1998 inzake Torraspapel voormelde piste en

verbiedt enkel het leonijns beding ,,qui a pour objet de porter atteinte au

pacte social viseÂe par l'article 1855, alineÂa 2, du Code civil, ou qui, ayant

apparemment un autre objet, tend en reÂaliteÂ aux meÃmes fins''(58). Het Hof

ziet dan ook geen reden om het Hof van Beroep te Luik terug te fluiten

wanneer het oordeelt dat de operatie van geleidelijke overdracht van

(51) Voor een overzicht van de Franse rechtspraak en erop gebaseerde rechtsleer, raadpleeg:

M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 95-98, nr. 103-105.

J. Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F

1998, p. 257-261, nr. 29-37.

(52) Cass.fr.com. 20 mei 1986, Dr.Soc. 1986, 587.

(53) Zie overigens kritiek M. de Riemaecker, concl. bij Cass. 5 november 1999, J.T. 1999,

p. 133, nr. 7.2.

(54) Cass.fr.com. 19 mei 1992, Dr.Soc. 1992, Octobre, p. 12, nr. 209; Bull. Joly 1992, 779.

(55) Cass.fr.com. 24 mei 1994, Bull. Joly 1994, 797, noot P. Le Cannu.

(56) Voor referenties aan de Franse rechtsleer (Le Cannu, Prat, Soumrani), raadpleeg

J. Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F

1998, p. 260, nr. 36.

(57) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, p. 425, nr. 3.

(58) Cass. 5 november 1998, R.Cass. 1999, 172.
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aandelen van SRIW aan Torraspapel aan een afgesproken prijs perfect

geldig is wegens ,,eÂtrangeÁre au pacte social et sans incidence sur l'attribu-

tion des beÂneÂfices aux actionnaires et sur leur contribution aux pertes''(59).

Daarmee volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal, die echter

duidelijker dan het Hof benadrukt dat het criterium van de werkelijke

bedoeling van partijen als correctief op dat van het loutere voorwerp,

zoals ook gehanteerd door het Franse Hof van Cassatie, moet worden

aangewend(60). Zo kan niet ontkend worden dat in de Torraspapel-zaak

het risico op verlies wordt gedragen door Torraspapel. Bovendien had

SRIW een recht op vertegenwoordiging in de raad van bestuur bedon-

gen. Beide aspecten hebben op het eerste gezicht, minstens onrecht-

streeks, gevolgen voor de vennootschapsovereenkomst en op de verhou-

ding tussen vennoten. Het voorwerp van de overeenkomst in kwestie

betreft dus niet alleen een overdracht van aandelen (,,transmission de

droits sociaux''). Beide elementen dienen echter in het licht van de werke-

lijke bedoeling van partijen te worden beschouwd als ,,des modaliteÂs

d'organisation en vue de la reÂalisation de l'objet de la convention tendant

aÁ permettre le deÂsengagement progressif de la S.R.I.W. et s'inscrivant donc

dans la poursuite de la reÂalisation de l'objet des conventions, aÁ savoir la

cession d'actions''(61). Men dient dus rekening te houden met de corri-

gerende werking van de bedoeling van partijen of met een ,,indeÂpendance

causale relative''(62).

18. Samenvattend kunnen we dus stellen dat er een zekere bijsturing plaats-

vond van het oorspronkelijk door het Franse Hof van Cassatie gesuggereerde

criterium van het voorwerp (,,objet'') van de overeenkomst, naar dat van de

oorzaak (,,cause'') van de overeenkomst, ook wel het werkelijke doel (,,but

reÂellement poursuivi'' of ,,objet reÂel'') of de bedoeling van partijen (,,volonteÂ

des parties'') genoemd(63).

Het nadeel, of dient men te zeggen voordeel, van al deze criteria betreft o.i.

hun geringe trefzekerheid wegens gebrek aan scherpte(64). Bovendien kan

men zich de vraag stellen welke feitelijke gegevens men in overweging kan

en mag nemen in een poging de werkelijke bedoeling van partijen te

achterhalen.

(59) Cass. 5 november 1998, R.Cass. 1999, 172.

(60) M. de Riemaecker, concl. bij Cass. 5 november 1998, J.T. 1999, p. 134, nr. 7.3.

(61) M. de Riemaecker, concl. bij Cass. 5 november 1998, J.T. 1999, p. 134, nr. 7.3.

(62) I. Corbisier, ,,Poursuite des controverses aÁ propos de la notion de clause leÂonine et les

malheurs de l'article 46 L.C.S.C.'', Rev.prat.soc. 1994, (457) 461.

(63) M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 100, nr. 108; C.

Bertsch, ,,De la liceÂiteÂ des options de vente au regard de la prohibition de la clause leÂonine'',

noot onder Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 446-447; J. Lievens en N. Bonny,

,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F 1998, p. 257-261, nr. 29-37.

(64) M. Wyckaert, ,,Het leeuwenbeding en de bedoeling van partijen'', noot onder Cass.

5 november 1998, R.Cass. 1999, p. 166, nr. 7.
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In de rechtsleer werd reeds geopperd dat bijvoorbeeld de hoedanigheid van

partijen een belangrijke rol kan spelen(65). Het valt overigens op dat in alle

rechtspraak die we in dit overzicht reeds analyseerden, eÂeÂn van de betrokken

partijen, m.n. diegene die zich uitstapfaciliteiten aan een vooraf afgesproken

prijs bedingt, een publieke holding- of investeringsmaatschappij is (SRIW of

SBI). In het voormeld vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel

van 16 april 1992 steekt de Rechtbank niet onder stoelen of banken dat de

hoedanigheid van SRIW als publieke investeringsmaatschappij een belang-

rijke invloed uitoefent op haar beoordeling: ,,il est de la philosophie meÃme de

ce systeÁme que la participation des holdings publics soit temporaire et leur

contribution aux pertes limiteÂe''(66). Men zou kunnen stellen dat de beper-

king of uitsluiting van verliesbijdrage voor publieke holdings in zekere zin

gerechtvaardigd kan worden door het geoorloofd doel dat met hun deelname

wordt nagestreefd, m.n. de overleving van de onderneming. Zodoende wordt

de leeuwentest in deze feitelijke omstandigheden a.h.w. vervangen door een

proportionaliteitstoets(67).

In de zaak-Torraspapel neemt het Hof van Beroep te Luik ook het gegeven in

acht dat (ver)koopopties aan een vaste prijs ,,portent une part d'aleÂa, le prix

convenu pouvant se reÂveÂler infeÂrieur ou supeÂrieur aÁ la valeur des titres au

jour de la leveÂe de l'option''(68). Beide partijen lopen dus een risico, aldus

het Hof. Het Hof van Cassatie volgt deze redenering in het arrest van 8

november 1998(69). Nochtans is ze o.i. voor kritiek vatbaar aangezien ze het

risico op een lagere werkelijke waarde van de aandelen op het moment dat de

optie wordt gelicht (in vergelijking met de eerder overeengekomen prijs),

verwart met het risico op verliesbijdrage. Enkel het beding dat dit laatste

risico uitsluit, is leonijns van aard(70).

Hoewel het theoretisch juist is te stellen dat bij toepassing van het hoofd-

criterium van de bedoeling van partijen alle andere criteria(71) (voorwerp,

hoedanigheid, aandeel of inbreng, nieuwe versus bestaande aandelen, timing)

irrelevant zijn, kan men toch niet om de vaststelling heen dat in de praktijk

sommige van deze ,,criteria'' zullen herleid worden tot feitelijke elementen

die mee in overweging worden genomen ter bepaling van de werkelijke

bedoeling van partijen. Dit zal ongetwijfeld de nodige manoeuvreerruimte

creeÈren voor rechters die willen vermijden dat ze vennoten al te vaak de

(65) J. Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'',

V&F 1998, p. 252, nr. 14.

(66) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 255 en 258.

(67) I. Lebbe en Ph. Partsch, ,,L'article 1855, alineÂa 2, du Code civil et les opeÂrations sur

titres'', Rev.prat.soc. 1997, (p. 81) p. 126, nr. 37.

(68) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 428.

(69) Cass. 5 november 1998, R.Cass. 1999, 174.

(70) M. Wyckaert, ,,Het leeuwenbeding en de bedoeling van partijen'', noot onder Cass.

5 november 1998, R.Cass. 1999, p. 164, nr. 5.

(71) Voor een overzicht J. Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: op zoek

naar een houvast'', V&F 1998, p. 248-260, nr. 1-37; M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA,

Kalmthout, Biblo, 1994, p. 92-103, nr. 98-111.
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leeuwenkuil moeten insturen. Het eerder vermelde nadeel van gebrek aan

scherpte zou dus wel eens een voordeel kunnen blijken.

Het staat ook zo goed als onomstotelijk vast dat de in de voorbije over-

zichtsperiode op basis van andere criteria vrijgepleite vennoten, ook op basis

van het nieuwe criterium de leeuwentest zouden doorstaan.

19. NIEUWE VERSUS BESTAANDE AANDELEN Ð Bepaalde commentatoren op

het laatstvermelde arrest van het Hof van Cassatie menen te kunnen stellen

dat het Hof zich verder ook baseert op het essentieÈle onderscheid tussen een

aandeel en de inbreng die door dit aandeel wordt vertegenwoordigd(72). Wij

vinden in het arrest geen aanwijzingen voor deze interpretatie die overigens

nauw verbonden is met de door bepaalde rechtsleer(73) uit de wettekst

afgeleide beperking van de leeuwentest tot overeenkomsten tussen de in-

schrijvers op aandelen n.a.v. een oprichting of kapitaalverhoging, ook wel

het criterium van de nieuwe versus bestaande aandelen genoemd(74). Deze

criteria verwarren de onderwerping van de inbreng aan het risico van de

vennootschap met de bijdrageplicht van de aandeelhouder in de verliezen

van de vennootschap(75). Hoewel beide aspecten ongetwijfeld met mekaar

verweven zijn(76), is het enkel de vrijstelling van bijdrageplicht in de

verliezen die door art. 32, tweede lid, W.Venn. (art. 1855, tweede lid,

B.W.) wordt geviseerd(77). Zo niet zou het volstaan een ,,kunstmatig en

uiteindelijk onbetekenend tijdsverloop''(78) te organiseren tussen de creatie

van de aandelen en de overeenkomst tot overdracht ervan. Dit was o.m.

gebeurd in een zaak die werd beslecht in een scheidsrechterlijke uitspraak

van 24 februari 1992(79). De koop- en verkoopopties betroffen in casu reeds

bestaande aandelen, maar er lagen slechts vijf dagen tussen de creatie van de

aandelen n.a.v. de oprichting van de vennootschap in kwestie door eÂeÂn van

(72) J. Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: eindelijk een houvast?'', noot

onder Cass. 5 november 1998, V&F 1999, p. 46, nr. 5.3. Vgl. J. Lievens en N. Bonny, ,,Het

verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F 1998, p. 250-252, nr. 6-13.

(73) P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 609,

nr. 14; M. Fatjmann, ,,La promesse unilateÂrale d'achat d'actions d'une socieÂteÂ anonyme belge

au regard des articles 1855 du Code civil et 13ter de la loi sur les socieÂteÂs'', Rev.prat.soc. 1993,

p. 80, nr. 19.

(74) Voor een overzicht van de voor- en tegenstanders van dit criterium, raadpleeg K. Geens

en M. Wyckaert, ,,Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten'', in

De trust en de fiduciaire overeenkomst, Brussel, Bruylant, 1997, p. 168-169, nr. 45-47; J.

Lievens en N. Bonny, ,,Het verbod van leonijns beding: op zoek naar een houvast'', V&F 1998,

p. 250-252, nr. 6-13.

(75) M. Coipel, ,,,Encore l'article 1855, alineÂa 2, du Code Civil: reÂflexions additionnelles en

faveur d'une interpreÂtation renouveleÂe d'un texte controverseÂ'', T.B.H. 1995, p. 137, nr. 8 en

p. 142, nr. 18; M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 99-100,

nr. 107; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, p. 436, nr. 580.

(76) Ibid.

(77) Anders L. Cornelis, ,,Puts en calls op aandelen uit de leeuwekooi'', N.F.M. 1995/3, p. 7-8,

nr. 13-15.

(78) M. Wyckaert, Kapitaal in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 98, nr. 106.

(79) Scheidsr.Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993, 259.
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de in het geding betrokken partijen en de afsluiting van de overeenkomst

waarin een verkoopoptie werd bedongen ten voordele van deze partij op een

pakket van 40% van haar aandelen (in vier jaarlijkse schijven van 10%) aan

een prijs gelijk aan de inschrijvingswaarde vermeerderd met 10% interest.

Bovendien waren partijen in een Protocole voorafgaand aan de oprichting

van de vennootschap reeds overeengekomen dat de aandelen tussen hen

beiden uiteindelijk volgens een verhouding van 60%-40% zouden ,,ver-

deeld'' worden. Hoewel ze het niet letterlijk zo stellen, komt het oordeel

van de scheidsrechters in casu neer op een gelijkstelling van de overdracht

van aandelen d.m.v. de opties met de inschrijving op aandelen n.a.v. de

gezamenlijke oprichting van een nieuwe vennootschap(80). Het arbitraal

college oordeelt uitdrukkelijk dat het voor de beoordeling van de geldigheid

van deze operatie irrelevant is dat de samenwerking ,,se soit reÂaliseÂ techni-

quement aux termes d'une vente de titres pratiquement concommittante aÁ la

constitution de la socieÂteÂ, et non point par une souscription directe''(81).

Ook interessant aan deze scheidsrechterlijke uitspraak is de bepaling van de

omvang van de nietigheid. Overeenkomstig het gemeen verbintenissenrecht

breiden de scheidsrechters (ambtshalve) de nietigheid van de verkoopoptie

uit tot alle andere clausules waarmee ze een onlosmakelijk geheel vormt(82).

20. OPENBARE ORDE OF DWINGEND RECHT Ð Een discussie die vooral de

rechtsleer animeert, betreft de vraag of art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.)

van openbare orde dan wel van dwingend recht is. In navolging van RONSE en

de toepassing die hij maakte van de cassatierechtspraak inzake de kwalifi-

catie van openbare orde(83), kunnen wij enkel nogmaals bevestigen dat

genoemd artikel o.i. moet beschouwd worden als van dwingend recht(84).

De rechtspraak heeft zich tot op heden nog niet vaak moeten uitspreken over

deze kwestie. In de zaak-Torraspapel doen de feitenrechters de aangelegen-

heid af als niet pertinent gelet op de vaststelling van de geldigheid van de

(80) Scheidsr.Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993, p. 265, nr. 32, derde paragraaf.

(81) Scheidsr.Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993, p. 265, nr. 32, laatste paragraaf.

(82) Scheidsr.Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993, p. 265, nr. 36. Vgl. Kh. Brussel 13 mei

1996, R.R.D. 1996, 464; T.R.V. 1997, 180; C. Jassogne, ,,SocieÂteÂs leÂonines, options et portage

d'actions'', T.B.H. 1994, 983.

(83) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 864, nr. 5 en T.P.R. 1993, p. 941, nr. 3.

(84) Zo ook M. Coipel, ,,,Encore l'article 1855, alineÂa 2, du Code Civil: reÂflexions addition-

nelles en faveur d'une interpreÂtation renouveleÂe d'un texte controverseÂ'', T.B.H. 1995, p. 140-

141, nr. 14-15; M. Fatjmann, ,,La promesse unilateÂrale d'achat d'actions d'une socieÂteÂ

anonyme belge au regard des articles 1855 du Code civil et 13ter de la loi sur les socieÂteÂs'',

Rev.prat.soc. 1993, p. 78, nr. 10; I. Lebbe en Ph. Partsch, ,,L'article 1855, alineÂa 2, du Code

civil et les opeÂrations sur titres'', Rev.prat.soc. 1997, 103-104; M. Wyckaert, Kapitaal in NV en

BVBA, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 91, nr. 85. Anders P. Van Ommeslaghe en X. Dieux,

,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 606, nr. 13. Vgl. I. Corbisier, ,,La contrac-

tualisation des socieÂteÂs, ou les ameÂnagements contractuels des meÂcanismes socieÂtaires'',

Rev.prat.soc. 1995, 112, voetnoot 158 en p. 118, nr. 37; P.A. Foriers, ,,Portage et clause

leÂonine, in Hommage aÁ Jacques Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 155, voetnoot 35 en 36; C.

Jassogne, ,,SocieÂteÂs leÂonines, options et portage d'actions'', T.B.H. 1994, 979; V. Simonart,

,,L'ordre public et le droit des socieÂteÂs'', T.B.H 1994, 95.
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opties in het licht van art. 32 Venn.W. (art. 1855 B.W.)(85) en gaan er verder

niet op in(86). Bijgevolg diende ook het Hof van Cassatie zich er niet over uit

te laten(87). De Rechtbank van Koophandel te Nijvel oordeelde daarentegen

in het hoger reeds aangehaalde vonnis van 16 april 1992 wel uitdrukkelijk

over deze vraag en stelde dat art. 32 W.Venn. (art. 1855 B.W.) van openbare

orde is(88). Eveneens tot deze conclusie kwamen de scheidsrechters in de

uitspraak van 24 februari 1992(89). Ook de Raad van State, afdeling wet-

geving, schaarde zich achter de idee dat art. 32W.Venn. (art. 1855 B.W.) van

openbare orde is n.a.v. haar advies omtrent het wetsontwerp van 27 oktober

1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming

van sommige economische overheidsbedrijven(90).

§ 3. Winstoogmerk

21. VENNOOTSCHAP. NIEUW RECHT Ð De vennootschap heeft, overeenkom-

stig art. 1 W.Venn. (art. 1832 B.W.), als oogmerk aan de vennoten een

rechtstreeks of een onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen(91).

Men spreekt ook wel van een ,,winstverdelingsoogmerk''(92). De Wet van

13 april 1995 voegde de reeds lang erkende mogelijkheid ook onrecht-

streekse vermogensvoordelen te beogen toe in de omschrijving van het

vennootschapscontract in art. 1832 B.W. Verder sleutelde de wetgever aan

de omschrijving teneinde de ,,vennootschap met een sociaal oogmerk'',

ingevoerd bij dezelfde Wet van 13 april 1995, ook in de definitie van het

(85) Kh. Namen 12 september 1994, T.B.H. 1995, p. 86, nr. 38.

(86) Luik 15 september 1995, Rev.prat.soc. 1995, 419-429.

(87) Cass. 5 november 1998, J.T. 1998, 134 e.v. Merk overigens op dat adv.gen. M. de

Riemaecker zich ook niet laat vastpinnen op de ene dan wel de andere stelling, J.T. 1998,

p. 132-133, nr. 7.1.

(88) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 258.

(89) Scheidsr. Uitspr. 24 februari 1992, T.R.V. 1993, p. 263, nr. 21.

(90) Parl.St.Kamer 1994-1995, nr. 1551/8, p. 16-20. Weergegeven in uittreksel in ,,Variations

sur la clause leÂonine et aÁ propos de l'article 46 des lois coordonneÂes sur les socieÂteÂs

commerciales'', Rev.prat.soc. 1994, 454-456 en becommentarieerd door I. Corbisier, ,,Pour-

suite des controverses aÁ propos de la notion de clause leÂonine et les malheurs de l'article 46

L.C.S.C.'', 457-464.

(91) Voor een recente bespreking van de twee wijzigingen die art. 1832 B.W. onderging en

enige kritische bedenkingen daarbij, raadpleeg o.m.: A. Benoit-Moury, ,,De quelques modi-

fications fondamentales apporteÂes au droit des socieÂteÂs'', in Het gewijzigde vennootschaps-

recht 1995, Antwerpen, Maklu, 1995, 4-14; K. Byttebier, ,,Opzet en algemeen begrippenkader

van deWet van 13 april 1995'', inDe gewijzigde Vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer,

1996, 23-35; K. Geens, ,,De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de

eeuwwende'', in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 40-51; G. Horsmans,

,,La socieÂteÂ: notion et codification'', in Droit des socieÂteÂs: les lois des 7 et 13 avril 1995,

Brussel, Bruylant, 1995, 7-27.

(92) D. Coeckelbergh en T. Breesch, De vennootschap met sociaal oogmerk, Gent, Mys &

Breesch, 1995, 6; K. Byttebier, ,,De rechtsaard van de vennootschap met een sociaal oog-

merk'', V&F 1997, 139.
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vennootschapscontract in te passen(93). Overeenkomstig de tekst van art.

1832 B.W. was de hoger vermelde winstverdelingsdoelstelling van toepas-

sing: ,,... tenzij, in de gevallen bepaald door de wet, de vennootschapsakte

anders bepaalt''. Door het gesleutel aan dit wetsartikel tijdens de parlemen-

taire voorbereiding en het onhandig geschuifel met zinsdelen, ontstond vlak

na de Wet van 13 april 1995 discussie omtrent de vraag of het begrip

,,vennootschap'' al dan niet werd verruimd tot alle verenigingen, ongeacht

of ze een winstoogmerk nastreefden(94). Het debat werd uiteindelijk be-

slecht in de zin dat er geen wijziging werd aangebracht aan de mede op art.

1832 B.W. gestoelde onderverdeling tussen vennootschappen en verenigin-

gen. N.a.v. de codificatie heeft de wetgever dit ook wettelijk bevestigd door

art. 1 W.Venn. (art. 1832 B.W.) zodanig te ordenen dat voormelde misver-

standen niet langer mogelijk zijn.

22. VZW Ð In tegenstelling tot de vennootschap, mag de VZW geen

winstoogmerk hebben. Zij moet een altruõÈstisch oogmerk hebben, ook wel

omschreven als een ideeÈel, onbaatzuchtig, belangeloos, caritatief... oog-

merk(95).

23. (ON)GESCHIKT CRITERIUM Ð Reeds eerder werd de vraag opgeworpen of

het al dan niet hebben van een winstoogmerk wel het geschikte afbakenings-

criterium is tussen vennootschap en vereniging(96). Immers het criterium

van het winstoogmerk is niet voor alle groeperingen eenduidig. Ten eerste

betreft het voor een VZW verboden winstoogmerk enkel de winstverdeling

in de enge betekenis van de uitkering van rechtstreekse vermogensvoor-

delen aan de leden. Algemeen wordt immers aanvaard dat de VZW wel

onrechtstreekse vermogensvoordelen voor haar leden mag nastreven(97),

gaande van de professionele belangenbehartiging, over de kostenbe-

(93) Voor bedenkingen bij de wetswijzigingen dienaangaande, zie o.m.: K. Geens, ,,De

fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende'', in De nieuwe

Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 40-55; J.M.M. Maeijer, ,,VSO, VZW, handels-

vennootschappen en commercieÈle maatschap'', T.P.R. 1995, 1627-1632.

(94) D. Van Gerven, ,,Bestaan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid nog?'', T.R.V. 1996,

306; B. Servaes, ,,Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid bestaan nog!'', T.R.V. 1996, 509;

K. Geens, ,,De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuw-

wende'', in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 46.

(95) Zie overigens de bedenkingen omtrent de keuze van de geijkte term in M. Coipel, ,,Le

roÃle eÂconomique des ASBL ...'', in L'A.S.B.L.±Evaluation critique d'un succeÁs, Gent, Story-

Scientia, 1985, p. 115, nr. 51 en p. 148, nr. 135.

(96) M. Denef, ,,De V.Z.W.: aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch

ondernemingsrecht?'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 440-442, nr. 4-5,

met verwijzing naar J. Ronse, K. Geens en T. Tilquin en V. Simonart.

(97) Zie referenties in M. Denef, ,,De V.Z.W.: aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar

een economisch ondernemingsrecht?'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht,

440, voetnoot 11.
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sparing tot het vermijden van verliezen. Bovendien heeft de wetgever voor

de vennootschap met een sociaal oogmerk het winstoogmerk als onder-

scheidscriterium als het ware onderuit gehaald: ondanks het feit dat deze

samenwerkingsvorm in beginsel een sociaal oogmerk heeft en dus geen

winstoogmerk, mag hij toch de vorm van een vennootschap aannemen.

Waarbij dan als verdere schakering op deze tweede nuancering van het

criterium dient vermeld dat de vennootschap met een sociaal oogmerk wel-

iswaar geen winstoogmerk moet hebben, maar overeenkomstig art. 661, 1
o

W.Venn. (art. 164bis, § 1 Venn.W.) wel een beperkt winstoogmerk mag

hebben.

Zoals een auteur opmerkte is de mogelijkheid tot contractuele uitsluiting van

het winstverdelingsoogmerk ,,een revolutionaire wijziging, die het rechts-

personenrecht volledig door elkaar schudt'' doordat een essentieel afbake-

ningscriterium vervalt(98). Het winstoogmerk als afbakeningscriterium ven-

nootschap-VZW bestaat dus sinds de Wet van 13 april 1995 eigenlijk niet

meer(99).

AFDELING 3

VRIJHEID VAN VERENIGING

24. VRIJHEID VAN VERENIGING Ð Over de vrijheid van vereniging, inclusief

het gedwongen lidmaatschap, de vrijheid van vakvereniging en het stakings-

recht, kan een overzicht van rechtspraak op zich geschreven worden(100).

Traditioneel wordt deze vrijheid opgesplitst in het positief recht om zich te

verenigen, enerzijds (art. 27 G.W. en art. 1 Wet van 24 mei 1921(101)) en de

negatieve tegenhanger ervan, m.n. het recht zich niet meer te verenigen of uit

te treden, anderzijds (art. 2 Wet van 24 mei 1921). Voor vennootschappen

wordt algemeen aangenomen dat de vrijheid van vereniging niet geldt in haar

negatief aspect(102).

25. ARBITRAGEHOF Ð De vrijheid van vereniging, en dan meer specifiek de

bevoegdheid van de wetgever om de vrijheid van vereniging te beperken,

stond o.m. ter discussie in de rechtspraak van het Arbitragehof. Voor het

(98) K. Byttebier, ,,Opzet en algemeen begrippenkader van de Wet van 13 april 1995'', in De

gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 27, nr. 16-17.

(99) Voor een suggestie tot afbakening op basis van aard en omvang van de activiteiten,

raadpleeg M. Denef ,,De V.Z.W.: aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch

ondernemingsrecht?'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 442-461.

(100) Voor een aantal recente bijdragen omtrent de vrijheid van vereniging in zijn verschil-

lende aspecten naar Belgisch en Europees recht, raadpleeg o.m. A. Alen e.a., Handboek

Belgisch Staatsrecht, 2de druk, in voorbereiding; P. Van Dijk en G.J.H. Van Hoof, Theory

and practice of the European convention on human rights, 3de druk, Den Haag, Kluwer, 1998,

586-601; J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State-Afdeling Wetgeving, Antwerpen,

Maklu, 1999, 203-211.

(101) Wet van 24 mei 1921 tot waarborg van de vrijheid van vereniging, B.S. 28 mei 1921.

(102) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 944, nr. 6.
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Arbitragehof kan deze vrijheid enkel getoetst worden via het gelijkheidsbe-

ginsel(103).

Ook nu diende het Arbitragehof zich uit te spreken over de vrijheid van

vereniging in het kader van laboratoria voor klinische biologie. Zoals in de

vorige overzichtsperiode stond het K.B. nr. 143 van 30 december 1982 tot

vaststelling van de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen voor

tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische

biologie ter discussie. N.a.v. het in het vorig overzicht besproken arrest

nr. 23/89(104) van het Arbitragehof dat het gezegde K.B. gedeeltelijk

vernietigde, wijzigde de wetgever in 1992 een aantal bepalingen ervan.

O.m. het algemene verbod voor vennoten van vennootschappen die een

laboratorium exploiteren om lid of vennoot te zijn van een andere rechts-

persoon, enerzijds, en banden te hebben met een andere vennootschap

waarvan het doel in verband staat met de geneeskunde, anderzijds, werd

afgezwakt. Het verbod wordt sinds de wijziging van 1992 beperkt tot banden

met een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel in verband staat

met de exploitatie van een laboratorium voor klinische biologie. Deze beper-

king op het recht van vereniging wordt door het Hof wel aanvaardbaar geacht

omdat ze in evenredig verband staat met het nagestreefde doel, m.n. het

tegengaan van de overconsumptie in de klinische biologie(105). De verplich-

ting voor vennootschappen die een laboratorium uitbaten alsook voor hun

vennoten en bepaalde andere betrokkenen om hun deelnemingen in andere

rechtspersonen mee te delen alsook enige andere deelname in de organen of

bij de vertegenwoordiging ervan, doet evenmin afbreuk aan de vrijheid van

vereniging. Het betreft immers geen preventieve maatregel, maar een toe-

gelaten regeling van de uitoefening van de vrijheid van vereniging door de

wetgever met het oog op een grotere doorzichtigheid in de sector van de

klinische biologie(106).

Eveneens in het kader van de bestrijding van de overconsumptie in de

klinische biologie geldt de regel dat laboratoria aan het RIZIV een ristorno

verschuldigd zijn, wanneer de uitgaven voor klinische biologie voor een

bepaald dienstjaar het voor dat dienstjaar bepaalde budget met ten minste

twee percent overstijgen (art. 61 Wet betreffende de verplichte verzekering

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecooÈrdineerd op 14 juli

1994). Om de betaling van dat ristorno te waarborgen, krijgen de verzeke-

ringsinstellingen de bevoegdheid om op vraag van het RIZIV bepaalde

terugbetalingen van geneeskundige verzorging in te houden. Ook deze maat-

(103) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 943, nr. 6; P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de

jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 596, nr. 7.

(104) Arbitragehof nr. 23/89, 13 oktober 1989, Overzicht, T.P.R. 1993, p. 944, nr. 6.

(105) Arbitragehof nr. 37/94, 10 mei 1994, B.S. 27 mei 1994, B.7.2.

(106) Arbitragehof nr. 37/94, 10 mei 1994, B.S. 27 mei 1994, B.9.2.
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regel legt, aldus het Arbitragehof, geen enkele beperking op aan de vrijheid

van vereniging(107).

In het kader van het mestactieplan en de bescherming van het leefmilieu

tegen de verontreiniging door de productie en het gebruik van meststoffen,

vaardigt de overheid een aantal gunstmaatregelen uit voor ,,gezinsveeteelt-

bedrijven'', dit zijn bedrijven die voldoen aan een aantal criteria. EeÂn

daarvan betreft de vereiste voor producenten-veetelers die rechtspersonen

zijn, om enkel natuurlijke personen als vennoot te hebben. Het Arbitragehof

acht deze maatregel verantwoord om de transparantie te waarborgen en

misbruiken tegen te gaan en ziet hierin geen onevenredige beperking van

de vrijheid van vereniging(108).

Ook de verplichting een bepaalde rechtsvorm aan te nemen bij de uitoefening

van sommige activiteiten stond ter discussie. Overeenkomstig een decreet

van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke

Gewest zijn ondernemingen met aangepast werk voor personen met een

handicap (,,O.A.W.'') verplicht de vorm aan te nemen van een specifieke

vereniging zonder winstoogmerk met als enig doel het bestuur van de

O.A.W. Dat de wetgever voorziet in werkings- en toezichtsmodaliteiten,

zeker wanneer de vereniging overheidssubsidies ontvangt, is niet in strijd

met de vrijheid van vereniging, aldus het Hof. De loskoppeling van de

activiteit van O.A.W. van andere activiteiten is redelijk gelet op de door

de wetgever nagestreefde doelstellingen, m.n. de transparantie en de doel-

treffendheid van de controle op de toegekende subsidies(109).

Ten slotte werd de grondwettelijke vrijheid van vereniging in vraag gesteld

in een zaak betreffende de Wet van 10 april 1990 op de bewakingsonder-

nemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten,

gewijzigd bij Wet van 18 juli 1997. Art. 1, § 1 van voormelde wet beschouwt

elke rechtspersoon en elke natuurlijke persoon die, anders dan in dienstver-

band, bewakingsactiviteiten uitvoert, als een bewakingsonderneming, wat

een individuele vergunningsplicht impliceert voor elke natuurlijke persoon

andere dan die welke op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is. De

bestreden bepaling, die slechts voorwaarden voor beroepsuitoefening vast-

stelt, kan niet worden beschouwd als een beperking op de vrijheid van

vereniging en verhindert geenszins dat individuele vergunningsdragers zich

onderling verenigen(110).

(107) Arbitragehof nr. 80/95, 14 december 1995, B.S. 3 januari 1996, B.12-B.16.

(108) Arbitragehof nr. 42/97, 14 juli 1997, B.S. 3 september 1997, B.28.

(109) Arbitragehof nr. 121/98, 3 december 1998, B.S. 24 december 1998, tweede uitgave. Zie

ook M. Denef en F. Hellemans, ,,Kroniek verenigingen-1998'', T.R.V. 1999, p. 82, nr. 2.

(110) Arbitragehof nr. 126/98, 3 december 1998, B.S. 25 december 1998, tweede uitgave. Zie

ook M. Denef en F. Hellemans, ,,Kroniek verenigingen-1998'', T.R.V. 1999, p. 82, nr. 2.
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26. Samengevat kan gesteld worden dat beperkingen aan de vrijheid van

vereniging in de eerste plaats niet mogen verward worden met voorwaarden

van beroepsuitoefening(111). Bovendien is de vrijheid van vereniging zeker

niet absoluut. De uitoefening van de vrijheid mag onderworpen worden aan

bepaalde werkings- en toezichtsmodaliteiten voor zover deze redelijk zijn in

het licht van de nagestreefde doelstellingen. Uit de hoger besproken recht-

spraak blijkt dat de strijd tegen misbruik van overheidsgelden in bepaalde

sectoren, zoals b.v. deze van de klinische biologie en de veeteelt, recht-

vaardigt dat de uitoefening van de vrijheid van vereniging in vennootschaps-

of verenigingsverband wordt geregeld(112).

27. E.H.R.M. Ð De vrijheid van vereniging wordt niet alleen gewaarborgd

door art. 27 G.W., maar ook door art. 11 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(,,E.V.R.M.'') dat bestaat uit twee paragrafen: een eerste waarin de vrijheid

van vereniging als dusdanig wordt bevestigd en een tweede waarin de

voorwaarden waaraan beperkingen van deze vrijheid moeten voldoen, wor-

den opgesomd (voorzien bij wet, legitiem doel en noodzaak ter bescherming

van een democratische samenleving, inclusief proportionaliteit). Zelden

betreft de rechtspraak van het E.H.R.M. een louter vennootschapsrechtelijk

aspect. Enkel de zaak-Sidiropoulos / Griekenland raakt onrechtstreeks aan

het vennootschapsrecht en is daarom het vermelden waard. In casu weiger-

den de Griekse rechtbanken de vereniging ,,Maison de la civilisation MaceÂ-

donienne'' te registreren. De registratie is voor dergelijke verenigingen in

Griekenland, wat de neerlegging is voor vennootschappen met rechtsper-

soonlijkheid in BelgieÈ, m.n. een constitutieve handeling ter verkrijging van

de rechtspersoonlijkheid. De mogelijkheid voor burgers een rechtspersoon te

vormen teneinde collectief te handelen in een domein dat hen aanbelangt, is

een van de belangrijkste aspecten van de vrijheid van vereniging. Gelet op

het feit dat de rechtbanken hun weigering tot registratie steunen op geruchten

in de pers en gelet op het gegeven dat de Griekse wetgeving geen preventieve

controle op de oprichting van verenigingen zonder winstoogmerk (,,associa-

tions aÁ but non lucratif'') kent, maar wel een mogelijkheid bevat tot ontbin-

ding wegens strijdigheid met de statuten, de wet, de goede zeden of de

openbare orde, acht het Hof de weigering tot registratie disproportioneel en

wordt art. 11, § 2 E.V.R.M. aldus geschonden(113).

(111) Arbitragehof nr. 126/98,3 december 1998, B.S. 25 december 1998, tweede uitgave.

(112) Arbitragehof nr. 121/98, 3 december 1998, B.S. 24 december 1998, tweede uitgave;

Arbitragehof nr. 42/97, 14 juli 1997, B.S. 3 september 1997; Arbitragehof nr. 37/94, 10 mei

1994, B.S. 27 mei 1994.

(113) E.H.R.M., arrest Sidiropoulos / Griekenland van 10 juli 1998, Receuil des arreÃts et

deÂcisions 1998/IV, 1594.
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HOOFDSTUK II

VOOROVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN EEN

VENNOOTSCHAP

28. VERBINDEND KARAKTER VOOROVEREENKOMST Ð De oprichting van een

vennootschap gaat meestal gepaard met een periode van voorbereiding.

Vooral voor vennootschappen met (on)volkomen rechtspersoonlijkheid

kan er enige tijd verlopen tussen het akkoord om een vennootschap op te

richten en de daadwerkelijke oprichting, gevolgd door verkrijging van

rechtspersoonlijkheid. Daarom gaan promotoren wel eens een overeenkomst

aan voÂoÂr de daadwerkelijke oprichting (een zgn. ,,voorovereenkomst'')

waarin ze zich verbinden tot deze oprichting. Dergelijke voorovereenkomst

bevat a.h.w. een meerzijdige belofte tot oprichting van een vennootschap. Ze

behoort niet ,,tot het gebied van de precontractuele verhouding uit onder-

handeling''(114), maar is integendeel even verbindend als gelijk welk ander

contract. Wel wordt aangenomen dat de niet-uitvoering van deze onbe-

noemde voorovereenkomst, meer bepaald van de verbintenis om iets te doen,

enkel kan leiden tot toekenning van vervangende schadevergoeding en niet

tot gedwongen uitvoering in natura(115).

29. Opdat een voorovereenkomst tot oprichting van een vennootschap met

(on)volkomen rechtspersoonlijkheid geldig zou zijn, dient het voorwerp van

de overeenkomst voldoende bepaald of bepaalbaar te zijn. Partijen dienen

overeenstemming te hebben bereikt over een aantal voor deze rechtsvormen

typische elementen die aanwezig dienen te zijn naast de hiervoor in Hoofd-

stuk I opgesomde basisbestanddelen van elk vennootschapscontract. N.a.v.

een geschil omtrent een overeenkomst tot oprichting van een B.V.B.A. (ten

tijde van de feiten nog een P.V.B.A.), markeerde de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Kortrijk volgende elementen als essentieel voor de oprichting:

rechtsvorm, kapitaal en inbreng. Andere elementen, zoals duur en verdeling

van winst of bijdrage in verlies, zijn daarentegen minder essentieel want

aanvullend geregeld in de wet. Ook achtte de Rechtbank de datum van

oprichting niet essentieel aangezien deze wordt bepaald in het licht van de

uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst, m.n. ,,zo vlug als moge-

lijk''(116). Deze uitspraak wekt toch enige verwondering in de mate dat ze de

voorgenomen activiteit niet als essentieel element voor de effectieve oprich-

(114) J. Ronse, Algemeen deel, 84.

(115) M. Coipel, ,,Dispositions communes'', p. 69, nr. 31; L. FreÂdeÂricq, TraiteÂ, IV, p. 130,

nr. 54 en p. 497, nr. 315; J. Ronse, Algemeen deel, 84. Contra T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ,

I, p. 334, nr. 418.

(116) Rb. Kortrijk 13 oktober 1992, T.B.H. 1993, 794-800.
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ting van de B.V.B.A. bestempelt(117). Nu was deze activiteit in casu wel

opgenomen in de betrokken overeenkomst, net zoals de zetel en een aantal

andere gedetailleerde modaliteiten. Gelet op deze gegevens, besliste de

Rechtbank aldus terecht dat partijen hun verbintenis tot oprichting van de

vennootschap dienden na te komen op straffe van schadevergoeding wegens

niet-uitvoering van de overeenkomst, in casu becijferd aan de hand van de

door de eiser nutteloos gemaakte kosten en geleverde prestaties nodig voor

de werking van de op te richten vennootschap.

30. NIETIGHEID VOOROVEREENKOMST. GEVOLGEN VOOR REEDS UITGEVOERDE

INBRENGVERBINTENIS Ð In de verder te bespreken zaak-Fabelta, waren een

aantal partijen, waaronder de Belgische Staat en een publiekrechtelijke

vennootschap (N.V. Socobesom), een voorovereenkomst aangegaan tot op-

richting van de N.V. Beaulieu, waarbij elk van de kandidaat-oprichters er

zich onder meer toe verbond een bepaalde inbreng te verrichten. Wanneer

uiteindelijk de door de N.V. Socobesom toegezegde inbreng strijdig wordt

bevonden met het Europees recht en deze vennootschap derhalve haar

inbreng terugvordert (zie hierna, nr. 35), stellen de overige aandeelhouders

tegen de Belgische Staat en de N.V. Socobesom een tegenvordering in tot

nietigverklaring van de voorovereenkomst en van alles wat in uitvoering van

deze voorovereenkomst werd gepresteerd, met als belangrijkste gevolg de

terugbetaling van hun eigen inbreng. Deze vordering wordt door de Recht-

bank van Koophandel te Gent evenwel niet ontvankelijk verklaard, omdat zij

had moeten worden ingesteld tegen de inmiddels opgerichte vennootschap

en niet tegen de medeoprichters. Terzake wordt verwezen naar de rechtsleer

inzake de vordering tot nietigheid van de vennootschap resp. van de deel-

neming van een vennoot. De Rechtbank stelt dat de toekomstige oprichters of

inschrijvers van aandelen tegenover elkaar geen verbintenissen aangaan

maar slechts rechten en verplichtingen hebben t.a.v. de vennootschap die

door de voorbereidende oprichtingshandeling is ontstaan en waarvan de

rechtsgevolgen aan haar worden toegerekend(118).

Hoewel de terugvordering van de inbreng terecht als ontoelaatbaar wordt

afgewezen, komt het ons voor dat de Rechtbank onvoldoende het onder-

scheid maakt tussen de nietigheid van de voorovereenkomst tot oprichting

van een vennootschap, en de daaruit voortvloeiende nietigheid van de deel-

neming van eÂeÂn van de oprichters. Terwijl de vordering tot nietigheid van de

deelneming (inbreng) van eÂeÂn van de oprichters van een vennootschap met

rechtspersoonlijkheid, noodzakelijkerwijze moet worden ingesteld tegen de

(117) In de rechtsleer wordt het doel tot de essentieÈle bestanddelen gerekend, naast de reeds

genoemde elementen rechtsvorm (en daarmee samenhangend het aansprakelijkheidsregime)

en kapitaal (met inbegrip van de hoegrootheid van de toegezegde inbrengen): J. Ronse,

Algemeen deel, 85; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, p. 328, nr. 410.

(118) Kh. Gent 25 februari 1994, T.B.H. 1995, 50.
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vennootschap(119), kan en moet de nietigheid van de voorovereenkomst tot

oprichting van de vennootschap, zoals voor alle overeenkomsten, enkel

worden gevorderd tegen de medecontractanten. Anders dan uit de eigenlijke

oprichting van de vennootschap, ontstaan uit de voorovereenkomst wel

degelijk verbintenissen jegens de andere contractanten en niet louter jegens

de opgerichte vennootschap. Opdat de nietigverklaring van de voorovereen-

komst tevens de teruggave van de inbreng in de opgerichte vennootschap

voor gevolg zou hebben, zal de vennootschap weliswaar ook zelf in de

procedure moeten worden betrokken, omdat de nietigheid van de deelneming

enkel lastens haar kan worden uitgesproken. Bovendien moet rekening

worden gehouden met het feit dat de nietigheid van de deelneming in

beginsel de geldigheid van de volkomen rechtspersoon niet aantast (hierna,

nr. 31).

HOOFDSTUK III

NIETIGHEID VAN DE DEELNEMING AAN DE VENNOOTSCHAP

EN VAN DE VENNOOTSCHAP ZELF

31. HET NOODZAKELIJKE ONDERSCHEID Ð De deelneming aan de vennoot-

schap en de vennootschap zelf beantwoorden aan een eigen nietigheidsre-

gime(120). Binnen de vennootschappen dient bovendien een onderscheid

gemaakt naargelang ze volkomen rechtspersoonlijkheid, dan wel een on-

volkomen of geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Dit gegeven is met name

van belang voor het nietigheidsregime toepasselijk op de vennootschap zelf

en voor de impact van de nietigheid van de deelneming van eÂeÂn of meer

oprichters op de geldigheid van de vennootschap. De nietigheid van de

deelneming brengt in de eerste categorie vennootschappen in de regel de

geldigheid van de vennootschap niet in het gedrang, terwijl ze in de tweede

categorie, behoudens deelbaarheidsbeding, noodzakelijkerwijze leidt tot de

nietigheid van de vennootschap(121).

Zoals voor elke verbintenis veronderstelt de geldigheid van de deelneming

aan een vennootschap en van de daarmee gepaard gaande inbreng dat de

betrokkene de vereiste bekwaamheid bezit, een toestemming uit die vrij is

van wilsgebreken, en dat de deelneming resp. inbreng een geoorloofde

oorzaak en een geoorloofd voorwerp hebben.

32. INBRENG. BEKWAAMHEID Ð In navolging van de cassatierechtspraak dat

de buitenbezitstelling krachtens art. 16 Faill. W. (oud art. 444 Faill. W.) de

(119) K. Geens, ,,De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap'', T.P.R. 1990, p. 1650,

nr. 28.

(120) K. Geens, ,,De nietigheid bij oprichting van een vennootschap'', T.P.R. 1990, 1631 e.v.

(121) Overzicht, T.P.R. 1992, p. 945, nr. 7; Overzicht, T.P.R. 1986, p. 867, nr. 9.
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gefailleerde niet verhindert om tijdens het faillissement nieuwe activiteiten

te ontwikkelen(122), besliste het Hof van Beroep van Luik in de verslagpe-

riode dat een gefailleerde mede-oprichter kan zijn van een nieuwe

vennootschap. De gefailleerde is titularis van het stemrecht verbonden aan

zijn aandelen, maar de curator heeft recht op de opbrengst (b.v. dividenden)

en op de prijs bij een eventuele verkoop. Daarentegen wordt de navolgende

overdracht om niet van deze aandelen aan de echtgenote van de gefailleerde,

vanzelfsprekend niet tegenwerpelijk verklaard(123).

33. INBRENG. WILSGEBREK Ð Twee echtgenoten die reeds enige tijd in on-

min leven, besluiten desalniettemin om de villa-gezinswoning, die hen in

gemeenschappelijke eigendom toebehoort, in te brengen in een reeds be-

staande N.V. Wanneer de echtgenote nog geen jaar later uit deze villa wordt

gezet, tracht zij in eerste instantie de inbreng ervan ongedaan te maken door

te argumenteren dat haar toestemming tot deze inbreng was aangetast door

een wilsgebrek, m.n. een depressieve toestand die haar belemmerde de

volledige reikwijdte van de door haar aangegane inbrengverbintenis te

beseffen en die volgens haar diende beschouwd als een variant van het

klassieke wilsgebrek bedrog. De Rechtbank van Koophandel te Nijvel beslist

echter dat zelfs als een wilsgebrek in hoofde van de echtgenote zou aanvaard

worden Ð quod non Ð uit de laattijdige inroeping ervan kan worden

afgeleid dat de eruit voortvloeiende relatieve nietigheid inmiddels door haar

bevestigd is(124).

Hoger maakten we reeds melding van het vonnis van 26 januari 1996 van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi (nr. 2) waarin een ex-werknemer

van een failliet verklaarde N.V. aan de volstorting van zijn inbreng in de

vervolgens door hem met zijn ex-werkgever mee opgerichte nieuwe N.V.,

poogt te ontsnappen(125). De oprichter in kwestie stelt dat hij de affectio

societatis ontbeert, maar vangt bot bij de Rechtbank. Zoals VAN GERVEN en

WYCKAERT suggereren, had de betrokken oprichter ook kunnen pogen zijn

inbreng te laten nietigverklaren op grond van geweld: art. 24 W.A.O. stelt de

werkgever strafbaar die als voorwaarde voor het geven van een betrekking de

verplichting oplegt om aandelen of obligaties te verwerven(126).

34. INBRENG. ONGEOORLOOFDE OORZAAK Ð Een inbreng in een vennoot-

schap kan ook worden nietigverklaard wegens ongeoorloofde oorzaak

(122) Cass. 26 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 245.

(123) Luik 25 november 1993, Pas. 1993, II, 27; R.R.D. 1994, noot C. Matray. Zie ook H.

Geinger, C. Van Buggenhout en C. Van Heuverswyn, ,,Overzicht van rechtspraak. Het

faillissement en het gerechtelijk akkoord 1990-1995'', T.P.R. 1996, p. 984-985, nr. 100.

(124) Kh. Nijvel 26 juli 1994, T.R.V. 1994, 530, noot M.W.

(125) Rb. Charleroi 26 januari 1996, Rec.GeÂn.Enr.Not. 1997, 451; Rev.not.b. 1997, 613.

(126) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1997-1998'', T.R.V.

1998, p. 387, nr. 5. Zie ook M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo,

1995, p. 215, nr. 289; Overzicht, T.P.R. 1993, p. 945, nr. 8.
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(art. 1131 B.W.). Een typevoorbeeld daarvan doet zich voor wanneer een

vennoot bepaalde van zijn vermogensbestanddelen inbrengt in een vennoot-

schap met het doel deze te onttrekken aan het verhaal van zijn schuldeisers.

De gedupeerde schuldeisers hebben in dit geval de keuze tussen de vordering

tot nietigverklaring en de pauliaanse vordering (art. 1167 B.W.), voor zover

hun schuld dateert van voÂoÂr de gecontesteerde inbreng(127). De rechtspraak

in verband met deze toepassing van de ongeoorloofde oorzaak wordt be-

sproken in de afdeling over de doorbraak van aansprakelijkheid (zie verder

nr. 158).

35. In de besproken periode werd de rechtspraak ook enkele keren gecon-

fronteerd met een ander voorbeeld van een inbreng met een ongeoorloofde

oorzaak, met name bij overheidssteun aan een onderneming in moeilijk-

heden, die wordt verleend in strijd met de Europese regels inzake de vrije

mededinging.

Een dergelijke situatie was aan de orde in de zaak-Tubemeuse, waarin het

Hof van Cassatie de gelegenheid kreeg de puntjes op de ,,i'' te zetten in een

arrest van 18 juni 1992(128). De Belgische Staat had het noodlijdende bedrijf

S.A. des Usines aÁ Tubes de la Meuse alles samen zowat 12 miljard BEF aan

steun toegestopt, onder de vorm van een aantal kapitaalverhogingen waar-

door zij uiteindelijk nagenoeg alle aandelen in handen kreeg. Deze steun

werd met miskenning van art. 93, derde lid E.E.G.-Verdrag (thans art. 87

E.G.-Verdrag) slechts gedeeltelijk aangemeld bij de Europese Commissie en

werd nadien ten gronde ook strijdig bevonden met de bepalingen inzake de

gemeenschappelijke markt (art. 92 E.E.G.-Verdrag, thans art. 87 EG-Ver-

drag). Het kwam dan ook tot een door het Hof van Justitie bevestigde

beschikking van de Commissie tot terugvordering van de gewraakte steun.

In uitvoering van deze beschikking werd door de Belgische Staat een

procedure tot terugvordering aangespannen, waarin het Hof van Beroep

van Luik in een arrest van 15 februari 1990 weigerde om de inschrijving

van de vordering tot terugbetaling in het niet-bevoorrechte passief toe te

laten. Volgens het Hof had de Commissiebeschikking niet tot gevolg dat het

bedrag van de kapitaalparticipatie van de Belgische Staat een loutere schuld-

vordering jegens de vennootschap was geworden. Dit arrest wordt uiteinde-

lijk verbroken door het Hof van Cassatie, dat oordeelt dat het onrechtmatig

karakter van de verleende steun tot gevolg heeft dat de inschrijving en

volstorting van de kapitaalinbreng behept zijn met een ongeoorloofde oor-

zaak, zodat de inbreng absoluut nietig is en dus kan worden teruggevorderd.

(127) Zie K. Geens, ,,De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap'', T.P.R. 1990,

p. 1642-1643, nr. 14-15; M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995,

p. 249, nr. 338.

(128) Cass. 18 juni 1992, Arr. Cass. 1992, 985; Pas. 1992, I, 917; R.W. 1992-93, 464; T.R.V.

1993, 234, noot H. Gilliams.
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In de noot wijst GILLIAMS op de zware gevolgen die deze uitspraak heeft voor

de bestuurders van de betrokken vennootschap, aangezien zij hoofdelijk

aansprakelijk zijn voor het gedeelte van het kapitaal waarop niet geldig is

ingeschreven(129) (zie verder, nr. 166). Tevens vraagt de auteur zich af hoe

deze vordering tot teruggave zich verhoudt tot de andere vorderingen in het

passief. Als mogelijke oplossing stelt hij voor de bewuste kapitaalinbreng uit

de boedel te lichten, op grond van de nietigheid ex tunc, waardoor de

vordering tot teruggave dus de facto voorrang zou krijgen op alle andere

schuldvorderingen, ook de bevoorrechte. Hoewel deze werkwijze ongetwij-

feld het meest tegemoetkomt aan de eisen van het gemeenschapsrecht, lijkt

ze in conflict te komen met de regels van het Belgische faillissementsrecht en

met name met het gelijkheidsbeginsel.

Tot de nietigheid van een inbreng wegens ongeoorloofde oorzaak werd ook

besloten in het verder te bespreken vonnis dat door de Rechtbank van

Koophandel van Gent werd gewezen in de zaak-Fabelta Zwijnaarde(130),

waarvan de feitensituatie en juridische vraagstelling overigens erg gelijk-

aardig waren aan de zaak-Tubemeuse (zie verder nr. 166).

HOOFDSTUK IV

DE VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID:

MAATSCHAP, TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP EN

STILLE VENNOOTSCHAP

§ 1. Onderscheid tussen burgerlijke en commercieÈle vennootschappen

36. OVERZICHT Ð De ,,burgerlijke vennootschap'' kan sinds de Wet van

13 april 1995 ook een commercieel doel hebben (art. 46 W.Venn.; art. 1863

B.W.)(131). Om verwarring te vermijden heeft de wetgever in 1999 deze

vennootschap herdoopt in ,,maatschap'', een term die naar Nederlands voor-

beeld al in de rechtsleer werd gehanteerd(132). Samen met de maatschap, die

dus zowel burgerlijk als commercieel kan zijn, staan in boek III van het

Wetboek van Vennootschappen de andere vennootschappen zonder rechts-

persoonlijkheid: de tijdelijke vennootschap (art. 47 W.Venn.; art. 175

Venn.W.) en de vennootschap bij wijze van deelneming (art. 48 W.Venn.;

art. 176 Venn.W.) die nu ,,stille vennootschap'' (socieÂteÂ interne) heet. De

laatste twee vennootschapsvormen zijn voorbehouden voor vennootschap-

pen met een handelsdoel. Nochtans kan aan een burgerlijke maatschap een

tijdelijk of een stil karakter worden gegeven, waardoor een vennootschap

met burgerlijk doel ontstaat die gelijkwaardig is aan respectievelijk een

(129) H. Gilliams, ,,Terugvordering van onrechtmatige overheidssteun naar Belgisch recht'',

noot onder Cass. 18 juni 1992, T.R.V. 1993, 234.

(130) Kh. Gent 25 februari 1994, T.B.H. 1995, 50.

(131) Zie ook verder hoofdstuk V.

(132) De Franse term is ,,socieÂteÂ de droit commun''.
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tijdelijke en een stille vennootschap. Dit toont meteen aan dat ook de

commercieÈle tijdelijke en de stille vennootschap slechts verschijningsvor-

men van de maatschap zijn(133).

Het onderscheid tussen burgerlijke en commercieÈle vennootschappen zonder

rechtspersoonlijkheid is in de eerste plaats van belang voor de aansprakelijk-

heid van de vennoten (verder nr. 38) en het bewijs van de vennootschap. Op

grond van art. 49 W.Venn. moet naargelang de aard van het doel van de

vennootschap toepassing worden gemaakt van de bewijsregels van het

burgerlijk of het handelsrecht(134). Verder kan een handelsdoel gevolgen

hebben voor de toepassing van het bijzonder en afwijkend handelsrecht op de

vennootschap en haar vennoten (zie b.v. verder nr. 61 over de handels-

registerwetgeving).

37. ONDERSCHEIDINGSCRITERIUMÐ Het Hof van Cassatie kreeg in een arrest

van 24 februari 1994 te oordelen over een betwisting aangaande het burger-

lijk of handelskarakter van een (beweerde) stille vennootschap/vennootschap

in deelneming met het kopen en verder verkopen van diamanten als

doel(135). De inzet waren de toegelaten bewijsmiddelen en de vraag naar

de toepasselijkheid van de handelsregisterwetgeving. Het Hof stelt dat de

vennootschap een commercieÈle vennootschap is omdat haar doel eÂeÂn van de

objectieve daden van koophandel, opgesomd in artt. 2-3 W.Kh., is. Het stil

karakter van de vennootschap heeft hierop geen invloed. Net zoals voor alle

vennootschappen geldt dus voor de vennootschappen zonder rechtspersoon-

lijkheid dat er moet gekeken worden naar het doel van de vennootschap. In

1999 is dit beginsel neergelegd in art. 3 § 2 W.Venn. De wet, noch het Hof

van Cassatie, vertellen of er hier ook, zoals traditioneel bij vennootschappen

met rechtspersoonlijkheid gebeurt (zie nrs. 65-67), enkel naar het statutair

doel moet worden gekeken. Het lijkt ons aangewezen om voor de maatschap,

de tijdelijke vennootschap en de stille vennootschap te aanvaarden dat deze

vennootschappen reeds een handelskarakter hebben zodra hun werkelijk doel

bestaat in het stellen van daden van koophandel, ook als het statutair doel

burgerlijk is. Het statutair doel is immers niet gepubliceerd bij deze vennoot-

schappen, zodat derden mogen vertrouwen op de aard van de vennootschap

zoals ze zich in het rechtsverkeer feitelijk aandient(136).

(133) Zie F. Hellemans, ,,Wat voegt de figuur van de tijdelijke vereniging nog toe?'', T.R.V.

1995, 665-671 en J. Vananroye, ,,Over stille en openbare maatschappen'', T.P.R. 1999, p. 1467,

nr. 13.

(134) Dus ook voor de commercieÈle maatschap gelden de bewijsregels van het handelsrecht.

Onder art. 1834 B.W. kon hierover twijfel bestaan.

(135) Cass. 24 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 200; Pas. 1994, I, 203; R. Cass. 1994, 138, noot

H. Laga; R.W. 1994-95, 253; Rev.prat.soc. 1994, 410; T.B.H. 1995, 477.

(136) Vgl. H. Laga, ,,De exceptie van onontvankelijkheid ex art. 41 Handelsregisterwet, het

bewijs van het bestaan van een vennootschap bij wijze van deelneming en van de hoedanigheid

van handelaar'', R.Cass. 1994, p. 138, nr. 3 en K. Byttebier, ,,Opzet en algemeen begrippen-

kader van de Wet van 13 april 1995'', in De gewijzigde Vennootschapswet 1995, Antwerpen,

Kluwer, 1996, p. 57, nr. 33.
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Het is dus niet de hoedanigheid van de vennoten die de aard van een

vennootschap bepaalt. Handelaars kunnen een burgerlijke maatschap op-

richten. Een niet-handelaar kan stille vennoot zijn in een commercieÈle stille

vennootschap. Verder in nr. 61 stellen we de vraag of werkende vennoten in

een commercieÈle vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid automatisch

handelaar worden. Voor stille vennoten geldt alvast dat ze nõÂet louter op

grond van hun deelneming de hoedanigheid van handelaar verkrijgen. Wie

iemand anders in eigen naam voor zijn rekening handelsdaden laat stellen

wordt immers niet zelf handelaar. Het stil karakter van de vennootschap is

dus wel relevant bij het bepalen van de aard van de stille vennoten.

Het Hof van Cassatie besluit in het arrest van 24 februari 1994 tot het

handelskarakter van de vennootschap op grond van de loutere vaststelling

dat het doel bestaat in het stellen van een objectieve daad van koophandel. Het

onderzoekt dus niet of de vennootschap ook gewoonlijk daden van koophandel

stelt. Hierin verschil het onderzoek naar de commercialiteit van een vennoot-

schap naar dat van een natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon is immers

pas handelaar indien hij zijn hoofdzakelijk of aanvullend gewoon beroep

maakt van het stellen van daden van koophandel (art. 1 W.Kh.). Een vennoot-

schap daarentegen die slechts voor eÂeÂn korte verrichting is aangegaan, is

commercieel van zodra deze verrichting een objectieve handelsdaad is.

§ 2. Aansprakelijkheid van de vennoten

38. VOORWAARDEN VOOR TOEREKENING AAN DE VENNOTEN Ð Voor vennoot-

schapsschulden zijn de vennoten in vennootschappen zonder rechtspersoon-

lijkheid onbeperkt aansprakelijk, hetzij voor gelijke delen hetzij op hoofde-

lijke wijze, naargelang het een burgerlijke of commercieÈle vennootschap

betreft (art. 52 W.Venn.; art. 1863 B.W.). Alvorens een schuldeiser een

beroep kan doen op deze onbeperkte aansprakelijkheid dient echter vast te

staan dat de vennootschap (lees: de gezamenlijke vennoten) zich t.a.v. hem

verbonden heeft. Voor rechtshandelingen veronderstelt dit dat de schuldeiser

heeft gehandeld met de samenoptredende vennoten of met een vertegen-

woordiger van de vennootschap (zaakvoerder, vennoot, aangestelde, last-

hebber ad hoc...) die optreedt met de vereiste bevoegdheid (of minstens

vertegenwoordigingsmacht) eÂn die (impliciet of expliciet) melding maakt

van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de vennootschap. Indien

een vertegenwoordiger niet in hoedanigheid optreedt, dan verbindt hij niet

rechtstreeks de vennoten voor wiens rekening hij handelt. Intern kan hij zich

wel op de gezamenlijke vennoten verhalen. Dit principe is voor de stille

vennootschap/vennootschap in deelneming neergelegd in art. 54 W.Venn.

(art. 192, tweede lid Venn.W.). Dit geldt echter evenzeer voor andere

vennootschappen op grond van de regels van middellijke vertegenwoordi-

ging of naamlening.

39. Beide voorwaarden voor toerekening van een handeling van een vennoot

aan de vennootschap, nl. het handelen in hoedanigheid en het handelen met
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vertegenwoordigingsbevoegdheid, kwamen aan bod in een vonnis van de

Rechtbank van Koophandel te Hasselt over een tijdelijke vennootschap van

twee aannemers(137). Een vennoot A had namens de tijdelijke vennootschap

een derde opdracht gegeven het werfmateriaal op te slaan. De andere vennoot

B betwistte later dat hij zelf gehouden was t.a.v. deze derde, omdat de

facturen zoals afgesproken enkel naar vennoot A werden gestuurd. Terecht

verwerpt de rechtbank de redenering van B dat dit betekent dat vennoot A in

eigen naam heeft gehandeld. Doorslaggevend is immers de hoedanigheid

waarin vennoot A heeft gehandeld op het ogenblik van de contractsluiting.

De wijze van facturatie verandert daar niets aan.

Dat vennoot A in naam van de vennootschap heeft gehandeld is uiteraard op

zich nog niet voldoende om de vennootschap te verbinden: hij diende dit ook

bevoegd te doen. Deze bevoegdheid nam de rechtbank aan op basis van een

brief van vennoot B aan vennoot A met de vraag het werfmateriaal te

bewaren(138).

40. AFWIJKING VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Ð Van de wettelijke

obligatio van artt. 52-53 W.Venn. (art. 1863 B.W. en art. 192 Venn.W.) kan

worden afgeweken door een uitdrukkelijk beding in de met een derde ge-

sloten akte. Alhoewel deze mogelijkheid enkel is vermeld voor de maatschap

(art. 52W.Venn.; art.1863 B.W.), kan er geen twijfel over bestaan dat dit ook

voor de tijdelijke vennootschap kan. Het Hof van Beroep van Bergen diende

in een arrest van 9 april 1998 te oordelen of er van zo'n afwijking van de

hoofdelijkheid sprake was in een tijdelijke vennootschap van aanne-

mers(139). In de contracten met de schuldeiser, een onderaannemer, stond

voor elke vennoot een bedrag waarvoor hij zich verbond. De vennoten

leidden hieruit af dat ze elk slechts gehouden waren ten belope van dat

bedrag. De onderaannemer daarentegen, geconfronteerd met het faillisse-

ment van een vennoot, wilde de andere solvabele vennoot voor het gehele

bedrag aanspreken. Het Hof volgt de onderaannemer en verwerpt de stelling

dat er van de hoofdelijkheid zou zijn afgeweken in de overeenkomsten met

hem. Dat elk van de vennoten afzonderlijk een bedrag zou betalen aan de

onderaannemer, werd enkel gezien als een regeling van de betalingsmoda-

liteiten. In de herformulering door de Wet van 13 april 1995 van art. 1863

B.W., nu art. 52 W.Venn., komt duidelijk de bedoeling van de wetgever tot

uiting om elke onzekerheid of ambiguõÈteit over een afwijking van de hoof-

delijkheid in het nadeel van de vennoten uit te leggen. Vereist is immers ,,een

uitdrukkelijk beding in de met derden gesloten akte''. Op hen rust geen

onderzoekslast, noch een last om misverstanden te voorkomen. Op deze

(137) Kh. Hasselt 9 april 1997, T.B.H. 1997, 458 (weergave K. Troch).

(138) Zie over de vraag of de bevoegdheid om iets voor rekening van de vennootschap te doen

ook de bevoegdheid inhoudt om dit in naam van de vennootschap te doen: J. Vananroye,

,,Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap'', in Knelpunten

van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 232, nr. 34.

(139) Bergen 9 april 1998, J.T. 1998, 603.
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wijze wordt de kredietwaardigheid van deze vennootschappen vergroot:

derden hoeven zich immers geen zorgen te maken over een aansprakelijk-

heidsbeperking, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bedongen.

§ 3. Gevolgen van het faillissement van een vennoot

41. BIJZONDERE AARD VAN DE ONVERDEELDHEID TUSSEN DE VENNOTEN Ð De

rechten van de schuldeisers en van andere vennoten bij het faillissement van

een vennoot kwamen aan bod in een arrest van 22 oktober 1991 van het Hof

van Beroep van Luik naar aanleiding van het gerechtelijk akkoord gevolgd

door het faillissement van een vennoot in een tijdelijke vennootschap van

twee aannemers(140). In de vennootschapsovereenkomst stond dat bij het

faillissement van een vennoot de vennootschap werd ontbonden, maar dat de

overblijvende vennoot de werken kon voortzetten, waarbij hij gebruik kon

maken van de vennootschapsgoederen, inclusief de gelden van de vennoot-

schap en het materiaal dat de gefailleerde enkel in genot had ingebracht. De

(boedel van de) gefailleerde kreeg hiervoor een vergoeding. Het arrest doet

uitspraak over betalingen die na het faillissement zijn gebeurd met gelden

van de vennootschap aan schuldeisers van de vennootschap en die door de

curator van de gefailleerde vennoot worden betwist. Het Hof van Beroep van

Luik verwerpt terecht de stelling dat deze betalingen in strijd zijn met de

buitenbezitstelling van de gefailleerde. Twee verschillende problemen die-

nen hierbij te worden onderscheiden.

Een eerste vraag betreft de rechten die de gezamenlijke schuldeisers van de

gefailleerde hebben op de goederen, in het bijzonder de gelden en de reke-

ningen, van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. De curator van

de gefailleerde vennoot veronderstelde in dit geval dat het aandeel van een

vennoot in de vennootschapsgelden in het vermogen van die vennoot valt,

zodat ten gevolge van het collectief faillissementsbeslag er niet meer over

kan worden beschikt om betalingen te verrichten(141). Terecht heeft het Hof

dit verworpen. De gelden en de vorderingen van de vennootschap behoren

toe aan de vennoten in onverdeeldheid. Net zoals in elke onverdeeldheid

(art. 577-2, § 6 eerste zin B.W.), zijn de individuele deelgenoten niet bevoegd

om over de onverdeelde goederen te beschikken, ook niet voor hun aandeel

(art. 31 W.Venn.; art. 1860 B.W.). De regel uit het erfrecht, dat de schuld-

vorderingen van de boedel zich automatisch verdelen tussen de erfgenamen

(art. 1220 B.W.), geldt niet voor de maatschapsonverdeeldheid(142). Bij de

ontbinding wordt de maatschapsonverdeeldheid vereffend volgens de regels

van de nalatenschappen (art. 55 W.Venn.; art. 1872 B.W.). Dit impliceert dat

(140) Luik 22 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, 112, noot F. T'Kint; T.B.H. 1992, 1419.

(141) Eenvoudigheidshalve wordt hier even buiten beschouwing gelaten dat er eerst een

toestand van gerechtelijk akkoord werd aangevraagd, alvorens het faillissement werd aange-

vraagd. Voor betalingen tijdens de periode van het gerechtelijk akkoord gold immers een

regime vergelijkbaar met de buitenbezitstelling (art. 11 oude Wet Gerechtelijk Akkoord).

(142) H. De Page en R. Dekkers, TraiteÂ, IX, 1974, p. 947, nr. 1330.
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vennoten (en hun schuldeisers) kunnen vragen dat allereerst de gemeen-

schappelijke goederen worden gebruikt om de vennootschapsschulden te

betalen, alvorens over te gaan tot de verdeling van de goederen onder de

vennoten (art. 826, tweede lid B.W.)(143). Voor een vennoot betekent dit dat

hij enkel recht heeft op zijn netto-aandeel in de vennootschapsgoederen.

Voor een vennootschapsschuldeiser betekent dit dat hij een preferente positie

bekleedt t.a.v. persoonlijke schuldeisers van de vennoten(144). Dat de ven-

noot in het besproken geval vennootschapsschuldeisers heeft betaald met de

gelden van de vennootschap, zonder dat de curatoren dit voor rekening van

de persoonlijke schuldeisers kunnen aanvechten, is hiervan een toepassing.

Het besproken arrest volgt hiermee de logica van het bekende Socol-arrest

van het Hof van Cassatie van 28 februari 1985(145), waarnaar het Hof van

Beroep van Luik overigens verwijst. In de zaak-Socol werd gebruik gemaakt

van de figuur van de schuldvergelijking(146). De commentatoren van het

arrest hebben er terecht op gewezen dat deze oplossing enigszins gewrongen

is, en dat de onderliggende idee is dat vennootschapsschulden dienen te

worden voldaan alvorens de vennoten en hun persoonlijke schuldeisers hun

rechten kunnen laten gelden(147). Het besproken arrest verwijst niet naar de

regels van schuldvergelijking.

42. VOORTZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP Ð Een tweede probleem is de

mate waarin de vennootschap wordt of kan worden verder gezet ondanks het

gerechtelijk akkoord of het faillissement van een vennoot. In het Luikse

arrest van 22 oktober 1991 gingen de partijen en het Hof uit van een

ontbinding van de vennootschap. In werkelijkheid lijkt het ons evenwel

dat de vennootschap, op grond van een statutaire afwijking op de wettelijke

regel van de ontbinding, werd verder gezet ondanks het gerechtelijk akkoord

en het faillissement, zij het dat de gefailleerde vennoot hierbij geen actieve

rol meer speelde. Enkel op deze wijze kan worden verklaard dat de over-

blijvende vennoot gebruik kon maken van de goederen waarop de insolvente

vennoot enkel een (verbintenisrechtelijk) genotsrecht had ingebracht. De

(143) T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 324, nr. 1685; J. Vananroye, ,,Vermogens-

structuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap'', in Knelpunten van dertig

jaar vennootschapsrecht, p. 289, nr. 104.

(144) Zie Kh. Hoei 22 april 1998, DAOR 1999, afl. 50, 72 met de nochtans kritische noot van

O. Poelmans.

(145) Cass. 28 februari 1985, R.W. 1985-86, 997, noot E. Dirix; J.T. 1986, 578, noot F. T'Kint;

R.C.J.B. 1987, 571, noot A. Meinertzhagen-Limpens. Zie hierover Overzicht, T.P.R. 1986,

p. 869-871, nr. 13.

(146) Zie J.M. Nelissen Grade, ,,Compensatie na faillissement en vereffening van tijdelijke

vennootschappen'', in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story, 1986, 294.

(147) E. Dirix, ,,De tegenwerpelijkheid van een tijdelijke handelsvereniging aan derden'',

R.W. 1985-86, 1008; A. Meinertzhagen-Limpens, ,,ReÂflexions sur la compensation, l'indivi-

sibiliteÂ, la connexiteÂ et le privileÁge dans le cadre de la faillite d'un associeÂ momentaneÂ'',

R.C.J.B. 1987, 597-598, nr. 20; M.E. Storme, ,,Van trust gespeend. Trusts en fiduciaire figuren

in het Belgisch privaatrecht, T.P.R. 1998, 722, voetnoot 25; J. Vananroye, ,,Vermogens-

structuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maatschap'', in Knelpunten van dertig

jaar vennootschapsrecht, p. 294, nr. 110.
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gezamenlijke schuldeisers kunnen deze goederen normalerwijze immers wel

rechtstreeks uitwinnen omdat ze, anders dan de onverdeelde goederen van de

maatschap, zich nog in het vermogen van hun schuldenaar bevinden. Het

gebruiksrecht van de vennootschap (anders dan een onverdeeldheid) is louter

persoonlijk en heeft geen zakelijke werking. De vennootschap kan haar

gebruiksrecht dus niet afdwingen t.a.v. de gezamenlijke schuldeisers, tenzij

de boedel nog gebonden is door het vennootschapscontract. Deze binding

van de boedel veronderstelt dat de vennootschap niettegenstaande het fail-

lissement is verder gezet.

Art. 39, 4
o
W.Venn. (art. 1865, 4

o
B.W.) bepaalt dat het kennelijk onver-

mogen van een vennoot leidt tot de ontbinding van de vennootschap. Het

faillissement van een vennoot wordt met het kennelijk onvermogen gelijk-

gesteld. Deze ontbindingsgrond volgt uit het intuitu personae karakter van de

vennootschapsovereenkomst. Deze regel is enkel van aanvullend recht. Het

is mogelijk dat een voortzetting van de vennootschap in de statuten wordt

bepaald(148). In dat geval heeft de curator wel overeenkomstig art. 46

Faill.W. een keuze om al dan niet de vennootschapsovereenkomst verder

te zetten(149). Voor tijdelijke vennootschappen voor de aanneming van

werken b.v. zal het vaak in het voordeel van de boedel zijn de overeenkomst

verder te zetten, omdat zo een schadevergoedingsvordering van de opdracht-

gever wordt vermeden en de aannemingsprijs wordt veilig gesteld. Indien de

vennootschap wordt verder gezet, geeft dit aanleiding tot schulden van de

boedel (art. 46, al. 3 Faill.W.). Indien het voortzetten van de vennootschaps-

overeenkomst impliceert dat de gefailleerde zijn handelsverrichtingen verder

zet, is een machtiging van de rechter-commissaris vereist (art. 47 Faill.W.).

Een gerechtelijk akkoord van een vennoot is geen wettelijke ontbindings-

grond. Onder art. 28 nieuwe Wet Gerechtelijk Akkoord geldt zelfs dat,

niettegenstaande (het ontbreken van) statutaire bepalingen hieromtrent, de

vennootschapsovereenkomst niet door het loutere feit van het gerechtelijk

akkoord van rechtswege kan worden ontbonden(150). Andere ontbindings-

mogelijkheden, zoals de ontbinding wegens fout of grondige reden (art. 45

W.Venn.; art. 1871 B.W.), blijven wel ter beschikking van de vennoten. De

schulden aangegaan door de voortzetting van het vennootschapscontract

kennen geen bevoorrecht statuut in het gerechtelijk akkoord, maar zullen

in een opvolgend faillissement wel als boedelschulden worden be-

schouwd(151).

(148) J. Ronse, Algemeen deel, 507. Zie b.v. Brussel 21 oktober 1991, T. Aan. 1994, 273, noot

G. Herbots.

(149) C.-A. Leunen, ,,Lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming

in moeilijkheden'', T.P.R. 1998, 500.

(150) Zie hierover T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 267, nr. 1575.

(151) C.-A. Leunen, ,,Lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming

in moeilijkheden'', T.P.R. 1998, 493-494.
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43. BEPERKING VAN DE RECHTEN VAN DE GEFAILLEERDE VENNOOT Ð Het be-

sproken arrest hecht er veel belang aan dat er geen sprake is van een

sanctionering van de gefailleerde vennoot, omdat hij uiteindelijk recht heeft

op zijn netto-aandeel en een vergoeding krijgt voor zijn materiaal en geld dat

na de ontbinding wordt gebruikt(152). Hieruit mag niet worden afgeleid dat

indien de statuten de gefailleerde vennoot wel minder bedelen bij de ontbin-

ding van de vennootschap, dit per se onrechtmatig is. Zo kan de vennoot-

schap worden verder gezet door de overblijvende vennoten met toekenning

aan de gefailleerde van een scheidingsaandeel dat niet berekend wordt op de

werkelijke waarde van de vennootschap. Indien de vennootschap slechts uit

twee vennoten bestaat, kan de vennootschap worden ontbonden met toebede-

ling van de onderneming aan de overblijvende vennoot. De wilsautonomie

van de vennoten is hierbij evenwel niet ongelimiteerd. Naast de grenzen die

het vennootschapsrecht stelt aan de beperking van scheidingsaandelen (b.v.

verbod op leonijns beding), mag dit immers niet geschieden met bedrieglijke

benadeling van de rechten van schuldeisers (art. 1167 B.W.). Dit zal eerder

het geval zijn indien enkel voor het geval van de insolvabiliteit een laag of

geen scheidingsaandeel wordt toegekend, of indien voor dat geval het schei-

dingsaandeel lager is dan in andere gevallen van uittreding(153). Indien

daarentegen in het algemeen het scheidingsaandeel op redelijke wijze wordt

beperkt, dan zullen de schuldeisers van de gefailleerde vennoot zich deze

beperking moeten laten tegenwerpen. Hetzelfde geldt indien bij wanprestatie

van een vennoot het scheidingsaandeel wordt beperkt en indien het faillisse-

ment met een wanprestatie wordt gelijkgesteld. De vennoot zelf moet dan

immers ook in vergelijkbare gevallen genoegen nemen met eenzelfde laag

bedrag, zodat er geen sprake is van bedrieglijke benadeling van de schuldei-

sers en de algemene regel geldt dat de schuldeisers het vermogen van hun

schuldenaar dienen te nemen zoals ze het aantreffen(154). Ook het eerder

vermelde Socol-arrest stelt dat de zakenrechtelijke gevolgen van de statuten

van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid tegenwerpelijk zijn aan

derden, behoudens het geval van fraude.

§ 4. Procesrechtelijke vragen(155)

44. OPTREDEN IN RECHTE VAN EEN VENNOOT IN EIGEN NAAM Ð Het Hof van

Beroep te Brussel kreeg in een arrest van 26 juni 1997 te oordelen over een

vordering ingesteld door een vennoot van een tijdelijke vennootschap tegen

(152) Luik 22 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, (112), 114, noot F. T'Kint.

(153) P. Ulmer, ,,Wirksamkeitsschranken gesellschaftsvertraglicher Abfindungsklauseln'',

N.J.W. 1979, p. 83, nr. 3.

(154) K. Piehler, ,,Das Ausscheiden eines Gesellschafters zu Lebzeiten'', in MuÈnchener

Handbuch des Gesellschaftsrechts, I, BGB-Gesellschaft, Munchen, C.H. Beck, 1995, p. 256,

nr. 48.

(155) Zie ook verder nr. 61 over de handelsregisterverplichtingen van commercieÈle vennoot-

schappen zonder rechtspersoonlijkheid.
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een schuldenaar van de vennootschap(156). Het Hof stelt dat de vennoot

handelend in eigen naam de vordering van de vennootschap kan uitoefenen

ten belope van zijn eigen aandeel. Alhoewel deze opvatting ook in de

rechtsleer wordt teruggevonden(157), zijn wij van oordeel dat de vordering

diende onontvankelijk te worden verklaard(158). Hiervoor (nr. 41) werd

reeds geõÈllustreerd hoe een vennoot niet voor eigen rekening kan beschikken

over de goederen van een vennootschap (inclusief haar vorderingsrechten),

ook niet voor zijn ,,aandeel''. Hieruit volgt ook dat hij enkel de vereiste

hoedanigheid heeft indien hij handelt in naam van de gezamenlijke vennoten

en met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid. In dat geval is de ven-

noot (b.v. een zaakvoerder) slechts de vertegenwoordiger in rechte, terwijl de

materieÈle procespartij de gezamenlijke vennoten zijn (zie verder nr. 46). De

opbrengst van deze vordering valt in het vennootschapsvermogen. De op-

brengst komt pas toe aan de individuele vennoten na uitkering volgens de

interne regels (b.v. timing) die de vennoten hebben afgesproken, en nadat de

vennootschapsschuldeisers zich hierop eventueel eerst hebben kunnen ver-

halen.

45. OPTREDEN IN RECHTE VAN DE VENNOOTSCHAP Ð Ten onrechte wordt soms

uit de klassieke regel dat enkel rechtssubjecten in rechte kunnen treden,

afgeleid dat het voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid onmogelijk

is om naar de rechter te stappen. Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de

groepering impliceert immers net dat, indien ten name van de groepering

proceshandelingen worden gesteld, deze handelingen worden gesteld voor

rekening van de gezamenlijke leden. Voor de gewone hoven en rechtbanken

kan een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, begrepen als de geza-

menlijk optredende vennoten, dus wel optreden in rechte(159).

46. VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE EN IDENTIFICATIEVERPLICHTINGEN Ð In

de rechtspraak zijn er vele voorbeelden te vinden waarbij er bij proces-

handelingen voor of tegen de gezamenlijke leden van een groepering zonder

rechtspersoonlijkheid een beroep wordt gedaan op vertegenwoordi-

ging(160). Zo werd de vordering gericht tegen de deken qualitate qua van

de inrichtende macht zonder rechtspersoonlijkheid van een school ontvanke-

lijk verklaard(161). De voorzitter van het ACV kon zich namens de leden

(156) Brussel 26 juni 1997, DAOR 1997, afl. 44, 99.

(157) B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu,

1997, p. 33, nr. 15.

(158) In dezelfde zin T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 96, nr. 1295.

(159) Zie K. Geens en J. Vananroye, ,,De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het

vennootschappelijk vermogen'', in Rechtspersonenrecht, p. 480-482, nr. 63 en P. Taelman,

,,Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en

rechtspersonen voor de judicieÈle rechtscolleges'', in Rechtspersonenrecht, p. 40-51, nrs. 4-14.

(160) Zie ook de voorbeelden geciteerd in J. Vananroye, ,,De vereniging zonder rechts-

persoonlijkheid heeft een vermogen en kan in rechte treden'', T.R.V. 1996, p. 578, nr. 5.

(161) Arbh. Luik 28 juni 1990, Soc. Kron. 1991, 397.
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voor de politierechtbank burgerlijke partij stellen voor schade aan een wagen

van de vakbond(162). Een voorzitter van een visclub kon in naam van de

leden worden aangesproken omdat de visclub een lid onrechtmatig uit de

officieÈle viscompetitie had uitgesloten(163). Een vordering tegen de voor-

zitter en de federale secretaris van het F.G.T.B. als vertegenwoordigers van

de leden, ingesteld door een ex-werknemer van de vakbond die zijn ontslag

om dwingende redenen betwistte, werd ontvankelijk verklaard(164). De

voorzitter van voetbalvereniging Eendracht Aartrijke werd in zijn hoedanig-

heid van vertegenwoordiger van de leden veroordeeld om een speler zonder

transfervergoeding bij een andere voetbalclub te laten spelen(165).

De proceshandeling wordt bij vertegenwoordiging in rechte gesteld door of

tegen een formele procespartij in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger

van de gezamenlijke vennoten die de materieÈle procespartij vormen. Het

gezag van gewijsde en de uitvoerbare kracht gelden ten aanzien van de

gezamenlijke vennoten als materieÈle procespartij.

47. In de gedinginleidende akte dient in principe de identiteit van alle

gezamenlijke vennoten te worden vermeld (art. 702 Ger.W.)(166). Indien

de materieÈle gedingpartij louter wordt geõÈdentificeerd door de vermelding

van de vennootschapsnaam is de akte in beginsel nietig. Deze nietigheid

geldt enkel indien het verzuim van de vermelding leidt tot belangenschade

voor de tegenpartij (art. 861 Ger.W.). Als een vennootschap onder een

bepaalde naam in het rechtsverkeer optreedt, is de meeste rechtspraak terecht

van oordeel dat er niet voldaan is aan de eis van belangenschade indien een

akte uitgaande van een vertegenwoordiger van de vennootschap enkel de

vennootschapsnaam vermeldt, zonder alle vennoten te identificeren. Er is

dan immers wel voldaan aan het doel van de verplichte vermelding van de

identiteit van de materieÈle procespartij, nl. de tegenpartij in staat stellen alle

middelen en excepties die eigen zijn aan de gezamenlijke vennoten in te

roepen. Dit geldt des te meer indien de gezamenlijke vennoten als verweer-

der worden gedaagd. Het Hof van Cassatie nam dit reeds in 1889 aan voor

een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid(167), en bevestigde dit in

1968 voor het optreden van de gezamenlijke mede-eigenaars onder het oude

appartementsrecht(168). In de rechtspraak hiervoor vermeld in nr. 46, wer-

den telkens de leden geõÈdentificeerd door de loutere vermelding van de

groeperingsnaam.

(162) Pol. Hasselt 12 april 1991, Limb. Rechtsl. 1991, 109.

(163) Rb. Bergen 12 juni 1991, J.T. 1992, 80.

(164) Arbrb. Doornik 17 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 893.

(165) Vred. Torhout 28 juni 1994, T. Vred. 1997, 254.

(166) Cass. 28 september 1984, Arr.Cass. 1984-85, (165) 169.

(167) Cass. 13 april 1889, Pas. 1889, I, (179) 181.

(168) Cass. 30 mei 1968, Arr.Cass. 1968, 1197.
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In de besproken periode kwam deze problematiek ook aan bod naar aanlei-

ding van het optreden in rechte van beleggingsfondsen zonder rechtspersoon-

lijkheid, waar de rechten en plichten ook in hoofde van de gezamenlijke

deelgenoten rusten. De rechtspraak nam ook hier aan dat de beheersvennoot-

schap van zo'n fonds de gezamenlijke deelgenoten voldoende identificeert

door enkel de naam te vermelden van het fonds waarvoor de beheersvennoot-

schap optreedt(169). Deze regel, die reeds kon worden afgeleid uit de wer-

king van art. 861 Ger.W., werd in 1996 door de wetgever specifiek voor

beleggingsfondsen neergeschreven in art. 111, § 5 Wet FinancieÈle Trans-

acties(170).

48. Indien een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid onder de vennoot-

schapsnaam kan optreden, wil dit nog niet zeggen dat het optreden helemaal

gelijk kan worden gesteld met dat van een rechtspersoon. Anders dan bij een

rechtspersoon (zie verder nr. 140), dient de identiteit van de vertegenwoor-

diger van de gezamenlijke vennoten wel steeds te worden vermeld (art. 43

Ger.W.). Een dagvaarding met louter de vermelding van de identiteit van de

vennootschap, zoals gebeurt bij rechtspersonen, is volgens cassatie-recht-

spraak onontvankelijk wegens een gebrek aan rechtspersoonlijkheid(171). In

de besproken periode werd hiervan toepassing gemaakt door de Vrederechter

te Gent(172). Namens de ,,Christelijke Centrale'' werd de veroorzaker van

een ongeval gedagvaard voor de schade die hij aan een wagen van deze

syndicale organisatie had veroorzaakt. De vordering werd door de Vrede-

rechter onontvankelijk verklaard omdat uit de dagvaarding niet bleek dat de

vereniging werd vertegenwoordigd door een fysieke persoon. Indien er b.v.

gedagvaard zou zijn lastens ,,X, vertegenwoordiger van de Christelijke

Centrale in zijn hoedangheid van voorzitter'' zou de vordering wel ontvan-

kelijk zijn geweest, op voorwaarde uiteraard dat deze vertegenwoordiger

bevoegd was(173). De Gentse Vrederechter achtte het niet mogelijk pas in de

conclusies melding te maken van een formele gedingpartij die namens de

leden optrad.

49. SCHIJNVERTEGENWOORDIGING INRECHTEÐ Toerekening aan de vertegen-

woordigde (materieÈle procespartij) van een (proces)handeling gesteld door

een vertegenwoordiger (formele procespartij), veronderstelt in beginsel dat

de vertegenwoordiger bevoegd is. In het vorige overzicht kwam aan bod hoe

(169) Kort. Ged. Kh. Brussel 25 november 1991, T.R.V. 1992, (368) 369; Kh. Brussel

10 september 1992, T.R.V. 1992, (437) 439, noot B. Servaes; Rev.prat.soc. 1992, (290) 302-

304; J.T. 1992, (719) 721.

(170) Art. 6 Wet 12 december 1996, B.S. 14 februari 1997.

(171) Cass. 2 maart 1953, Pas. 1953, I, 504; Cass. 30 mei 1960, Pas. 1960, I, 1124; Cass.

15 januari 1968, Pas. 1968, I, 611. Zie ook Cass. 13 september 1991, T.R.V. 1993, 72, noot D.

Van Gerven;R.W. 1991-92, 882, noot K. Broeckx.

(172) Vred. Gent 6 juni 1994, T. Vred. 1997, 265 nr. 46.

(173) Zie voor een identiek geval waar dit wel gebeurd is: Pol. Hasselt 12 april 1991, Limb.

Rechtsl. 1991, 109, hiervoor reeds geciteerd.
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het Hof van Cassatie in het ,,Cuivre-et-Zinc''-arrest van 20 juni 1988 heeft

aanvaard dat er ook sprake kan zijn van toerekening op grond van een

schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid, zonder dat er sprake hoeft te

zijn van een fout in hoofde van de beweerde opdrachtgever(174). In de zaak-

Cuivre-et-Zinc werden de proceshandelingen gesteld tegen een vakbonds-

secretaris toegerekend aan de leden van die vakbond. De leer van de toe-

rekening op grond van een schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid

wordt vaak aangehaald bij het optreden in rechte van organisaties zonder

rechtspersoonlijkheid. Indien een vertegenwoordiger van de organisatie

ontkent dat hij bevoegd is om de leden in rechte te vertegenwoordigen,

gebeurt er op grond van schijnvertegenwoordiging toch toerekening aan de

gezamenlijke leden van de proceshandelingen (b.v. dagvaarding) gesteld

tegen die vertegenwoordiger(175).

Vaak is dit een oneigenlijk gebruik van de figuur van de schijnvertegen-

woordiging. De meest voor de hand liggende toepassingsvoorwaarde, nl. dat

er een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid is, is immers niet vervuld

indien de vertegenwoordiger op het ogenblik van de vertegenwoordigings-

handeling ontkent dat hij bevoegd is. Indien de schijn van (passieve) verte-

genwoordigingsbevoegdheid er is op het ogenblik van de gedinginleidende

akte, wordt deze wel toegerekend en zijn de gezamenlijke vennoten dus in

het geding. Indien ze de bevoegdheid van de formele gedingpartij betwisten,

dragen ze zelf de verantwoordelijkheid om via de procedure van gedingher-

vatting een nieuwe vertegenwoordiger in rechte aan te duiden. Wat niet

mogelijk is, is dat de tegenpartij van de vennootschap op het ogenblik van de

gedinginleidende akte zelf een beroep doet op schijnvertegenwoordiging.

Daarmee geeft ze immers te kennen dat ze weet dat de formele gedingpartij

niet bevoegd is.

50. De tegenpartij van een vereniging of vennootschap zonder rechtsper-

soonlijkheid is overigens niet zonder verweer, indien elke mogelijke verte-

genwoordiger in rechte zijn bevoegdheid ontkent en er geen toerekening op

grond van schijnvertegenwoordiging mogelijk is. Vertegenwoordigingsbe-

voegdheid kan immers door derden vrij worden bewezen, tegen de ontken-

ningen van de vertegenwoordiger of de vertegenwoordigde in(176). Het gaat

dan om een werkelijke (eventueel impliciete) en geen schijnbare vertegen-

(174) Cass. 20 juni 1988, R.W. 1989-90, 1425, noot A. Van Oevelen; T.R.V. 1989, 540, noot S.

Stijns en P. Callens; J.T. 1989, 547, noot P. Foriers; R.C.J.B. 1991, 45, noot R. Kruithof. Zie

vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 948-949, nr. 13-16.

(175) Arbh. Luik 4 februari 1992, Soc. Kron. 1993, 126 (beheerraad schijnlasthebber van

mede-eigenaars); Rb. Bergen 12 juni 1991, J.T. 1992, 80 (voorzitter schijnlasthebber van leden

visclub); Vred. Torhout 28 juni 1994, T. Vred. 1997, 254 (bestuurder die onderhandelingen

over transfer leidde schijnlasthebber van de leden van een voetbalclub).

(176) Zie b.v. Arbh. Brussel 12 april 1988, J.T.T. 1989, 275 (secretaris-generaal die als

werknemer bevoegd is voor ,,all legal matters''); Arbh. Luik 28 juni 1990, Soc. Kron. 1991,

397 (deken die alle arbeidsovereenkomsten tekent in naam van de vereniging die de in-

richtende macht van een instituut is).
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woordigingsbevoegdheid. Zo wordt meestal aangenomen dat wie in het

algemeen bevoegd is voor het bestuur van een organisatie, ook een impliciete

bevoegdheid heeft om proceshandelingen voor deze organisatie te stellen.

Het is zelfs zo dat een passieve bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van

b.v. een dagvaarding sneller wordt aanvaard dan een actieve bevoegdheid om

te eisen(177).

51. Typerend voor het onbegrip is dat het Hof van Beroep van Brussel in het

kader van de procedures rond het faillissement van de Forges de Clabecq

diende te herinneren aan de vanzelfsprekende regel dat de vertegenwoordi-

ger zelf de leer van de schijnvertegenwoordiging niet kan inroepen(178). De

leden van de vakbondsafvaardiging van het betrokken bedrijf traden op in

hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van hun aangesloten leden. Na

betwisting van hun bevoegdheid door de tegenpartij beroepen zij zich op een

schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid namens hun leden. Terecht

veegt het Hof van Beroep dit van tafel: schijnvertegenwoordiging kan enkel

worden ingeroepen door de tegenpartij van de schijnbare vertegenwoordiger

tegen de beweerde opdrachtgever. Bij schijnvertegenwoordiging begaat de

schijnbare vertegenwoordiger zelfs een onrechtmatige daad, omdat hij een

bevoegdheid claimt die hij niet heeft. In casu hadden de vakbondsafgevaar-

digden een beroep moeten doen op een impliciete volmachtverlening door

hun aangeslotenen. Aangezien het niet tot de normale taak behoort van een

vakbondsafvaardiging om de individuele rechten van haar leden voor de

rechter af te dwingen, zou ook dit weinig succes hebben gekend. Impliciete

volmachtverlening kan wel sneller worden aanvaard voor het uitoefenen van

de rechten van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid zelf door die-

genen die met het bestuur van de vereniging zijn belast.

52. OPTREDEN VOOR DE RAAD VAN STATE. PRINCIPIEEL ONMOGELIJK Ð Het

uitgangspunt van de Raad van State is dat een groepering zonder rechts-

persoonlijkheid enkel op grond van een uitzonderingsbepaling in rechte

kan treden(179). De groepering wordt niet beschouwd als een verzameling

van deelgenoten met elk rechtspersoonlijkheid, zoals de gewone hoven en

rechtbanken dat terecht steeds meer wel doen. Vorderingen ingesteld door

een maatschap of een tijdelijke vennootschap worden (ambtshalve) onont-

vankelijk verklaard, zelfs indien de vordering wordt ingesteld door alle

vennoten gezamenlijk, met hun volledige identificatie en zonder dat er

(177) Zie J. Vananroye, ,,Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de

maatschap'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 245, nr. 53.

(178) Brussel 10 februari 1997, V&F 1997, (164) 170; J.L.M.B. 1997, 300; J.T. 1997, 176;

Rev.prat.soc. 1997, 155, noot W. Derijcke; Bank Fin. 1997, 241.

(179) Zie b.v. R.v.St. 30 juni 1994, nr. 48.386: ,,dat een feitelijke vereniging in beginsel niet in

rechte kan optreden, ook niet voor de Raad van State''.
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sprake is van vertegenwoordiging in rechte(180). Een vordering ingesteld door

,,de tijdelijke vennootschap ABC, bestaande uit A, B en C'' wordt dus

onontvankelijk verklaard, terwijl een vordering door ,,A, B en C'' ontvankelijk

is(181). Deze gehechtheid aan een sacramentele formule werd reeds in 1947

terecht door VAN REEPINGHEN bestreden(182): wanneer er over de vennoot-

schap wordt gesproken, worden de gezamenlijke vennoten bedoeld en niet een

niet-bestaande rechtspersoon (zie hoger nr. 45). In deze geest stelde het Hof

van Cassatie in het ,,Cuivre-et-Zinc''-arrest dan ook terecht dat de vordering

ingesteld tegen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (FGTB) kon

begrepen worden als een vordering ingesteld tegen de leden van die vereni-

ging(183). Het argument dat de Raad put uit een gebrek aan rechtspersoonlijk-

heid overtuigt dus niet: de materieÈle verzoekers zijn immers de vennoten van

de vennootschap die allen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

53. Anderzijds lijkt de Raad van State op een ander punt dan weer meer

soepel dan de gewone hoven en rechtbanken, aangezien ook een vennoot in

eigen naam kan opkomen tegen een administratieve handeling die de ven-

nootschap benadeelt. In een arrest van 19 december 1997 werd zelfs een

verzoek in eigen naam, ingesteld door de vennoten van een architectenmaat-

schap, die op haar beurt vennoot was in een tijdelijke vennootschap, (wel-

iswaar aarzelend) principieel ontvankelijk geacht, terwijl het ging om een

betwisting van een architectuurwedstrijd waaraan de tijdelijke vennootschap

had deelgenomen(184). Alhoewel vreemd in het licht van de regels van het

vennootschapsrecht (zie hoger nr. 44), kan deze rechtspraak worden verde-

digd omdat het niet gaat om een vordering tot vergoeding van schade. Indien

dat wel het geval is, kan het immers niet dat een vennoot optreedt in eigen

naam omdat de schadevergoedingsvordering thuishoort in het vennoot-

schapsvermogen en niet in het vermogen van de vennoot. De Raad van State

wil niettemin een civielrechtelijke motivering geven voor zijn rechtspraak en

stelt in enkele arresten dat de vennoten van een tijdelijke vennootschap een

belang hebben bij de bestrijding van een gunningsopdracht waarvoor de

(180) R. v. St. nr. 50.584, 6 december 1994; R. v. St. nr. 49.037, 13 september 1994; R. v. St.

nr. 61.228, 29 augustus 1996; R. v. St. 21 februari 1995, nr. 51.712, T.B.P. 1995 (verkort), T.

Aann. 1997, 297 (samenvatting), noot; J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, in Raad

van State. Afdeling administratie, II, in Administratie rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure,

1996, p. 141, nr. 131.

(181) In dezelfde zin R. v. St. nr. 78.143, 14 januari 1999: een besluit van een minister in het

kader van het milieuvergunningsdecreet wordt vernietigd omdat het een beroep ontvankelijk

verklaart ingesteld door een actiecomiteÂ zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij alle leden van

dit actiecomiteÂ hebben ondertekend. De Raad stelde dat het beroep diende verworpen te

worden omdat ,,de medeondertekenaars van het beroepschrift niet in eigen naam zijn opge-

treden maar als deeluitmakend van dat actiecomiteÂ''.

(182) C. Van Reepinghen, noot onder Vred. Elsene 14 februari 1947, J.T. 1947, 331.

(183) Cass. 20 juni 1988, T.R.V. 1989, (540) 541, noot P. Callens en S. Stijns. Vgl. met het

zinloos formalisme in het zgn. eerste Lloyd's-arrest (Cass. 11 januari 1979, Pas. 1979, I, 534,

concl. J. Velu; Arr.Cass. 1978-79, I, 526).

(184) R. v. St., nr. 70.432, 19 december 1997. In casu werd het verzoek tot schorsing

uiteindelijk afgewezen omdat er geen moeilijk te herstellen nadeel was.
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vennootschap heeft gekandideerd, omdat het recht op schadeloosstelling

rechtstreeks in de individuele vermogens van de vennoten valt(185). De

titularissen van de vennootschapsrechten zijn echter weliswaar wel de ven-

noten, maar omwille van het onverdeelde karakter van deze rechten kunnen

ze enkel gezamenlijk, en niet individueel, worden uitgeoefend.

54. Nog problematischer wordt het indien een groepering zonder rechts-

persoonlijkheid d.m.v. een vertegenwoordiger voor de Raad van State wil

treden. Op grond van art. 2 Ger.W. zou kunnen worden verwacht dat, net

zoals voor de gewone hoven en rechtbanken, de gezamenlijke vennoten of

leden via een bevoegd vertegenwoordiger ook voor de Raad van State

kunnen treden. Niettemin is het vaste rechtspraak dat een verzoekschrift

ingediend door een vertegenwoordiger in rechte onontvankelijk is(186). De

Raad van State beroept zich hiervoor op art. 19 R.v.St.-Wet, dat stelt dat

verzoekers zich door een advocaat mogen laten vertegenwoordigen. A con-

trario wordt hieruit afgeleid dat vertegenwoordiging door een conventionele

vertegenwoordiger niet is toegelaten. Dit overtuigt niet. Ook voor de gewone

hoven en rechtbanken zijn de procesvertegenwoordigers limitatief opgesomd

in art. 728 Ger.W. Dit belet niet dat er d.m.v. een vertegenwoordiger in

rechte wordt opgetreden, omdat zo'n vertegenwoordiger zelf formele proces-

partij wordt en daarom dient te worden onderscheiden van een procesverte-

genwoordiger in de zin van art. 19 R.v.St.-Wet en art. 728 Ger.W., die enkel

bijstand verleent bij het stellen van proceshandelingen zonder zelf partij te

zijn(187). Ook uit art. 1 van de Procedure-regeling kan geen argument tegen

vertegenwoordiging in rechte worden gehaald(188). Dit artikel schrijft voor

dat het verzoek wordt ondertekend door de partij of haar advocaat. Hieruit

een verbod op conventionele vertegenwoordiging in rechte afleiden, miskent

dat de vertegenwoordiger zelf een (formele) procespartij is.

55. OPTREDEN VOOR DE RAAD VAN STATE. UITZONDERINGEN Ð De Raad van

State heeft enkele uitzonderingen aangebracht voor sommige groeperingen

zonder rechtspersoonlijkheid op haar algemeen verbod op vertegenwoordi-

ging in rechte. In deze gevallen kan de voorzitter (of een ander vertegen-

woordiger) wel een verzoek indienen in naam van de gezamenlijke leden die

een belang hebben bij het beroep. Het verbazingwekkende van deze uitzon-

deringen is dat de voorwaarden niet verwijzen naar de vorderingsbevoegd-

heid van de vertegenwoordiger maar naar de betrokkenheid van de materieÈle

(185) R.v.St. nr. 50584, 6 december 1994; R.v.St. nr. 33685 en nr. 33686, 19 december 1989;

Vgl. J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, in Raad van State. Afdeling administratie,

II, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, 142, voetnoot 725.

(186) Zie hierover K. Geens en J. Vananroye, ,,De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het

vennootschappelijk vermogen'', in Rechtspersonenrecht, p. 485, nr. 65.

(187) Zie K. Broeckx, ,,Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding'', R.W.

1994-95, p. 248, nr. 6.

(188) Art. 1 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechts-

pleging voor de afdeling administratie van de Raad van State.
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verzoeker (de gezamenlijke leden) bij de werking van de overheidsdienst of

naar haar representativiteit.

Een eerste reeks uitzonderingen betreft het optreden van representatieve

vakorganisaties op grond van bijzondere wetsbepalingen(189). Verder laat

de Raad van State uitzonderingen toe voor een vereniging ,,in de mate dat ze

door de overheid erkend is en bij de werking van de openbare dienst

betrokken is en dan nog in zoverre haar eigen belang als vereniging dit

betrokken zijn bij de werking van de overheid aangaat, zoals bijvoorbeeld ter

vrijwaring van haar erkende prerogatieven en bevoegdheden.''(190).

De criteria die de Raad van State gebruikt horen eerder thuis bij de controle

van het belang in hoofde van de groepering en hebben geen logische band

met de vraag naar de mogelijkheid van vertegenwoordiging in rechte. Het is

niet meteen duidelijk waarom de gezamenlijke leden van een groepering in

het algemeen niet kunnen optreden via een bevoegd vertegenwoordiger

indien hun belang door een bestuurshandeling wordt geschaad, terwijl in-

dividuele natuurlijke of rechtspersonen dat wel kunnen. Het lijkt ons niet

nodig bij het optreden voor de Raad van State groeperingen met en zonder

rechtspersoonlijkheid verschillend te behandelen, als ze beide een voldoende

belang hebben en geldig vertegenwoordigd zijn, hetzij door een beslissing

van het bevoegd orgaan, hetzij door het optreden van een bevoegde formele

procespartij.

56. OPTREDEN VOOR HET ARBITRAGEHOF Ð De situatie voor de rechtspleging

voor het Arbitragehof voor beroepen tot vernietiging of schorsing is erg

gelijkaardig met die voor de Raad van State. Ook het Arbitragehof beperkt

het optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid tot

aangelegenheden waarvoor zij wettelijk als afzonderlijke juridische entitei-

ten zijn erkend en voor gevallen waarbij de voorwaarden zelf van hun

betrokkenheid bij die werking in het geding zijn(191). Ook hier lijkt er geen

reden om niet alle groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid met een be-

lang via een bevoegd vertegenwoordiger tot de constitutionele rechter toe te

laten.

Het Arbitragehof zelf verwijst naar art. 2, 2
o
Bijzondere Wet Arbitrage-

hof(192). Dit artikel stelt dat, naast de publiekrechtelijke entiteiten met een

(189) Zie J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, in Raad van State. Afdeling admini-

stratie, II, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, p. 143-144, nr. 133-

135.

(190) J. Baert en G. Debersaques,Ontvankelijkheid, in Raad van State. Afdeling administratie,

II, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, , p. 145, nr. 136.

(191) Zie o.a. Arbitragehof nr. 15/95 9 februari 1995, B.S. 9 maart 1995; A.A. 1995, 265;

Arbitragehof nr. 54/95 4 juli 1995, B.S. 24 augustus 1995, A.A. 1995, 795; Arbitragehof nr. 58/

95 12 juli 1995, B.S. 31 augustus 1995; A.J.T. 1995-96, 193, noot J. Clement en M. Van De

Putte; A.A. 1995, 859; Arbitragehof nr. 41/96 27 juni 1996, B.S. 17 juli 1996; A.A. 1996, 529;

Arbitragehof nr. 79/96 18 december 1996, B.S. 10 januari 1997; A.A. 1996, 1035.

(192) Zie R. Moerenhout, ,,Bijz. W. 6 jan. 1989 art. 2'', in Publiek Procesrecht. Artikels-

gewijze commentaar, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 20, nr. 49.

151



ius standi, een beroep kan worden ingesteld door ,,iedere natuurlijke persoon

of rechtspersoon die doet blijken van een belang''. Dit hoeft echter geen

bezwaar te zijn voor het optreden van groeperingen zonder rechtspersoon-

lijkheid: zij dienen immers begrepen te worden als een verzameling van

natuurlijke of rechtspersonen.

57. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid voor de gewone

hoven en rechtbanken optreedt via een bevoegd vertegenwoordiger, kan er

door de betrokken rechtbank op verzoek van de groepering zonder verdere

problemen een prejudicieÈle vraag worden gesteld aan het Arbitragehof

volgens de gewone regels en kan de vertegenwoordiger voor het Arbitrage-

hof de procedure verder zetten(193).

HOOFDSTUK V

HET EINDE VAN DE ,,ONREGELMATIGE VENNOOTSCHAP

ONDER FIRMA''

58. DE ,,ONREGELMATIGE V.O.F.'' AFGESCHAFT Ð VoÂoÂr de Wet van 13 april

1995 verkreeg elke openbare, duurzame en commercieÈle vennootschap auto-

matisch rechtspersoonlijkheid(194). Indien deze vennootschap niet regel-

matig de vorm van een handelsvennootschap had aangenomen, werd ze

gekwalificeerd als een V.O.F. De rechtsvorderingen van zo'n onregelmatige

V.O.F. waren onontvankelijk (art. 11 Venn.W.)(195). Deze bepaling was wel

niet van openbare orde (zie verder nr. 92)(196). Indien de vennootschap

zonder akte werd opgericht, kon ze zelfs nietig worden verklaard (art. 4

Venn.W.). Deze nietigheid kon worden geregulariseerd in de loop van het

geding(197).

Onder het huidige recht wordt de rechtspersoonlijkheid pas verworven vanaf

de neerlegging ter griffie van (een uittreksel uit) de oprichtingsakte (art. 2

W.Venn.; art. 2 Venn.W.). Een openbare, duurzame, commercieÈle vennoot-

schap die niet de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid heeft

aangenomen, is sinds 1995 een maatschap. In deze commercieÈle maatschap

zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijkheid voor de vennootschapsschul-

(193) Zie b.v. Arbitragehof nr. 34/91 21 november 1991, B.S. 19 december 1991; A.A. 1991,

371. Zie anders L. Veny en F. Vandendriessche, ,,Het optreden in rechte van publiekrechtelijke

rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid voor de Raad van State en het

Arbitragehof: een capita selecta'', in Rechtspersonenrecht, p. 211, nr. 45.

(194) Vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 965-969, nr. 32-36 en p. 978-980, nr. 47-50.

(195) Vred. Wolvertem 24 februari 1994, R.W. 1994-95, 1413.

(196) Cass. 20 januari 1994, Arr.Cass. 1994, 84; Pas. 1994, I, 82; T.B.H. 1994, 1009; P&B

1994, 89; R.W. 1994-95 (verkort), 371; Rev.prat.soc. 1994, 407, noot I. Corbisier.

(197) Zie overige Overzichten, T.P.R. 1993, p. 969, nr. 36; T.P.R. 1986, p. 883, nr. 28; T.P.R.

1978, p. 715, nr. 43.
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den (art. 52 W.Venn.; art. 1863 B.W.). De commercieÈle maatschap is niet

zozeer een sanctie voor het niet voldoen aan de publiciteitsvoorschriften door

feitelijke vennootschappen; de wetgever wilde ook een nieuwe volwaardige

samenwerkingsvorm creeÈren waarvoor partijen bewust kunnen opteren.

Het Hof van Beroep te Brussel verklaarde in een arrest van 19 februari 1997

een vordering gericht tegen een V.O.F. die haar akte niet had neergelegd dan

ook onontvankelijk, aangezien er wegens de afwezigheid van een neerleg-

ging geen sprake kon zijn van een V.O.F.(198). De vordering tegen de

individuele vennoten werd wel ontvankelijk verklaard, aangezien ze als

vennoten in een commercieÈle maatschap onbeperkt en hoofdelijk aansprake-

lijk zijn voor de vennootschapsschulden. Hieruit mag echter niet worden

afgeleid dat in het algemeen enkel nog de vennoten ut singuli kunnen worden

gedagvaard, en niet langer ook de feitelijke vennootschap zelf(199). Het

arrest zegt enkel dat de feitelijke vennootschap een maatschap en geen

V.O.F. is. Deze maatschap, begrepen als de gezamenlijke maten, kan wel

worden gedagvaard, eventueel door een vertegenwoordiger (b.v. zaakvoer-

der) te dagvaarden met identificatie van de gezamenlijke maten door de

loutere vennootschapsnaam (zie hoger nr. 47). Dit kan aangewezen zijn om

proceseconomische redenen en, vooral, op deze manier kan de vennoot-

schapsschuldeiser een uitvoerbare titel verkrijgen op de gezamenlijke maten.

Hierdoor verkrijgt hij t.a.v. de onverdeelde goederen van de maatschap

ruimere verhaalsrechten dan een louter persoonlijke schuldeiser(200). Wel

een verschil met vroeger is dat het niet langer nodig is dat de feitelijke

vennootschap ten laatste samen met de vennoten zelf wordt gedag-

vaard(201), aangezien er voor de maatschap geen regel bestaat zoals

art. 203 W.Venn. (art. 189 Venn.W.).

59. WERKING IN DE TIJD Ð Interessant is de (impliciete) uitspraak van het

Hof van Beroep in het besproken arrest over het temporeel toepassingsgebied

van de Wet van 13 april 1995. Het Hof past de nieuwe regels inzake de

commercieÈle maatschap toe op het geval, ook al blijkt uit de feiten dat de

vennootschap reeds voÂoÂr de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet

(1 juli 1996) was ontstaan(202). Het Hof neemt dus niet aan dat de rechts-

persoonlijkheid, verworven onder het oude recht, ook behouden blijft na de

(198) Brussel 19 februari 1997, A.J.T. 1997-98, (55) 57, noot M. Dalle.

(199) Zie anders M. Dalle, ,,De commercieÈle maatschappij'', noot onder Brussel 19 februari

1997, A.J.T. 1997-98, p. 58, nr. 6; F. Petillion, ,,Procedures met een onregelmatige V.O.F. of

haar vennoten als tegenpartij: implicaties voÂoÂr en naÂ het van kracht worden van de Wet van

13 april 1995'', noot onder Gent 16 november 1994, A.J.T. 1994-95, 537.

(200) J. Vananroye, ,,Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de maat-

schap'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 287, nr. 104.

(201) Gent 16 november 1994, T.R.V. 1995, (58) 60, noot; A.J.T. 1994-95, 535, noot F.

Petillion; Zie ook Bergen 15 mei 1990, J.T. 1991, 391 waar de rechter deze bepaling niet

toepaste omdat ze niet door de vennootschap of de vennoten werd ingeroepen.

(202) Brussel 19 februari 1997, A.J.T. 1997-98, (55) 56, noot M. Dalle. Zie in dezelfde zin ook

Kh. Bergen 17 november 1997, Rev.prat.soc. 1998, 296.
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inwerkingtreding van de Wet van 13 april 1995. Alhoewel het dogmatisch

bevreemdt dat de rechtspersoonlijkheid plots verdwijnt, is deze stellingname

verdedigbaar. Vergeleken met de commercieÈle maatschap is de leer van de

,,onregelmatige V.O.F.'' gestript tot zijn essentie niets anders dan een

procedureregel: aan een vormelijk verzuim wordt een onontvankelijkheids-

sanctie verbonden. De regel hiervoor is, overeenkomstig het gemeen recht,

de onmiddellijke toepassing van de nieuwe regel(203). Ook als we de

onontvankelijkheid kwalificeren als een vorm van handelingsonbekwaam-

heid, blijft de oplossing dezelfde. Bij de tegenpartij van de feitelijke vennoot-

schap kan er overigens geen sprake zijn van een ,,verworven recht'' of een

rechtmatig vertrouwen dat hij de onontvankelijkheid kon inroepen. Het

leerstuk van de ,,onregelmatige V.O.F.'' liet immers toe dat de toestand

geregulariseerd werd om daarna op ontvankelijke wijze een vordering in te

stellen(204). Het doel van de onontvankelijkheidssanctie was immers niet

zozeer het herstel van een nadeel dat de tegenpartij geleden had; wel was het

een civiele straf die enkel tot doel had in het algemeen belang de publici-

teitsregels voor vennootschappen af te dwingen(205). Andere aspecten van

de leer van de ,,onregelmatige V.O.F.'' die wel tot doel hadden de tegenpartij

te beschermen, zoals de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten en de

verhaalsvoorrang van vennootschapsschuldeisers op vennootschapsgoede-

ren, blijven onveranderd door de Wet van 13 april 1995. De nieuwe wet

toepassen op vennootschappen die reeds vroeger zijn ontstaan, berooft

derden dus niet van waarborgen waarop ze konden vertrouwen. Indien echter

een vordering voÂoÂr de inwerkingtreding van de nieuwe wet werd ingesteld

door een ,,onregelmatige vennootschap'', dan kan wel worden aangenomen

dat de nieuwe regels de procesrechtelijke exceptie aan de tegenpartij niet

ontnemen(206). In ieder geval is in het Wetboek van Vennootschappen de

onontvankelijkheidssanctie van art. 11 Venn.W. niet meer hernomen voor

binnenlandse vennootschappen (zie art. 58 W.Venn.).

60. PROCESSUELE GEVOLGEN. HANDELSREGISTERVERPLICHTINGEN Ð Twee

sancties die de tegenpartij van een feitelijke vennootschap in het geding

kon inroepen vallen dus weg: de nietigheid van de duurzame, openbare en

commercieÈle vennootschap die zonder akte is opgericht en de onontvanke-

lijkheid van rechtsvorderingen van zo'n vennootschap indien ze geen uit-

treksel uit de akte heeft neergelegd. Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid

impliceert anderzijds niet dat de rechten van de vennootschap niet kunnen

worden afgedwongen. De gezamenlijke vennoten kunnen immers zelf,

(203) P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, in A.P.R., Antwerpen, Story, 1999, p. 73,

nr. 110.

(204) Vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 978, nr. 47.

(205) Zie J. Vananroye, ,,Over stille en openbare maatschappen'', T.P.R. 1999, p. 1507, nr. 45.

(206) Zie P. Roubier, Le droit transitoire, Parijs, Dalloz, 1960, p. 549, nr. 102 en G. Closset-

Marchal, L'application dans le temps des lois de droit judiciaire priveÂ, Brussel, Bruylant, 1983,

p. 187, nr. 223.

154



eventueel via een vertegenwoordiger, de vorderingen van de vennootschap

instellen (zie hoger nr. 46). Dit was onder het regime van de ,,onregelmatige

V.O.F.'' niet mogelijk.

61.Wel moet rekening worden gehouden met de procesrechtelijke excepties

die voortvloeien uit de handelsregisterwetgeving (art. 41-42 Handelsregis-

terwet en art. 43, 2
o
Ger.W.). Deze kunnen voor feitelijke vennootschappen

die toegang tot de rechter zoeken, horden opwerpen die vaak zelfs onover-

komelijker zijn dan die van de leer van de ,,onregelmatige V.O.F.''. Het is

echter onduidelijk hoe een commercieÈle maatschap kan worden ingepast in

het systeem van het handelsregister. Art. 4 Handelsregisterwet lijkt op het

eerste gezicht geen ruimte te laten voor een inschrijving van een commerci-

eÈle maatschap onder de vennootschapsnaam, omdat het spreekt over natuur-

lijke of rechtspersonen. De inschrijvingsverplichting valt dan op de maten.

Deze oplossing botst echter ook op bezwaren.

Vooreerst is het niet evident dat alle vennoten in een commercieÈle maatschap

ook zelf handelaar zijn. Alhoewel de activiteit van een (openbare) maatschap

aan de vennoten wordt toegerekend, betekent dit niet noodzakelijk dat alle

vennoten in een commercieÈle maatschap hierdoor handelaar worden in de zin

van art. 1 W.Kh(207). Hiervoor is immers vereist dat ze hun gewoon of

aanvullend beroep maken van het stellen van daden van koophandel. Met

name bij vennootschappen met een tijdelijk karakter zal dit niet altijd het geval

zijn. Toch heeft ook een ,,eendagsvennootschap'' een commercieel karakter

indien haar doel bestaat in het stellen van daden van koophandel (zie hoger

nr. 37). Een andere optie zou zijn om het criterium van art. 1 W.Kh. aan de

kant te schuiven en het deelgenoot zijn in een openbare commercieÈle vennoot-

schap als een zelfstandige grond voor het handelaarschap te beschouwen. Dit

is wat de rechtspraak van oudsher aanneemt voor de V.O.F., zonder duidelijke

wettelijke grond (zie verder nr. 159)(208). Wel worden de vennoten van een

V.O.F. expliciet vrijgesteld van een inschrijving in het handelsregister voor de

activiteiten van de vennootschap (art. 5 Handelsregisterwet).

Een tweede probleem betreft de mate waarin uit de inschrijving van de

vennoot moet blijken dat hij vennoot is in een commercieÈle maatschap. Een

absolute verplichting in die zin kan in ieder geval niet worden aangenomen.

De maatschap kan b.v. slechts bijkomstig of louter ondersteunend zijn voor

de handelsactiviteiten van de handelaar-vennoot. Anders is het misschien

indien de onderneming in zijn geheel in maatschapsverband wordt gevoerd.

De zaakvoerder van de maatschap kan eventueel beschouwd worden als een

lasthebber die namens een eigenaar een handelsfonds exploiteert in de zin

van art. 12 Handelsregisterwet, wat o.a. de verplichting meebrengt om ,,een

nauwkeurige beschrijving van zijn macht'' op te geven.

(207) T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 67, nr. 1238.

(208) Cass. 15 december 1938, Pas. 1938, I, 383; J.Comm.Br. 1939, 153, noot R. Piret; B.J.

1939, 85, noot L.S.
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Een derde probleem betreft niet zozeer de inschrijving zelf, maar wel de

praktische moeilijkheid om de bijkomende verplichtingen van de handels-

registerwetgeving na te leven. Zeker bij grotere maatschappen zal het on-

werkbaar zijn om telkens de handelsregisternummers van alle maten te

vermelden op de akten, facturen, brieven, gebouwen, vervoermiddelen

enz. van de maatschap (art. 39 Handelsregisterwet). De verplichting om

het handelsregisternummer van elke vennoot te vermelden in procesakten

is dan weer moeilijk te verzoenen met de regel dat, onder bepaalde voor-

waarden, de gezamenlijke maten d.m.v. de vennootschapsnaam in rechte

kunnen worden geõÈdentificeerd (zie hoger nr. 47). We willen er daarom voor

pleiten dat reeds onder het huidige recht de gezamenlijke maten zich zouden

kunnen inschrijven in het handelsregister onder de vennootschapsnaam. Bij

gebreke van een vrijstelling in de zin van art. 5 Handelsregisterwet zou zo'n

collectieve inschrijving de maten niet ontslaan van een individuele inschrij-

ving. Wel zou dit hen toelaten bij het optreden van de maatschap in en buiten

rechte enkel gebruik te maken van het handelsregisternummer van de

maatschap. Dat de inschrijving is voorbehouden aan natuurlijke en rechts-

personen hoeft hiertegen geen bezwaar te zijn. De inschrijving betreft

immers de vennootschap begrepen als de gezamenlijke maten, die allen

rechtspersonen of natuurlijke personen zullen zijn. In ieder geval is het

duidelijk dat een wettelijk ingrijpen noodzakelijk is om de commercieÈle

maatschap bevredigend in te passen in de handelsregisterwetgeving(209).

62. Concreet betekent dit alles dat onder het huidige recht voor de openbare,

duurzame, commercieÈle feitelijke vennootschap er enkel nog een zwaar

procedureel probleem zal zijn indien de maten niet zijn ingeschreven voor

de activiteiten die de vennootschap voert. Indien een vennoot helemaal niet

is ingeschreven, kan de rechter de vordering ambtshalve onontvankelijk

verklaren (art. 41 Handelsregisterwet). Het openbare orde-karakter van deze

sanctie, anders dan die van art. 11 Venn.W., maakt het des te schrijnender dat

er geen duidelijkheid bestaat omtrent de handelsregisterverplichtingen. In-

dien een vennoot wel ingeschreven is, maar niet voor de activiteit die de

vennootschap uitoefent, dan wordt de onontvankelijkheid gedekt indien zij

niet in limine litis wordt opgeworpen door de tegenpartij (art. 42 Handels-

registerwet). Indien de handelsregisternummers niet worden vermeld in het

gedinginleidend exploot, maar de vennoten zijn wel ingeschreven, dan

kunnen de vennoten hun inschrijving nog verantwoorden binnen een door

de rechtbank gestelde termijn (art. 41 Handelsregisterwet).

Ook art. 43, 2
o
Ger.W. vereist dat het handelsregisternummer van alle maten

in alle exploten van betekening wordt opgenomen. Dit artikel zal meestal

geen grote problemen stellen omdat er zelden van de voor nietigheid vereiste

(209) Zie ook J. Vananroye, ,,Over stille en openbare maatschappen'', T.P.R. 1999, p. 1510,

nr. 49.
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belangenschade sprake zal zijn (zie ook hoger nr. 47 over de vereiste om de

naam van elke maat te vermelden).

In ieder geval niet goed te keuren is een vonnis van de Rechtbank van

Koophandel te Veurne dat omwille van het verzuim van een inschrijving in

het handelsregister van een feitelijke vennootschap (toen nog een onregel-

matige V.O.F.) en haar vennoten, weigerde rechtsgevolgen toe te kennen aan

de vennootschapsovereenkomst(210). De redenering luidde dat, aangezien

het verboden is om handel te drijven zonder een inschrijving in het handels-

register, de vennootschap een ongeoorloofde oorzaak had en zelfs in strijd

was met de openbare orde. Dit grof verbintenisrechtelijk geschut is hier

misplaatst, te meer aangezien de handelsregisterwetgeving een aangepast

systeem van strafrechtelijke en burgerlijke sancties heeft. Niet het handel

voeren op zich is ongeoorloofd, wel het verzuim een inschrijving te nemen.

De band tussen de vennootschapsovereenkomst en de ongeoorloofde situatie

is niet voldoende nauw om tot de nietigheid van de vennootschap te beslui-

ten(211). De vennootschapsovereenkomst veroorzaakt of handhaaft immers

niet het verzuim een inschrijving in het handelsregister te nemen(212).

63. VORDERINGVANEENVENNOOT IN EIGENNAAMÐOnder het recht van voÂoÂr

1995 was een vordering van de vennoten van een feitelijke vennootschap

voor (hun deel van) een schuldvordering van de vennootschap onontvanke-

lijk(213). Deze vordering viel immers in het vermogen van de vennootschap

die daarom het monopolie had om hiervoor in rechte te treden, maar dat niet

kon doen omdat ze een onregelmatige V.O.F. was. Bovendien geldt in het al-

gemeen dat een vennoot geen eigen schadevergoedingsaanspraak heeft voor

de waardevermindering van zijn deelneming ten gevolge van schade die de

vennootschap lijdt(214). Dat de feitelijke vennootschap onder het huidig recht

als maatschap wordt gekwalificeerd, verandert op dit vlak niets (zie hoger

nr. 44). De vordering van de vennootschap behoort weliswaar niet langer toe

aan een rechtspersoon en behoort de gezamenlijke vennoten in onverdeeld-

heid toe. De algemene regel voor onverdeeldheden is echter dat de deelge-

noten niet kunnen beschikken over de gemeenschappelijke goederen, ook niet

voor hun aandeel (art. 577-2, § 6 B.W.), zodat het regime van de onverdeeld-

heid hetzelfde resultaat bereikt als dat van de rechtspersoonlijkheid.

(210) Kh. Veurne 9 maart 1994, T.R.V. 1995, 203, noot X., ,,Exit onregelmatige V.O.F.''. Zie

ook hoger nr. 2.

(211) Zie I. Claeys, ,,Geen bouwvergunning, verlies van eÂlke rechtsbescherming?'', T.B.H.

1999, p. 842, nr. 6.

(212) Zie het criterium van Cass. 8 april 1999, T.B.H. 1999, (855) 856.

(213) Gent 16 november 1994, T.R.V. 1995, 58, noot; A.J.T. 1994-95, 535, noot F. Petillion;

Gent 22 juni 1994, T.R.V. 1994, 529; Gent 30 maart 1994, R.W. 1994-95, 920; Bergen

17 september 1993, J.T. 1994, 127; Vred. Wolvertem 24 februari 1994, R.W. 1994-95,

1413. Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 978-979, nr. 48.

(214) J. Vananroye, ,,Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het

vennootschapsvermogen'', in Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief,

Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 239-240, nr. 6.
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64. DE ONREGELMATIGE V.Z.W. Ð De leer van de ,,onregelmatige V.O.F.''

werd ook gebruikt als sanctie voor leden en/of bestuurders van een V.Z.W.

die de wettelijke specialiteit van deze vorm (art. 1 V.ZW.-Wet) niet respec-

teerden(215). Het ,,ontdekken'' van een V.O.F. naast een V.Z.W. is niet

langer mogelijk omdat er geen neerlegging is gebeurd in de zin van art. 2

W.Venn. (art. 2 Venn.W.)(216). Uiteraard kan er wel een commercieÈle

maatschap worden aangenomen tussen bestuurders en/of leden van de

V.Z.W. Hiervoor is het zeker niet voldoende dat de wettelijke specialiteit

niet wordt gerespecteerd (evenmin als dat het geval was voÂoÂr 1995); alle

constitutieve elementen van een vennootschap dienen immers aanwezig te

zijn. Hierin verschilt de commercieÈle maatschap overigens niet van het

afgevoerde leerstuk van de ,,onregelmatige V.O.F.''. Zo is het o.a. vereist

dat er sprake dient te zijn van een winstoogmerk. Indien er een commercieÈle

maatschap wordt ,,ontdekt'', is het gevolg hiervan dat de maten, net zoals

voÂoÂr de Wet van 13 april 1995, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de

schulden van de maatschap. Wel een verschil met de ,,onregelmatige

V.O.F.'' is dat de commercieÈle maatschap op zich volgens de heersende

mening niet failliet verklaard kan worden. Ongelukkig is dit niet. De indruk

heerst dat onder het oude recht de ,,onregelmatige V.O.F.'' reeds werd failliet

verklaard indien de V.Z.W. had opgehouden te betalen en indien haar krediet

aan het wankelen was. Voor de faillietverklaring van een (al dan niet regel-

matige) V.O.F. is het nochtans ook vereist dat alle vennoten individueel aan

de faillissementsvoorwaarden voldoen (zie verder 159). Het nieuwe recht

dwingt hiermee procedureel de rechter tot een verfijnder onderzoek door de

(soms te) snelle weg van de faillietverklaring van de vennootschap zelf

onmogelijk te maken, al moet worden benadrukt dat er wat de grond betreft

weinig is veranderd.

De bovenstaande vraag mag niet worden verward met de vraag of de V.Z.W.

als V.Z.W. kan worden failliet verklaard. Zowel onder het regime van de

oude Faillissementswet van 18 april 1851 als onder dat van de nieuwe

Faillissementswet van 8 augustus 1997 kan enkel de ,,koopman'' zich in

staat van faillissement bevinden. Nu de al dan niet handelsrechtelijke aard

van een rechtspersoon wordt bepaald aan de hand van haar statutaire doel-

omschrijving (zie verder nr. 65) en een geldige V.Z.W. zich, gelet op haar

wettelijk bepaalde specialiteit (art. 1 V.Z.W.-wet), statutair geen (hoofd-

zakelijke) handelsdaden kan veroorloven(217), is het uitgesloten dat zij

failliet wordt verklaard(218).

(215) Vred. Oostende 23 november 1993, T.R.V. 1994, 361; R.W. 1994-95, 648, noot Ph.

Ernst; vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 966-969, nr. 33-35.

(216) Kh. Bergen 17 november 1997, Rev.prat.soc. 1998, 296 (hervormd door Bergen 5 mei

1998, Rev.prat.soc. 1998, 287).

(217) M. Denef, ,,Over VZW's, volkstoerisme en handelsactiviteiten met of zonder winst-

oogmerk'', noot onder Cass. 3 oktober 1996, T.R.V. 1997, p. 221-223, nr. 7-10 en referenties

aldaar.

(218) J. Ronse, ,,Kan een VZW failliet verklaard worden?'', in Liber Amicorum F. Dumon,

Antwerpen, Kluwer, 1983, 236.
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HOOFDSTUK VI

VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID.

ALGEMENE REGELS

AFDELING 1

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN EN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN

65. STATUTAIR DOEL Ð Reeds lang wordt aangenomen dat de kwalificatie

als handelsvennootschap uitsluitend wordt toegekend op basis van de statu-

taire doelomschrijving en dus niet op basis van de werkelijk gevoerde

bedrijvigheid of de gekozen vennootschapsvorm(219) (voor vennootschap-

pen zonder rechtspersoonlijkheid, zie verder nr. 36-37). Was dit in het

oorspronkelijke art. 1 Venn.W. van voÂoÂr de wijziging bij Wet van 13 april

1995 niet geheel uit de letter van de wettekst af te leiden, sinds de gezegde

wetswijziging bestaat er weinig discussie over(220). Art. 3, § 2W.Venn. stelt

het nog duidelijker: ,,De burgerlijke of handelsaard van een vennootschap

wordt bepaald door haar doel''. Een B.V.B.A. die als statutair doel alle taken

verbonden aan de functie van bedrijfsrevisor heeft, is een burgerlijke ven-

nootschap met handelsvorm(221), terwijl een B.V.B.A. met als statutair doel

de levering van toestellen, materieÈle diensten en technische prestaties aan

geneesheren een handelsvennootschap is(222) (art. 3 W.Venn.; art. 1

Venn.W.). In weerwil van dit beginsel aanvaardde de Rechtbank van

Koophandel te Brussel het faillissement op bekentenis van een N.V. met

als statutaire doelomschrijving ,,het beheer, de exploitatie en de verhuur van

onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, meer algemeen alle onroerende

verrichtingen, met uitsluiting van deze van verkoop van goederen (...)''. Na

de vaststelling dat immobilieÈnvennootschappen slechts handelaar zijn wan-

neer hun maatschappelijk doel bestaat uit de aankoop van onroerende

goederen met het oog op de verkoop ervan, heeft dezelfde Rechtbank het

faillissement op 29 juni 1995 ingetrokken(223). De Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brugge was daarentegen in een vonnis van 1 december 1995 van

oordeel dat het beheer van onroerende goederen een objectieve daad van

(219) Voor recente bijdragen, raadpleeg: A. Benoit-Moury, ,,La commercialiteÂ des personnes

physiques et des personnes morales'', in La faillite et le concordat en droit positif belge apreÁs

la reÂforme de 1997, Luik, Ed. Collection Scientifique de la FaculteÂ de Droit de LieÁge, 1998,

(p. 69), p. 96, nr. 37; H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch, Faillissement en gerechtelijk

akkoord, Diegem, Kluwer, 1998, 476; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, I, 237. Zie ook

referenties B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Ma-

klu, 1997, 99, voetnoot 306.

(220) K. Geens, ,,De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voÂoÂr de

eeuwwende'', in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, (p. 13), p. 48,

nr. 51; K. Geens, ,,De VZW in haar afbakening tegenover andere rechtsvormen'', in 75 Jaar

Belgisch VZW-recht, Gent, Mys & Breesch, 1996, (p. 65), p. 78, nr. 26.

(221) Kort Ged. Rb. Doornik 27 juni 1997, Rev.prat.soc. 1998, 122.

(222) Kort Ged. Kh. Brussel 9 mei 1995, J.L.M.B. 1995, 1390.

(223) Kh. Brussel 29 juni 1995, Snelberichten handelsrecht 1995, 157-158.
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koophandel uitmaakt en dat de zgn. patrimoniumvennootschap die dit beheer

in haar statutaire doelomschrijving vermeldt een handelsvennootschap is

,,omdat genoemde activiteit precies in vennootschap wordt uitgeoefend als

doel op zich''(224). Naast het feit dat deze laatste overweging impertinent is

ter bepaling van de aard van de vennootschap, dient opgemerkt dat het

loutere beheer van roerende en onroerende goederen niet onder de objectieve

daden van koophandel, opgesomd in de artt. 2 en 3 W.Kh., valt(225) (zie

verder nr. 68).

66. De rechtsvorm van de vennootschap wordt zoals gezegd niet in overwe-

ging genomen, ook burgerlijke vennootschappen kunnen opteren voor ,,de

rechtsvorm van een handelsvennootschap''(226) zonder hun burgerlijke aard

te verliezen (art. 3 W.Venn.; art. 1 Venn.W.). De stelling van eÂeÂn van de

gedingpartijen in een zaak voor het Hof van Beroep te Luik dat iedere niet-

commercieÈle activiteit, in casu landbouwactiviteit, opgenomen in het statu-

tair doel van een handelsvennootschap naar de vorm noodzakelijkerwijze

commercieel wordt, miskent dit gegeven. Het is de aard van de statutaire

activiteit die de aard van de vennootschap bepaalt en niet de rechtsvorm van

handelsvennootschap(227).

Evenmin speelt de hoedanigheid van de vennoten een rol. Zo stelde het Hof

van Cassatie n.a.v. de kwalificatie van een onderlinge verzekeringsvereni-

ging uitdrukkelijk dat de omstandigheid dat de vennoten van een onderlinge

verzekeringsvereniging kooplieden zijn en de door de vereniging verrichte

verzekeringen betrekking hebben op hun handel, geen afbreuk doet aan het

feit dat de vereniging zelf geen daden van koophandel tot doel heeft(228).

67. De feitelijke bedrijvigheid speelt dus geen rol bij de kwalificatie als

handels- of burgerlijke vennootschap, althans niet in beginsel. Uitzonderlijk

komen de werkelijk gevoerde activiteiten er bij vennootschappen met rechts-

persoonlijkheid wel aan te pas, in de eerste plaats wanneer er twijfel bestaat

over de interpretatie van de statutaire doelomschrijving(229), die enkelvou-

dig dan wel complex of gemengd kan zijn. (zie verder nr. 68). Maar ook voor

N.V. en B.V.B.A. werd reeds de vraag gesteld of een louter statutair

georieÈnteerde aanpak nog gerechtvaardigd is (zie verder nr. 69-70).

(224) Rb. Brugge 1 december 1995, T.Not. 1996, 299, noot J. Verstappen.

(225) J. Verstappen, ,,Patrimoniumvennootschap: burgerlijke of handelsdoel'', noot onder Rb.

Brugge 1 december 1995, T.Not. 1996, 300.

(226) Overeenkomstig art. 1 Venn.W.; art. 3 W.Venn. spreekt ook van ,,burgerlijke vennoot-

schappen met handelsvorm''.

(227) Luik 2 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 871.

(228) Cass. 9 januari 1996, Arr.Cass. 1996, I, 35; R.W. 1996-1997, 269.

(229) M. Coipel, ,,Dispositions communes'', p. 59, nr. 15; J. Ronse, Algemeen deel, 53; V.

Simonart en T. Tilquin, TraiteÂ, I, 241.
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68. AANVULLEND OF ONDERGESCHIKT Ð Het is perfect geldig een vennoot-

schap op te richten met een statutair doel dat burgerlijke en commercieÈle

activiteiten combineert(230). Wanneer de statutaire doelomschrijving tege-

lijkertijd aan burgerlijke en commercieÈle activiteiten refereert, dient nage-

gaan hoe deze activiteiten zich in het kader van zulk gemengd of complex

doel(231) t.o.v. mekaar verhouden. Is eÂeÂn van beide activiteiten duidelijk

,,ondergeschikt'' t.a.v. de andere ,,hoofdactiviteit'' (m.a.w. bevordert of

ondersteunt eÂeÂn van beide activiteiten de andere), dan wordt de aard van

de vennootschap hierdoor niet beõÈnvloed en is enkel de ,,hoofdactiviteit''

terzake doorslaggevend(232). Activiteiten die daarentegen ,,aanvullend''

t.o.v. elkaar worden verricht zonder dat eÂeÂn van beide als hoofdactiviteit

kan bestempeld worden, verlenen op grond van art. 1W.Kh. noodzakelijk het

handelskarakter aan de vennootschap. Ter bepaling van de aanvullende of

ondergeschikte verhouding bij gemengde activiteiten, geldt in de eerste

plaats het statutair doel(233). In geval van twijfel geldt echter ook hier dat

de ware proportie dient achterhaald door een analyse van de feiten.

Ter illustratie van de eerste variant van het gemengd doel, kan melding

gemaakt worden van een vonnis van 14 maart 1995 van de Rechtbank van

Koophandel te Charleroi(234). Het betrof een vennootschap met als doel de

exploitatie van steenkoolmijnen alsook de verkoop en handel van steenkool

en de productie en verkoop van cokes-kolen. De ontginningsactiviteiten

vormden in casu de essentieÈle activiteit van de vennootschap, terwijl de

andere activiteiten duidelijk ondergeschikt waren aan de extractiebedrijvig-

heid. Aangezien de steenkoolwinning niet voorkomt in de lijst van de daden

van koophandel is zij, en bijgevolg ook de vennootschap in het kader waar-

van ze wordt uitgeoefend, burgerlijk van aard. Dit wordt overigens uitdruk-

kelijk bevestigd door art. 212 Venn.W. (opgeheven in W.Venn.).

Als voorbeeld van de dominantie van de commercieÈle aanvullende activiteit,

kan de hoger vermelde zaak van de patrimoniumvennootschap worden

aangehaald. In casu volstond het voor de Rechtbank dat de vennootschap

zich het loutere beheer van roerende en onroerende goederen tot doel stelde

om de vennootschap te duiden als handelsrechtelijk van aard; ten onrechte zo

bleek (zie hoger nr. 65). Er werden in het statutair doel echter nog andere

activiteiten vermeld, waaronder de aan- en verkoop van onroerende goede-

(230) Luik 2 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 872.

(231) Over het gebruik van deze term en de verschillende inhoud zie o.m. M. Coipel,

,,Dispositions communes'', p. 59, nr. 13; J. Ronse, Algemeen deel, 54; T. Tilquin en V.

Simonart, TraiteÂ, I, 253-255; J. Van Ryn en J. Heenen, Principes, I, 1978, p. 341, nr. 355.

(232) A. Benoit-Moury, ,,La commercialiteÂ des personnes physiques et des personnes mora-

les'', in La faillite et le concordat en droit positif belge apreÁs la reÂforme de 1997, Luik, Ed.

Collection Scientifique de la FaculteÂ de Droit de LieÁge, 1998, p. 100, nr. 41; M. Coipel,

,,Dispositions communes'', p. 59, nr. 13; J. Ronse, Algemeen deel, 54; T. Tilquin en V.

Simonart, TraiteÂ, I, p. 253, nr. 307-309.

(233) J. Ronse, ,,Kan een VZW failliet verklaard worden?'', in Liber Amicorum F. Dumon,

Antwerpen, Kluwer, 1983, (219), 232.

(234) Kh. Charleroi 14 maart 1995, J.L.M.B. 1996, 878.
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ren, het aangaan en toestaan van leningen, het doen van beleggingen en

investeringen. Al deze activiteiten zijn te kwalificeren als daden van koop-

handel (aankoop van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop

en zakenkantoor, art. 2 W.Kh.) en werden aanvullend verricht(235). De

kwalificatie als handelsvennootschap was dus gerechtvaardigd op basis

van de vaststelling dat de statutair vermelde handelsactiviteiten aanvullend

werden verricht, maar niet op basis van de vaststelling dat het een commer-

cieÈle hoofdactiviteit betrof.

69. DOELOVERSCHRIJDENDE HANDELINGEN Ð In het licht van het leerstuk

omtrent de doeloverschrijdende handelingen kan men de vraag stellen of de

louter statutair georieÈnteerde kwalificatie nog wel gerechtvaardigd is. Aan-

gezien doeloverschrijdende handelingen worden toegerekend aan N.V.

(art. 526 W.Venn.; art. 63bis Venn.W.), B.V.B.A. (art. 258 W.Venn.;

art. 130 laatste lid Venn.W.) en binnenkort ook aan C.V.B.A. (art. 407

W.Venn.), zou men hierin een argument kunnen vinden om de aard van

deze vennootschappen te bepalen volgens de feitelijke (extra-statutaire)

bedrijvigheid(236).

Een voorbeeld uit de recente rechtspraak waarin dit argument had kunnen

spelen, betreft een arrest van 26 oktober 1998 van het Hof van Beroep te

Antwerpen. In dit arrest verklaarde het Hof een N.V. met accountantsbe-

drijvigheden als burgerlijk statutair doel, maar met als feitelijke bedrijvig-

heid de commercieÈle activiteit van vastgoedprojectontwikkelaar, failliet. De

motivering van het Hof van Beroep laat echter te wensen over wanneer het,

overigens zonder de minste verwijzing naar art. 63bis Venn.W. (art. 526

W.Venn.), stelt dat, ondanks de bepaling in art. 1 Venn.W. naar luid waarvan

een vennootschap met een burgerlijke activiteit als doel een burgerlijke

vennootschap is zonder de hoedanigheid van koopman, het echter niet vol-

staat dat het statutair doel een burgerlijke activiteit is, ongeacht de werkelijk

uitgeoefende activiteit(237). Het Hof voert de statutaire kwalificatienorm

daarmee in zijn algemeenheid af. Zoals gezegd valt dit in de huidige stand

van het recht hoogstens te bepleiten voor die vennootschappen die gebonden

zijn door doeloverschrijdende handelingen.

70. Nadeel van een argumentatie gestoeld op de doeloverschrijdende han-

delingen, is dat zij het (eerder reeds in vraag gestelde(238) en als ,,versle-

(235) Rb. Brugge 1 december 1995, T.Not. 1996, 296, noot J. Verstappen.

(236) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 967, nr. 34; J. Ronse, ,,Kan een VZW failliet verklaard

worden?'', in Liber Amicorum F. Dumon, Antwerpen, Kluwer, 1983, 239; M. Wyckaert ,,De

vorm van de vennootschap en de aard van het maatschappelijk doel'', noot onder Kh. Luik

30 januari 1989, T.R.V. 1989, 216.

(237) Antwerpen 26 oktober 1998, T.R.V. 1999, 110, noot M. Denef.

(238) M. Denef, ,,De kwalificatie als handelsvennootschap'', noot onder Antwerpen 26 okto-

ber 1998 en Gent 21 oktober 1998, T.R.V. 1999, p. 116, nr. 7 en referenties voetnoot 23-26.
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ten''(239) beschouwde) onderscheid tussen burgerlijk recht en handelsrecht

bestendigt. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een eengemaakt wettelijk

kader voor alle vennootschappen, veeleer dan het geworstel met verschil-

lende regimes voor handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschap-

pen en met regels die hun aard zouden bepalen en die bovendien verschillen

naargelang de vennootschapsvorm(240).

71. RELEVANTIE TOEPASSELIJK RECHT. VOORBEELDEN Ð De kwalificatie als

handelsvennootschap is belangrijk in het licht van de toepassing van het

bijzonder en Ð van het burgerlijk recht Ð afwijkend handelsrecht.

Zo is het handelaarsbegrip nog steeds de aanknopingsfactor voor de toepas-

sing van het faillissementsrecht(241). Het past niet de rechtspraak hierom-

trent exhaustief te bespreken in dit overzicht(242). Enkele toepassingsge-

vallen ter illustratie van situaties waarin zulk aanknopingspunt ontbrak,

volstaan. Zo o.m. het voormelde vonnis van de Rechtbank van Koophandel

te Brussel tot intrekking van het faillissement van een burgerlijke vennoot-

schap(243) alsook het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi

die zich onbevoegd verklaart wegens niet-toepasselijkheid van de faillisse-

mentswetgeving op een N.V. tot uitbating van een steenkoolmijn(244).

Ook de toepassing van de Handelsregisterwet(245) geldt enkel voor hande-

laars. Een patrimoniumvennootschap, opgericht als burgerlijke vennoot-

schap onder de vorm van een handelsvennootschap, waarvan het statutair

doel echter objectieve daden van koophandel bevat, moet zich inschrijven in

het handelsregister(246). Ook een autorijschool is, in tegenstelling tot een

gewone onderwijsinstelling die louter intellectuele diensten verleent, han-

delaar en dient zich in te schrijven in het handelsregister(247). Het gegeven

dat de vennootschap in kwestie zich had laten inschrijven in het register van

burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap

hebben aangenomen, doet daar niets aan af.

(239) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 953, nr. 20.

(240) Vgl. A. Benoit-Moury, ,,Dix ans de jurisprudence en matieÁre de socieÂteÂs'', Act.Dr. 1991,

61 die de statutair gebaseerde kwalificatie in vraag stelt ,,dans le contexte de l'eÂvolution du

droit des socieÂteÂs et de l'eÂmergence de la notion de l'entreprise''.

(241) Ook de nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997 (B.S., 28 oktober 1997) beperkt

haar toepassingsgebied tot de koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en

wiens krediet geschokt is (art. 2).

(242) Zie daarvoor H. Geinger, Chr. Van Buggenhout en Chr. Heuverswyn, ,,Overzicht van

rechtspraak - het faillissement en het gerechtelijk akkoord: 1990-1995'', T.P.R. 1996, 909-

1140.

(243) Kh. Brussel 29 juni 1995, Snelberichten Handelsrecht 1995, 157-158.

(244) Kh. Charleroi 14 maart 1995, J.L.M.B. 1996, 879.

(245) K.B. van 20 juli 1964 houdende cooÈrdinatie van de wetten betreffende het handels-

register, B.S. 8 augustus 1964.

(246) Rb. Brugge 1 december 1995, T.Not. 1996, 296 met noot J. Verstappen. Vgl. Kort Ged.

Kh. Brussel 9 mei 1995, J.L.M.B. 1995, 1391.

(247) R.v.St. 12 februari 1990, Pas. 1993, IV, 1-3.
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Inzake verjaringstermijnen gelden ook bijzondere regels. Het Hof van Be-

roep van Antwerpen paste de door art. 2272 B.W. voorgeschreven verkorte

verjaringstermijn van eÂeÂn jaar toe omdat het een vordering betrof van een

koopman tegen een niet-koopman betreffende koopwaren (in casu boeken)

verkocht door de eerste aan de laatste(248).

Voor de toepasselijke bewijsregels is het eveneens relevant te weten of de

vennootschap burgerlijk dan wel commercieel van aard is. In het eerste geval

gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek, in het tweede de afwijkende

bepalingen van het bewijs in handelszaken(249). Dit was o.m. aan de orde in

een cassatiearrest van 24 februari 1994 betreffende het bewijs van een

vereniging bij wijze van deelneming(250) (art. 176 Venn.W.), n.a.v. de

codificatie ,,stille handelsvennootschap'' genoemd (art. 48 W.Venn.). Het

Hof van Cassatie verbreekt een arrest omdat het ten onrechte de bewijsregels

van het B.W. oplegde aan een stille handelsvennootschap, die gelet op het

doel van aankoop en verkoop van diamanten, noodzakelijkerwijze een

handelskarakter had. Ook in een vonnis van 5 november 1996 van de

Rechtbank van Koophandel te Hasselt is een bewijskwestie aan de orde,

maar dan enkel m.b.t. de aard van de vennootschap. Een vennootschap die

zich heeft ingeschreven in het handelsregister wordt vermoed een handelaar

te zijn. In overeenstemming met art. 3 Handelsregisterwet bevestigt de

Rechtbank dat dit vermoeden kan weerlegd worden. De betrokken vennoot-

schap mag het tegenbewijs leveren op basis van stukken waaruit het statutair

doel blijkt(251).

72. PROCESRECHTELIJKE RELEVANTIE Ð Naar geldend recht blijft het hande-

laarsbegrip nog steeds een belangrijke rol spelen, onder meer ter bepaling

van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel(252). Zo verklaarde

de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zich onbevoegd om uit-

spraak te doen in kort geding over de vordering tot stillegging van werken

tegen de N.V. Sofibru, opgericht met een niet-commercieel doel dat in

hoofdzaak en essentieel verrichtingen en transacties in de openbare sector

betrof. De N.V. werd bovendien belast met het beheer van een openbaar

domein. Vermits de N.V. Sofibru geen handelaar was en het geschil geen

(248) Antwerpen 4 januari 1994, R.W. 1995-1996, 325.

(249) J. Van Ryn en J. Heenen, Principes, II, 1957, 237-265; W. Van Gerven, Ondernemings-

recht, Deel 1, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII: Handels- en Economisch Recht,

Antwerpen, Standaard, 2de druk, 1978, 103-106.

(250) Cass. 24 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 200; Pas. 1994, I, 203; Rev.prat.soc. 1994, 410;

R.W. 1994-1995, 253, R.Cass. 1994, 138, noot H. Laga; T.B.H. 1995, 477.

(251) Kh. Hasselt 5 november 1996, T.B.H 1999, 500.

(252) Algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel: artikel 573, 1
o
Ger.W.

Bijzondere bevoegdheid van de rechtbank van koophandel ,,van geschillen ter zake van een

handelsvennootschap tussen ...'': artikel 574, 1
o
Ger.W., recent nog gewijzigd bij wet van 7 mei

1999, B.S. 26 augustus 1999.

Raadpleeg daarover o.m.: B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen,

Antwerpen, Maklu, 1997, 99-141.
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daad van koophandel betrof, was de Rechtbank van Koophandel gelet op

art. 573, 1
o
Ger.W. terzake onbevoegd(253).

Daarnaast bevat bijvoorbeeld de Handelsregisterwet een aantal bepalingen

die voor het daadwerkelijke ,,optreden in rechte'' van een handelaar, natuur-

lijk persoon of rechtspersoon, niet onbelangrijk zijn. Wil een handelaar op

ontvankelijke wijze een vordering instellen dan moet het exploot van dag-

vaarding, overeenkomstig art. 41 Handelsregisterwet, zijn inschrijvingsnum-

mer in het handelsregister vermelden(254). Deze verplichting geldt niet voor

de akte van hoger beroep. Wanneer de verweerder in eerste aanleg beroep

aantekent, hoeft hij het inschrijvingsnummer aldus niet te vermelden op de

akte van hoger beroep(255). De beroepsrechter kan immers nagaan of de

handelaar regelmatig was ingeschreven aan de hand van de oorspronkelijke

dagvaarding(256).

Verder is elke hoofdeis, tegeneis of eis tot tussenkomst die zijn grond vindt in

een handelswerkzaamheid waarvoor de verzoeker niet ingeschreven was bij

het instellen van de vordering onontvankelijk (art. 42 Handelsregisterwet).

Het reeds aangehaalde vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Brugge (hoger nr. 68) is daar een illustratie van(257). Ook de Raad van

State verklaarde in zijn arrest van 12 februari 1990 het verzoek tot nietig-

verklaring van een gewone commanditaire vennootschap onontvankelijk

omdat zij ten onrechte haar inschrijving had gevraagd in het register van

de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap

hebben aangenomen. Het gegeven dat in casu een regelmatig ingeschreven

N.V. het geding hervatte, maakte het verzoekschrift niet a posteriori ont-

vankelijk(258).

Het onderscheid tussen art. 41 of art. 42 Handelsregisterwet is niet zonder

belang. De onontvankelijkheidssanctie kan bij toepassing van het eerstver-

melde artikel immers ambtshalve door de rechter worden toegepast in elke

stand van het geding, terwijl ze bij toepassing van art. 42 Handelsregisterwet

in limine litis dient opgeworpen door de verweerder(259). In dit over-

(253) Kort Ged. Kh. Brussel 23 december 1992, T.R.V. 1994, 209-212. Zie ook Kh. Charleroi

14 maart 1995, J.L.M.B. 1996, 879.

(254) Voor een algemeen overzicht van de verplichtingen uit de Handelsregisterwet rustend

op de handelsvennootschap zie: B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschap-

pen, Antwerpen, Maklu, 1997, 230-243.

(255) Gent 25 september 1991, T.B.H. 1992, p. 500, nr. 3. Vgl. Cass. 6 september 1962, Pas.

1963, I, 29.

(256) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1992-1993'', T.R.V.

1994, p. 405, nr. 22.

(257) Rb. Brugge 1 december 1995, T.Not. 1996, 296, noot J. Verstappen.

(258) R.v.St. 12 februari 1990, Pas. 1993, IV, 3.

(259) H. Laga, ,,De excepties van onontvankelijkheid ex art. 41 Handelsregisterwet, het

bewijs van het bestaan van een vennootschap bij wijze van deelneming en van de hoedanigheid

van handelaar'', noot onder Cass. 24 februari 1994, R.Cass. 1994, p. 138, nr. 5; B. Tilleman,

Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, p. 235-238,

nr. 482-488.
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zicht werd uitgebreid ingegaan op de bepalingen uit de Handelsregisterwet

(nr. 61-62).

AFDELING 2

ONTSTAAN VAN DE VENNOOTSCHAP ALS RECHTSPERSOON

73. NIEUW RECHT. VERWERVING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID Ð Sinds de

Wet van 13 april 1995 verkrijgt een vennootschap in het Belgisch recht

slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel uit haar

oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel (art. 2, § 4,

eerste lid W.Venn.; art. 2, tweede lid Venn.W.). Deze neerlegging heeft

voortaan dus een constitutief effect. De wijziging van deze regeling beoogde

in de eerste plaats de problematiek van de onregelmatige vennootschap onder

firma uit de wereld te helpen (hierboven, nr. 58)(260). De vennootschap

ontstaat weliswaar nog steeds op het ogenblik dat de overeenkomst is

aangegaan (art. 20 W.Venn.; art. 1853 B.W.), maar de oprichting heeft niet

meer het automatisch gevolg dat zij bekleed wordt met de rechtspersoonlijk-

heid.

Tijdens de besproken periode besliste het Hof van Beroep van Brussel nog

met toepassing van het oude recht dat een vennootschap waarvan de oprich-

tingsakte is verleden, al bestaat en dus een geldig bod op aandelen kan

uitbrengen, ook al is er nog geen uittreksel neergelegd(261). Onder de

nieuwe regeling verhindert deze niet-neerlegging dat de handeling in kwestie

rechtstreeks zou worden toegerekend aan de vennootschap-rechtspersoon,

die immers nog niet bestaat. Voortaan zal in dergelijk geval moeten worden

gehandeld met toepassing van de bepalingen inzake de vennootschap in

oprichting (zie verder, nr. 77 e.v.).

Het loskoppelen van de oprichting van de vennootschap en haar ontstaan als

rechtspersoon, geeft aanleiding tot een aantal interpretatieproblemen. Met

name is niet steeds duidelijk hoe verwijzingen naar de ,,oprichting'' in niet-

gewijzigde wetsartikelen moeten worden begrepen: wordt hiermee nog

steeds de ,,oprichting oude stijl'' bedoeld, dan wel de totstandkoming van

de rechtspersoon?

74. VRIJGAVE VAN DE GELDEN OP DE BIJZONDERE REKENING Ð Zo bepaalt

art. 449 W.Venn. (art. 29bis, vijfde lid Venn.W.) de voorwaarden voor de

vrijgave van de gelden die door de oprichters van een N.V. worden gestort op

de bijzondere rekening. Luidens dit artikel kan over de bijzondere rekening

enkel worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap

te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de bank bericht heeft

(260) Zie hierover K. Geens, ,,De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud

voÂoÂr de eeuwwende'', inDe nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 13, nr. 1-4.

(261) Brussel 8 december 1994, Rev.prat.soc. 1995, 223, noot S. Maquet.
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gegeven dat de akte is verleden. Een letterlijke lezing leidt tot de vaststelling

dat de gelden kunnen worden vrijgegeven vanaf het verlijden van de nota-

rieÈle akte, zelfs voÂoÂr het ontstaan van de vennootschap als rechtspersoon

ingevolge de neerlegging van een uittreksel uit deze akte.

De ratio legis van de besproken regel bestaat er nochtans in te verzekeren dat

de door de oprichters geblokkeerde middelen slechts kunnen worden aange-

wend ten bate van de vennootschap-rechtspersoon. De bijzondere rekening

moet immers waarborgen dat (het volgestorte deel van) de inbrengen in geld

integraal aanwezig zijn op het ogenblik dat de vennootschap van start gaat.

De vrijgave is dus slechts toelaatbaar vanaf de neerlegging van het uittreksel

uit de oprichtingsakte. Men kan deze zienswijze overigens steunen op de

bepaling dat over de rekening enkel kan worden beschikt door personen die

bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden(262). Tot aan de neerlegging

is immers nog geen eigenlijke vertegenwoordiging van de vennootschaps-

rechtspersoon mogelijk. In de tussenperiode tussen de oprichting en de

neerlegging kan men inderdaad niet zomaar de regels inzake de maatschap

toepassen, maar dient te worden gehandeld overeenkomstig de regels voor

een vennootschap in oprichting (art. 60 W.Venn.; art. 13bis Venn.W. Ð zie

hierna, nr. 77 e.v.).

Het is o.i. dan ook ten onrechte dat de Minister van Justitie in antwoord op

een parlementaire vraag stelde dat de vennootschap lasthebbers kan aanwij-

zen die al over het geld zouden kunnen beschikken van zodra de notarieÈle

akte is verleden(263).

75. FINANCIEEL PLAN EN OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID Ð Overeenkomstig

art. 440 W.Venn. (art. 29ter, eerste lid Venn.W.) overhandigen de oprichters

voÂoÂr de oprichting aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennoot-

schap verantwoorden. Het lijdt geen twijfel dat de term ,,oprichting'' hier

moet worden begrepen in zijn traditionele betekenis, d.w.z. het verlijden van

de notarieÈle akte.

Dit financieel plan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de

oprichtersaansprakelijkheid ingeval het faillissement van de vennootschap

wordt uitgesproken binnen de drie jaar na haar oprichting, wanneer blijkt dat

het kapitaal kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de

voorgenomen bedrijvigheid over tenminste twee jaar (art. 456, 4
o
W.Venn.;

art. 35, 6
o
Venn.W.; zie hierover verder nr. 169 e.v.). In de rechtsleer wordt

doorgaans aangenomen dat de term ,,oprichting'' ook hier de traditionele

(262) F. Bouckaert en J. Verstappen, ,,Enkele voor de notarieÈle praktijk belangrijke gevolgen

van de uitgestelde verwerving van de rechtspersoonlijkheid door vennootschappen'', T. Not.

1996, p. 440-441, nr. 5; P. Van Hooghten, ,,Over de bijzondere rekening'', noot onder Kh.

Brussel 24 november 1997, T.B.H. 1999, p. 50, nr. 4.

(263) Vraag nr. 874 van volksvertegenwoordiger S. Creyff, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998,

nr. 143 van 14 september 1998, 19673.
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betekenis heeft, d.w.z. het verlijden van de notarieÈle akte(264). Wanneer

men evenwel aanvaardt dat de bijzondere rekening waarop de inbreng in geld

wordt gestort, slechts mag worden vrijgegeven vanaf de neerlegging (hoger,

nr. 74), terwijl ook pas vanaf dat ogenblik rechtstreeks voor rekening van de

vennootschap kan worden gehandeld, dan lijkt het logischer om de termijn

van drie jaar ook slechts vanaf dan te laten ingaan.

76. BEGRIP ,,OPRICHTING'' IN DE REGELING VAN DE QUASI-INBRENG Ð In de-

zelfde lijn zou er ook discussie kunnen bestaan over het aanvangspunt van de

termijn van twee jaar, die wordt gehanteerd in de procedure voor de zo-

genaamde ,,quasi-inbreng'' (art. 445 e.v. W.Venn.; art. 29quater Venn.W.).

Wanneer de vennootschap binnen de twee jaar na haar ,,oprichting'' een

vermogensbestanddeel aankoopt van een oprichter, bestuurder of aandeel-

houder, is in beginsel een revisoraal verslag, een bijzonder verslag van de

raad van bestuur en een voorafgaande machtiging van de algemene vergade-

ring vereist. Ook hier lijkt het logisch de term ,,oprichting'' niet al te letterlijk

op te vatten, maar er integendeel een verwijzing in te zien naar het ontstaan

van de rechtspersoon. De betrokken bepaling beoogt immers te vermijden

dat de regels inzake de inbreng in natura zouden worden omzeild, die er op

hun beurt toe strekken te verzekeren dat de vennootschap-rechtspersoon bij

haar ontstaan daadwerkelijk kan beschikken over het integrale bedrag van de

middelen die worden vermeld onder de post kapitaal.

77. HANDELINGEN NAMENS EEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Ð Art. 60

W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) regelt het lot van handelingen die worden

verricht ,,in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen''. Deze formulering heeft aanleiding

gegeven tot een controverse over de vraag of dit artikel nog van toepassing is

tijdens de (meestal korte) periode vanaf het ogenblik van de oprichting tot

het tijdstip van de neerlegging.

De meerderheid van de rechtsleer is van oordeel dat de vennootschap voor de

doeleinden van artikel 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) ,,in oprichting''

blijft totdat zij de rechtspersoonlijkheid heeft verkregen(265). Slechts vanaf

(264) S. Gilcart, ,,Loi de reÂparation et acquisition de la personnaliteÂ morale en droit des

socieÂteÂs: influences eÂtrangeÁres et impact d'une reÂforme capitale'', Rev.prat.soc. 1996, p. 295,

nr. 53; D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek Vennootschapsrecht 1997-1998'', T.R.V.

1998, p. 414, nr. 69.

(265) Zie o.m. F. Bouckaert en J. Verstappen, ,,Enkele voor de notarieÈle praktijk belangrijke

gevolgen van de uitgestelde verwerving van de rechtspersoonlijkheid door vennootschappen'',

T. Not. 1996, p. 447, nr. 19; K. Geens, ,,De fundamenten van het vennootschapsrecht door-

eengeschud voÂoÂr de eeuwwende'', in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995,

p. 13, nr. 4; R. Tas, ,,Een vennootschap is pas opgericht in de zin van artikel 13bis Venn.W. als

zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen'', T.R.V. 1996, 523-531. In dezelfde zin ook het

Senaatsverslag: Gedr. St. Senaat 1993-94, nr. 1086/2, 22.

Anders: A. Dewulf, ,,De ,,constitutieve neerlegging'' van de oprichtingsakte en de notarieÈle

praktijk'', V&F 1997, 15 e.v.; Y. Dechamps en H. Berquin, ,,Een andere kijk op artikel 2

Venn.W.'', N.F.M. 1997, 37-43.
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dat ogenblik kan de vennootschap immers op eigen kracht drager van rechten

en plichten worden, en heeft zij dus geen behoefte meer aan de surrogaat-

oplossing die werd uitgewerkt voor de vennootschappen in oprichting. Ook

het feit dat de wet van oudsher de zinsnede bevat ,,en vooraleer deze

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen'', wijst in die richting. In antwoord

op een aantal parlementaire vragen, bevestigde de Minister van Justitie

inmiddels deze zienswijze(266).

78. Daarmee is ook duidelijk dat geen handelingen meer kunnen worden

gesteld die onder art. 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) vallen, van zodra de

vennootschap is ontstaan als rechtspersoon. Minder duidelijkheid bestaat er

over de vraag vanaf wanneer met toepassing van dit artikel kan worden

opgetreden. Met name zou men er aan kunnen twijfelen of de regeling van

artikel 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) wel geldt wanneer iemand verklaart

op te treden namens een vennootschap in oprichting, terwijl er objectief nog

geen ,,vennootschap in oprichting'' is. EeÂn auteur onderscheidt in navolging

van het Franse recht nog een periode die voorafgaat aan de eigenlijke

oprichtingsfase, waarbij het voornemen een vennootschap op te richten

nog slechts een vage intentie is, en tijdens dewelke enkel het gemeen recht

van toepassing zou zijn(267). O.i. leidt zulke benadering tot onnodige

complicaties. De regeling geldt voor handelingen waarbij iemand verklaart

op te treden in naam van een vennootschap in oprichting, zonder dat de

waarachtigheid van deze verklaring verder moet worden onderzocht. Zulks is

voor de wederpartij overigens zo goed als onmogelijk, zeker indien de

vennootschap uiteindelijk niet wordt opgericht.

A fortiori kan een promotor die beweert te handelen namens een vennoot-

schap in oprichting, er zich naderhand niet op beroepen dat er in feite nog

geen vennootschap in oprichting was. Een arrest van het Hof van Beroep te

Gent lijkt nochtans het tegendeel te suggereren(268). De promotor van een

N.V. Danaque in oprichting sluit een agentuurovereenkomst met een han-

delsagent. Deze agent factureert zijn commissies aan de promotor. De

facturen worden nadien geprotesteerd door de N.V. DMS, waarvan de

voormalige promotor bestuurder is. Zowel de promotor als de N.V. DMS

worden vervolgens gedagvaard tot betaling van de commissies, op grond van

art. 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.). De promotor en de N.V. DMS werpen

op dat dit artikel niet van toepassing is, omdat er geen vennootschapscontract

bestaat, zodat er nooit een N.V. Danaque in oprichting is geweest. Merk-

waardig genoeg wekt het Hof de indruk in concreto te zijn nagegaan of er

effectief een N.V. in oprichting is geweest. Uit de bewoordingen van de

overeenkomst en uit het feit dat een ontwerp van oprichtingsakte wordt

(266) Vragen nr. 871 en 872 van volksvertegenwoordiger S. Creyff, Vr. & Antw. Kamer 1997-

1998, nr. 143 van 14 september 1998, 19667 en 19668.

(267) S. Gilcart, ,,Loi de reÂparation et acquisition de la personnaliteÂ morale en droit des

socieÂteÂs'', Rev.prat.soc. 1996, p. 284, nr. 46, a.

(268) Gent 12 april 1995, T.R.V. 1996, 566, kritische noot R. Tas; T.B.H. 1996, 207.
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voorgelegd, leidt het uiteindelijk af dat dit in casu inderdaad het geval is,

zodat de promotor wordt veroordeeld. De vordering tegen de N.V. DMS

wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat blijkt dat zij niet de opgerichte

vennootschap is (gebrek aan identiteit, zie hierna nr. 88).

Zoals gezegd kan van de wederpartij nochtans moeilijk het bewijs worden

gevraagd dat er door de beweerde promotor reeds concrete stappen werden

ondernomen om een vennootschap op te richten. Buiten de overeenkomst

waarin wordt vermeld dat de andere partij is opgetreden namens een ven-

nootschap in oprichting, dienen geen verdere bewijsstukken te worden

voorgelegd. Gelet op het feit dat de promotor uiteindelijk toch werd ver-

oordeeld, moeten aan het arrest op dit punt wellicht geen overdreven ge-

volgtrekkingen worden verbonden.

79. PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HANDELENDE PERSONEN Ð De

grondregel van artikel 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) bestaat erin dat

diegenen die in naam van de vennootschap in oprichting met derden hande-

len, in beginsel persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, ongeacht de

hoedanigheid waarin werd opgetreden. Deze bepaling strekt ertoe de belan-

gen te beschermen van de derden met wie werd gehandeld, door hen de

verzekering te geven dat in ieder geval iemand zal verbonden zijn, hetzij de

promotoren persoonlijk, hetzij de opgerichte vennootschap indien zij binnen

de voorwaarden van artikel 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) de verbinte-

nissen overneemt.

De mede-promotoren of latere oprichters met wiens instemming de hande-

ling werd verricht, maar die niet zelf zijn opgetreden, kunnen in beginsel niet

rechtstreeks worden aangesproken, tenzij de handelende personen hen heb-

ben vertegenwoordigd(269). In dit laatste geval wordt de handeling hen

immers persoonlijk toegerekend in hun hoedanigheid van lastgever. In die

zin besliste het Hof van Beroep te Gent in het hierboven besproken arrest d.d.

12 april 1995 (hierboven, nr. 78) dat een vordering gericht tegen alle

oprichters van een vennootschap op grond van artikel 60 W.Venn.

(art. 13bis Venn.W.), ongegrond is in de mate dat deze niet zelf zijn

opgetreden of werden vertegenwoordigd bij de rechtshandeling(270).

80. AANSPRAKELIJKHEID ONDER ONTBINDENDE OF ONDER OPSCHORTENDE VOOR-

WAARDE Ð Er heeft lang discussie bestaan over de vraag of de promotoren

voÂoÂr de bevrijdende overname door de vennootschap (zie verder, nr. 83),

verbonden zijn onder ontbindende dan wel onder opschortende voorwaarde.

In het eerste geval zijn zij verbonden zolang de vennootschap de verbinte-

nissen niet heeft overgenomen en heeft de derde onmiddellijk een weder-

partij die tot nakoming kan worden aangesproken, terwijl de promotoren in

het geval van een opschortende voorwaarde slechts aansprakelijk zouden

(269) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 54, nr. 110.

(270) Gent 12 april 1995, T.R.V. 1996, 566, noot R. Tas; T.B.H. 1996, 207.
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worden na het verstrijken van de termijnen voor overname door de

vennootschap. Deze laatste visie was gesteund op een letterlijke interpretatie

van art. 13bis Venn.W., dat bepaalde dat de promotoren aansprakelijk zijn

,,indien'' er geen tijdige overname door de vennootschap volgt. De meer-

derheid van de recente rechtsleer opteerde daarentegen terecht voor de

ontbindende voorwaarde(271). Deze opvatting werd tijdens de overzichts-

periode bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep van Luik(272).

Dit twistpunt is nu definitief naar de annalen van het vennootschapsrecht

verwezen door het nieuwe art. 60 W.Venn. Er wordt voortaan duidelijk

bepaald dat wie een verbintenis is aangegaan namens een vennootschap in

oprichting, persoonlijk aansprakelijk is, ,,behalve wanneer'' de vennoot-

schap deze verbintenis tijdig heeft overgenomen.

81. VORDERING NAMENS EEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Ð In het vorige

overzicht werd uitgebreid ingegaan op de vraag of een persoon die is

opgetreden namens een vennootschap in oprichting, in afwachting of bij

gebreke van een tijdige overname door de opgerichte vennootschap, per-

soonlijk de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen(273). Hoewel de wet

strikt gezien slechts spreekt van de ,,persoonlijke aansprakelijkheid'' van de

handelende personen, is de rechtsleer unaniem van oordeel dat zij ook de

rechten kunnen uitoefenen die zijn verbonden aan de aangegane verbinte-

nissen(274).

In de rechtspraak vindt deze gedachte slechts moeizaam ingang(275). Zo

oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 18 maart

1992(276) dat een verkoopovereenkomst, die werd gesloten door een natuur-

lijke persoon namens een vennootschap in oprichting maar niet tijdig werd

overgenomen door de uiteindelijk opgerichte vennootschap, nietig was aan-

gezien de betrokken vennootschap niet bestond en dus aan niemand vol-

macht kon geven. In de noot onder dit arrest wijst VAN GERVEN er op dat de

persoon die handelde voor de vennootschap in oprichting wel degelijk

rechtsgeldig een verkoopovereenkomst kon aangaan en alle rechten onder

deze overeenkomst uitoefenen zolang ze niet werd overgenomen door de

opgerichte vennootschap, en dus a fortiori indien de vennootschap nooit

werd opgericht(277). In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van

Hasselt werd de in de rechtsleer verdedigde stelling dan weer wel zijdelings

(271) Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 878 e.v., nrs. 24-25; Overzicht, T.P.R. 1993, p. 963, nr. 30.

(272) Luik 16 mei 1997, Rev.prat.soc. 1998, 107.

(273) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, nr. 28-30.

(274) Zie o.m. J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 56, nr. 115.

(275) Zie ook Overzicht, T.P.R. 1993, nr. 28-30.

(276) Antwerpen 18 maart 1992, T.B.H. 1995, 28, met noot D. Van Gerven, ,,Overname van

verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in oprichting''.

(277) D. Van Gerven, ,,Overname van verbintenissen aangegaan namens een vennootschap in

oprichting'', T.B.H. 1995, p. 34, nr. 2.
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bevestigd (zie voor bespreking nr. 88)(278). Recent oordeelde ook het Hof

van Beroep van Luik dat de promotor in afwachting van de overname van de

aangegane verbintenissen, schuldeiser onder ontbindende voorwaarde is, en

derhalve zijn rechten kan laten gelden. De vordering uitgaande van de

promotoren van een nog niet opgerichte vennootschap wordt dan ook ont-

vankelijk verklaard(279).

82. Zelfs al wordt de mogelijkheid aanvaard dat de handelende personen

persoonlijk kunnen optreden bij afwezigheid van een bevrijdende overname,

dan blijft het opletten voor procesrechtelijke complicaties.

Wanneer de promotoren zelf een vordering instellen, kunnen zij daarbij

vermelden dat zij optreden voor een vennootschap in oprichting, en zo de

mogelijkheid openlaten dat de opgerichte vennootschap tijdens of na afloop

van de procedure de verrichte proceshandelingen tot de hare maakt. Maar

ook indien daarvan geen uitdrukkelijke melding wordt gemaakt, moeten de

betrokken proceshandelingen in de regel aanzien worden als handelingen

voor een vennootschap in oprichting. Dit volgt met name uit het feit dat de

onderliggende rechtshandeling destijds werd gesteld in naam van een ven-

nootschap in oprichting. De promotoren zijn evenwel in elk geval in eigen

naam partij in het geding, en de vermelding dat wordt opgetreden tegen of

ten behoeve van een vennootschap in oprichting, levert geen andere hoeda-

nigheid op. Dit is slechts het geval op het ogenblik dat de opgerichte

vennootschap in de loop van het geding de betrokken proceshandelingen

overneemt. Opdat zij partij zou kunnen worden in het geding, zal van de

overname kennis moeten worden gegeven aan de tegenpartij(en), waardoor

het geding wordt onderbroken. De vennootschap kan vervolgens het geding

hervatten(280). Deze werkwijze is weliswaar slechts mogelijk voor zover de

debatten nog niet werden gesloten. Nadien is immers geen gedinghervatting

meer mogelijk. De vennootschap die de onderliggende verbintenissen in-

middels heeft overgenomen, kan dan zelf als rechtsopvolger van de promo-

toren een rechtsmiddel instellen tegen een gerechtelijke uitspraak die op hun

naam werd gewezen(281). Wanneer de overname tenslotte slechts plaats-

vindt na een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak, zullen de

rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien automatisch op haar

overgaan(282). Zij zal b.v. een vonnis kunnen laten uitvoeren dat op naam

(278) Kh. Hasselt 29 januari 1997, T.R.V. 1997, 93.

(279) Luik 16 mei 1997, Rev.prat.soc. 1998, 107.

(280) E. Pottier, noot onder Kort Ged. Kh. Brussel 26 januari 1990, T.B.H. 1991, 55. Zie

hierover meer uitgebreid: B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen,

Antwerpen, Maklu, 1997, p. 56, nr. 75 e.v.

(281) Cass. 14 juni 1991, Arr. Cass. 1990-91, 1015; Pas. 1991, I, 892; R.W. 1991-92, 226;

M.E. Storme, ,,Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in BelgieÈ

en Nederland'', R.W. 1993-94, p. 178, nr. 12. Vgl. evenwel anders het vonnis van de Rechtbank

van Eerste Aanleg van Charleroi, besproken onder nr. 83.

(282) B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu,

1997, p. 59 nr. 87-88.
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van de promotoren, handelend voor de vennootschap in oprichting, werd

gewezen.

Hoewel dit in het merendeel van de geschillen weinig problemen schijnt mee

te brengen, gebeuren soms toch ongelukken wanneer de rechtspraak een

misplaatst formalisme hanteert. Wij kunnen ons dan ook niet aansluiten bij

een arrest van het Hof van Beroep van Gent(283). Een persoon koopt een

onroerend goed aan voor een vennootschap in oprichting. De bedoelde

vennootschap wordt blijkbaar kort nadien opgericht, maar neemt de aange-

gane verbintenissen niet over. Nadien stelt de promotor een vordering in

m.b.t. de aankoop, waarbij hij in het gedinginleidend exploot vermeldt ,,voor

zoveel als nodig'' op te treden namens een vennootschap in oprichting.

Tijdens het geding verklaart hij dat deze vermelding slechts beoogde aan

te tonen dat hij degene was die de oorspronkelijke overeenkomst had afge-

sloten en dat het in feite de bedoeling was om de vordering in eigen naam in

te stellen. Het Hof van Beroep oordeelt evenwel dat hij daardoor optreedt in

een andere hoedanigheid dan aangegeven in de dagvaarding, en verklaart de

oorspronkelijke vordering onontvankelijk, gelet op art. 43 Ger. W. in com-

binatie met art. 60 W. Venn. De regel van artikel 60 W. Venn. houdt

nochtans precies in dat wie verklaart op te treden voor een vennootschap

in oprichting, zich persoonlijk verbindt tot aan de bevrijdende overname

door de opgerichte vennootschap. Zoals gezegd is de vordering namens de

vennootschap in oprichting tot op dat ogenblik dus een vordering in eigen

naam en vallen de beide genoemde hoedanigheden samen(284).

83. BEVRIJDENDE OVERNAME DOOR DE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP. RETROAC-

TIEVE WERKING Ð In afwijking van het gemeen recht heeft de opgerichte

vennootschap overeenkomstig art. 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) de

mogelijkheid om de namens haar aangegane verbintenissen over te nemen,

met bevrijding van de personen die voor haar hebben gehandeld, zonder dat

daartoe nog de toestemming van de wederpartij nodig is. De overname door

de opgerichte vennootschap werkt retroactief (art. 60, in fine W.Venn.;

art. 13bis, tweede lid Venn.W.). De verbintenissen worden geacht van meet

af aan met de vennootschap te zijn aangegaan, en de personen die zijn

opgetreden voor de vennootschap in oprichting verdwijnen vanaf dan met

terugwerkende kracht uit de rechtsverhouding.

Het Hof van Cassatie diende aan deze regel te herinneren in een arrest van

10 mei 1996(285). Een promotor van een N.V. in oprichting sluit overeen-

komstig art. 60 W.Venn. een huurovereenkomst af. Nog voÂoÂr de oprichting

van de vennootschap worden in eerste aanleg een aantal veroordelingen

m.b.t. deze overeenkomst uitgesproken lastens de promotor. Inmiddels wordt

(283) Gent 10 november 1995, T.R.V. 1996, 110.

(284) Contra: B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen,

Maklu, 1997, p. 50 nr. 57.

(285) Cass. 10 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 428; T.R.V. 1996, 565, noot R. Tas; J.T. 1997, 237;

Rev.prat.soc. 1997, 131.
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een vennootschap opgericht die binnen de voorwaarden van art. 60 W.Venn.

alle voor haar aangegane verbintenissen bekrachtigt. Deze vennootschap

tekent aanvankelijk zelf hoger beroep aan tegen het eerste vonnis, maar dit

wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat zij geen partij was voor de eerste

rechter. Ook de promotor tekent hoger beroep aan, waarna de vennootschap

het geding hervat. Dit hoger beroep wordt wel ontvankelijk verklaard en de

promotor wordt buiten zake gesteld ,,in zijn hoedanigheid van appellant'',

terwijl de veroordelingen die jegens de promotor waren uitgesproken, zonder

meer worden bevestigd. Het Hof van Cassatie verbreekt het vonnis van de

Rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi, zetelend in graad van beroep,

wegens schending van art. 60 W.Venn. (art. 13bis Venn.W.), nu de gevolgen

van de bekrachtiging ten onrechte worden beperkt tot de graad van

beroep. De overname van de procedurehandelingen door de vennootschap

heeft inderdaad tot gevolg dat de reeds gestelde handelingen haar met

terugwerkende kracht worden toegerekend, terwijl de promotor wordt geacht

nooit in de procedure te zijn betrokken geweest en dus ook niet meer kan

worden veroordeeld.

84. TERMIJNEN VOOR OVERNAME Ð Opdat de overname van de verbintenis-

sen voor gevolg zou hebben dat de rechtspositie van de handelende personen

wordt overgenomen door de opgerichte vennootschap, geldt een dubbele

termijnvereiste. De vennootschap moet enerzijds tot stand komen uiterlijk

binnen de twee jaar na het aangaan van de verbintenissen, en bovendien moet

zij deze hebben overgenomen binnen de twee maanden nadat ze is opgericht.

Het Hof van Beroep te Bergen herinnerde er in een arrest van 29 november

1993(286) aan dat deze termijnen cumulatief zijn: indien meer dan twee

maanden zijn verstreken sinds de oprichting van de vennootschap in kwestie,

zal geen bevrijdende overname meer mogelijk zijn, ook al werden de

verbintenissen minder dan twee jaar voordien aangegaan.

Deze termijnen moeten worden berekend vanaf het ogenblik waarop de

vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt. De discussie die hierover in

de rechtsleer was ontstaan n.a.v. de door de Wet van 13 april 1995 gewij-

zigde regeling inzake de verwerving van de rechtspersoonlijkheid (vgl.

hierboven, nr. 77), werd in het Wetboek van Vennootschappen definitief

beslecht, doordat nu uitdrukkelijk wordt verwezen naar de neerlegging (zie

art. 60 W.Venn.).

85. VORM VAN DE OVERNAME. STILZWIJGENDE OVERNAME Ð Het Hof van

Beroep van Luik bevestigde in een arrest van 7 februari 1997 dat de

overname van de verbintenissen door de opgerichte vennootschap aan geen

enkele vormvoorwaarde is gekoppeld en zelfs stilzwijgend kan gebeu-

ren(287). In casu werd zulks afgeleid uit het feit dat de opgerichte vennoot-

(286) Bergen 29 november 1993, T.B.H. 1995, 150, noot S. Gilcart.

(287) Luik 7 februari 1997, Rev.prat.soc. 1998, 199; R.R.D., 1997, 445.
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schap de haar toegestuurde facturen m.b.t. de aangegane verbintenissen niet

had geprotesteerd. De overname kan ook blijken uit de uitvoering door de

vennootschap van een overeenkomst die werd afgesloten namens de ven-

nootschap in oprichting(288).

EeÂn en ander neemt niet weg dat de tijdige overname moet vaststaan. De

Hoven van Beroep te Antwerpen(289) en te Bergen(290) verklaarden tijdens

de besproken periode een vordering m.b.t. verbintenissen aangegaan door

een vennootschap in oprichting onontvankelijk, omdat de vordering uitging

van een opgerichte vennootschap die geen elementen kon voorleggen waar-

uit een tijdige overname van de betrokken verbintenissen bleek. In de prak-

tijk doet men er dus goed aan de beslissing tot overname bij aangetekend

schrijven ter kennis te brengen van de wederpartij, althans wanneer zij niet is

opgenomen in een notarieÈle akte of openbaar gemaakt door een publicatie in

het Belgisch Staatsblad, en dit binnen de wettelijke termijn van twee maan-

den na de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

86. ORGAAN BEVOEGD TOT OVERNAME Ð Artikel 60 W.Venn. (art. 13bis

Venn.W.) bevat geen bijzondere regel inzake het orgaan dat bevoegd is

tot overname. In de N.V. (en de C.V.A.) en de B.V.B.A. zal de overname

in de regel onder de residuaire bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen.

In uitzonderlijke gevallen zal de algemene vergadering moeten tussenko-

men bij de overname, wanneer de wet of de statuten voorzien in af-

wijkende regels, zo b.v. wanneer toepassing moet worden gemaakt van de

procedure inzake de quasi-inbreng (art. 445-447 W.Venn.; art. 29quater

Venn.W.)(291). In N.V.'s waar gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid

om een orgaan van dagelijks bestuur op te richten (art. 525 W.Venn.; art. 63

Venn.W.), zal dit orgaan bevoegd zijn indien het een aangelegenheid van

dagelijks bestuur betreft. In de andere vennootschappen hangt het er van af

wat de statuten bepalen.

In die zin besliste de Vrederechter te Anderlecht(292) terecht dat de zaak-

voerder in de B.V.B.A als enige bevoegd is voor de eventuele overname van

verbintenissen aangegaan met toepassing van art. 60 W.Venn. (art. 13bis

Venn.W.). In casu werd een promotor aangesproken die zich bij het aangaan

van een huurovereenkomst had sterk gemaakt voor een B.V.B.A. in oprich-

ting. De vordering tegen de promotor werd terecht afgewezen, nu bleek dat

de zaakvoerder van de B.V.B.A. binnen de twee maanden na de oprichting

(288) Rb. Gent 16 oktober 1996, R.W. 1997-98, 467.

(289) Antwerpen 18 maart 1992, T.B.H. 1995, 28, noot D. Van Gerven; zie ook hierboven,

nr. 81.

(290) Bergen 29 november 1993, T.B.H. 1995, 150, noot S. Gilcart; zie ook hierboven, nr. 84.

(291) Zie b.v. het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 15 juni 1987, besproken

in het vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 963-964, nr. 31, waar weliswaar ten onrechte werd

geoordeeld dat de regels inzake de quasi-inbreng hadden moeten worden toegepast.

(292) Vred. Anderlecht 14 april 1997, Rev.prat.soc. 1998, 126.
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aan de verhuurder had laten weten dat de B.V.B.A. de aangegane verbinte-

nissen overnam, waardoor de promotor definitief bevrijd was.

87. Het voorgaande verhindert niet dat voorheen aangegane verbintenissen

geldig kunnen worden overgenomen bij de ondertekening van de oprich-

tingsakte. Aangezien de vennootschap op dat ogenblik nog niet kan optreden

door toedoen van haar bevoegde organen, zal de overname gebeuren door de

oprichters, die met unanimiteit beslissen. De gewijzigde regeling inzake

verwerving van de rechtspersoonlijkheid, brengt wel mee dat de overname

slechts uitwerking zal kunnen hebben van zodra de vennootschap ontstaat als

rechtspersoon, door de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit haar

oprichtingsakte.

88. VEREISTE VAN IDENTITEIT TUSSEN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING EN DE

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Ð Traditioneel stelt de rechtsleer dat een

bevrijdende overname slechts mogelijk is indien er identiteit bestaat tussen

de vennootschap die bekrachtigt en de vennootschap in oprichting namens

dewelke was gehandeld. Men kan van de wederpartij die met een vennoot-

schap in oprichting handelt, inderdaad moeilijk verwachten dat zij zich

bereid verklaart om als uiteindelijke contractspartner om het even welke

vennootschap toegewezen te krijgen, wat ook haar activiteit, rechtsvorm of

kapitaal weze. In de besproken periode kregen de rechtbanken enkele keren

de kans om dit vereiste nader te preciseren.

Meestal wordt gesteld dat de vennootschap in oprichting reeds voldoende

bepaald of bepaalbaar moet zijn, opdat geredelijk mag worden aangenomen

dat de overname uitgaat van de vennootschap ten behoeve waarvan was

gehandeld(293). Daarnaast moet er in beginsel overeenstemming bestaan

tussen de kenmerken van de vennootschap in oprichting en de uiteindelijk

opgerichte vennootschap. Dit belet nochtans niet dat de oorspronkelijk

verstrekte informatie over de op te richten vennootschap, tijdens het oprich-

tingsproces nog kleine wijzigingen kan ondergaan, zolang deze niet van aard

zijn dat de wederpartij niet met de toekomstige vennootschap zou hebben

gehandeld, indien zij kennis zou hebben gehad van deze wijzigingen. De

cruciale vraag luidt of de elementen die een invloed kunnen hebben op de

solvabiliteit van de vennootschap, ongewijzigd blijven. Relevant zijn b.v. de

rechtsvorm van de vennootschap indien het een vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid betreft, de namen van de onbeperkt aansprakelijke ven-

noten in het andere geval, het bedrag van het kapitaal, de aard van de

activiteiten... Minder essentieel is daarentegen de naam van de vennootschap

of de plaats waar zij haar maatschappelijke zetel heeft.

(293) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 59, nr. 122.
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Deze principes worden correct toegepast in een vonnis van de Rechtbank

van Koophandel te Hasselt(294). Namens een vennootschap in oprichting

wordt een overeenkomst afgesloten betreffende de levering van stenen.

Achteraf ontstaat betwisting aangaande een betaling, zodat de opgerichte

vennootschap de medecontractant dagvaardt. Deze betwist dat de eisende

vennootschap dezelfde is als de vennootschap in oprichting waarmee de

overeenkomst werd afgesloten. De rechtbank oordeelt dat er wel degelijk

identiteit bestaat. Noch het feit dat de vennootschap uiteindelijk werd op-

gericht onder een andere naam, noch de omstandigheid dat naast de oor-

spronkelijke promotoren ook familieleden toetraden, wordt in dit opzicht

relevant geacht, nu de essentieÈle elementen die de solvabiliteit van de

vennootschap beõÈnvloeden, in overeenstemming zijn met wat werd medege-

deeld bij het aangaan van de overeenkomst namens de vennootschap in

oprichting. Bovendien wordt vastgesteld dat het maatschappelijk doel van

de opgerichte vennootschap de uitvoering beoogde van de afgesloten over-

eenkomst.

Een andere beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren is voor

meer betwisting vatbaar(295). De promotoren van een N.V. in oprichting

kopen namens de vennootschap een onroerend goed, betaalbaar in schijven.

Achteraf wordt geen N.V., maar een B.V.B.A. opgericht. Als blijkt dat deze

slechts een gedeelte van de afgesproken bedragen betaalt, dagvaardt de

verkoper zowel de B.V.B.A. als de promotoren die het koopcontract afsloten.

De Rechtbank verklaart de vordering tegen de promotoren ongegrond, aan-

gezien de opgerichte B.V.B.A. de verbintenissen uit de overeenkomst heeft

overgenomen en bijgevolg niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 60

W.Venn. (art. 13bis Venn.W.) voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de

promotoren. Het feit dat de vennootschap uiteindelijk werd opgericht als een

B.V.B.A. en niet als een N.V., is volgens de rechtbank niet van aard dat de

verkoper de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. Voor zover in concreto

wordt nagegaan of de rechtsvorm van de vennootschap in oprichting een

doorslaggevende beweegreden vormde om te contracteren, is deze oplossing

verdedigbaar. De stelling dat het voor de wederpartij geen rol zou spelen dat

de aangekondigde N.V. uiteindelijk een B.V.B.A. blijkt te zijn, is Ð o.m.

gelet op de verschillen inzake het wettelijk minimumkapitaal Ð evenwel

niet vatbaar voor veralgemening.

(294) Kh. Hasselt 29 januari 1997, T.R.V. 1997, 93.

(295) Kh. Tongeren 5 mei 1995, T.R.V. 1996, 568, met noot R. Tas.
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AFDELING 3

NIETIGVERKLARING VAN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

89. LIMITATIEVE OPSOMMING VAN DE NIETIGHEIDSGRONDEN Ð De bedoeling

van de Europese wetgever is geweest om, door een limitatieve opsomming

van de nietigheidsgronden, de rechtszekerheid en waarborgen voor derden te

maximaliseren. Een gebrek aan affectio societatis kan dus geen grond voor

nietigheid vormen (vgl. hoger nrs. 1-3)(296). Evenmin kan het fictief karak-

ter van een vennootschap daartoe nog ingeroepen worden(297). Precies om

die reden, en omdat de nietigheidssanctie in geen geval nog een retroactief

effect kon hebben, werd sedert 1973 de doorbraaktheorie ontwikkeld (verder,

nrs. 151 e.v.).

90. ONGEOORLOOFD STATUTAIR OF WERKELIJK DOEL Ð In het vorig overzicht

werd nog over het Marleasing-arrest van het Hof van Justitie van 13 novem-

ber 1990 gerapporteerd(298). Men zal zich herinneren dat in dit arrest op

definitieve wijze een negatief antwoord gegeven werd op de vraag of een

vennootschap kon worden vernietigd om de enkele reden dat haar werkelijk

doel ongeoorloofd was. Het Hof gaf te kennen dat een restrictieve inter-

pretatie van de door de Eerste Richtlijn toegelaten nietigheidsgronden aan-

gewezen was, nu het de kennelijke bedoeling van de Europese wetgever was

geweest om derden maximale waarborgen te verlenen i.v.m. het bestaan en

de geldigheid van vennootschappelijke rechtspersonen. Sedert het Marlea-

sing-arrest mag dus worden aangenomen dat enkel een ongeoorloofd statu-

tair doel de nietigverklaring van een vennootschap die wordt beheerst door

de Eerste Richtlijn met zich kan brengen. Wij blijven ons sterk maken dat het

een rechter steeds moeilijk zal vallen om te weerstaan aan de nietigverklaring

indien het in de statuten verbriefd geoorloofd doel reeds van bij de oprichting

bedoelt om het werkelijk en per hypothese ongeoorloofd doel te verhul-

len(299).

In de besproken periode heeft de Belgische wetgever derhalve bij art. 5 W.

13 april 1995 de Nederlandse tekst van de Handelsvennootschappenwet

aangepast aan het Marleasing-arrest. Het woordje ,,werkelijk'' is zodoende

weggevallen in art. 13ter, 3
o
Venn.W. (artt. 227, 3

o
en 454, 3

o
W. Venn.).

Hoewel de cooÈperatieve vennootschap niet onder het toepassingsgebied valt

van de Eerste Richtlijn, had de wetgever reeds bij W. 20 juli 1991 het

woordje ,,werkelijk'' laten vallen toen hij de nietigheidsgronden voor dit

vennootschapstype voor het eerst aan een limitatieve opsomming onderwierp

(296) Kh. Nijvel 26 juli 1994, T.R.V. 1994, 530.

(297) Ibid.

(298) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 973 e.v., nrs. 43 e.v.

(299) Ook advocaat-generaal Van Gerven had in die zin geconcludeerd, maar hij werd op dat

stuk noch bevestigd noch tegengesproken door het Marleasing arrest: zie Overzicht, T.P.R.

1993, p. 975, nr. 44.
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in art. 144, tweede lid Venn.W. Ingevolge de codificatie vindt men de

limitatieve opsomming van de nietigheidsgronden, logischerwijze, nog

slechts terug in art. 403 W.Venn. voor de C.V. met beperkte aansprakelijk-

heid (C.V.B.A). Het is immers nooit de bedoeling geweest van de wetgever

van 20 juli 1991 om het regime van de C.V. met onbeperkte aansprakelijk-

heid (C.V.O.A.) af te stemmen op dat van de N.V. en van de B.V.B.A., noch

op dat van de Europese Richtlijnen die op deze laatste vormen van toepas-

sing zijn.

91. In een arrest van 4 oktober 1995 sprak het Hof van Beroep van

Gent(300) zich uit over een vordering tot nietigverklaring van een patrimo-

niumvennootschap die de vorm had aangenomen van een N.V. Het betrof een

geschil tussen de erfgenamen van de overleden vennoot en de promotor van

de vennootschap, die tevens in ongenade gevallen was als dauphin van de de

cuius. De erfgenamen betwistten de geldigheid van de vennootschap, omdat

zij in wezen zou opgericht zijn om fiscale redenen. Het Hof oordeelt, terecht,

dat vele vennootschappen worden opgericht om belastingen te vermijden

(niet om te ontduiken), en dat zulks hun maatschappelijk doel niet ongeoor-

loofd maakt.

Ten overvloede voegt het Hof daaraan toe dat een nietigverklaring enkel

mogelijk is indien dit statutair doel, zoals omschreven in de oprichtingsakte

of in een latere statutenwijziging, ongeoorloofd is. Dit obiter dictum verrast:

nietigheden van vennootschappen hebben te maken met gebreken in de

oprichting, niet met gebreken die zich later voordoen; deze gebreken kunnen,

naargelang het geval, slechts de nietigheid van de statutenwijziging(301) met

zich brengen dan wel de ontbinding van de vennootschap (b.v. een C.V. die

eenhoofdig wordt). Het dient toegegeven te worden dat art. 13ter, 3
o

Venn.W. (artt. 227, 3
o
, 403, 3

o
en 454, 3

o
W.Venn.) de enige nietigheids-

grond bevat die niet expliciet naar de oprichting verwijst. Niettemin lijkt de

meest aangewezen sanctie voor een naÁ de oprichting ingevoegd ongeoor-

loofd doel ons de nietigheid van de desbetreffende statutenwijziging (art. 64

W.Venn.; art. 190bis Venn.W.). Daarbij moet in acht genomen worden dat

deze nietigheid wegens materieÈle gebreken, anders dan die wegens vorm-

gebreken, retroactief werkt(302).

(300) Gent 4 oktober 1995, R.W. 1995-96, 122; T.R.V. 1996, 122, noot J. Byttebier.

(301) Helaas bevat onze wetgeving slechts duidelijke bepalingen i.v.m. de nietigheid van de

statutenwijziging wegens vormgebrek (art. 177 W.Venn.; art. 13quater, § 3 Venn.W.). Het valt

te betreuren dat over de nietigheden van een statutenwijziging om materieÈle redenen niet meer

klaarheid werd geschapen toen een algemene regeling inzake nietigheid van besluiten bij W.

29 juni 1993 in de Handelsvennootschappenwet werd ingeschreven, hoewel o.a. Ronse daar

sterk op aangedrongen had (De vennootschapswetgeving 1973, Gent-Leuven, Story, 1973,

p. 134, nr. 263 en p. 139, nr. 275).

(302) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 980, nr. 50.
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AFDELING 4

VORM EN OPENBAARMAKING VAN AKTEN

92. ONONTVANKELIJKHEID VAN DE RECHTSVORDERING VAN EEN VENNOOTSCHAP

WAARVAN DE OPRICHTINGSAKTE NIET WERD NEERGELEGD Ð In een cassatie-

arrest van 20 januari 1994(303) werd nogmaals herhaald dat de exceptie van

onontvankelijkheid bedoeld in art. 11 Venn.W. niet aan de openbare orde

raakt: de verweerder die deze exceptie niet inroept voor de eerste rechter,

wordt geacht eraan te verzaken. Het betreft hier de herhaling van een

standpunt dat het Hof van Cassatie reeds meer dan 100 jaar geleden had

ingenomen(304).

93. Inmiddels is deze rechtspraak grotendeels achterhaald omdat de exceptie

van onontvankelijkheid wegens niet-neerlegging overbodig is gemaakt door

de Wet van 13 april 1995. Zoals hoger werd uiteengezet (nrs. 58 e.v.),

ontstaat de rechtspersoon voortaan pas ingevolge de neerlegging ter griffie

van de, naargelang het geval, authentieke of onderhandse oprichtingsakte

(art. 2, § 4 W.Venn.; art. 2, laatste lid Venn.W.). Doordat de neerlegging

voortaan zelf constitutieve werking heeft, kan een vennootschappelijke

rechtspersoon waarvan de akte nog niet neergelegd werd, voortaan uiteraard

geen vordering meer inleiden omdat zij nog niet bestaat als rechtspersoon: er

is dan gebrek aan hoedanigheid. Gevreesd mag worden dat de thans be-

staande exceptie wel degelijk raakt aan de openbare orde, omdat de open-

baarmaking niet langer alleen de goede werking van de vennootschappelijke

orde en de tegenwerpelijkheid van het bestaan van de akte wil verzekeren,

maar omdat zij voortaan raakt aan het bestaan zelf van de vennootschappen.

De vennootschap die er onder het nieuwe recht toe zou gedwongen worden

een vordering in te leiden tussen het verlijden van de akte en de neerlegging

zal in rechte vertegenwoordigd worden door eÂeÂn of meerdere van haar

promotoren die handelen voor eigen rekening, zij het tevens in hoedanigheid

van promotor van de vennootschap in oprichting (vgl. hoger, nrs. 77 e.v.). De

vennootschap kan dan na de neerlegging van haar oprichtingsakte het geding

hervatten (art. 815 Ger.W.).

De wetgever is in 1995 vergeten art. 11 Venn.W. aan te passen aan de nieuwe

situatie. Dit euvel werd rechtgezet in het nieuwe Wetboek waar art. 58

W.Venn. nog enkel voorziet in de exceptie van niet-ontvankelijkheid

m.b.t. buitenlandse vennootschappen met een Belgisch bijkantoor of die in

BelgieÈ een openbaar beroep op het spaarwezen hebben gedaan, indien zij

zouden verzuimd hebben hun oprichtingsakte neer te leggen in BelgieÈ.

94. NIET-INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER Ð Dat voormelde exceptie

uit artikel 11 Venn.W. niet raakte aan de openbare orde, lijkt in tegenspraak

(303) Cass. 20 januari 1994, Arr.Cass 1994, 84; Rev.prat.soc. 1994, 407, noot I. Corbisier.

(304) Cass. 7 maart 1895, Pas. 1895, I, 117.
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met de vaststelling dat de exceptie van onontvankelijkheid die volgt uit de

niet-inschrijving in het handelsregister, wel aan de openbare orde raakt

(art. 41 Handelsregisterwet)(305). Elders in dit overzicht kwamen de ver-

plichtingen uit de Handelsregisterwet uitgebreid aan bod (nrs. 60-62 en 72).

AFDELING 5

DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

95. NIEUW RECHT Ð Traditioneel werden de vennootschappen onderschei-

den in diegenen die een firmanaam of gemeenschappelijke naam moesten

hebben (,,raison sociale'', ,,nom collectif''; vgl. artt. 16, 19 en 106 Venn.W.)

en diegenen die zich met een fantasienaam of bijzondere naam moesten

tevreden stellen (,,deÂnomination particulieÁre'; vgl. artt. 28 en 143 Venn.W.).

Enkel de vennoten in een BVBA konden zowel een firma- als een fantasie-

naam tot eigennaam kiezen (art. 117 W.Venn.). Dit onderscheid vond zijn

wortels in de angst voor de beperkte aansprakelijkheid die de Napoleonti-

sche wetgever dreef: de naam van naam-loze vennootschappen mocht niet

te kennen geven dat een priveÂ-vermogen borg stond voor de verbintenis-

sen van de vennootschappen. Deze vrees bleef gegrond in 1873 toen de

cooÈperatieve vennootschap in de wetgeving werd ingeschreven, maar was

reeds voorbijgestreefd toen de personenvennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid in 1934-35 in BelgieÈ werd ingevoerd.

Sedertdien was het onderscheid het voorwerp van verspreide gebruiken

contra legem. Vooral in naamloze en cooÈperatieve vennootschappen stoorde

men zich niet langer aan het gebruik van een firmanaam. Een enkele maal

maakte de wetgever het gebruik van een firmanaam zelfs verplicht, nl. in de

cooÈperatieve vennootschappen van bedrijfsrevisoren (art. 33, § 3 W. 22 juli

1953 Bedrijfsrevisoraat, nu ingevolge art. 19 W. 6 augustus 1999 hernum-

merd tot § 2; zie ook art. 132 W.Venn.).

In het nieuwe Wetboek werden daarom de bijzondere bepalingen in verband

met de maatschappelijke benaming grotendeels opgeheven, en vervangen

door eÂeÂn gemeenschappelijke bepaling (art. 65 W.Venn.) die het dragen van

een naam (,,deÂnomination sociale'') voor alle vennootschappen gelijkscha-

kelt. Dit geldt zonder meer voor de naamloze, cooÈperatieve en besloten

vennootschappen. Nog steeds moeten een commanditaire vennootschap en

een commanditaire vennootschap op aandelen zich hoeden voor het opne-

men van de naam van een stille vennoot in de naam (niet: gemeenschappe-

lijke naam) van de vennootschap (artt. 207, § 2, laatste lid en 656 W.Venn.).

Uiteraard blijft het begrip gemeenschappelijke of firmanaam (,,raison socia-

le'') bewaard voor de vennootschappen onder firma omdat de soortnaam van

(305) I. Corbisier, l.c.; P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence (1979-

90). Les socieÂteÂs commerciales'', R.C.J.B. 1992, p. 687-688, nr. 51.
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dit type zelf daartoe uitnodigt, en nog niet aan vervanging toe was(306).

Evenzeer blijft het verbod gelden voor tijdelijke vennootschappen om,

zonder gelijktijdige aanduiding van de soortnaam, een gemeenschappelijke

naam te gebruiken (art. 47 W.Venn.), zoals het gebruik van een gemeen-

schappelijke naam een bewijselement blijft voor een commercieÈle maat-

schap.

Het moge evenwel duidelijk zijn dat het gebruik van het woordje gemeen-

schappelijke naam in de enkele voormelde bepalingen niet meer is dan een

restant van de geschiedenis, en in de praktijk zonder meer kan vervangen

worden door ,,naam'' of ,,maatschappelijke benaming'.

96. HET ONDERSCHEID TUSSEN HANDELSNAAM EN MAATSCHAPPELIJKE BENA-

MING(307). EERSTE GEBRUIK Ð In een pedagogisch arrest van 19 oktober

1993 waagt het Hof van Beroep te Brussel(308) zich aan een uiteenzetting

over de verschillende rechtsgronden en -vorderingen die te maken hebben

met de bescherming van de maatschappelijke en handelsbenamingen. Uit-

eindelijk blijkt deze uiteenzetting aan een bevel tot heropening van de

debatten vooraf te gaan opdat de appellant het voorwerp en de rechtsgrond

van zijn vordering zou kaderen in de onderscheidingen die het Hof hem

uitlegde. Zijn oorspronkelijke vordering was immers, net zoals de be-

schermde benaming waarop hij zich beriep, onderhevig aan verwarring.

Het Hof legt eerst het verschil uit tussen een maatschappelijke benaming, die

betrekking heeft op de identificatie van een vennootschap, en een handels-

naam, die betrekking heeft op de naam waaronder de onderneming-rechts-

persoon, of een deel daarvan deelneemt aan het rechtsverkeer(309). De eerste

vindt voortaan zijn bescherming in een algemene bepaling van het Wetboek

van vennootschappen (art. 65 W.Venn.), de tweede is een intellectueel recht

in het leven geroepen door artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs van

1883(310).

Zelfs indien maatschappelijke benaming en handelsnaam in een bepaald

geval identiek luiden, verschilt hun beschermingsstatuut: de eerste wordt

bij voorkeur beschermd via het vennootschapsrecht, de tweede via het

handelspraktijkenrecht. Gelijkend is nochtans dat beide slechts bescherming

verdienen indien de beweerde beschermingsgerechtigde bewijst de eerste

gebruiker te zijn(311). Dit geldt overigens ook voor maatschappelijke bena-

ming, handelsnaam en merk onderling: indien een merk van een bepaalde

benaming werd gedeponeerd, is het verboden voor een derde om zich nog te

(306) Gedr. St. Kamer 1998-99, nr. 1838/10, p. 20.

(307) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 899, nrs. 42 e.v.; T.P.R. 1993, p. 980, nrs. 51 e.v.

(308) Brussel 19 oktober 1993, R.W. 1993-94, 884.

(309) Vgl. Voorz. Kh. Hasselt 8 november 1996, T.B.H. 1997, 454, noot.

(310) Zoals gewijzigd door het Verdrag van Stockholm dd. 14 april 1967, goedgekeurd bij

Wet 26 september 1974.

(311) Zie voor de handelsnaam in de besproken periode: Voorz. Kh. Gent 2 september 1997,

Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997, 1998, 496.
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bedienen van deze benaming als handelsnaam(312). De anterioriteit wordt

uiteraard mee overgenomen bij de overdracht van de handelszaak of van de

aandelen in de vennootschap, niet echter zonder eerbiediging van de rechten

van derden te goeder trouw: indien de overlater van een handelszaak, tevens

eerste titularis van een handelsnaam, voordien aan een derde een merkdepot

toestond voor dezelfde naam, moet de overnemer van de handelszaak dat

merkdepot gedogen(313).

Hoewel de maatschappelijke naam bij voorkeur beschermd wordt met de

vennootschapsrechtelijke vordering tot naamswijziging (hierna, nr. 97), kan

hij ook bescherming genieten op grond van de Wet Handelspraktijken,

meestal middels een vordering tot staken (hierna, nr. 98). De handelsnaam

daarentegen kan enkel bescherming vinden in de Wet Handelspraktijken

(hierna, nrs. 99 e.v.).

97. MAATSCHAPPELIJKE BENAMING. VORDERING TOT NAAMSWIJZIGING Ð De

geeÈigende vennootschapsrechtelijke vordering van de eerste gebruiker van

een maatschappelijke benaming is deze tot naamswijziging (art. 65, tweede

lid W.Venn.; artt. 28 en 117 Venn.W.). Benevens tot naamswijziging kan zij

leiden tot de afzonderlijke toekenning van schadeloosstelling indien schade

bewezen wordt. Of er verwarring mogelijk is moet dus in abstracto beoor-

deeld worden, en bijvoorbeeld niet aan de hand van een concurrentieÈle

vergelijking van het regionaal of commercieel terrein waarop de in geding

zijnde vennootschappen werkzaam zijn(314).

Zelden zonder voorafgaandelijk aan voormelde principes te herinneren,

kenden de rechtbanken van koophandel deze vordering in de besproken

periode vrij gemakkelijk toe. Wordt de naamswijziging vaak opgelegd onder

verbeurte van een dwangsom, dan worden meestal geen schadeloosstellingen

toegekend. Noch het eÂeÂn, noch het ander kan verwondering wekken omdat

een in abstracto beoordeling een relatief vrijblijvende aangelegenheid is. Zo

werden bijvoorbeeld Axe's en Axe Communications et PubliciteÂ verwarrend

geacht(315). Ook Citilife en Citilife Consultant(316), alsmede AG en

AGS(317) werden beschouwd als samen onbestaanbare maatschappelijke

benamingen.

Een enkele keer werd aansluiting gezocht bij een reeds in het vorig overzicht

geciteerd artikel van MAEYAERT en BOGAERT(318) die voorhielden dat de in

abstracto-toetsing enkel kon stand houden voor volledig gelijkluidende

(312) Kh. Veurne 8 februari 1991, T.B.H. 1992, 526, noot A. De CaluweÂ.

(313) Voorz. Kh. Brussel 19 juli 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 1992, 392.

(314) Bijvoorbeeld in de besproken periode, het hoger geciteerde arrest van Brussel 19 oktober

1993, R.W. 1993-94, 884; Luik 6 november 1998, J.L.M.B. 1999, 519.

(315) Kh. Antwerpen 14 februari 1994, T.B.H. 1995, 179.

(316) Kh. Brussel 25 februari 1992, T.B.H. 1992, 506.

(317) Kh. Gent 12 juni 1997, Rev.prat.soc. 1998, 230.

(318) P. Maeyaert en G. Bogaert, ,,Handelsnaam - Vennootschapsnaam - Merk - Bescherming

en onderlinge conflicten - Rechtspraak 1984-89'', T.B.H. 1990, 190-215.
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maatschappelijke benamingen, maar dat zij moest vervangen worden door

een in concreto-toetsing als een onderscheidend partikel werd toegevoegd.

Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste zodoende in een arrest van 19 mei

1992 dat de benamingen Krea (algemene meubelzaak) en Krea Keuken

(topkeukens) niet als verwarrend konden beschouwd worden onder de stan-

daard van art. 28 Venn.W. (art. 65 W.Venn.), omdat de naamdragers zich op

verschillende regionale en commercieÈle gebieden begeven hadden, en er

geen enkele band werd gesuggereerd tussen beide bedrijven(319). In noot

wordt hierop terecht kritisch gereageerd door VAN GOMPEL.

De vordering tot naamswijziging werd veralgemeend door het Wetboek van

vennootschappen tot een algemene regel van vennootschappelijk rechts-

personenrecht, en zou zelfs kunnen uitgebreid worden tot alle rechtsperso-

nen. Zij is echter onmachtig om het gebruik aan te vechten van een maat-

schappelijke benaming door een beweging met filantropische doeleinden. De

vennootschapsnaam Cora kan aldus niet beschermd worden op grond van het

vennootschapsrecht tegen usurpatie ervan door een beweging Coordination

Radicale Antiprohibitionniste, afgekort Cora, die zich inzet voor de strijd

tegen drugs en die vlugschriften verspreidt onder die afkorting, zonder de

volle benaming te vermelden. De stakingsrechter leidde in casu niettemin

een foute gedraging af uit de concrete omstandigheden van het geval, omdat

zij wezen op het doelbewust creeÈren van verwarring alsof de warenhuisketen

Cora zelf aan de basis van deze ideologische overtuiging lag. Hij beveelt de

staking van de verspreiding van vlugschriften in de buurt van de waren-

huizen, alsook de verspreiding van vlugschriften waarop de lange benaming

niet samen met de afkorting voorkomt(320).

98. MAATSCHAPPELIJKE BENAMING. VORDERING TOT STAKING Ð Naast de

vordering tot naamswijziging, kan de maatschappelijke benaming ook be-

schermd worden door een vordering tot staking, in de mate waarin een

gedraging die strijdig is met de Wet Handelspraktijken wordt aangetoond.

Hier laat het Hof van Beroep te Brussel in zijn voormeld arrest van 19 oktober

1993 terecht opmerken dat ook een loutere inbreuk op een wettelijke bepa-

ling, zoals art. 65, tweede lid W.Venn. (artt. 28 en 117 Venn.W.), reeds een

met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad kan uitmaken die voor

sanctionering in aanmerking komt, maar dan slechts inzoverre de eiser

minstens potentieÈle belangenschade aantoont.

Dit laatste vereiste werd verder uitgewerkt in ander arrest van hetzelfde Hof

van Beroep te Brussel(321). Onvermijdelijk komt het Hof tot een beoorde-

ling in concreto van het al dan niet verwarrend karakter van de maatschap-

pelijke benaming, wat niet noodzakelijk zou geweest zijn indien het over een

(319) Antwerpen 19 mei 1992, T.R.V. 1993, 80.

(320) Voorz. Kh. Brussel 4 december 1996, T.B.B.R. 1997, 329; DAOR 1998, afl. 45, 95, noot

Ballon; A.J.T. 1998-99, 142.

(321) Brussel 22 januari 1993, T.B.H. 1993, 660, noot.
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vordering tot naamswijziging ging. De beoordeling van het verwarrend

karakter van de benaming gebeurt logischerwijze aan de hand van vergelij-

kingscriteria zoals de activiteit en de regio van beide gebruikers. Het Hof

oordeelt in casu geen oneerlijke handelsdaad bewezen omdat de bedrijvig-

heden van de beide gebruikers van dezelfde maatschappelijke benaming

verschillend waren.

In de besproken periode herinnerde de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Gent eraan dat de stakingsrechter geen naamswijziging s.s.

kan doorvoeren(322). Wel kan hij, in een voorzichtige negatieve formule-

ring, bevelen dat verder gebruik verboden is, behoudens toevoeging van een

onderscheidend partikel(323).

Meestal echter komt het niet tot een stakingsbevel op grond van de enkele

overtreding van het vennootschapsrecht, en wordt in de context van de

Handelspraktijkenwet nog zelden gewag gemaakt van maatschappelijke

benaming, maar veelal van handelsnaam.

Een uitzondering daarop vormde een beschikking van de Voorzitter te

Kortrijk die geen staking beval van het gebruik van een gelijkaardige maat-

schappelijke benaming omdat de eerste gebruiker precies de toelating had

verstrekt aan de verweerder om de naam te gebruiken, ook al kreeg eerstge-

noemde daar dan later spijt van(324).

99. HET INTELLECTUEEL RECHT OP DE HANDELSNAAM. ONTSTAAN EN TELOOR-

GAAN. AFSTAND EN RECHTSVERWERKING Ð Het intellectueel recht op de

handelsnaam vindt, zoals gezegd (hoger, nr. 96), zijn oorsprong in artikel

8 van het Unieverdrag van Parijs.

In een arrest van het Hof van Cassatie van 21 juni 1993(325) werd benadrukt

dat dit intellectueel recht op de handelsnaam ontstaat door het eerste publiek

gebruik in de handel zonder dat enige verplichting tot depot of inschrijving

bestaat(326).

Zo ook gaat het intellectueel recht teniet bij stopzetting van de handels-

activiteit waarvoor de naam gebruikt werd. Daaraan wordt herinnerd in een

arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 20 januari 1997 dat eraan

toevoegt dat deze regel uitzondering lijdt bij onmiddellijke aanvatting van

(322) Voorz. Kh. Gent 10 februari 1997, T.G.R. 1997, 175.

(323) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 905, nr. 49.

(324) Voorz. Kh. Kortrijk 16 januari 1992, T.R.V. 1992, 185.

(325) Cass. 21 juni 1993, Arr.Cass. 1993, 606; Pas. 1993, I, 595; R.W. 1993-94, 677; T.B.H.

1994, 153.

(326) Zie ook Brussel 17 mei 1996, J.T. 1996, 819; Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1994, T.B.H.

1997, 441, noot P. Maeyaert.
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een andere handelsactiviteit onder dezelfde naam(327). De Brusselse sta-

kingsrechter was even duidelijk: onbruik dooft het intellectueel recht defini-

tief uit, tenzij de titularis van de handelsnaam ondubbelzinnig en publiek zijn

wil heeft geuit om de handelsnaam slechts tijdelijk niet te gebruiken(328).

Uiteraard gaat het intellectueel recht niet teloor door een tijdelijk (in casu

niet langer dan eÂeÂn jaar) stilzitten van zijn titularis tegen degene die de

handelsnaam onrechtmatig usurpeert: afstand van recht moet met onbetwist-

bare feiten bewezen worden(329).

100. UNIEVERDRAG VAN PARIJS. BIJKOMENDE NATIONALE VERWARRINGVEREIS-

TE Ð In het hoger aangehaalde cassatiearrest van 21 juni 1993(330) werd

door de voorziening voorgehouden dat, in tegenstelling tot wat het Hof van

Beroep te Antwerpen had beslist, dit Unieverdrag een zelfstandige mate-

rieelrechtelijke regel in het leven zou geroepen hebben, zodat sanctionering

ervan mogelijk was zonder enige verdere referentie aan het nationale be-

schermingssysteem van de Verdragsstaat BelgieÈ.

Het Hof van Cassatie volgde de beroepsrechter en verwerpt de voorziening:

noch artikel 8 van het Unieverdrag, noch de bekrachtigingswet leggen aan de

nationale wetgevers een andere verplichting op dan bescherming te verlenen

zonder depot of inschrijving; de nationale wetgever is echter soeverein met

betrekking tot de bepaling van de omstandigheden waarin hij bescherming

verleent, bijvoorbeeld enkel als er verwarringsgevaar bestaat Ð d.i. de

Belgische optie, en niet telkens als er een identieke handelsnaam wordt

gebruikt, zelfs als dat voor een totaal verschillende activiteit in een totaal

verschillende regio is.

In die zin wordt de handelsnaam niet op dezelfde absolute wijze door een

materieelrechtelijke regel beschermd als de maatschappelijke benaming

waar de loutere inbreuk, buiten elke aangetoond verwarringsgevaar, volstaat

voor een rechterlijk ingrijpen tot naamswijziging. Zulks is de betekenis die

aan het cassatiearrest van 21 juni 1993 moet gehecht worden.

Uit het feit dat in voormeld cassatiearrest enkel verwezen wordt naar de

bepalingen van de Handelspraktijkenwet inzake verwarrende reclame

(art. 23, 7
o
Wet Handelspraktijken), mag zeker niet worden afgeleid dat

voortaan nog enkel tegen het gebruik van een handelsbenaming mag opge-

komen worden indien er verwarrende reclame is.

(327) Antwerpen 20 januari 1997, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997, 1998,

570. Vgl. over vergelijkbare feiten, Luik 7 februari 1997, Jaarboek Handelspraktijken en

Mededinging 1997, 1998, 420 (een restaurantuitbater die zijn handelszaak overdraagt met

inbegrip van de handelsnaam, mag deze handelsnaam nog wel benutten in het perscommuniqueÂ

waarin hij zijn nieuwe zaak aankondigt, ook al wordt die dan enkele kilometers verder geopend

onder een andere naam).

(328) Voorz. Kh. Brussel 21 juni 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 1994, 430.

(329) Voorz. Kh. Gent 22 februari 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 1994, 507. Vgl.

over rechtsverwerking, in dezelfde zin: Overzicht, T.P.R. 1986, p. 738, nr. 69.

(330) Cass. 21 juni 1993, Arr.Cass. 1993, 606; Pas. 1993, I, 595; R.W. 1993-94, 677; T.B.H.

1994, 153.
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Een vordering tot staking kan ook met succes worden afgerond buiten elke

reclame, op grond van de oneerlijke handelspraktijk die enkel bestaat in de

toeeÈigening van een eerdere handelsbenaming (art. 93 Wet Handelspraktij-

ken). Uiteraard zal zelfs in dat geval de verwarring als in concreto te toetsen

criterium dienstig zijn omdat, anders dan bij de vordering tot naamswijzi-

ging, belangenschade moet aangetoond worden, die met name bestaat in het

verkeerd beeld dat een tweede gebruik kan teweegbrengen bij een derde

persoon nopens de werkelijke hoedanigheid van de gebruiker(331).

Dit blijkt ten overvloede uit een arrest van het Hof van Cassatie(332) waarin

wordt bevestigd dat verwarring zich als oneerlijke handelspraktijk ook kan

voordoen buiten elke reclame. Na duidelijk te hebben gemaakt dat niet alleen

art. 23, 7
o
Wet Handelspraktijken inzake verwarrende reclame, maar ook het

algemene art. 93 een mogelijke grondslag is voor een vordering tot staking

op grond van verwarring, stelt het Hof dat de appelrechter uit de omstandig-

heid dat ,,partijen duidelijk een verschillend publiek aanspreken'' kon af-

leiden dat er geen verwarringsgevaar bestond tussen Master Meubel en

Master Salons.

101. NAAM. ONDERSCHEIDENDKARAKTER. PUBLIEKDOMEIN. GESLACHTSNAAM

Ð In beginsel moet de maatschappelijke naam of de handelsnaam geen

oorspronkelijk karakter hebben(333). Het eerste gebruik en een zeker on-

derscheidend karakter volstaan. In de rechtspraak valt nochtans op dat banale

of descriptieve benamingen minder bescherming krijgen, omdat zij minder

gemakkelijk monopoliseerbaar zijn: een eis tot staking zal dan nog meer dan

anders kracht moeten putten uit de verwarring die gesticht wordt(334), mede

gelet op de activiteiten en de regio's(335) waarin eiser en verweerder werk-

zaam zijn.

In de besproken periode werd aan banale namen als Okay en Bagstore geen

bescherming verleend, mede omdat er geen verwarringsgevaar was, in het

eerste geval gelet op de totaal verschillende marktsectoren(336), in het

tweede geval gelet op de grote afstand(337). Ook de namen Carfinesse en

Hifinesse werden als niet verwarrend beschouwd(338).

(331) Brussel 1 april 1988, J.L.M.B. 1998, 1588, noot E. Wery; T.B.H. 1998, 475.

(332) Cass. 11 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 144; Pas. 1992, I, 118.

(333) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 900, nr. 42. Zie ook Voorz. Kh. Brussel 8 mei 1995, Jaarboek

Handelspraktijken en Mededinging 1995, 1996, 370.

(334) Antwerpen 8 februari 1994, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1994, 1995,

411.

(335) Indien het voor een dienst normaal is dat het clieÈnteel zich daarover vanop afstand

informeert, dan speelt de plaats van de zetel en de afkomst natuurlijk geen rol om het al dan niet

onderscheidend karakter van een handelsbenaming te beoordelen (Voorz. Kh. Brussel 16 okto-

ber 1995, A.J.T. 1995-96, 280).

(336) Voorz. Kh. Gent 29 mei 1998, T.G.R. 1998, 186.

(337) Arrondrb. Rotterdam 4 december 1997, Bijbl.Ind.Eig. (Ned.) 1999, 112, noot Van

Nispen.

(338) Antwerpen 7 december 1993, R.W. 1994-95, 53.
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Anderzijds werd wel, en andermaal(339), bescherming verleend aan

Maxim's, ook al was de gebruiker een Aalsterse taverne(340).

De toevoeging van een partikel aan een eerder gebruikte naam die in het

publiek domein(341) gevallen is, kan een tweede gebruik verschonen. Een

eiser met als handelsnaam ,,Hotel Sablon'' kan geen bezwaar maken tegen

het gebruik van de gemene benaming ,,Sablon'' door een nabijgelegen

concurrent, als deze laatste de naam van zijn keten daaraan toevoegt(342).

Het gebruik van een geslachtsnaam als handelsnaam is minder onderschei-

dend, en kan alvast moeilijk tegengeworpen worden aan een tweede ge-

bruiker die dezelfde geslachtsnaam draagt(343). Nochtans is de tweede

gebruiker verplicht om mogelijke verwarring te voorkomen door toevoeging

van een partikel(344). De voornaam zal daartoe niet altijd volstaan(345).

102. NAAM VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN Ð Zoals buitenlandse

vennootschappen afkomstig uit een Verdragsstaat bij het Unieverdrag van

Parijs bescherming kunnen genieten van hun handelsnaam in BelgieÈ(346), zo

kunnen Belgische vennootschappen opkomen tegen het verwarrend gebruik

door buitenlandse vennootschappen in BelgieÈ van een gelijkluidende maat-

schappelijke benaming. In de besproken periode beriep een Belgische ven-

nootschap zich tegen een Italiaanse vennootschap op haar eerdere rechten op

de benaming ,,Inelco'', en zulks als vennootschapsnaam, handelsnaam en

merkdepot. De Italiaanse vennootschap verweert zich tegen de vordering tot

staken met een verwijzing naar de beperking aan het vrij goederenverkeer die

uit een stakingsbevel zou volgen (art. 30 E.EG.-Verdrag, hernummerd als

art. 28 E.G.Verdrag). Het Hof van Beroep te Brussel(347) antwoordt laco-

niek dat het Hof van Justitie reeds in 1976 beslist heeft dat een industrieel of

commercieel eigendomsrecht dat wettelijk verkregen is in een Lid-Staat,

rechtmatig kan tegengeworpen worden op grond van art. 36 E.EG.-Verdrag

(hernummerd als 30 E.G.-Verdrag) aan de invoer van producten onder een

verwarrende benaming wanneer de titularissen hun respectieve rechten ver-

kregen hebben met toepassing van verschillende nationale wetgevin-

gen(348).

(339) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 903, nr. 45.

(340) Voorz. Kh. Dendermonde 28 januari 1998, R.W. 1998-99, 611, noot S.Van Langen-

donck.

(341) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 983, nr. 54.

(342) Brussel 21 januari 1993, R.W. 1993-94, 129.

(343) Voorz. Kh. Brussel 3 oktober 1994, T.B.H. 1997, 441, noot P. Mayaert; Overzicht,

T.P.R. 1986, p. 903, nr. 46; 1993, p. 983, nr. 55.

(344) Gent 26 januari 1995, R.W. 1995-96, 446.

(345) Voorz. Kh. Gent 2 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997,

1998, 496.

(346) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 902, nr. 45.

(347) Brussel 15 september 1992, T.B.H. 1993, 22.

(348) Hof van Justitie E.G. 22 juni 1976, Recueil des arreÃts 1976, 1062.
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AFDELING 6

DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

103. VOORRANG VAN DE WERKELIJKE ZETEL. NIEUW FAILLISSEMENTSRECHT Ð

Dat de werkelijke zetel van de vennootschap voor derden voorrang heeft op

de statutaire zetel(349), is een regel die in de besproken periode vooral tot

zijn recht kwam in de sector van het faillissementsrecht.

Zoals men weet, was de bevoegde faillissementsrechter voor rechtspersonen

klassiek de rechter van de woonplaats, d.i. van de zetel voor een vennoot-

schap, en wel ten tijde van de staking van betaling (oud art 631 Ger.W.). Ook

naÂ de nieuwe faillissementswet is de bevoegde rechter voor handelaars met

rechtspersoonlijkheid die van de zetel, maar het tijdstip waarop de zetel

wordt vastgesteld is niet meer helemaal hetzelfde als voorheen: maatgevend

is voortaan niet meer het tijdstip van staking van betaling, maar dat van de

aangifte van het faillissement of van de inleiding van de vordering. Daar was

een goede reden voor: op het ogenblik van de faillietverklaring is het tijdstip

van staking van betaling niet steeds bekend, zodoende dat het voor de rechter

uÈberhaupt moeilijk is om op dat moment over zijn bevoegdheid ratione loci

te oordelen. De wetgever nam zodoende een oude verzuchting van CLOQUET

over(350).

Deze wijziging van het tijdstip vermijdt zgn. forumshopping echter

niet(351). Onder het oude recht werd frequent gebruik gemaakt van de

techniek van de zetelverplaatsing in de verdachte periode om frauduleus

aan het faillissement te ontsnappen, minstens om het te vertragen. Omdat de

bevoegdheid ratione loci van de faillissementsrechter aan de openbare orde

raakt, moesten rechters in de besproken periode(352) dikwijls hun toevlucht

nemen tot de fictiviteit van de nieuwe zetel, om voorrang te kunnen geven

aan de rechtbank van de oude eÂn werkelijke zetel. Om die reden heeft de

wetgever met de nieuwe faillissementswet bijkomend bepaald dat bij een

zetelverplaatsing die openbaar gemaakt werd in het laatste jaar voÂoÂr het

faillissement, voor de bevoegde rechtbank keuze bestaat tussen de voorlaat-

ste en de laatste zetel. Indien het faillissement wordt gebracht voor de

(349) Ook buiten het faillissementsrecht valt een beslissing te melden van het Hof van Beroep

te Brussel: een vennootschap die door een jarenlange nooit gewijzigde maar zogenaamd

foutieve inschrijving in het handelsregister laat aannemen dat haar zetel op een bepaalde

plaats is gevestigd, wekt een niet te weerleggen schijn op die eisers toelaat deze voor werkelijk

te nemen. In casu bleek de eÂchte statutaire zetel enkel door een vermelding van dit adres n.a.v.

een statutenwijziging over een ander onderwerp in het Belgisch Staatsblad (Brussel 27 januari

1998, J.T. 1998, 678; Rev.prat.soc. 1998, 398).

(350) A. Cloquet, Les concordats et la faillite, in Les Novelles, IV, Brussel, Larcier, 1975,

p. 313, nr. 1058.

(351) D. Blommaert, ,,De territoriaal bevoegde rechter inzake faillissement van rechtsperso-

nen'', noot onder Cass. 26 februari 1993, DAOR 1993, nr. 28, 101.

(352) Gent 2 oktober 1997, T.R.V. 1998, 49; Brussel 13 februari 1997, T.R.V. 1998, 47; Kh.

Brussel 15 oktober 1996, T.R.V. 1998, 45, telkens met noot D. Napolitano, ,,Zetelverplaatsing

en de territoriaal bevoegde rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen'', T.R.V. 1998,

51.
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rechtbanken van beide zetels, b.v. het eerste op inleiding voor de rechtbank

van de oude zetel, het tweede op aangifte voor de rechtbank van de nieuwe

zetel, heeft de rechtbank voorrang die het eerst gevat werd (nieuw art. 631

Ger.W.). Een andere maatregel om frauduleuze forumshopping na ontbin-

ding te vermijden werd door art. 145 van de Faillissementswet van 8 augustus

1997 ingevoegd in het vennootschapsrecht: ingevolge nieuw art. 178 quater

Venn.W. (art. 183, § 3 W.Venn.) kan een vennootschap in vereffening haar

zetel slechts verplaatsen mits homologatie door de Rechtbank van Koop-

handel.

104. VOORRANG VAN DEWERKELIJKE ZETEL. INTERNATIONALE FORUMSHOPPING

Ð Om te ontsnappen aan de toepasselijkheid van het Belgisch recht in het

algemeen en het Belgische faillissementsrecht in het bijzonder wordt dik-

wijls een fictieve aanknoping in het buitenland gecreeÈerd. In de besproken

periode was dit o.a. het geval met het zgn. Brusselse vertegenwoordigings-

kantoor (,,bureau de repreÂsentation'') van de publiekrechtelijke rechtsper-

soon Air ZaõÈre dat zowel in eerste aanleg(353) als in hoger beroep(354) en

cassatie(355) werd beschouwd als de werkelijke zetel van de onderneming.

Hoewel dit filiaal aanvoerde dat het geleid werd vanuit ZaõÈre, bleek het

filiaal in werkelijkheid een autonome onderneming te zijn die toeliet de

wereldwijde, d.i. buitengaatse activiteiten van Air ZaõÈre vanuit BelgieÈ te

leiden. Dat haar zgn. ZaõÈrese origine niets anders dan een fictie was, werd in

casu afgeleid uit een onderzoek van de schuldvorderingen waaruit bleek dat

alle buitenlandse schuldeisers rechtstreeks met ,,Brussel'' negotieerden, uit

de sluiting van alle andere ,,buitenlandse'' bijkantoren van Air Zaire behalve

dat van Brussel, uit het feit dat de Brusselse directeur de meest uitgebreide

bevoegdheden genoot voor Europa en de andere werelddelen, alsook uit het

feit dat de meeste bankrekeningen van Air ZaõÈre in Brussel werden gehouden

en overigens in beslag genomen.

Met de naburige landen(356) heeft BelgieÈ een bilateraal faillissementsver-

drag waarin de faillissementsbevoegdheid wordt toegewezen aan het land

van de woonplaats. Voor rechtspersonen liet de Belgische rechter(357) dit

bevoegdheidscriterium verwijzen naar het voor de toepassing van oud

art. 631 Ger.W. gehanteerde werkelijke zetelbegrip aan de hand van zijn

nationale wetgeving (zie voor natuurlijke personen, verder, nr. 156).

(353) Kh. Brussel 12 juni 1995, Rev.prat.soc. 1996, 122-129.

(354) Brussel 21 september 1995, Rev.prat.soc. 1996, 125, noot; J.T. 1995, 719.

(355) Cass. 2 december 1996, J.T. 1997, 236; J.L.M.B. 1997, 128.

(356) B.v. met Frankrijk het Verdrag van 8 juli 1899, met Nederland het Verdrag van 28 maart

1925.

(357) Zie, in dezelfde zaak, Brussel 13 februari 1997, T.R.V. 1998, 47; Kh. Brussel 15 oktober

1996, T.R.V. 1998, 45, telkens met noot D. Napolitano, ,,Zetelverplaatsing en de territoriaal

bevoegde rechtbank inzake faillissement van rechtspersonen'', T.R.V. 1998, 51.
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105. CAUTIO JUDICATUMSOLVI. OFF SHOREVENNOOTSCHAPÐ In de besproken

periode was heel wat te doen over de vraag of een Liberiaanse off shore

vennootschap zich kon beroepen op een Belgisch-Liberiaans vriendschaps-

verdrag van 1 mei 1885 om te ontsnappen aan de borgstelling waartoe

Belgische verweerders buitenlandse eisers kunnen verplichten overeenkom-

stig art. 851 Ger.W.

De juridische vraagstelling was eenvoudig, het emotioneel kader was dat

minder. In art. 13 van voormeld Verdrag verklaren de verdragssluitende

partijen wederzijds om, aan de vennootschappen en andere commercieÈle,

industrieÈle of financieÈle associaties die zijn opgericht en toegelaten door de

bijzondere wetten van eÂeÂn van beide landen, de mogelijkheid te verlenen in

rechte te treden, als eiser of als verweerder, zonder andere voorwaarden te

moeten nakomen dan deze die erin bestaat zich te schikken naar de wetten

van het land waar zij in rechte treden.

Het Hof van Beroep te Brussel(358) is zich weliswaar bewust van deze

verdragsnorm, maar oordeelt toch de cautio judicatum solvi te moeten

toekennen ten behoeve van een Belgische verweerder die het voorwerp is

van een eis ingeleid door een Liberiaanse off shore vennootschap. Meer

precies luidt de motivatie van het Hof dat, hoewel erkend door de Libe-

riaanse staat, deze vennootschap om fiscale redenen geen enkele activiteit op

Liberiaans grondgebied mag en zal voeren, zodat haar mailing address in

Liberia geenszins volstaat om haar de Liberiaanse nationaliteit toe te kennen.

Deze motivatie wordt afgestraft door het Hof van Cassatie(359). Vooreerst is

het duidelijk dat de toekenning van nationaliteit in het publiek recht een

aangelegenheid is waarover enkel de Staat in kwestie beslist: zoals in noot bij

het arrest terecht wordt opgemerkt(360), beslist de Staat en zij alleen wie

haar ,,onderdanen'' zijn, ongeacht of het om natuurlijke of rechtspersonen

gaat. Het internationaal privaatrechtelijk gebruik van het begrip nationaliteit

is misleidend, al is het goed bedoeld om aan te duiden welke de lex societatis

is van een vennootschap, gelet op haar aanknoping door zetel of incorporatie

bij een nationale rechtsorde. Vervolgens is de tekst van het Verdrag zo

duidelijk op het punt van de rechtspersonen die er de bescherming van

kunnen inroepen dat nauwelijks discussie mogelijk is: eens uitgemaakt dat

de algemene tekst van art. 13 van het Verdrag kwalificeerde als een verdrag

bedoeld in art 851 Ger.W(361), kan niet anders dan vastgesteld worden dat

vennootschappen die erkend zijn door en opgericht overeenkomstig het

Liberiaanse recht, ook al valt hun werking volledig buiten het Liberiaanse

(358) Brussel 26 oktober 1993, J.T. 1994, 249.

(359) Cass. 15 december 1994, Arr.Cass. 1994, 1116; Pas. 1994, I, 1106-1108; R.W. 1994-95,

1295; R.C.J.B. 1997, 5, noot J. Verhoeven.

(360) J. Verhoeven, ,,Condition des eÂtrangers, conflit de lois et socieÂteÂs off shore'', R.C.J.B.

1997, (9) 15-20.

(361) Deze toetsing gebeurde impliciet, zowel in het arrest van het Hof van Beroep als in het

arrest van het Hof van Cassatie. Zie daarover voormelde noot bij het cassatiearrest van J.

Verhoeven, l.c., 22-24.
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territorium, aanspraak kunnen maken op de bescherming van het Verdrag.

Het is samen met de reeds aangehaalde nootschrijver vooral interessant vast

te stellen dat ook in deze context de incorporatietheorie veld wint: hoewel de

eiser geen enkel actief heeft op Liberiaans grondgebied, wat op zich het

stellen van borg des te meer zou verantwoorden, wordt voluit gevolg toege-

kend aan zijn aanknoping met het Liberiaanse grondgebied die slechts berust

op een louter formele oprichting per brief en die gereduceerd blijft tot een

mailing address.

106. INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING EN VRIJHEID VAN VESTIGING Ð Na

de verslagperiode werd op 9 maart 1999, in navolging van het Segers-arrest

en het Daily mail-arrest besproken in het vorig overzicht(362), een arrest

geveld door het Hof van Justitie in de zaak-Centros(363). Het betrof een

volgens het Engels recht opgerichte vennootschap waarvan de zetel geves-

tigd was ten huize van een met de oprichters bevriende persoon in Engeland.

De vennootschap wil vervolgens een filiaal openen te Denemarken, maar de

immatriculatie daarvan wordt door de Deense autoriteiten geweigerd omdat

zij geen enkel aanknopingspunt meer zal hebben met de Engelse rechtssfeer,

en haar werkelijke zetel zal vestigen in Denemarken. De Deense autoriteiten

zijn dan ook van oordeel dat de vennootschap enkel in Engeland werd

geõÈncorporeerd om te ontsnappen aan het veel strengere Deense recht op

het stuk van kapitaal en kapitaalbescherming, en daarom als zodanig in

Denemarken zou moeten geõÈncorporeerd worden. De vennootschap was

van oordeel dat deze houding van Denemarken strijdig is met het het recht

op vrije vestiging. Het Hof van Justitie is het daarmee eens: weliswaar

hebben de Lid-Staten het recht om maatregelen te treffen die erop gericht

zijn om, door een kunstmatig beroep op de vier vrijheden, de omzeiling van

hun nationale wetgeving te voorkomen. In casu oordeelt het Hof echter dat er

geen sprake kan zijn van een verboden omzeiling. Immers de keuze van de

incorporatie om een beroep te kunnen doen op de meest voordelige oprich-

tingsvoorwaarden, en de vestiging van de zetel in eÂeÂn Lid-Staat terwijl men

al zijn activiteiten verricht in een filiaal gevestigd in een andere Lid-Staat

wijzen op zich niet op misbruik of frauduleuze intenties.

Het opvallende voor vennootschapsjuristen in deze uitspraak is dat ook twee

Lid-Staten die de incorporatieleer toepassen, nl. Engeland en Denemarken,

onderling problemen kunnen hebben met het vrij vestigingsrecht. Zij stellen

zich dan de vraag hoe en of Lid-Staten bescherming kunnen vinden tegen

kunstmatige incorporaties die enkel gericht zijn op de omzeiling van hun

strenger nationaal recht. Bijvoorbeeld in Nederland bestaat een Wet formeel

buitenlandse vennootschappen die een soort vermoeden van misbruik in-

(362) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 990, nr. 65.

(363) Hof van Justitie, 212/97, 9 maart 1999, V&F 1999, 34. Zie reeds H. De Wulf, ,,Centros:

vrijheid van vestiging zonder race to the bottom'', Ondernemingsrecht 1999, 318; id., ,,Brie-

venbusvennootschappen, vrij vestingsrecht en werkelijke zetelleer'', V&F 1999, 3.
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houdt voor vennootschappen die geen enkele band hebben met hun land van

oprichting en die hoofdzakelijk in Nederland gevestigd zijn.

Voor Europeesrechtelijk geõÈnspireerde juristen is deze uitspraak belangrijk

omdat zij wat duidelijkheid schept in het moeilijke leerstuk van het misbruik

van eÂeÂn van de vier vrijheden(364). Duidelijk is in elk geval dat de bedoeling

om het personeel statuut van een Lid-Staat te omzeilen op zich in de ogen

van het Hof geen misbruik van vestigingsrecht uitmaakt. Dit stelt meteen de

geldigheid van beschermingsmaatregelen zoals de aangehaalde Nederlandse

wet in vraag. Misbruik zou daarentegen wel kunnen aangenomen worden als

de keuze van de incorporatie effectief geõÈnspireerd wordt door de concrete

vlucht voor schuldeisers die in de ogen van de vennoten teveel ,,baat''

zouden vinden bij de toepassing van het recht op het stuk van schuldeisers-

bescherming van het land van immigratie(365).

Dit arrest brengt Europa weer een stapje dichter bij een vrij vennootschaps-

verkeer, en duidt vooral het werkelijk belang van het harmonisatieproces aan

indien in gans Europa de incorporatieleer zou gehanteerd worden. Het proces

dient dan enkel gericht te zijn op minimale basisvoorwaarden die overal in de

E.G. gelden voor elke courante vennootschapsvorm, zodat geen enkele Lid-

Staat kan beschouwd worden als een werkelijk bevoorrecht incorporatieland.

Uiteraard zijn de meeste continentale landen, zoals BelgieÈ, geen aanhanger

van de incoporatieleer, maar van de werkelijke zetelleer. In dat verband kan

worden meegedeeld dat in de E.G.-Commissie wordt gewerkt aan de voor-

bereiding van een Veertiende Richtlijn over zetelverplaatsing(366).

De vraag welke precies de uitwerking is van de Centros-beslissing met

betrekking tot de werkelijke zetelleer, krijgt vooralsnog in de doctrine geen

duidelijk antwoord(367). Uiteraard heeft de werkelijke zetelleer t.a.v. het

recht op vrije vestiging dezelfde perverse ,,nationale'' werking als de Deense

of de Nederlandse minimumregels, indien een vennootschap haar werkelijke

zetel verplaatst vanuit een soepel vennootschapsland naar een streng ven-

nootschapsland. Toch zal men zich herinneren dat het Hof in de Daily Mail-

beslissing met overtuiging naar het ,,nationaal'' karakter van de zetelbepa-

ling verwees, nu het E.G.-Verdrag precies voorzag in de noodzaak om een

apart verdrag over de zetelverplaatsing te sluiten (oud art. 220 E.E.G.-

Verdrag, nieuw art. 293 E.G.-Verdrag).

(364) Zie daarover uitvoerig, J. Wouters, Het Europees vestigingsrecht voor ondernemingen

herbekeken, proefschrift KUL, 1996-97, deel IV, 726 e.v.

(365) H. De Wulf, l.c., 319.

(366) Zie J. Wouters, o.c., p. 686, nr. 688; E. Wymeersch, ,,Die Sitzverlegung nach Bel-

gischem recht'', Z.G.R. 1999, 126.

(367) Voor een eerste voorzichtige inschatting, E. Wymeersch, ,,Centros: a landmark decision

in European Company Law'', in T. Baums (ed.), Festschrift fuÈr R. Buxbaum, ter perse.
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AFDELING 7

RECHTSBEKWAAMHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

107. EXTRAPATRIMONIALE SCHADE Ð In het vorig overzicht werd nog uit-

voerig ingegaan op de vraag of een vennootschappelijke rechtspersoon

morele schade kan lijden(368). Zoals men zich herinnert, werd door RONSE

voorgehouden dat de wettelijke specialiteit van een vennootschap het haar

onmogelijk maakte om andere schade dan vermogensschade te lijden(369).

Dit bracht in diezelfde opvatting nochtans niet mee dat de vennootschap geen

vergoeding zou kunnen claimen voor de schade die zou volgen uit een

krenking van de vennootschap in eÂeÂn van haar persoonlijkheidsrechten,

bijvoorbeeld haar eer en goede naam. Maar er werd dan volgehouden dat

deze schending van extra-patrimoniale rechten in hoofde van de vennoot-

schap enkel recht op vergoeding geeft indien ze een patrimoniale schade zou

opleveren. Voor alles toont deze redenering aan hoe moeilijk het is om de

patrimoniale en de extra-patrimoniale schade te onderscheiden: kan een

rechtspersoon moeilijk pijn en smarten lijden, dan is het toch best mogelijk

om aan te nemen dat hij, zoals een natuurlijk persoon, zou ,,lijden'' onder de

krenking van zijn eer en goede naam. Anderzijds dient toegegeven dat ook

een natuurlijk persoon die zogenaamd loutere morele schade lijdt, steeds

enigszins in zijn ,,vermogen'' geraakt wordt.

Het Hof van Cassatie heeft reeds bij herhaling beslist dat ook een rechts-

persoon morele schade kan lijden(370), waarvan het vermogensgevolg niet

noodzakelijk moet aangetoond worden. In het vorig overzicht werd deze

rechtspraak beaamd: de moeilijkheid in deze is wellicht de notie ,,morele

schade'' zelf, en niet de toepassing ervan op de vennootschappelijke rechts-

persoon(371).

Ook het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in de besproken periode de

morele schade geleden door een rechtspersoon denkbaar(372): een kassier-

ster van een grootwarenhuis die geld ontvreemdt, brengt haar werkgever-

rechtspersoon in opspraak en schaadt het vertrouwen van diens clieÈnteel en

personeel in zijn recruteringsbeleid; een morele schadeloosstelling van 1

frank werd toegekend.

Waar de kritische annotator bij dit Antwerps arrest van 1992 kon volhouden

dat het Hof van Cassatie zich nog niet uitdrukkelijk had uitgesproken over de

vraag of morele schade zich ook kon voordoen bij vennootschappelijke

(368) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 994, nr. 68.

(369) Overzicht, T.P.R. 1967, p. 647, nr. 32. In dezelfde zin: W. Van Gerven, Algemeen deel,

p. 125, nr. 47.

(370) Cass. 9 februari 1948, Pas. 1948, I, 88; Cass. 7 oktober 1985, J.T. 1986, 59.

(371) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 995, nr. 68. In dezelfde zin: P. Coppens, noot onder Corr.

Brussel 29 april 1959, Rev.prat.soc. 1959, 440; J. Van Ryn en P. Van Ommeslaghe, ,,Examen

de jurisprudence (1957-60). Les socieÂteÂs commerciales'', R.C.J.B. 1962, 365.

(372) Antwerpen 4 februari 1992, R.W. 1992-93, 258, noot A. Carette; Rev.prat.soc. 1993, 31-

32.

194

/secure/DocumentView.aspx?id=rn45263&amp;origin=TPR


rechtspersonen, dan wordt dit weer wat moeilijker na een cassatiearrest van

10 december 1996: naar aanleiding van een eis tot schadeloosstelling inge-

leid door een vennootschap, aanvaardt het Hof opnieuw en in algemene

termen dat een -in casu vennootschappelijke- rechtspersoon materieÈle of

morele schade kan lijden tengevolge van het overlijden van de medewer-

kende echtgenote van haar zaakvoerder(373).

AFDELING 8

VERTEGENWOORDIGING BIJ RECHTSHANDELINGEN

108. EEN- OF MEERHANDTEKENINGSCLAUSULE IN DE N.V. Ð De Rechtbank

van Koophandel van Gent kreeg in een vonnis van 25 februari 1994 de kans

om te herinneren aan de principes van meerhandtekeningsclausules in de

N.V. (art. 522, § 2 W.Venn.; art. 54, al. 4 Venn.W.)(374). In de statuten van

de betrokken vennootschap stond dat twee gezamenlijk optredende bestuur-

ders de vennootschap geldig verbinden. Zo'n handtekeningsclausule is een

verzachting van de regel van de collegiale besluitvorming in de N.V. die met

zich mee brengt dat enkel een meerderheid van de bestuurders de vennoot-

schap geldig kan verbinden(375). Twee bestuurders hadden in casu opdracht

gegeven om namens de vennootschap te dagvaarden. Terecht besliste de

Rechtbank dat in dit geval de vertegenwoordigingsmacht van de gezamenlijk

handelende bestuurders gelijk is aan de algemene vertegenwoordigingsbe-

voegdheid van de collegiale raad van bestuur(376). Van deze regel kan zelfs

niet worden afgeweken: elke bevoegdheidsbeperking in handtekeningsclau-

sules wordt voor ongeschreven gehouden. Hiermee is het verschil duidelijk

tussen b.v. een bestuurder die een eÂeÂnhandtekeningsbevoegdheid heeft en

een bestuurder die ook dagelijks bestuurder is. Waar de eerste een algemene

vertegenwoordigingsmacht heeft, kan de laatste de vennootschap enkel

verbinden voor handelingen die binnen het dagelijks bestuur vallen.

Dit betekent niet dat indien er een eenhandtekeningsclausule is, het nutteloos

is om een dagelijks bestuurder te benoemen. Een- en meerhandtekenings-

clausules slaan immers enkel op de externe vertegenwoordigingsmacht bij

het uitvoeren van een beslissing. Zij veranderen niets aan de regel van de

collegiale beslissing van de raad van bestuur. Indien de interne regels van

besluitvorming niet zijn nageleefd, is de betrokken bestuurder aansprakelijk

t.a.v. de vennootschap. Wel kan het niet naleven van de interne regels van

besluitvorming niet worden ingeroepen door of tegen de vennootschap,

indien de regels van de handtekeningsclausules zijn nageleefd. Daarom is

er sprake van vertegenwoordigingsmacht i.p.v. vertegenwoordigingsbe-

voegdheid: de betrokken bestuurders kunnen de vennootschap verbinden,

(373) Cass. 10 december 1996, DAOR 1997, nr. 43, 83, noot L. Ballon.

(374) Kh. Gent 25 februari 1994, T.B.H. 1995, (50) 57.

(375) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 525, nr. 914.

(376) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 178, nr. 340.
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ook al mogen ze het niet (zgn. Prokura-systeem). Een dagelijks bestuurder

daarentegen heeft binnen de grenzen van zijn dagelijks bestuur ook een

autonome beslissingsbevoegdheid: hij kan de vennootschap vertegenwoor-

digen zonder dat er een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur

nodig is. De kwalitatieve beperking van zijn bevoegdheid tot het dagelijks

bestuur is wel aan derden tegenwerpelijk.

In casu wees de Rechtbank terecht op grond van het Prokura-systeem de

exceptie van onontvankelijkheid af die gebaseerd was op de afwezigheid van

een beslissing van de raad van bestuur. Indien de vennootschap in rechte

wordt vertegenwoordigd door een advocaat die de vennootschap louter

identificeert door haar naam, rechtsvorm en zetel waarover het betrokken

vonnis geen informatie geeft is een beroep op het Prokura-systeem zelfs

overbodig. In dat geval geldt er immers volgens de rechtspraak van het Hof

van Cassatie op grond van art. 440, tweede lid Ger.W. een wettelijk ver-

moeden dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd is (zie verder nr. 134).

109. GOEDE TROUW. MEERHANDTEKENINGSCLAUSULE IN DE B.V.B.A. Ð In de

B.V.B.A. geldt als uitgangspunt dat elke zaakvoerder individueel de alge-

mene beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht heeft (art. 257,

eerste lid W.Venn.; art. 130, eerste lid Venn.W.). De enige statutaire beper-

king aan de individuele vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerders die

tegenwerpelijk is, is een meerhandtekeningsclausule die de algemene verte-

genwoordigingsmacht bij meerdere zaakvoerders kan leggen. Hiermee wordt

meteen een eerste verschil duidelijk met de N.V. In de N.V. doet een eÂeÂn- of

meerhandtekeningsclausule geen afbreuk aan het wettelijk uitgangspunt van

de collegiale bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van

bestuur. In de B.V.B.A. daarentegen komt de meerhandtekeningsclausule in

de plaats van de wettelijke individuele bevoegdheid. Er kunnen in de

B.V.B.A., evenmin als in de N.V., geen beperkingen worden aangebracht

aan een meerhandtekeningsclausule. Zij dient te slaan op de algemene

vertegenwoordigingsbevoegdheid, zonder enige kwalitatieve of kwantita-

tieve beperking. In de N.V. wordt zo'n bevoegdheidsbeperking voor onge-

schreven gehouden. In de B.V.B.A. is het gevolg van een bevoegdheidsbe-

perking dat de meerhandtekeningsclausule zelf voor ongeschreven wordt

gehouden en er dus wordt teruggevallen op de regel dat elke zaakvoerder

individueel de vennootschap kan verbinden(377). Telkens wordt dus bij een

beperking van de bevoegdheid teruggevallen op het voor derden meest

gunstige regime.

Het bovenstaande wordt geõÈllustreerd in een arrest van de Raad van State van

21 februari 1995(378). De laagst regelmatige inschrijving van een B.V.B.A.

(377) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 218, nr. 416.

(378) R.v.St. 21 februari 1995, nr. 51.712, T.B.P. 1995 (verkort); T. Aann. 1997, 297 (samen-

vatting), noot. Zie ook Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1145, nr. 259 en R.v.St., nr. 28.757,

10 november 1987, T.R.V. 1998, 358, noot K. Geens.
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op een openbare aanbesteding werd geweerd door het Wegenfonds omdat

slechts eÂeÂn zaakvoerder van de vier de inschrijving had ondertekend. In de

statuten van de vennootschap stond nl. dat voor verrichtingen met een

waarde van meer dan 2 miljoen (zoals de inschrijving) enkel alle zaak-

voerders de vennootschap konden verbinden. De Raad van State stelt dat dit

geen reden vormt om de inschrijving te weren, aangezien de vennootschap

zich achteraf niet kan beroepen op de beperking aan de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid, omdat de vierhandtekeningsclausule ongeldig is en elke

zaakvoerder bijgevolg de algemene vertegenwoordigingsmacht herwint. Het

argument van het Wegenfonds, dat de mogelijkheid bestond dat de B.V.B.A.

een optie had om niet gebonden te zijn door de inschrijving, werd bijgevolg

verworpen.

110. Impliciet doet de Raad van State in dit arrest een uitspraak over de vraag

in welke mate de goede trouw van de mede-contractant van de vennootschap

een voorwaarde vormt voor de toepassing van het Prokura-systeem. Nergens

stelt de Eerste Richtlijn of de vennootschapswetgeving dat de kwade trouw

van derden i.v.m. een bevoegdheidsbeperking tot gevolg heeft dat de ven-

nootschap er zich toch op kan beroepen t.a.v. die derde te kwader

trouw(379). Niettemin neemt de rechtsleer aan dat de vennootschap toe-

rekening kan vermijden door het bewijs te leveren van de kwade trouw van

de vennootschap(380). Er wordt hiervoor meestal een grondslag gezocht in

het leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk.

Het besproken arrest kan enkel worden verdedigd indien er niet reeds van

kwade trouw sprake is indien de derde op de hoogte is van de interne

bevoegdheidsbeperking. Indien dat het geval is, zou de weigering van het

Wegenfonds gerechtvaardigd zijn, omdat achteraf de B.V.B.A. zich zou

kunnen distantieÈren van de inschrijving door de zaakvoerder. Het Wegen-

fonds was immers op de hoogte van de interne regel dat vier bestuurders

dienden te tekenen.

Het arrest is verzoenbaar met de stelling van RONSE, later verder onderbouwd

door GEELHAND, dat het voor de niet-toerekening aan de vennootschap is

vereist dat de vennootschap het bewijs levert dat de wederpartij wist of

behoorde te weten dat de vertegenwoordiger zijn vertegenwoordigingsmacht

misbruikte(381). Het is dus niet voldoende dat de tegenpartij wist of

(379) Vgl. met de regels voor doeloverschrijdende handelingen in art. 526 W.Venn. (art. 63bis

Venn.W.), art. 407 W.Venn. en art. 258 W.Venn. (art. 130 al. 5 Venn.W.), waar er een

uitzondering is op de principieÈle toerekening voor het geval de derde op de hoogte was of

er gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn dat het om doeloverschrijdende

handelingen ging.

(380) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 171, nr. 326; L. Simont, ,,La loi du 6

mars 1973 modifiant la leÂgislation relative aux socieÂteÂs commerciales'', Rev.prat.soc. 1979,

p. 43, nr. 44; N. Geelhand, ,,De externe vertegenwoordigingsmacht van de organen van de

vennootschap'', T.R.V. 1994, p. 64, nr. 5.

(381) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 172, nr. 327; N. Geelhand, ,,De externe

vertegenwoordigingsmacht van de organen van de vennootschap'', T.R.V. 1994, p. 70, nr. 19.
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behoorde te weten dat de vertegenwoordiger onbevoegd was; de kennis dient

te slaan op de benadeling van de vennootschap. Het is dus niet zozeer de

kennis van de onbevoegdheid als wel de kennis van de afwending van de

vertegenwoordigingsmacht die relevant is(382).

Dit betekent meteen ook dat er geen toerekening aan de vennootschap kan

zijn indien de derde weet (of behoort te weten) dat de vertegenwoordiger

misbruik maakt van zijn vertegenwoordigingsmacht, ook al blijft hij binnen

de formele statutaire grenzen van zijn bevoegdheid (zie ook verder nr. 121).

Een afwending van vertegenwoordigingsmacht veronderstelt immers niet

noodzakelijk dat de vertegenwoordiger onbevoegd is(383).

111. OMVANG VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT. IDENTIFICATIE VAN OR-

GAAN MET VENNOOTSCHAP Ð De omvang van de vertegenwoordigingsmacht

van een zaakvoerder van een B.V.B.A. is algemeen, enkel beperkt door de

wettelijke grenzen aan deze bevoegdheid. Het Hof van Cassatie verbrak dan

ook terecht in een arrest van 28 oktober 1993 een vonnis dat verklaarde dat

een zaakvoerder van een B.V.B.A. niet automatisch bevoegd was om een

hernieuwing van de handelshuur in de zin van art. 14 Handelshuurwet in

ontvangst te nemen(384). In casu had de verhuurder een hernieuwing gericht

aan de beide zaakvoerders van de hurende B.V.B.A., die elk overeenkomstig

art. 257 W.Venn. (art. 130 Venn.W.) de algemene vertegenwoordigings-

macht hadden, ook om mededelingen namens de vennootschap in ontvangst

te nemen. Het ingrijpende karakter van handelshuur- of pachtovereenkom-

sten is geen reden om af te wijken van de gewone regels van bestuur en

vertegenwoordiging(385).

De verhuurder had er overigens mee kunnen volstaan zijn voorstel te richten

aan de vennootschap tout court, zonder melding te maken van de organen

van de vennootschap. Het is immers eigen aan organieke vertegenwoordi-

ging, dat de vennootschap en het orgaan handelend binnen zijn bevoegdheid

samenvallen, zodat handelingen tegen de vennootschap kunnen worden ge-

richt aan haar zetel met identificatie van de vennootschap zonder meer. Voor

proceshandelingen is deze regel neergelegd in art. 703, tweede lid Ger.W.

Hier had het Hof van Cassatie eerder gesteld dat een vordering die toch wordt

ingesteld door of tegen een orgaan van een rechtspersoon in haar hoedanig-

heid van orgaan, moet worden beschouwd als een vordering door of tegen de

rechtspersoon zelf(386). Alhoewel het arrest van 28 oktober 1993 zich

(382) N. Geelhand, ,,De externe vertegenwoordigingsmacht van de organen van de vennoot-

schap'', T.R.V. 1994, p. 70, nr. 21.

(383) W. Van Gerven, Algemeen deel, p. 499, nr. 152.

(384) Cass. 28 oktober 1993, R.W. 1993-94, 1232; R. Cass. 1994, 103, noot D. Meulemans en

F. Hellemans; Rev.prat.soc. 1994, 119; Arr.Cass. 1993, 902; Pas. 1993, I, 906.

(385) D. Meulemans en F. Hellemans, ,,Vennootschappen en huur: een zaak van het bestuur'',

R. Cass. 1994, p. 101, nr. 12.

(386) Cass. 22 december 1977, Arr.Cass. 1978, 498.
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hierover niet expliciet uitspreekt, ligt het in de lijn van deze rechtspraak voor

handelingen buiten rechte.

112. INTERNE WERKING VAN BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN Ð Hoger was reeds

aan de orde hoe een overschrijding van een niet-tegenwerpelijke vertegen-

woordigingsbeperking aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van de

vertegenwoordiger jegens de vennootschap. Evenzeer hebben bevoegdheids-

beperkingen ook uitwerking voor de juridische verhoudingen binnen de

vennootschap, ook al zijn ze niet tegenwerpelijk aan derden(387). Zo besliste

het Hof van Beroep van Brussel dat ook zonder publicatie een meerhand-

tekeningsclausule in een B.V.B.A. dient te worden gerespecteerd bij het

samenroepen van de algemene vergadering(388). In de statuten van de

betrokken B.V.B.A. stond dat bij pluraliteit van zaakvoerders, alle zaak-

voerders gezamenlijk dienen te handelen. De samenroeping van de algemene

vergadering door eÂeÂn van beide zaakvoerders was bijgevolg onregelmatig,

wat eÂeÂn van de redenen was om op grond van art. 64, 1
o
W.Venn. (art. 190bis,

§ 1, 3
o
Venn.W.) de besluiten van de algemene vergadering te schorsen (zie

verder nr. 309).

113. SCHENDING VAN STATUTAIR DOEL OF VENNOOTSCHAPSBELANG Ð Een

bestuurder met eenhandtekeningsbevoegdheid gaat voor rekening van de

N.V., een familiale patrimoniumvennootschap, bij een financieÈle instelling

een hypothecaire lening aan met het oog op een inbreng in een andere

vennootschap van de familie. Voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk

argumenteert de patrimoniumvennootschap achteraf dat zij niet gebonden is

door de lening aangezien zij niet dienstig was voor het vennootschaps-

doel(389).

In het ruim omschreven statutair doel staat o.a. dat de vennootschap finan-

cieÈle bijstand en diensten kan verlenen aan bestaande ondernemingen. De

Rechtbank stelt dan ook terecht dat er moeilijk sprake kan zijn van een

overschrijding van het vennootschapsdoel. Vervolgens gaat de Rechtbank na

of het vennootschapsbelang is geschonden. Daarvan kan er volgens haar ook

geen sprake zijn, gezien de wisselwerking tussen de belangen van de

patrimoniumvennootschap en die van de werkvennootschap waarin een

deelneming werd genomen: ,,Als kennelijk verlengstuk van de werkvennoot-

schappen, had [de patrimoniumvennootschap] aldus geredelijk 'n passend

voldoend belang om zich te engageren''(390). Ex ante bekeken kon een

financieÈle injectie in de werkvennootschap in moeilijkheden geacht worden

het vennootschapsbelang te dienen, omdat men kon hopen dat zo toekom-

stige inkomsten uit de werkvennootschap werden veilig gesteld. Dat de

(387) Vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1145, nr. 259.

(388) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, (402) 410, noot.

(389) Kh. Kortrijk 16 september 1997, T.R.V. 1998, 171, noot; R.W. 1997-98, 1268.

(390) Kh. Kortrijk 16 september 1997, T.R.V. 1998, 171.
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werkvennootschap in werkelijkheid er financieel niet meer bovenop kwam,

acht de Rechtbank niet relevant voor de beoordeling.

114. Alhoewel de oplossing van het vonnis kan worden gevolgd, is het

bekritiseerbaar waar het stelt dat ,,het doel en het belang van de vennoot-

schap op eÂeÂn lijn zijn te stellen''(391). Een handeling kan binnen het statutair

doel vallen, zonder dat ze in het belang van de vennootschap is aangegaan.

Het vennootschapsdoel is eerder een formele bevoegdheidsgrens, terwijl het

vennootschapsbelang meer een inhoudelijke grens vormt. Dit heeft zijn

belang voor de vraag wanneer de vennootschap de toerekening kan verhin-

deren van een handeling voor haar rekening gesteld. Het statutair doel is als

formele bevoegdheidsbeperking in beginsel tegenwerpelijk aan derden

(art. 1998 B.W.). In de N.V. (art. 526 W.Venn.; art. 63bis Venn.W.), de

B.V.B.A. (art. 258 W.Venn.; art. 130 al. 5 Venn.W.) en na de inwerkingtre-

ding van de Wet van 7 mei 1999 ook de C.V. (art. 407 W.Venn.), wordt van

deze regel echter afgeweken en kan een doeloverschrijding niet worden

ingeroepen, tenzij de derde wist of behoorde te weten dat het om een

doeloverschrijdende handeling ging. Een schending van het vennootschaps-

belang daarentegen is een vorm van afwending van bevoegdheid, die in de

regel de toerekening aan de vennootschap niet zal beletten, ook niet in

vennootschappen die niet onder het Prokura-systeem vallen(392). Anders

dan een overschrijding van bevoegdheid, is een afwending van bevoegdheid

door derden immers nauwelijks te controleren. Op de toerekening aan de

vennootschap bestaat een uitzondering, indien de derde wist of behoorde te

weten dat de vennootschap werd benadeeld (zie hoger nr. 110).

115.Vreemd in de zaak voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk is dat

de vennootschap zelf een schending van het statutair doel of het vennoot-

schapsbelang inroept tegenover haar mede-contractant, zonder dat uit de

feiten blijkt dat het bestuur of het aandeelhouderschap van de vennootschap

sinds de aangevochten handeling is gewijzigd. Alhoewel dit perfect geldig is,

dienen bestuurders zich toch te bezinnen alvorens een beroep te doen op de

optie om van een verbintenis af te zien op grond van een schending van het

statutair doel of het vennootschapsbelang. Een succesvolle aanvechting van

een handeling namens de vennootschap gesteld, leidt immers tot een moge-

lijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in hoofde van de verantwoor-

delijken binnen de vennootschap jegens de mede-contractanten. In het geval

van een schending van het statutair doel geldt zelfs de principieÈle hoofdelijke

(391) Kh. Kortrijk 16 september 1997, T.R.V. 1998, (171) 174. Zie ook D. Van Gerven en M.

Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1997-98'', T.R.V. 1998, p. 407, nr. 55 en A. FrancËois,

Het vennootschapsbelang in het Belgische vennootschapsrecht, proefschrift V.U.B., II, Brus-

sel, 1998, p. 625 e.v., nr. 439 e.v.

(392) Zie W. Van Gerven, Algemeen deel, p. 499, nr. 152; K. Byttebier, ,,Ondernemings-

financiering door kredietinstelllingen'', T.P.R. 1994, p. 1542, nr. 56.
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aansprakelijkheid voor bestuurders, op grond van 528 W.Venn. (art. 62,

tweede lid Venn.W.).

116. TEGENWERPELIJKHEID VAN WETTELIJKE BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN. BE-

GRIP Ð Hoger werd er reeds aan herinnerd dat in het Prokura-systeem, dat

geldt voor de vertegenwoordiging in de N.V. en de B.V.B.A., statutaire

beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van be-

stuur of de zaakvoerders niet tegenwerpelijk zijn aan derden. Deze regeling

werd ingevoerd in uitvoering van de Eerste Richtlijn. Het Hof van Justitie

diende in een arrest van 16 december 1997 n.a.v. een prejudicieÈle vraag van

de Nederlandse Hoge Raad uitspraak te doen over het toepassingsgebied van

deze Richtlijn(393). In casu betrof het een situatie waarbij een bestuurder een

vennootschap vertegenwoordigd had in strijd met de wettelijke en statutaire

belangenconflictenregeling die beide voorzagen in de verplichte vertegen-

woordiging door de commissaris, i.p.v. door het bestuur. De Nederlandse wet

voorziet deze verplichte vertegenwoordiging door een commissaris bij be-

langenconflict enkel als regel van aanvullend recht, waarvan de statuten

kunnen afwijken. De prejudicieÈle vraag van de Hoge Raad luidde of de

verplichte vertegenwoordiging van een commissaris, gezien het facultatieve

karakter ervan, wel gezien kan worden als een wettelijke beperking van de

bevoegdheid van het bestuur in de zin van art. 9, eerste lid Eerste Richtlijn.

Indien dat niet het geval is, en het dus als een statutaire bevoegdheidsbeper-

king moet worden aangemerkt, kan de vennootschap de miskenning van de

verplichte vertegenwoordiging door de commissaris niet aan derden tegen-

werpen.

Het Hof van Justitie heeft het twistpunt in het arrest van 16 december 1997

niet beslecht. Het oordeelt immers dat art. 9, eerste lid ,,betrekking heeft op

de grenzen van de bevoegdheden zoals deze bij wet over de verschillende

vennootschapsorganen zijn verdeeld, en niet strekt tot cooÈrdinatie van de

nationale wettelijke regelingen die gelden wanneer een lid van een orgaan

zich wegens zijn persoonlijke omstandigheden in een situatie bevindt waarin

hij tegenstrijdige belangen met de vertegenwoordigde vennootschap heeft''.

De belangenconflictenregeling valt bijgevolg buiten het toepassingsgebied

van de Eerste Richtlijn.

De vraag of de vennootschap de toerekening kan verhinderen van handelin-

gen gesteld door een onbevoegde raad van bestuur, indien het gaat om een

bevoegdheid waarvoor de raad van bestuur krachtens de wet bevoegd zou

kunnen zijn indien er een statutaire bepaling in die zin is, blijft haar belang

behouden voor andere gevallen(394). Een geval waar dit probleem zich kan

voordoen is de raad van bestuur die contractuele aandelenopties verleent

(393) H.v.J. 16 december 1997, T.R.V. 1998, 41, noot K. Geens.

(394) Zie K. Geens, ,,Draagwijdte van artikel 9, 1
o
Eerste Richtlijn i.v.m. facultatieve be-

voegdheden van de Raad van Bestuur'', T.R.V. 1998, 44-45.
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zonder dat ze de bevoegdheid bezit om bij lichting van deze opties aandelen

te verschaffen(395).

117. CONVENTIONELE VERTEGENWOORDIGING Ð Naast de organieke verte-

genwoordiging georganiseerd door de vennootschapswetgeving, kan de

vennootschap uiteraard ook worden vertegenwoordigd op grond van een

gewone volmachtverlening. De volmachtverlening dient toegerekend te

kunnen worden aan een bevoegd orgaan van de vennootschap, en zodoende

aan de vennootschap zelf.

Waarschijnlijk gebeuren de meeste verrichtingen voor rekening van ven-

nootschappen buiten het systeem van organieke vertegenwoordiging van het

Wetboek van Vennootschappen en de statuten van een vennootschap om. Het

Hof van Beroep van Brussel kreeg in een arrest van 18 april 1996 te oordelen

of een werknemer die een faxtoestel had gehuurd in naam van een B.V.B.A.

hiertoe bevoegd was(396). Het Hof acht de werknemer onbevoegd, met

loutere verwijzing naar de statuten waaruit niet bleek dat de werknemer

bevoegd was om de vennootschap te verbinden. Hierbij kan de kanttekening

worden geplaatst dat voor courante verrichtingen, zoals de aankoop van een

faxtoestel, er snel sprake zal zijn van een (impliciete) volmachtverlening aan

werknemers, zeker indien ze een leidinggevende functie hebben. De band

van ondergeschiktheid, kenmerkend voor een arbeidsrelatie, sluit immers

niet uit dat er ook een bevoegdheid kan worden verleend om de werkgever te

verbinden. Dit doet niets af aan de toepasselijkheid van het arbeidsrecht op

deze relatie. Wel worden de rechtshandelingen die de werknemer qualitate

qua verricht (wat ook uit de omstandigheden kan blijken), toegerekend aan

de werkgever volgens de regels van lastgeving (art. 1998, tweede lid B.W.).

De tegenpartij van de vennootschap draagt de bewijslast van deze volmacht-

verlening aan een werknemer. Zij kan dit bewijs vrij leveren, tegen de

ontkenning van de vennootschap in. Een mogelijke aanwijzing van een

volmachtverlening is dat de werknemer de gewoonte heeft dit soort trans-

acties te verrichten, zonder dat de vennootschap hiertegen protesteert.

118. SCHIJNVERTEGENWOORDIGING Ð Zoals bekend aanvaardt het Hof van

Cassatie ook een toerekening van handelingen door een onbevoegd verte-

genwoordiger gesteld, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een fout in

hoofde van de beweerde opdrachtgever (zie ook hoger nr. 49)(397). Door-

gaans worden er, naast de schijn van vertegenwoordiging, twee voorwaarden

gesteld voor de toepassing: 1. het rechtmatig vertrouwen van de derde die

zich op de schijnvertegenwoordiging beroept, en 2. de toerekenbaarheid van

(395) K. Geens en C. Croes, ,,Vennootschapsrechtelijke aspecten van de nieuwe Wet van

26 maart 1999 in verband met aandelenopties'', T.R.V. 1999, 215-216.

(396) Brussel 18 april 1996, A.J.T. 1996-97, 353.

(397) Cass. 20 juni 1988, T.R.V. 1989, 540 noot S. Stijns en P. Callens; J.T. 1989 noot P.A.

Foriers; R.C.J.B. 1991, 45, noot R. Kruithof; R.W. 1989-90, 1245, noot A. Van Oevelen.
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de schijn aan de schijnbare opdrachtgever(398). Bij een rechtspersoon is het

in beginsel vereist dat de schijn toerekenbaar is aan het orgaan (of uiteraard

ook een bevoegde lasthebber van het orgaan) dat normalerwijze bevoegd is

voor de betrokken handeling(399). Dit zal echter zelden voor een extra

drempel zorgen. Vooreerst zijn sinds de invoering van het Prokura-systeem

in de N.V. en de B.V.B.A. de meeste bevoegdheidsbeperkingen niet tegen-

werpelijk aan derden. Het is hierdoor voldoende dat de schijn toerekenbaar is

aan een orgaan dat vertegenwoordigingsmacht bezit, ook al zou het intern de

betrokken handeling niet mogen stellen. Bovendien betekent toerekenbaar-

heid nieÂt dat er een positieve daad moet worden gesteld; ook een stilzitten

van het bevoegde orgaan kan de vennootschap worden toegerekend(400). De

toerekening aan het bevoegde orgaan van de rechtspersoon wordt dan ook

zelden expliciet door de hierna besproken rechtspraak onderzocht: meestal is

aan dit punt al voldaan doordat de schijnvertegenwoordiger als werknemer of

zelfstandige agent van de vennootschap is aangesteld. Dit kan natuurlijk niet

voldoende zijn voor de toerekening van rechtshandelingen waarbij er geen

rechtmatig vertrouwen kan zijn dat ze door een gewone werknemer of

zelfstandige agent kunnen worden gesteld.

119. Een belangrijke voorwaarde voor toerekening op grond van (schijn)-

vertegenwoordiging is uiteraard dat de schijnbare vertegenwoordiger op-

treedt in naam van de beweerde opdrachtgever. Het is niet helemaal duidelijk

of deze voorwaarde was voldaan in een vonnis van de Rechtbank van

Koophandel van Hasselt van 9 december 1992(401). Ene Bockling trad hier

op namens een vennootschap in oprichting N.V. Interneon Belgium, de

dochter van een Nederlandse B.V. Interneon. De Belgische dochtervennoot-

schap werd echter nooit opgericht en de mede-contractant van Bockling

sprak de Nederlandse B.V. aan. De Rechtbank kende de vordering toe o.a.

omdat de schijnbare vertegenwoordiger, overigens de zoon van de zaak-

voerder van de B.V., het briefpapier van de B.V. gebruikte. Deze uitspraak

kan enkel worden gevolgd indien de schijnbare vertegenwoordiger optrad

namens de Nederlandse B.V. en haar daarbij als promotor van de vennoot-

schap in oprichting voorstelde. Indien de schijnbare vertegenwoordiger niet

optrad in naam van de Nederlandse B.V. kan deze nooit worden aange-

sproken op grond van vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging veronder-

stelt immers twee voorwaarden: 1. een optreden qualitate qua en 2. een

optreden met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid. De leer van de

schijnvertegenwoordiging is enkel een verzachting van de tweede voor-

waarde en doet niets af aan de voorwaarde dat een (al dan niet schijnbare)

vertegenwoordiger in hoedanigheid dient op te treden.

(398) Zie uitgebreid B. Tilleman, Lastgeving, in A.P.R., Deurne, Story, 1997, 233-248.

(399) J. Ronse, Algemeen deel, 401.

(400) W. Van Gerven, Algemeen deel, p. 224, nr. 83.

(401) Kh. Hasselt 9 december 1992, T.R.V. 1993, 28.
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120. Het uitgangspunt van het vertegenwoordigingsrecht is dat bevoegd-

heidsbeperkingen tegenwerpelijk zijn aan derden (art. 1998, tweede lid

B.W.). Derden zullen een legitimatie van de bevoegdheid moeten vragen

als ze zich tegen een onbevoegd optreden willen indekken. De toepassing

van de leer van de schijnvertegenwoordiging veronderstelt dat het gerecht-

vaardigd is dat de derde in het concrete geval geen legitimatie heeft ge-

vraagd. Het rechtmatig vertrouwen van de derde en de toerekenbaarheid aan

de beweerde opdrachtgever, zijn hierbij meestal twee zijden van dezelfde

medaille, aangezien het rechtmatig vertrouwen meestal pas aanwezig zal zijn

indien er objectieve gegevens zijn die verwijzen naar de opdrachtgever(402).

Van belang is hierbij ook de omvang van de transactie, aangezien naarmate

de schade door een mogelijk onbevoegd optreden groter is, er meer voor-

zorgsmaatregelen van de derde mogen worden verwacht(403). Het Hof van

Beroep van Gent achtte de garagehouder niet onslagen van zijn onderzoeks-

last bij de aankoop van een Ford voor rekening van een B.V.B.A., ook al

gebeurde dit door de echtgenote van de zaakvoerder van dit familiebe-

drijf(404). Belangrijke elementen in de motivering van het Hof waren de

omvang van de transactie en de afwezigheid van elementen die de bewe-

ringen van de schijnbare vertegenwoordiger geloofwaardig maakten, zoals

de opgave van een BTW-nummer of de betaling van een voorschot. Ander-

zijds wordt toerekening op grond van schijnvertegenwoordiging wel sneller

aanvaard voor kleine transacties, zoals b.v. de bevestiging van een factuur

door een werknemer voor kleine transacties(405).

121. MISBRUIK DOOR WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGE AGENTEN TEN NADELE

VAN DERDEN Ð Schijnvertegenwoordiging speelt ook een belangrijke rol in

het contentieux rond werknemers of zelfstandige agenten van financieÈle

instellingen die hun functie misbruiken ten nadele van clieÈnten. De werk-

nemer of zelfstandige agent van een kredietinstelling die geld gebruikt voor

een andere dan de overeengekomen bestemming, overschrijdt zijn bevoegd-

heid. Misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid is echter een bijzon-

dere vorm van onbevoegdheid, omdat het voor de mede-contractant bijzon-

der moeilijk is zich hiertegen in te dekken, in tegenstelling tot de onbe-

voegdheid die het gevolg is van het overschrijden van een kwantitatieve of

kwalitatieve grens die door een verzoek om een schriftelijke legitimatie kan

worden voorkomen. Traditioneel wordt daarom aangenomen dat op grond

van schijnvertegenwoordiging het misbruik van bevoegdheid niet kan wor-

den tegengeworpen door de opdrachtgever aan de mede-contractant van zijn

(402) P. Van Ommeslaghe, ,,L'apparence comme source autonome d'obligations et le droit

belge'', Rev.dr.intern.comp. 1983, 154.

(403) Zie J. Vananroye, ,,De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van een vennoot-

schap'', T.R.V. 1998, 116.

(404) Gent 3 september 1993, R.W. 1994-95, 1268.

(405) Zie b.v. Kh. Luik 25 april 1997, T.R.V. 1998, 113, noot J. Vananroye. Zie meer bij B.

Tilleman, Lastgeving, in A.P.R., Deurne, Story, 1997, p. 236-237, nr. 445.
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vertegenwoordiger (zie hoger nr. 110), wat ook het uitgangspunt is bij de

uitspraken n.a.v. misbruik binnen een financieÈle instelling(406).

Hierop bestaat een uitzondering wanneer de omstandigheden zo zijn dat er

geen rechtmatig vertrouwen kon zijn in hoofde van de clieÈnt dat de verte-

genwoordiger binnen zijn bevoegdheid bleef. Dit is met name het geval

indien er ,,bedenkelijke beleggingsmogelijkheden'' worden geboden, zoals

het Hof van Beroep van Brussel stelde in een zaak waar een ervaren belegger

een uitzonderlijk hoge intrestvoet bekwam, zonder dat voorheffing werd

afgehouden en zonder dat hij de gebruikelijke rekeninguittreksels

kreeg(407). In een gelijkaardige zaak voor het Hof van Beroep van Gent

was nog sterker het niet betalen van de roerende voorheffing het door-

slaggevende element om geen rechtmatig vertrouwen in hoofde van de clieÈnt

aan te nemen (408). Aangezien de clieÈnt wist of behoorde te weten dat de

ontduiking van roerende voorheffing verboden was, was hij niet gerechtigd

te vertrouwen dat de financieÈle instelling hiertoe bevoegdheid had verleend,

,,ook al zouden daaromtrent geruchten de ronde hebben gedaan''(409). Het

illegaal karakter van een handeling staat er nochtans niet aan in de weg dat de

handeling bevoegd kan zijn gebeurd, en dus ook aanleiding kan geven tot

toerekening op grond van schijnvertegenwoordiging.

122. Indien het beroep op schijnvertegenwoordiging faalt wegens een gebrek

aan een rechtmatig vertrouwen, kan de mede-contractant van de frauduleuze

werknemer of agent, de financieÈle instelling eventueel trachten aan te

spreken op grond van de kwalitatieve aansprakelijkheid voor aangestelden

van art. 1384 derde lid B.W.(410). In de genoemde arresten van de Hoven

van Beroep van Gent en Brussel deden de clieÈnten dit, evenwel zonder

succes(411). Het is hierbij van belang dat volgens een arrest van het Hof

van Cassatie van 11 maart 1994, overigens in een zaak van misbruik door een

medewerker van een bank, het rechtmatig vertrouwen van de schadelijder

geÂeÂn toepassingsvoorwaarde is voor de kwalitatieve aansprakelijkheid op

grond van art. 1384 derde lid B.W.(412). Wel kan de eigen fout van het

slachtoffer het oorzakelijk verband met de schade verbreken. Deze fout kan

ook bestaan in de omstandigheid dat de derde met wie de werknemer han-

(406) Luik 9 oktober 1991, J.L.M.B. 1992, 446; Bergen 6 april 1994, R.R.D. 1994, 517; Gent

2 januari 1996, R.W. 1998-99, 118.

(407) Brussel 27 maart 1995, A.J.T. 1995-96, 225, noot B. Wylleman.

(408) Gent 27 maart 1992, T.Not. 1993, 198, noot F. Bouckaert.

(409) Gent 27 maart 1992, T.Not. 1993, (198) 206, noot F. Bouckaert.

(410) Zie B. Wylleman, ,,Artikel 1384, 3e lid B.W., het misbruik van functie door de

aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van het slachtoffer'', A.J.T. 1995-96,

229-231 en J. Vananroye, ,,De vertegenwoordigingsmacht van een werknemer van de vennoot-

schap'', T.R.V. 1998, p. 117-119, nr. 4.

(411) Gent 27 maart 1992, T.Not. 1993, 198, noot F. Bouckaert; Brussel 27 maart 1995, A.J.T.

1995-96, 225, met de op dit punt kritische noot van B. Wylleman.

(412) Cass. 11 maart 1994, J.T. 1994, 611, noot C. Dalcq. Zie nog anders Cass. 4 november

1993, Arr.Cass. 1993, 921; R.Cass. 1994, 3, noot K. Geelen.
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delde, wist of behoorde te weten dat deze niet vertegenwoordigingsbevoegd

was, waardoor het verschil met het criterium van het rechtmatig vertrouwen

uit de schijnleer niet zo groot is(413). Toch zijn er twee belangrijke ver-

schillen. Vooreerst is het zo dat het rechtmatig vertrouwen bij schijnverte-

genwoordiging door de derde, die er zich op beroept, dient te worden

bewezen. De bewijslast van de eigen fout van de derde bij kwalitatieve

aansprakelijkheid daarentegen rust bij de aansteller. Er is nog een belang-

rijker verschil op het vlak van de gevolgen van een eigen fout dan wel de

afwezigheid van rechtmatig vertrouwen(414). Een eigen fout van de derde

leidt volgens de principes van de equivalentieleer namelijk enkel tot een

gedeelde aansprakelijkheid van de aansteller. Een gebrek aan rechtmatig

vertrouwen daarentegen maakt een toerekening op grond van de schijn-

vertegenwoordiging onmogelijk, zodat de beweerde opdrachtgever niet con-

tractueel aangesproken kan worden. Wie dus wegens de afwezigheid van een

rechtmatig vertrouwen geen beroep kan doen op schijnvertegenwoordiging,

kan toch nog een gedeelte van zijn schade proberen te recupereren via

art. 1384 derde lid B.W.(415).

AFDELING 9

PROCESHANDELINGEN VAN EN TEGEN VENNOOTSCHAPPEN

123. VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. VERWIJZING Ð Zie

voor het optreden van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid hoger

nrs. 44-57 en nrs. 62-63.

§ 1. Belang om in rechte te treden

124. EIGEN BELANG VEREIST OM IN RECHTE TE TREDEN Ð Een rechtsvordering

is enkel ontvankelijk indien de eiser een belang heeft (art. 17 Ger.W.). Het

Hof van Cassatie heeft in een arrest van 19 september 1996 zijn rechtspraak

bevestigd dat dit betekent dat de eiser, of hij nu natuurlijke persoon of

rechtspersoon is, een persoonlijk en rechtstreeks belang, dit is een eigen

belang, moet hebben(416). Voor een rechtspersoon omvat dit eigen belang

enkel ,,wat zijn bestaan, zijn materieÈle goederen en morele rechten inzon-

derheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt''. Meer bepaald ontstaat er

niet automatisch een belang doordat de vordering in het verlengde ligt van

het statutair doel van de rechtspersoon.

(413) C. Dalcq, ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du

preÂposeÂ: des aÃrrets qui se suivent et ne se ressemblent pas...'', J.T. 1994, p. 613, nrs. 6-8.

(414) C. Dalcq, ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du

preÂposeÂ: des aÃrrets qui se suivent et ne se ressemblent pas...'', J.T. 1994, p. 613, nr. 4.

(415) B. Wylleman, ,,Artikel 1384, 3e lid B.W., het misbruik van functie door de aangestelde

en de kennis van dit misbruik in hoofde van het slachtoffer'', A.J.T. 1995-96, p. 231, nr. 5.

(416) Cass. 19 september 1996, R.C.J.B. 1997, 105, noot O. De Schutter; R.W. 1997-98

(verkort), 775, noot; Arr.Cass. 1996, 775. Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 920, nr. 71; Overzicht,

T.P.R. 1993, p. 999, nr. 73-74.
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In casu had de V.Z.W. Liga voor de Rechten van de Mens een kort geding

tegen de Belgische Staat ingesteld om op straffe van een dwangsom een

verbod te laten opleggen om in de gevangenis van Namen meer dan eÂeÂn

persoon op te sluiten in cellen die slechts voor eÂeÂn gedetineerde zijn ont-

worpen. De rechter a quo verklaarde de vordering ontvankelijk omdat de Liga

er belang bij had dat haar maatschappelijk doel niet werd miskend. Het Hof

van Cassatie verbrak deze uitspraak wegens schending van art. 17 Ger.W.

125. Er zijn goede burgerrechtelijke gronden voor deze rechtspraak(417).

Indien zou worden toegestaan dat een eiser optreedt in eigen naam voor een

niet-eigen (al dan niet collectief) belang, rijzen er problemen omtrent de

allocatie van het procesrechtelijke voor- of nadeel dat het resultaat is van de

vordering. Neem b.v. een V.Z.W. die zich tot doel stelt om de belangen van

gevangenen te verdedigen en die een schadevergoedingsvordering instelt

tegen de Belgische Staat wegens de onrechtmatige toestand waarin gevan-

genen zich bevinden. Aan wie dient deze schadevergoedingsvordering toe te

komen indien de vordering ontvankelijk en gegrond wordt verklaard? De

schadelijders zijn uiteraard de gevangenen, niet de vereniging die geen eigen

recht heeft(418). De vergoeding hoort daarom niet thuis in het vermogen van

de vereniging, terwijl zij nochtans, als partij in eigen naam, de enige execu-

tiegerechtigde zal zijn. Het is niet meteen duidelijk hoe het technisch te

realiseren valt het procesrechtelijke voordeel van de vordering over te maken

aan de werkelijke schadelijders en hoe zij daarbij ingedekt kunnen worden

tegen de insolvabiliteit van de vereniging. Wat dan als de vordering van de

vereniging ontvankelijk en ongegrond wordt verklaard? De logica vereist dat

dan ook het procesrechtelijk nadeel aan de werkelijke schadelijders toekomt,

wat o.a. betekent dat een nieuwe individuele vordering van hen zou stuiten

op de exceptie van gezag van gewijsde. Vanuit het oogpunt van de ver-

weerder gaat het immers niet op dat hij in een geding wordt betrokken dat de

beweerde schadelijders een voordeel kan opleveren, zonder dat hij tegen

diezelfde beweerde schadelijders een voor hem gunstig oordeel kan opwer-

pen. Vanuit het oogpunt van de schadelijders is het dan weer onaanvaardbaar

dat een ,,gedesinteresseerde'' vereniging hen een persoonlijk vorderingsrecht

ontneemt door een collectieve vordering in te stellen waarvoor ze geen

toestemming hebben gegeven.

126.Opkomen voor andermans recht, eÂn daarbij schadevergoeding vragen, is

wel mogelijk indien dit gebeurt in naam van de werkelijke schadelijders. Zo

is naar Belgisch recht een bundeling van belangen mogelijk indien de

(417) Zie voor een publiekrechtelijke invalshoek: E. Krings, conclusies voor Cass. 25 oktober

1985, R.W. 1985-86, (p. 2412) p. 2413, nr. 6.

(418) Zie M.E. Storme, ,,Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit

aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechts-

opvolging'', in Recht halen uit aansprakelijkheid, M. Storme (ed.), Gent, Mys & Breesch,

1993, p. 198, nr. 9, die vindt dat daarom de vordering ongegrond (i.p.v. onontvankelijk) dient te

worden verklaard, aangezien de vereniging niet het recht heeft dat zij beweert te hebben.
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schadelijders aan een vertegenwoordiger volmacht verlenen om in hun naam

in rechte te treden(419). Het is ook mogelijk in de statuten van een vereni-

ging te schrijven dat door hun toetreding de leden de vereniging de volmacht

verlenen om in hun naam hun belangen te verdedigen. De Anglo-Ameri-

kaanse class action of representative action is een vorm van bundeling van

belangen, waarbij de vertegenwoordigde leden van de klasse geÂeÂn volmacht

hoeven te verlenen(420).

127. WETTELIJKE TOEKENNING VAN EEN VORDERINGSRECHT BIJ STAKINGSVOR-

DERINGEN Ð Hiervoor bleek dat een vordering in eigen naam voor een niet-

eigen belang aanleiding geeft tot onoplosbare problemen indien het voor-

werp van de vordering een vraag tot schadevergoeding is. Anders is het,

indien het voorwerp van de vordering strekt tot het bekomen van een

declaratoir of constitutief vonnis, of een vonnis dat een bevel of verbod

inhoudt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de wetgever net voor stakings-

vorderingen, meestal in het kader van een procedure zoals in kort geding, aan

verenigingen een vorderingsrecht toekent, ook al hebben ze geen belang. In

het kader van deze stakingsvorderingen kan immers geen schadevergoeding

worden toegekend. Daarvoor dient (door de werkelijke schadelijders) een

geschil volgens de gewone procedure ten gronde worden aanhangig ge-

maakt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. art. 98 Handelspraktijkenwet, de Wet

van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van

het leefmilieu(421), art. 31 Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het

contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling(422), art. 9ter Wet van

9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen

en te controleren(423), art. 6 Wet 21 oktober 1992 betreffende de mislei-

dende reclame inzake de vrije beroepen(424) en art. 7 Wet 3 april 1997

betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titula-

rissen van vrije beroepen en hun clieÈnten(425).

128. BAND TUSSEN BELANG EN RECHTSHERSTEL Ð De nauwe band tussen het

gevorderde rechtsherstel en de invulling van het belang-vereiste verklaart

meteen ook waarom voor de Raad van State en het Arbitragehof een ruimere

definitie van het belang wordt gehanteerd(426). Voor beide instellingen

(419) M.E. Storme, ,,Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit

aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter, in het bijzonder belang, hoedanigheid en rechts-

opvolging'', in M. Storme (ed.) Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993,

p. 214, nr. 22.

(420) Zie W. Van Gerven e.a., Tort law. Scope of protection, in Ius Commune casebooks for

the common law of Europe, Oxford, Hart, 1999, 321.

(421) B.S. 19 februari 1993.

(422) B.S. 1 april 1994.

(423) B.S. 24 april 1993.

(424) B.S. 17 november 1992.

(425) B.S. 30 mei 1997.

(426) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1000, nrs 74-75.
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kunnen rechtspersonen binnen het kader van hun statutair doel onder be-

paalde voorwaarden opkomen ter verdediging van collectieve belangen, die

geen ,,eigen belang'' zijn in de zin van de rechtspraak van het Hof van

Cassatie(427). Het gevorderde rechtsherstel bestaat daar immers in een

schorsing of een nietigverklaring van een overheidshandeling, zonder dat

schadevergoeding kan worden gevorderd(428).

129. Het hiervoor besproken cassatiearrest van 19 september 1996 maakt

duidelijk dat er geen algemene regel is dat het belang ruimer kan worden

geõÈnterpreteerd indien het gevorderde rechtsherstel niet bestaat in schade-

vergoeding. Het Hof van Cassatie hield immers vast aan de vereiste van een

eigen belang, ook al vorderde de Liga voor de Rechten van de Mens enkel

een verbod en geen schadevergoeding.

Niet te verzoenen met deze rechtspraak is daarom een arrest van het Hof van

Beroep van Gent van 24 juni 1997 dat, buiten het kader van de hiervoor

vermelde Wet Vorderingsrecht Milieu van 12 januari 1993, een vordering

van een milieuvereniging tot stopzetting van bouwwerken in strijd met een

gewestplan ontvankelijk verklaart(429). Het Hof legde er een grote nadruk

op dat het ging om een preventieve maatregel.

De Nederlandse wetgever heeft in 1994 wel een algemene regeling inge-

voerd waarbij stichtingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid onder

bepaalde voorwaarden rechtsvorderingen kunnen instellen die strekken tot

bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij

deze belangen ingevolge hun statuten behartigen (art. 3:305a NBW). Ook

hier is het opvallend dat een pecuniaire schadevergoeding als rechtsherstel is

uitgesloten (art. 3:305a al. 3 NBW). De Nederlandse wetgever spreekt hier

van een ,,collectieve actie'', maar dit vorderingsrecht verschilt van de Anglo-

Amerikaanse collective action doordat de rechtspersoon in eigen naam

optreedt en de werkelijke schadelijders niet vertegenwoordigt.

130. ONDUIDELIJKHEID IN DE WETGEVING Ð Hierboven bleek dat een organi-

satie op twee manieren kan opkomen voor een niet-eigen belang: via een

vordering in naam van de personen die beweren geschaad te zijn of via een

vordering in eigen naam. Bij vele bestaande vorderingsrechten heeft de

wetgever het niet duidelijk gemaakt of de organisatie qualitate qua dan

wel in eigen naam optreedt. Dit is ondermeer het geval voor art. 20 Wet

van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten

(427) Zie J. Velaers, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990,

p. 280, nr. 359; J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, in Raad van State. Afdeling

administratie, II, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, 322-361; F.

Hellemans en M. Denef, ,,Kroniek verenigingen 1998'', T.R.V. 1999, p. 92-93, nr. 24-25.

(428) De aard van het rechtsherstel is een beter onderscheidingscriterium dan de traditionele

tegenstelling tussen het objectief en subjectief contentieux (zie S. Lust, Rechtsherstel door de

Raad van State, II, proefschrift, Leuven, 1999, p. 324, nr. 218).

(429) Gent 24 juni 1997, R.W. 1997-98, 717, noot A. Carette. Zie ook de voorbeelden bij F.

Hellemans en M. Denef, ,,Kroniek verenigingen 1998'', T.R.V. 1999, p. 93-95, nrs. 26-29.
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aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de

promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende

regeling voor de sociale zekerheid(430), art. 7 Wet 24 november 1997

strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan(431), art. 4 Wet

23 maart 1995 tot bestraffen van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaar-

digen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog

door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd(432), de hierna

besproken Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en

xenofobie ingegeven daden(433) en art. 4 C.A.O.-Wet, waar het vakorgani-

saties de bevoegdheid verleent om op te komen voor de rechten die hun leden

uit de normatieve bepalingen van een C.A.O. putten.

131. Van deze laatste wettelijke bepaling maakten vakorganisaties gebruik

om zich burgerlijke partij te stellen naar aanleiding van de ophefmakende

sluiting van de Renault-vestiging in Vilvoorde(434). De rechtbank, die de

vakverenigingen eÂeÂn frank morele schadevergoeding toekende, sprak zich

niet duidelijk uit over de aard van het vorderingsrecht in art. 4 C.A.O.-Wet

om op te komen voor de belangen van hun werknemers. Hierover bestaat

betwisting.

Volgens eÂeÂn visie is de vakorganisatie een dwangvertegenwoordiger van de

leden waarvoor zij optreedt(435). Ook al is er geen volmachtverlening door

de leden vereist, de vakorganisatie treedt op in hun naam en dient bijgevolg

de identiteit bekend te maken van de leden voor wiens belangen ze optreedt.

Aangezien het processuele voordeel zich rechtstreeks voordoet in het ver-

mogen van de vertegenwoordigde leden, is er ook geen bezwaar dat er

schadevergoeding wordt gevorderd. De logische consequentie van deze visie

is dat de leden ook gehouden zijn door het gezag van gewijsde van de

(eventueel nadelige) beslissing.

Volgens een andere visie heeft de vakorganisatie een recht om in eigen naam

op te treden. Niet enkel hoeft ze hierbij geen enkele volmacht of instemming

aan te tonen van de werknemer voor wie ze optreedt, dezen hoeven zelfs

geen lid te zijn of zelfs maar met name te worden aangeduid. Aangezien de

vakorganisatie geen eigen subjectief recht heeft en ook de werknemers niet

vertegenwoordigt in eigenlijke zin, is de consequentie daarvan dat er geen

schadevergoeding kan worden gevorderd. Het Hof van Beroep van Gent

(430) B.S. 19 juni 1999 (voorheen art. 132 Wet van 4 augustus 1978 tot economische

herorieÈntering (titel V. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen)).

(431) B.S. 6 februari 1998, waarover C. Verschueren, ,,De wet van 24 november 1997 ertoe

strekkende het geweld tussen partners tegen te gaan: een schoolvoorbeeld van hedendaagse

wetgeving?'', R.W. 1998-99, 1067-1070.

(432) B.S. 30 maart 1995.

(433) Zoals gewijzigd door art. 6 Wet van 12 april 1994, B.S. 14 mei 1994.

(434) Corr. Brussel 20 maart 1998, J.L.M.B. 1998, (870) 877-879.

(435) J. Van Compernolle, Le droit d'action en justice des groupements, Brussel, Larcier,

1972, 114-118.
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huldigde de visie dat de vakbond een eigen recht heeft in een arrest van

14 april 1989 en stelde dan ook consequent dat een vakorganisatie bij

schending van de normatieve bepalingen van een CAO niet gerechtigd is

tot het vorderen van een schadevergoeding voor rekening van haar le-

den(436).

Dat de Correctionele Rechtbank van Brussel in de Renault-zaak schade-

vergoeding toekende, betekent nog niet noodzakelijk dat ze de visie aanhangt

dat de vakvereniging als dwangvertegenwoordiger optreedt. Het ging hier

immers om een louter symbolische schadevergoeding van eÂeÂn frank, die met

een declaratoir vonnis kan worden gelijkgesteld. Overigens was er in het

vonnis nergens sprake van dat de vakverenigingen optraden voor met name

geõÈdentificeerde leden, wat eerder wijst op een vorderingsrecht in eigen

naam.

132. ORGANISATIES TER BESTRIJDING VAN RACISME Ð Verenigingen met

rechtspersoonlijkheid en stichtingen van openbaar nut met de bestrijding

van discriminatie of de bescherming van de mensenrechten als statutair doel,

kunnen onder bepaalde voorwaarden in rechte optreden op grond van art. 5

Wet Racisme en Xenofobie. Hetzelfde geldt voor representatieve vakorga-

nisaties, al dan niet rechtspersonen, m.b.t. discriminatie binnen de arbeids-

sfeer. Voor enkele misdrijven hebben deze organisaties enkel een vorde-

ringsrecht als ze aantonen dat zij ,,instemming'' van de slachtoffers hebben

gekregen. Het is niet meteen duidelijk waarin deze instemming verschilt van

een volmachtverlening. De draagwijdte van deze wettelijke bepaling lijkt

dan ook beperkt: ook zonder deze bepaling kan een slachtoffer aan een

rechtspersoon of de gezamenlijke leden van een vereniging zonder rechts-

persoonlijkheid volmacht verlenen om voor zijn rekening in rechte te treden,

ook voor de strafrechter. Het lijkt ons dat vakorganisaties en verenigingen

hier dan ook niet echt een recht hebben om op te treden in eigen naam. De

parlementaire voorbereiding vergelijkt de bevoegdheid van de vakorganisa-

ties zelfs met de procesvertegenwoordiging door een vakbondsafgevaardigde

in de zin van art. 728, § 3 Ger.W.(437). Deze vergelijking miskent het

verschil tussen procesvertegenwoordiging (bijstand verlenen aan een partij)

en vertegenwoordiging in rechte (zelf formele gedingpartij zijn), maar geeft

wel de beperkte draagwijdte van de bepaling aan. Indien een organisatie

optreedt als vertegenwoordiger van het slachtoffer, kan er ook een schade-

vergoeding worden gevorderd, die rechtstreeks aan het vermogen van het

slachtoffer toekomt.

Voor sommige misdrijven geldt de voorwaarde van instemming echter niet.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, een

publiekrechtelijke rechtspersoon, heeft zelfs nooit instemming nodig. Van

(436) Arbh. Gent 12 april 1989, T.S.R. 1989, 305, hervormt Arbrb. Gent 14 september 1987,

Soc.Kron. 1988, 268.

(437) Verslag Mattay, Parl. St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 117/2, 42.
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vertegenwoordiging kan hier dus geen sprake zijn, aangezien verder nergens

de bedoeling blijkt een vorm van dwangvertegenwoordiging te willen in-

voeren. Hier heeft de betrokken rechtspersoon dus een eigen recht om te

vorderen. Dit vorderingsrecht onderscheidt zich van deze die hoger bespro-

ken werden, omdat nergens een vordering tot schadevergoeding wordt uit-

gesloten. In de rechtspraak zijn hiervan ook toepassingen te vinden. Zo

kregen b.v. het Centrum voor gelijke kansen en voor racismebestrijding en

de V.Z.W. MRAX van de Correctionele Rechtbank van Brussel elk een

schadevergoeding van 100.000 fr. in het kader van een burgerlijke partij-

stelling tegen een Brussels gemeenteraadslid dat een fascistische groet had

gebracht(438).

Een louter symbolische schadevergoeding schept geen problemen, omdat dit

kan worden gelijkgesteld met een declaratoir vonnis. Niet-symbolische

schadevergoedingen daarentegen roepen vragen op in het licht van de klas-

sieke reparatieve functie van de schadevergoeding in het burgerlijk recht. De

hoofddoelstelling van de wetgever, nl. mogelijk maken dat organisaties de

strafvordering op gang kunnen trekken en het strafproces mee kunnen

sturen(439), kan evenzeer bereikt worden door het rechtsherstel dat deze

organisaties kunnen bekomen, te beperken tot b.v. een declaratoir vonnis of

een louter symbolische schadevergoeding.

§ 2. Vertegenwoordiging van de vennootschap door een advocaat

133. ART. 440, TWEEDE LID GER.W. Ð Indien een rechtspersoon wordt verte-

genwoordigd door een advocaat geldt, zoals bij natuurlijke personen, art. 440,

tweede lid Ger.W. Luidens deze bepaling verschijnt de advocaat ,,als ge-

volmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen

blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist''. Deze bepaling

wijkt op fundamentele wijze af van de gemeenrechtelijke regels inzake

vertegenwoordiging in rechte(440). Daar geldt immers dat de tegenpartij

van een vertegenwoordiger in beginsel een schriftelijke legitimatie kan

vragen van zijn bevoegdheid. Het optreden in rechte van een vertegenwoor-

diger qualitate qua is immers niet zonder gevaar voor de tegenpartij. Indien

de beweerde opdrachtgever achteraf de bevoegdheid van de vertegenwoor-

diger ontkent en indien de tegenpartij geen vertegenwoordigingsbevoegd-

heid kan bewijzen (of minstens de proceshandelingen gesteld door of tegen

de vertegenwoordiger kan laten toerekenen op grond van de schijnleer), zijn

alle kosten en inspanningen van het geding nutteloos geweest. Bovendien

kan intussen voor de tegenpartij de termijn verstreken zijn om haar rechten

(438) Corr. Brussel 15 juli 1996, Rev.dr.eÂtr. 1996, 415, noot; T. Vreemd. 1996, 168.

(439) B. Dejemeppe, ,,De bestraffing van racistische gedragingen: stand van zaken anno

1996'', Panopticon 1996, 335.

(440) Zie J. Vananroye, ,,Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat

(art. 440, tweede lid Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon'', T.R.V. 1998,

518-521.

212

/secure/DocumentView.aspx?id=rn85571&amp;origin=TPR


veilig te stellen, bijvoorbeeld door het in gebreke stellen of dagvaarden van

de opdrachtgever.

In het licht hiervan komt het uitzonderlijke karakter van art. 440, tweede lid

Ger.W. duidelijk naar voren, dat veel meer is dan de bewijsregel (,,vermoe-

den van lastgeving'') die het vaak wordt genoemd(441). De advocaat, de

procesvertegenwoordiger van zijn clieÈnt, moet namelijk geen enkel bewijs

van zijn bevoegdheid voorleggen, ook niet als de tegenpartij hierom ver-

zoekt. De loutere bewering dat hij optreedt voor een procespartij volstaat als

legitimatie. Indien de tegenpartij de onbevoegdheid van de advocaat inroept,

dient ze zelf hiervan het bewijs te leveren. In het gemeen vertegenwoordi-

gingsrecht daarentegen rust op de tegenpartij enkel een bewijslast als zij de

bevoegdheid van een vertegenwoordiger inroept tegen de beweerde op-

drachtgever. Het bewijs van de onbevoegdheid van de advocaat kan wel

met alle middelen rechtens worden geleverd.

De logische tegenhanger hiervan is dat ook de clieÈnt-opdrachtgever in het

regime van art. 440, tweede lid Ger.W. er niet mee kan volstaan om ten

aanzien van de tegenpartij de onbevoegdheid in te roepen. Ook de clieÈnt

moet t.a.v. de tegenpartij uitgaan van de bevoegdheid van zijn advocaat en

draagt de bewijslast van het tegendeel. In het gemeen recht kan de derde

immers vooraf een legitimatie van deze bevoegdheid vragen om die bij een

ontkenning door de opdrachtgever achteraf voor te leggen. Onder het regime

van art. 440, tweede lid Ger.W. is zo'n verzoek om legitimatie niet mogelijk,

zodat achteraf niet van de tegenpartij verwacht kan worden dat zij deze

bevoegdheid bewijst. Het hierna besproken cassatiearrest van 17 april 1997

stelt dan ook in algemene termen dat de last van het bewijs van de onbe-

voegdheid ligt op ,,de partij welke die betwisting opwerpt''(442).

134. In het arrest van 17 april 1997 bevestigt het Hof van Cassatie zijn vaste

rechtspraak(443) dat dit artikel impliceert dat een advocaat die optreedt voor

een rechtspersoon, en daarbij enkel vermeldt op te treden namens een regel-

matig geõÈdentificeerde rechtspersoon, vermoed wordt zijn opdracht te hebben

gekregen van een bevoegd orgaan van de rechtspersoon(444). In deze zaak trad

een advocaat op namens een Zwitserse naamloze vennootschap met de loutere

vermelding van de identiteit van deze vennootschap. De tegenpartij betwist dat

de beslissing om in rechte te treden is genomen door het bevoegde orgaan van

de vennootschap, meer bepaald omdat enkele stukken door verschillende

personen waren ondertekend. Het Hof van Beroep verwerpt de onontvanke-

(441) M.E. Storme, ,,Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissen-

recht'', T.P.R. 1997, 1877, voetnoot 22.

(442) Cass. 17 april 1997, T.R.V. 1998, (516) 517, noot J. Vananroye. Zie eerder reeds b.v.

Cass. 9 februari 1978, Arr.Cass.. 1978, (688) 690.

(443) Cass. 22 oktober 1971, Arr.Cass. 1972, 197 conclusies P. Mahaux; Cass. 9 februari

1978, Arr.Cass. 1978, 688; Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551, waarover

Overzicht, T.P.R. 1986, p. 923, nr. 73.

(444) Cass. 17 april 1997, T.R.V. 1998, 516, noot J. Vananroye; Rev.prat.soc. 1998, 94.
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lijkheidsgrond gebaseerd op de onbevoegdheid van het orgaan dat de beslissing

nam, omdat de tegenpartij van de Zwitserse vennootschap niet het bewijs

hiervan levert. Het middel hiertegen, afgeleid uit de schending van art. 440,

tweede lid en art. 703 Ger.W., wordt door het Hof van Cassatie verworpen.

Deze rechtspraak impliceert dat de tegenpartij geen overlegging kan vragen

van stukken waaruit blijkt dat de beslissing door het bevoegde orgaan en op

regelmatige wijze is genomen en dat als de tegenpartij of de vennootschap de

onbevoegdheid of een onregelmatigheid aanvoert, zij daarvan het bewijs

draagt(445). Art. 440, tweede lid Ger.W. ,,dekt'' niet enkel de beslissing door

een onbevoegd orgaan, maar ook de beslissing door een bevoegd orgaan op

onregelmatige wijze genomen, bijvoorbeeld omdat het orgaan verkeerd was

samengesteld of niet geldig bijeengeroepen(446). De doorwerking van de

regel van art. 440, tweede lid naar de interne besluitvorming geldt voor alle

rechtspersonen, niet louter de handelsvennootschappen met rechtspersoon-

lijkheid, maar bijvoorbeeld ook de V.Z.W.(447) of een publiekrechtelijke

rechtspersoon(448). Uit het arrest van 17 april 1997 blijkt dat dit ook geldt bij

een optreden namens een buitenlandse rechtspersoon.

135. Vanzelfsprekend is deze doorwerking van de veronderstelling van

vertegenwoordigingsbevoegdheid naar de besluitvorming binnen de ven-

nootschap niet. Het vertrouwen in ,,de staat, de aard en de tucht'' van de

advocaat dat aan art. 440 Ger.W., tweede lid ten grondslag ligt(449), ver-

antwoordt nog niet de dubbele veronderstelling dat de advocaat op de hoogte

is van de besluitvormingsregels voor zijn clieÈnt-rechtspersoon en dat hij de

concrete besluitvorming aan die regels heeft getoetst. Vertrouwen dat advo-

caten niet liegen is eÂeÂn ding, een ander is aannemen dat advocaten op de

hoogte zijn van de ingewikkelde en soms zelfs omstreden vertegenwoordi-

gingsregels van administratief recht en vennootschaps- en verenigingsrecht,

zowel naar binnenlands als buitenlands recht.

Voormelde regel van het Hof van Cassatie zorgt vanzelfsprekend voor een

versoepeling van de procedure, die niet gestremd zal worden door betwis-

tingen omtrent de besluitvorming binnen de rechtspersoon. Deze rechtspraak

houdt echter ook gevaren in voor de aansprakelijkheid van de advocaat van

de rechtspersoon. De Voorzitter van de Nijvelse Rechtbank van Koophandel

vatte aldus de situatie van de advocaat kernachtig samen: ,,il doit eÃtre cru sur

(445) B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu,

1997, 269-271.

(446) Kort Ged. Rb. Nijvel 15 januari 1991, J.L.M.B. 1991, 604; Pas. 1991, III, 63.

(447) Brussel 4 juni 1996, P&B 1997, 104; Kort Ged. Rb. Nijvel 15 januari 1991, J.L.M.B.

1991, 604; Pas. 1991, III, 63.

(448) Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551; Pas. 1985, I, 485; R.W. 1985-86,

1481, noot (vordering namens een gemeente).

(449) C. Van Reepinghen, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Brussel, Belgisch

Staatsblad, 1964, 202.
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parole et sous sa responsabiliteÂ''(450). De advocaat is aansprakelijk ten

aanzien van de tegenpartij eÂn zijn clieÈnt voor de schade veroorzaakt door zijn

onbevoegd gestelde proceshandelingen (art. 849, al. 5 Ger.W.). De advocaat

kan, om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen, er zich niet louter op

beroepen dat hij niet op de hoogte was van de ongeldigheid van de beslissing

om in rechte te treden. De toepasselijkheid van art. 440, tweede lid Ger.W.

veronderstelt dat de advocaat zich er dient voor te hoeden om op te treden

zonder geldig opdracht te hebben gekregen.

Voor de rechtspersoon zelf zal het overigens vaak achteraf relatief makkelijk

zijn om te bewijzen dat de beslissing om in rechte te treden op onregelmatige

wijze werd genomen, terwijl dit voor de tegenpartij bijna onmogelijk is. De

tegenpartij draagt hierdoor vooral het nadeel van de veronderstelling van de

correcte besluitvorming, zonder dat ze er echt door beschermd wordt bij

ontkentenis door de rechtspersoon.

136. Er dient wel te worden benadrukt dat een geldige opdracht aan een

advocaat niet noodzakelijk door het bestuur (of het dagelijks bestuur voor

rechtsvorderingen die daartoe kunnen worden gerekend) moet worden ver-

leend. Weliswaar zijn in beginsel de raad van bestuur, de zaakvoerders of

eventueel het orgaan van dagelijks bestuur bevoegd om de beslissing te

nemen in rechte te treden en een advocaat aan te stellen, maar deze be-

voegdheid kan worden gedelegeerd b.v. aan een individuele bestuurder of

een niet-bestuurder. Zo zal de raad van bestuur van een kredietinstelling niet

samenkomen voor elke ingebreke blijvende debiteur die in rechte moet

worden aangesproken. Vaak zullen werknemers, soms zelfs impliciet (b.v.

secretaris-generaal), de bevoegdheid krijgen om namens de vennootschap

een vordering te laten instellen.

Uiteraard kunnen ook advocaten een beroep doen op het Prokura-systeem en

eventueel ook hun aanstelling door een onbevoegde persoon laten toereke-

nen aan de vennootschap op grond van een schijnbare vertegenwoordigings-

bevoegdheid. Ook in dat geval is er geen ontkentenis van proceshandeling

mogelijk(451).

137. VRIJWILLIGE VERMELDING VAN DE OPDRACHTGEVENDE ORGANEN Ð De

doorwerking van art. 440, tweede lid Ger. W. geldt niet indien de advocaat

verklaart opdracht te hebben gekregen van organen of personen die verkla-

ren op te treden namens de rechtspersoon. De veronderstelling van bevoegd-

heid van art. 440, tweede lid Ger.W. geldt dan enkel in de verhouding tussen

de advocaat en de personen van wie hij vermeldt zijn opdracht te hebben

gekregen. Deze regel staat reeds in een cassatiearrest van 22 oktober

(450) Kort Ged. Rb. Nijvel 15 januari 1991, J.L.M.B. 1991, (604) 605; Pas. 1991, III, (63) 65.

(451) J. Vananroye, ,,Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat

(art. 440, tweede lid Ger.W.) en de vertegenwoordiging van een rechtspersoon'', T.R.V.

1998, 520.
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1971(452). De advocaat bij het Hof van Cassatie die optrad namens ,,C.V. J

& G, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde beheerders J en G''

diende op verzoek van de tegenpartij de bevoegdheid van deze vertegen-

woordigers te legitimeren.

138. Het belang van een vrijwillige vermelding van de opdrachtgevende

organen blijkt ook uit een arrest van het Hof van Cassatie van 11 juni

1998(453). De voorziening in cassatie van een C.V. in vereffening ver-

meldde dat zij werd vertegenwoordigd door haar vereffenaars A en B. De

vermelding van de identiteit gebeurde hier vrijwillig, aangezien de veref-

fenaar een orgaan van de vennootschap is en zijn identiteit dus niet hoeft te

worden vermeld (zie verder nr. 490). In casu hadden de betrokken vereffe-

naars reeds voÂoÂr het bestreden arrest van het hof van beroep ontslag gekre-

gen. Zij waren in hun functie opgevolgd door een nieuwe vereffenaar, die

zelf na een drietal weken werd vervangen. Deze laatste vereffenaar was in

functie op het ogenblik dat de voorziening in cassatie werd betekend. De

verweerder in cassatie voert dan ook aan dat de in de voorziening vermelde

vereffenaars geen hoedanigheid hebben om de vennootschap in vereffening,

de eiseres in cassatie, te vertegenwoordigen. Het Hof van Cassatie volgt deze

visie en verklaart de voorziening onontvankelijk omdat bleek dat de eiseres

niet door het bevoegde orgaan was vertegenwoordigd toen zij de voorziening

instelde.

Het Hof van Cassatie gaat er dus van uit dat, indien vrijwillig wordt vermeld

door welke personen de vennootschap vertegenwoordigd is, de advocaat te

kennen geeft dat deze personen hem opdracht hebben gegeven. Advocaten

dienen er zich bijgevolg in ieder geval voor te hoeden deze vermeldingen

zonder ze te verifieÈren over te nemen uit procesakten uit een eerdere fase van

de procedure.

Bij deze rechtspraak past een belangrijke kanttekening(454). Het is namelijk

mogelijk dat de bevoegde vertegenwoordigers die namens een rechtspersoon

opdracht geven tot een bepaalde handeling, niet langer vertegenwoordigings-

bevoegd zijn op het ogenblijk dat deze proceshandeling daadwerkelijk wordt

verricht. Zij kunnen b.v. hun functie hebben neergelegd nadat de opdracht

werd gegeven en voordat ze werd uitgevoerd. Het volstaat daarom dat de

vermelde personen de vennootschap konden vertegenwoordigen op het

ogenblik dat ze de opdracht gaven een bepaalde proceshandeling te stellen.

(452) Cass. 22 oktober 1971, Arr.Cass. 1972, (196) 201. Zie hierover J. Van Ryn en P. Van

Ommeslaghe, ,,Les socieÂteÂs commerciales. Examen de jurisprudence (1966-1971)'', R.C.J.B.

1973, 348, nr. 16; Overzicht, T.P.R. 1978, 756, nr. 94; J. Vananroye, ,,Proceshandelingen

qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat (art. 440, tweede lid Ger.W.) en de vertegen-

woordiging van een rechtspersoon'', noot onder Cass. 17 april 1997, T.R.V. 1998, 524; R. Tas,

,,De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen'', R. Cass. 1999, p. 56, nr. 16

e.v.

(453) Cass. 11 juni 1998, T.R.V. 1999, 36, noot; R. Cass. 1999, 59, noot R. Tas.

(454) Zie R. Tas, ,,De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen'', R. Cass.

1999, p. 57, nr. 19-20.
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Zij hoeven dit niet noodzakelijk nog te zijn op het ogenblik dat deze

handeling effectief wordt gesteld (b.v. betekening van een exploot of neer-

legging van conclusies). In het concrete geval van het arrest van 11 juni

1998, rees dit probleem niet. Aangezien de vertegenwoordigingsbevoegd-

heid reeds was veranderd voÂoÂr de uitspraak van het hof van beroep, konden

de in de voorziening vermelde vereffenaars geen geldige opdracht meer

hebben gegeven tot het instellen van een voorziening in cassatie.

139. Het verschil is duidelijk met de arresten van 9 februari 1978(455),

18 december 1984(456) en het besproken arrest van 17 april 1997, waar de

advocaat verklaarde op te treden namens de rechtspersoon zonder meer,

geõÈdentificeerd door de vermelding van zijn benaming, rechtskarakter en

maatschappelijke zetel. In dat geval stelt de advocaat zich garant dat de

opdracht die hij gekregen heeft wordt toegerekend aan de rechtspersoon en

komt ook de interne besluitvorming onder het toepassingsgebied van art. 440,

tweede lid Ger.W. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de advocaat dit

enkel mag doen na een onderzoek naar de besluitvorming binnen de vennoot-

schap, dit zowel in het belang van de rechtsorde als ter vermijding van zijn

persoonlijke aansprakelijkheid. Uiteraard betekent dit niet dat als de advo-

caat wel optreedt met vermelding van de personen van wie hij zijn opdracht

heeft gekregen, hij zich indekt tegen elke aansprakelijkheid ten gevolge van

de onbevoegdheid van deze personen(457).

140. VERPLICHTING OM DE SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN OVER TE LEGGEN

Ð Kenmerkend voor organieke vertegenwoordiging is dat er bij een op-

treden in rechte geen onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een

materieÈle gedingpartij(458). Vertegenwoordiger en vertegenwoordigde wor-

den geacht samen te vallen. Een belangrijk praktisch gevolg hiervan is dat de

identiteit van de organieke vertegenwoordiger die voor rekening van de

rechtspersoon de vordering heeft ingesteld, niet dient te worden vermeld.

De rechtspersoon is voldoende geõÈdentificeerd indien de benaming, het

rechtskarakter en de maatschappelijke zetel zijn opgegeven (art. 703, tweede

lid Ger.W.).

Wel kan de tegenpartij van de rechtspersoon, op grond van art. 703, derde lid

Ger.W., in elke stand van het geding eisen dat de rechtspersoon haar de

identiteit meedeelt van de personen (ten onrechte spreekt de wet enkel van

,,natuurlijke personen'') die zijn organen zijn. Volgens het Verslag Van

Reepinghen dient dit om de tegenpartij toe te laten te verklaren dat de

beslissing in werkelijkheid niet genomen of goedgekeurd is door de be-

(455) Cass. 9 februari 1978, Arr.Cass. 1978, 688.

(456) Cass. 18 december 1984, Arr.Cass. 1984-85, 551.

(457) R. Tas, ,,De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen'', R. Cass. 1999,

p. 57, nr. 17.

(458) Vergelijk hoger nr. 48 bij de gewone vertegenwoordiging van vennootschappen zonder

rechtspersoonlijkheid.
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voegde organen(459). Het valt nochtans moeilijk in te zien hoe de medede-

ling van art. 703, derde lid Ger.W. de tegenpartij tot veel nut kan zijn. De

identiteit van de leden van de organen zegt nog niets over welk orgaan de

beslissing heeft genomen, of dit orgaan bevoegd was, of dit orgaan geldig

was samengesteld, of het geldig heeft beraadslaagd enz.(460). Van al deze

aspecten kan de tegenpartij geen legitimatie vragen. Bovendien lijkt het dat

de tegenpartij enkel een mededeling kan eisen van de leden op het ogenblik

dat haar verzoek wordt geformuleerd of ingewilligd, dus niet van de organen

op het ogenblik dat de beslissing een proceshandeling te stellen wordt

genomen of uitgevoerd(461).

De sanctie waarin art. 703, vierde lid Ger.W. voorziet is dat de rechter het

vonnis over de zaak kan uitstellen zolang aan de vordering tot mededeling

niet is voldaan. De rechter heeft hier een appreciatiebevoegdheid. De rela-

tiviteit van de vraag tot mededeling van de samenstelling van de organen

blijkt ook uit het hiervoor besproken cassatiearrest van 17 april 1997(462).

De Zwitserse vennootschap, waarvan de bevoegde vertegenwoordiging werd

betwist, werd door de tegenpartij gevraagd om de identiteit van de personen

die haar organen vormden, mee te delen. De Zwitserse vennootschap ver-

zuimde hierop in te gaan. Toch was dit voor het Hof van Beroep van Brussel

geen grond om het vonnis over de zaak uit te stellen, en nog minder om de

vordering onontvankelijk te verklaren. Het Hof van Cassatie bevestigde zijn

eerdere rechtspraak dat het niet doen van de mededeling van art. 703, derde

lid Ger.W., op zich niet kan volstaan als bewijs dat de procedurehandelingen

niet aan de rechtspersoon toerekenbaar zijn.

§ 3. Vertegenwoordiging van de vennootschap voor de Raad van State

en het Arbitragehof

141. VERTEGENWOORDIGING DOOR ADVOCAAT VOOR DE RAAD VAN STATE Ð

Het hoger besproken cassatiearrest van 17 april 1997 beperkt de doorwerking

van art. 440, tweede lid Ger.W. naar de interne besluitvorming van een

rechtspersoon tot de advocaat die optreedt voor de gewone hoven en recht-

banken. Het Hof van Cassatie verwijst hiermee naar de rechtspraak van de

Raad van State, die een bewijs vraagt van een tijdige beslissing om in rechte

te treden door een bevoegd orgaan van de rechtspersoon, ook als de rechts-

(459) C. Van Reepinghen, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Brussel, Belgisch

Staatsblad, 1964, 299, ook geciteerd in P. Mahaux, conclusies bij Cass. 22 oktober 1977,

Arr.Cass. 1972, (197) 199-200.

(460) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1003, nr. 78. Zie ook P. Taelman, ,,Het optreden in rechte van

(privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen voor de judicieÈle

rechtscolleges'', in Rechtspersonenrecht, p. 77-78, nr. 44.

(461) R. Tas, ,,De identificatie van een rechtspersoon bij proceshandelingen'', R. Cass. 1999,

p. 56, nr. 14.

(462) Cass. 17 april 1997, T.R.V. 1998, 516, noot J. Vananroye; Rev.prat.soc. 1998, 94.
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persoon wordt vertegenwoordigd door een advocaat(463). Op grond van

art. 2 Ger.W. is art. 440, tweede lid Ger.W. nochtans ook van toepassing voor

de Raad van State. Bovendien is het onomstreden dat een advocaat die een

natuurlijke persoon voor de Raad van State vertegenwoordigt, zijn bevoegd-

heid niet dient te legitimeren(464). Deze regel, die zoals gezegd fundamen-

teel afwijkt van het gemeen vertegenwoordigingsrecht, kan enkel gesteund

worden op art. 440, tweede lid Ger.W., aangezien de wetgeving op de Raad

van State geen gelijkaardige bepaling bevat(465). Art. 19 R.v.St.-Wet zwijgt

immers over de problemen omtrent de vertegenwoordiging van natuurlijke

personen of rechtspersonen door een advocaat. Het verschil tussen de regels

voor het Hof van Cassatie en de Raad van State is dan ook geen gevolg van

een verschillend toepassingsgebied, zoals het Hof hier suggereert, maar een

conflicterende interpretatie van eÂeÂnzelfde artikel(466). Ook het hierna be-

sproken arrest van het Arbitragehof van 22 april 1998 gaat uit van de

toepasselijkheid van art. 440, tweede lid Ger.W. op de Raad van State (verder

nr. 144).

142. BEWIJS VAN EEN BESLISSING OM EEN BEROEP IN TE STELLEN Ð De rechts-

persoon die voor de Raad van State optreedt draagt dus in beginsel de

bewijslast dat de regels inzake besluitvorming en vertegenwoordiging wer-

den gerespecteerd bij het indienen van een verzoekschrift, ook al wordt de

rechtspersoon vertegenwoordigd door een advocaat. Voor de N.V. en de

B.V.B.A., wordt dit bewijs wel aanzienlijk vergemakkelijkt door de werking

van het Prokura-systeem (zie hoger 108). In de verhouding met derden is

immers enkel de wettelijke algemene vertegenwoordigingsmacht van de

organen maatgevend, niet hun statutaire vertegenwoordigingsbevoegd-

heid(467). Omdat de tegenpartij niet hoeft te vrezen dat de proceshandeling,

gesteld door het orgaan handelend binnen zijn vertegenwoordigingsmacht,

later door de vennootschap wordt ontkend, heeft ze ook geen belang om te

betwisten dat deze proceshandeling conform de interne regels van besluit-

vorming en vertegenwoordiging is. Dit betekent o.a. dat indien personen met

een eÂeÂn- of meerhandtekeningsclausule tijdig een beroep indienen, er geen

voorlegging kan worden gevorderd van een prealabele beslissing van het

intern bevoegde orgaan.

(463) Zie M. Denef, ,,De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad

van State'', T.R.V. 1998, p. 306, nr. 15; B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 271-275; Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1005, nr. 80.

(464) M. Denef, ,,De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van

State'', T.R.V. 1998, 307, voetnoot 59.

(465) Ten onrechte anders: J. Baert en G. Debersaques, Ontvankelijkheid, in Raad van State.

Afdeling administratie, II, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996,

p. 192, nr. 194.

(466) H. Laga, ,,De Raad van State en het annulatieberoep ingesteld door een handelsvennoot-

schap'', T.R.V. 1988, p. 180, nr. 9.

(467) R.v.St. nr. 41.125, 23 november 1992; R.v.St., nr. 53.469, 31 mei 1995.
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Alhoewel de Raad van State hiermee een correcte toepassing maakt van de

Prokura-regels, lijkt haar motivering hiervoor niet helemaal correct, zoals

reeds in het vorig overzicht werd gesignaleerd(468). Zij lijkt er immers van

uit te gaan dat een eÂeÂn- of meerhandtekeningsclausule ook de bevoegdheid

geeft om de beslissing te nemen(469). Zo'n clausule doet echter niets af aan

de noodzaak van een voorafgaandelijke beslissing van het normaal bevoegde

orgaan (zie hoger nr. 108), tenzij deze bevoegdheid zou zijn gedelegeerd.

Enkel is het zo dat de afwezigheid van zo'n beslissing geen externe werking

heeft.

143. Indien er geen handtekeningsclausule is, vereist de Raad van State voor

de N.V. het bewijs van een beslissing van de raad van bestuur(470). Zelfs

voor beroepen tot schorsing wordt in de regel geen beslissing van het orgaan

van dagelijks bestuur aanvaard(471). Het bewijs van een collegiale beslis-

sing kan volgens betwistbare rechtspraak van de Raad van State overigens

enkel d.m.v. de notulen worden geleverd(472). Een belangrijkere vorm van

kritiek is bovendien dat de Raad van State geen rekening houdt met de

mogelijkheid dat de raad van bestuur de bevoegdheid om de beslissing in

rechte te nemen kan delegeren (zie hoger nr. 136).

144. CONFORMITEIT MET GELIJKHEIDSBEGINSEL Ð Het Arbitragehof onder-

zocht na een prejudicieÈle vraag van de Raad van State in een arrest van

22 april 1998 de conformiteit van de rechtspraak van de Raad van State met

het gelijkheidsbeginsel(473). Meer bepaald diende het Arbitragehof te on-

derzoeken of de interpretatie die de Raad van State aan art. 440, tweede lid

Ger.W. hecht, niet leidt tot een verboden discriminatie tussen enerzijds

vennootschappen met een meerhoofdig vertegenwoordigingsorgaan en an-

derzijds natuurlijke personen en vennootschappen met een eÂeÂnhoofdig ver-

tegenwoordigingsorgaan.

Vennootschappen met een meerhoofdig orgaan kunnen voor de ontvanke-

(468) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1007, nr. 81.

(469) In die zin R.v.St., nr. 54.919, 5 september 1995; J. Baert en G. Debersaques, Ontvanke-

lijkheid, in Raad van State. Afdeling administratie, II, Administratieve rechtsbibliotheek,

Brugge, Die Keure, 1996, p. 166, nr. 161.

(470) R.v.St., nr. 51.568, 7 februari 1995.

(471) Zie hierover G. Debersaques, ,,Het in rechte treden van een rechtspersoon voor de Raad

van State'', R.W. 1998-99, p. 251, nr. 2 en, kritisch, Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1050, nr. 132.

(472) Zie kritisch Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1006, nr. 81 en J. Baert en G. Debersaques,

Ontvankelijkheid, in Raad van State. Afdeling administratie, II, Administratieve rechtsbiblio-

theek, Brugge, Die Keure, 1996, 168, voetnoot 858.

(473) Arbitragehof nr. 42/98, 22 april 1998, B.S. 2 juli 1998, 21.732; J.T. 1998, 472; P&B

1998, 62; A.A. 1998, 517; T.R.V. 1998, 319, noot; R.W. 1998-99, 250, noot G. Debersaques;

DAOR 1999, afl. 49, 81, noot J. Buyle en I. Cornet. Zie hierover M. Denef, ,,De procesrechte-

lijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State'', T.R.V. 1998, p. 307-308,

nr. 16 en L. Veny en F. Vandendriessche, ,,Het optreden in rechte van publiekrechtelijke

rechtspersonen en van rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid voor de Raad

van State en het Arbitragehof: een capita selecta'', in Rechtspersonenrecht, p. 202-204, nr. 33-

34.
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lijkheid van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State niet

volstaan met een ondertekening van het verzoekschrift door een advocaat,

maar moeten tevens het bewijs leveren dat de beslissing daartoe is genomen

door het bevoegde orgaan of de bevoegde personen die de vennootschap

vertegenwoordigen. Voor de ontvankelijkheid van een beroep bij de Raad

van State ingesteld door natuurlijke personen en vennootschappen met een

eÂeÂnhoofdig orgaan zou het daarentegen voldoende zijn, aldus de partij die de

discriminatie aanvoerde, dat het verzoekschrift door een advocaat namens

die persoon of vennootschap is ondertekend, zonder dat het bewijs moet

worden geleverd dat die persoon of het eenhoofdig orgaan van die vennoot-

schap de beslissing heeft genomen het beroep in te stellen.

Het Arbitragehof kwam terecht tot de bevinding dat het voormelde verschil

in behandeling gerechtvaardigd is. Het is niet onredelijk, aldus het Hof, het

bewijs te eisen dat het orgaan van een rechtspersoon regelmatig, binnen de

wettelijke termijn, de beslissing heeft genomen om voor de Raad van State in

rechte te treden(474). Natuurlijke personen daarentegen treden op in rechte

zonder tussenkomst van enig orgaan, terwijl de rechtspersoon vertegenwoor-

digd door eÂeÂn enkele natuurlijke persoon zich in een situatie bevindt die

vergelijkbaar is met die van de natuurlijke persoon : in beide gevallen treedt

de betrokken natuurlijke persoon op, zonder dat een orgaan collegiaal dient

te beraadslagen over de beslissing om een beroep in te stellen en is enig

bewijs van een beslissing om in rechte te treden dus overbodig(475). De

Raad van State past voor de rechtspleging overigens niets anders toe dan wat

er geldt voor rechtshandelingen buiten rechte, waar derden ook altijd een

legitimatie kunnen vragen van personen die namens een rechtspersoon

eenzijdige rechtshandelingen stellen.

145. Overigens is het niet zo, zoals de prejudicieÈle vraag suggereert, dat bij

vennootschappen met een eenhoofdig orgaan van vertegenwoordiging

art. 440, tweede lid Ger.W. elk onderzoek door de Raad van State naar de

besluitvorming uitsluit. Hoogstens is het zo dat een eenhoofdig orgaan de

beslissing niet dient neer te leggen in een geschreven stuk(476). Er gebeurt

hier immers geen beraadslaging en op grond van art. 440, tweede lid Ger.W.

kan, ook voor de Raad van State, geen legitimatie worden gevraagd van de

advocaat die zegt dat iemand hem een opdracht heeft gegeven (hoger

nr. 141)(477). Toch zijn er nog belangrijke verschillen met het optreden

van een natuurlijke persoon. Zo dient de advocaat voor de Raad van State,

anders dan voor de gewone hoven en rechtbanken, weÂl nog de identiteit te

vermelden van het eenhoofdig orgaan waarvan hij de opdracht heeft gekre-

(474) Ibid.

(475) Arbitragehof nr. 42/98, 22 april 1998, B.S. 2 juli 1998, B.3.2.

(476) Zie R.v.St. nr. 54.919, 5 september 1995 (gedelegeerd bestuurder met eÂeÂnhandteke-

ningsbevoegdheid in een N.V.).

(477) A. Coppens, ,,Art. 19'', in Publiek procesrecht. Artikelsgewijze commentaar, II, Ant-

werpen, Kluwer, losbladig, 1996, p. 30, nr. 67.
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gen. Bovendien dient ook nog de vertegenwoordigingsbevoegdheid of

-macht van dat eenhoofdig orgaan desgevraagd te worden bewezen. Zo dient

ook voor vennootschappen die onder het Prokura-systeem vallen, het bewijs

te worden geleverd van de vertegenwoordigingsmacht van het betrokken

orgaan.

Bovendien is het ook niet zo dat art. 440, tweede lid Ger.W. voor de Raad

van State een onderzoek naar de vertegenwoordiging uitsluit bij natuurlijke

personen. Vanzelfsprekend dient er dan wel sprake te zijn van vertegen-

woordiging (b.v. wettelijke vertegenwoordiging bij handelingsonbekwa-

men). In dat geval dient voor de Raad van State desgevraagd ook het bewijs

te worden geleverd van de bevoegdheid van de vertegenwoordiger die de

beslissing nam om in rechte te treden.

De Raad van State behandelt natuurlijke personen en rechtspersonen (met

eÂeÂn- of meervoudig orgaan) dan ook gelijk in het onderzoek naar de achter-

liggende vertegenwoordigingsrelatie. Mogelijke verschillen volgen uit de

aard van de zaak zelf, b.v. de afwezigheid van een achterliggende vertegen-

woordigingsverhouding bij de meeste natuurlijke personen of de overbodig-

heid om te beraadslagen (en daarvan een bewijs te leveren) voor eenhoofdige

organen.

146. VERTEGENWOORDIGING DOOR ADVOCAAT VOOR ARBITRAGEHOF Ð Voor

annulatieberoepen bij het Arbitragehof geldt krachtens een wettelijke bepa-

ling dat een rechtspersoon op het eerste verzoek het bewijs moet voorleggen

van de publicatie van haar statuten of de beslissing om het beroep in te

stellen, voort te zetten of om in het geding tussen te komen (art. 7, derde lid

Arbitragehofwet). Voor deze aspecten kan art. 440, tweede lid Ger.W., dat

verder ook geldt voor de rechtspleging voor het Arbitragehof, dus niet

doorwerken. Het Arbitragehof interpreteert art. 7, derde lid immers zo dat

het dient om haar in staat te stellen na te gaan of de beslissing om het beroep

in te stellen door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon is genomen.

Indien het bewijs van een tijdige beslissing door het bevoegd orgaan niet

wordt geleverd, wordt het verzoek onontvankelijk verklaard (zie echter ook

hoger nrs. 136 en 143)(478). Zo werd het beroep van een B.V.B.A. onont-

vankelijk verklaard, omdat een beslissing van de algemene vergadering werd

voorgelegd(479). Het is immers de zaakvoerder die bevoegd is voor de

beslissing om in rechte te treden, tenzij de statuten anders bepalen.

147. Hiermee zit het Arbitragehof op dezelfde lijn als de Raad van State: het

woord van de advocaat wordt niet als een garantie beschouwd voor de

(478) Zie b.v. Arbitragehof, nr. 3/95, 2 febuari 1995, B.S. 22 februari 1995, B.1 (V.Z.W. levert

niet het bewijs van een beslissing door het bevoegde orgaan).

(479) Arbitragehof, nr. 73/98, 17 juni 1998, B.S. 27 juni 1998; R.W. 1998-99, 562, noot B.

Hubeau, B.2.4.
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geldigheid van de achterliggende vertegenwoordigingsrelatie(480). Art. 7,

derde lid Arbitragehofwet is echter geen reden om bij de beoordeling van

deze achterliggende verhouding af te wijken van de regels van het vennoot-

schapsrecht. Net zoals voor de rechtspleging voor de Raad van State en de

judicieÈle rechter, dient daarom een beroep aan de vennootschap te worden

toegerekend van zodra dit binnen de vertegenwoordigingsmacht van het

opdrachtgevende orgaan valt. Voor vennootschappen die onder het Proku-

ra-systeem vallen kan het Arbitragehof dus niet een beroep onontvankelijk

verklaren, omdat de interne regels van besluitvorming of vertegenwoordi-

ging met de voeten zijn getreden. Voor zo'n vennootschappen kan ook geen

andere legitimatie worden gevraagd dan het bewijs dat een orgaan binnen

haar vertegenwoordigingsmacht tijdig heeft gehandeld.

In een arrest van 2 april 1992 stelde het Arbitragehof dat het niet tot de

bevoegdheid van het dagelijks bestuur hoort om een beroep tot vernietiging

in te dienen(481). Het Hof overwoog verder: ,,Een bestuurder kan zulk een

beroep slechts indienen wanneer hij daartoe een bijzondere lastgeving heeft

gekregen of wanneer hij door de statuten is aangewezen om de vennootschap

in rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 54, vierde en vijfde

lid, van de gecooÈrdineerde wetten op de handelsvennootschappen''. In de

verwijzing naar art. 54, al. 4 en 5 Venn.W. (art. 522 § 2 W.Venn.) kan

gelezen worden dat het Arbitragehof de werking van het Prokura-systeem

aanvaardt in verband met het instellen van beroepen.

148. Voor prejudicieÈle vragen geldt het regime van de verwijzingsrechter

voor wat betreft de toepassing van art. 440, tweede lid Ger.W. en de controle

van de achterliggende vertegenwoordigingsrelatie.

AFDELING 10

TOEREKENING AAN DE RECHTSPERSOON VAN FEITELIJKE HANDELINGEN

149. EVOLUTIE IN DE RECHTSPRAAK TOT 1998 Ð Societas delinquere, sed

puniri non potest. Dat was de stand van de rechtspraak sedert het arrest van

het Hof van Cassatie van 16 december 1948(482).

In vorig overzicht(483) kon nog aandacht besteed worden aan het princieps-

arrest van het Hof van Cassatie van 23 mei 1990 in verband met de toewij-

zing van het werkelijk daderschap van een misdrijf dat gepleegd werd door

een rechtspersoon: deze toewijzing was noodzakelijk omdat de rechtsper-

soon immers zelf niet kon gestraft worden. Ook in de besproken periode

werden verschillende beslissingen gepubliceerd waarin de rechter de werke-

(480) Vgl. J. Velaers, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990,

p. 479, nr. 661: de wetgever wilde naar eigen zeggen afwijken van de ,,slechte rechtspraak van

de Raad van State'' en aansluiten bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

(481) Arbitragehof, nr. 23/92, 2 april 1992, B.S. 8 mei 1992; J.T. 1993, 145, B.1.

(482) Cass. 16 december 1948, Pas. 1948, I, 723.

(483) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1009, nr. 83.
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lijke dader aanwees. Daarin werd opnieuw duidelijk dat dit niet noodzakelijk

een orgaan van de vennootschap hoeft te zijn, maar wel de persoon die

daadwerkelijk de leiding waarnam over de taken waarmee het betrokken

strafbaar feit verband hield(484). Evenzeer werd herinnerd aan het feit dat de

vennootschappelijke rechtspersoon geenszins hoeft betrokken te worden in

het strafrechtelijk geding waarin de werkelijke dader wordt veroor-

deeld(485).

Anders dan voor het misdrijf zelf dat de rechtspersoon gepleegd heeft, liggen

de zaken op het vlak van de burgerlijke gevolgen uit dat misdrijf, zoals bleek

uit een nieuw princiepsarrest van het Hof van Cassatie van 19 oktober

1992(486): de burgerlijke rechter kan zich uitspreken over de burgerlijke

vordering uit een misdrijf die wordt ingeleid tegen een rechtspersoon zonder

een natuurlijke persoon aan te wijzen als werkelijke dader; omdat in een

burgerlijke procedure de toewijzing van de strafsanctie niet moet gebeuren,

stelt de vraag naar de ,,fysieke'' aanduiding van de ,,werkelijke'' dader zich

niet langer. Het belang van dit arrest kon, zo leek het(487), nauwelijks

overschat worden. Vooreerst doet het de keuze die de geschade partij moet

maken tussen straf- en burgerlijke procedure mogelijks overhellen naar

laatstgenoemde: de eiser draagt geen bewijsrisico voor het vraagstuk wie

de werkelijke dader is, en moet enkel bijdragen tot het bewijs van de

constitutieve bestanddelen van het misdrijf(488). Dit arrest impliceerde

bovendien, en zulks meer dan ooit tevoren, dat aan de rechtspersoon auto-

nome schuldbekwaamheid (,,le vouloir propre et autonome de la personne

morale'') werd toegekend, d.i. het vermogen om aan de basis te liggen van

een bijzondere intentie of een verzuim: als enig aangesprokene eÂn aansprake-

lijke voor de burgerlijke vordering, is de rechtspersoon in zekere zin immers

ook ,,de dader van het misdrijf'', omdat minstens het voldaan zijn van de

materieÈle en morele constitutieve bestanddelen van het misdrijf lastens hem

wordt vastgesteld, ook al wordt hij dan niet strafrechtelijk veroordeeld.

Zoals blijkt uit de feitelijke context van voormeld cassatiearrest, bleef er

niettemin een belangrijke keerzijde verbonden aan het inroepen van een

misdrijf als basis voor een burgerlijke vordering, met name de bijzondere

verjaringstermijn van vijf jaar waarin voorzien wordt door art. 26 Voorb.Ti-

tel Wb.Sv. Indien deze termijn verstreken was, was het de eiser geraden om,

indien enigszins mogelijk, zijn vordering niet (mede) te baseren op een

delictuele, maar uitsluitend op een contractuele grondslag, waarbij de verja-

(484) Corr. Veurne 17 november 1995, R.W. 1996-97, 1139.

(485) Cass. 20 juni 1995, R.W. 1996-97, 981.

(486) Cass. 19 oktober 1992, R.C.J.B. 1995, 229, noot A. De Nauw.

(487) Bedoeld wordt dat het arrest aan relevantie ingeboet heeft door de latere wetswijzi-

gingen, zoals verder zal blijken.

(488) A. De Nauw, ,,Le vouloir propre de la personne morale et l'action civile reÂsultant d'une

infraction'', R.C.J.B. 1995, 256.
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ring normalerwijze veel later intrad(489). Bij een gedeeltelijk of uitsluitend

delictuele grondslag had de rechtspersoon-verweerder er, in geval van verja-

ring, zelfs alle voordeel bij om het delictueel karakter van zijn fout te

onderstrepen, en de rechter uit te nodigen zijn analyse bij te treden. Eens

de rechter had vastgesteld dat de constitutieve bestanddelen van het misdrijf

aanwezig waren, kon hij in dat geval niet anders dan de verjaring vaststellen.

Zoals in voormeld cassatiearrest werd aangegeven, moest hij zelfs de con-

stitutieve bestanddelen niet expliciet vermelden, maar slechts inzoverre ze

voor de vaststelling van de verjaring relevant waren. Gelet op de grondslag

van de vordering en de tussengekomen verjaring, was het immers onnodig

om een beslissing te vellen waaraan enig gezag zou kunnen ontleend worden

op het stuk van het al dan niet kwalificeren van de feiten als misdrijf.

Een nieuwe fase trad in toen het Arbitragehof in zijn lentearrest van 21 maart

1995(490) besliste dat de bijzondere verjaringstermijn van de burgerlijke

vordering uit een misdrijf strijdig was met het gelijkheidsbeginsel, omdat hij

in vele gevallen korter uitviel dan de termijn voor andere burgerlijke vor-

deringen. Waar het zonet besproken arrest van het Hof van Cassatie uit 1992

zijn praktische oorzaak vond in de noodzaak voor de burgerlijke rechter om

voorafgaandelijk aan de toepassing van de bijzondere verjaringstermijn de

constitutieve bestanddelen van het misdrijf te toetsen, werd deze noodzaak

opgeheven door de wetsaanpassing van 10 juni 1998(491) die volgde op het

arrest van het Arbitragehof: ter wille van de gelijkheid verjaart de burgerlijke

vordering uit een misdrijf voortaan volgens haar eigen regels in het Burger-

lijk Wetboek of in bijzondere wetten (art. 2262bis B.W.), al kan zij nog

steeds niet verjaren voÂoÂr de strafvordering (nieuw art. 26 Voorb.Titel

Wb.Sv.). Dit impliceert dat de burgerlijke partij er voortaan voordeel bij

heeft om haar vordering voor de burgerlijke rechter te baseren op het misdrijf

in die gevallen waarin zij aldus, omdat de strafvordering nog niet verjaard is,

de burgerlijke verjaringsexceptie zou kunnen anticiperen(492).

150. EVOLUTIE INDEWETGEVING IN 1999ÐHet Hof van Justitie heeft, na een

prejudicieÈle vraag van de Hasseltse politierechter, in een arrest van 2 oktober

1991 beslist dat er geen Europese verplichting bestond om rechtspersonen

rechtstreeks sanctioneerbaar te maken onder de strafwet(493). Het betrof in

casu een Europese Verordening inzake vervoer die aan de Lid-Staten de

(489) Zelfs indien de contractuele fout ook een misdrijf uitmaakte, dan nog speelde de

verjaring van vijf jaar niet indien de vordering enkel gebaseerd werd op de contractuele

grondslag: Cass. 17 januari 1991, Pas. 1991, I, 459.

(490) Nr. 25/95, B.S. 31 maart 1995; R.W. 1994-95, 1324, noot P. Traest; A.J.T. 1994-95, 418,

noot L. Arnou.

(491) B.S. 17 juli 1998.

(492) I. Claeys, ,,De verjaringswet: een inleidende verkenning'', R.W. 1998-99, 377-403; A.

Jacobs, ,,Prescription de l'action civile neÂe d'une infraction. La nouvelle loi est arriveÂe'',

T.B.B.R 1999, 10; N. Peeters, ,,Recente wijzigingen inzake verjaringstermijnen'', A.J.T. 1998-

99, 329.

(493) Hof van Justitie 2 oktober 1991, T.R.V. 1992, 158, noot J. Wouters en P. Wytinck.
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verplichting oplegde om de bepalingen in te voeren die noodzakelijk waren

voor de tenuitvoerlegging van de Verordening en o.a. in sancties te voorzien

bij overtreding. Op conclusies van advocaat-generaal VAN GERVEN, kon het

Hof zich gemakkelijk afmaken van de vraag of deze Verordening de Lid-

Staten verplichtte om te voorzien in een volledig stelsel van strafrechtelijke

aansprakelijkheid van rechtspersonen. De Europese wetgever onthoudt zich

in het algemeen van het aanduiden van specifieke sancties omdat deze horen

tot de middelen waarover aan de Lid-Staten de vrije keuze wordt gelaten.

Met verwijzing naar nieuw artikel 10 (oud artikel 5) van het Verdrag,

alsmede naar het arrest van het Hof inzake Anklagemyndigheden/Han-

sen(494), wordt herinnerd aan de principes terzake: de sancties die de Lid-

Staten kiezen, moeten doeltreffend, afschrikkend en proportioneel van aard

zijn; de Lid-Staten moeten communautaire regels sanctioneren op dezelfde

wijze als nationale regels van eenzelfde aard en belang.

Het gebrek aan Europese incentive heeft de Belgische wetgever niet verhin-

derd om de kroon op het werk te zetten van een lange jurisprudentieÈle

evolutie die, wellicht ook zonder wetgevend ingrijpen, binnen afzienbare

tijd en noodgedwongen moest resulteren in een volledige strafrechtelijke

aansprakelijkheid van rechtspersonen. De Wet van 4 mei 1999(495) tot

invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen

heeft reeds vele commentaren uitgelokt(496). Uiteraard gaf zij nog geen

aanleiding tot gepubliceerde rechtspraak. Haar titel is misleidend omdat zij,

benevens op de privaatrechtelijke verenigingen en vennootschappen met

rechtspersoonlijkheid, ook toepassing vindt op de vennootschappen zonder

rechtspersoonlijkheid, terwijl heel wat publiekrechtelijke rechtspersonen

worden uitgezonderd (b.v. Staat, gemeenschap en gewesten, OCMW's).

Haar onmiddellijke inwerkingtreding zonder overgangsrecht baart zorgen:

haar strenger karakter voor rechtspersonen maakt op dat stuk haar retro-

activiteit onmogelijk, terwijl haar milder karakter voor de zgn. werkelijke

daders-natuurlijke personen dan weer voor retroactiviteit pleit (art. 2 Sw.).

Het gevolg van deze tegenstrijdigheid zou wel eens straffeloosheid kunnen

heten.

Het is niet de bedoeling om in dit overzicht dieper in te gaan op de nieuwe

wettelijke regeling. Wat bij een eerste lezing opvalt, is dat de wetgever zich

beijverd heeft om de moeilijke problemen niet uit de weg te gaan. Een andere

(494) Zaak C-326/88, Pb. 1990, I-2911.

(495) B.S. 22 juni 1999.

(496) P. Hamer, ,,De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen: principes'', in J.

Ronse Instituut (ed.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000,

ter perse; P. Traest, ,,De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verant-

woordelijkheid van rechtspersonen'', T.R.V. 1999, 451; A. Masset, ,,La loi du 4 mars 1999

instaurant la responsabiliteÂ peÂnale des personnes morales'', J.T. 1999, 655; H. Van Bavel, ,,De

wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechts-

personen'', A.J.T. 1999-2000, 230; R. Verstraeten, ,,Kritische beschouwingen bij het nieuwe

strafrechtelijke aansprakelijkheidsregime voor rechtspersonen'', in J. Ronse Instituut (ed.),

Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, ter perse.
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vraag is of hij ze steeds goed opgelost heeft. Zo worden misdrijven toereken-

baar aan rechtspersonen indien zij een intrinsiek verband hebben met de

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of indien

zij, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn

gepleegd (nieuw art. 5, eerste lid Sw.). Voorts is er een ingewikkelde cumul-

en decumulregel waar ook de meest ervaren penalisten nog lang over zullen

discussieÈren: indien een natuurlijk persoon de fout wetens en willens heeft

gepleegd -daaronder wordt verstaan dat het om opzettelijke misdrijven moet

gaan, kan hij samen met de rechtspersoon worden veroordeeld; bij onop-

zettelijke misdrijven is er decumul, d.w.z. dat enkel diegene van natuurlijke

of rechtspersoon wordt gestraft die de zwaarste fout gepleegd heeft (art. 5,

tweede lid Sw.). Wordt de strafvordering tegen de rechtspersoon en tegen

zijn vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon ingeleid wegens de-

zelfde of samenhangende feiten, dan wijst de rechtbank ambtshalve of op

verzoekschrift een lasthebber ad hoc aan om het belangenconflict op te

heffen en de rechtpersoon te vertegenwoordigen (art. 2bis V.T.Sv.).

Tot slot bevat de wet nog een aantal nieuwe bepalingen op het stuk van de

voor rechtspersonen typische sancties. De vrijheidsstraffen zijn voor rechts-

personen hertaald in geldboeten (art. 41bis Sw.). De ,,gerechtelijke'' ontbin-

ding is een bijkomende sanctie voor privaatrechtelijke rechtspersonen wan-

neer de rechtspersoon opzettelijk is opgericht om de strafbare werkzaam-

heden te verrichten waarvoor hij werd veroordeeld of wanneer hij opzettelijk

van zijn doel werd afgewend om dergelijke werkzaamheden te verrichten: de

strafrechter wijst de zaak voor doeleinden van vereffening door naar de

burgerlijke of handelsrechter (art. 35 Sw.).

Het lijdt geen twijfel dat in het volgende overzicht van rechtspraak uitvoerig

zal kunnen gerapporteerd worden over de eerste toepassingsgevallen van

deze nieuwe wet.

AFDELING 11

TERZIJDESTELLING VAN VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

151. AFGESCHEIDEN VERMOGEN VAN DE RECHTSPERSOON. BESCHERMING VAN

DEGEZINSWONING. ART. 215 B.W.Ð In beginsel bestaat een strikte scheiding

tussen het vermogen van de rechtspersoon en dat van zijn leden. Dat hieraan

steeds opnieuw moet herinnerd worden, bewijst een arrest van het Hof van

Beroep te Brussel waarin erop gewezen wordt dat een vennootschap die alle

aandelen in een andere vennootschap heeft overgenomen door dat enkele feit

geenszins partij wordt bij de contracten die deze ,,overgenomen'' vennoot-

schap in het verleden gesloten heeft(497): is deze laatste concessiegever, dan

wordt de vennootschap die de aandelen overneemt daarom nog geen con-

cessiegever.

(497) Brussel 3 december 1992, J.T. 1994, 599.
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Soms kan dit beginsel onaangenaam strenge gevolgen hebben, bijvoorbeeld

wanneer een patrimoniumvennootschap eigenaar is van de gezinswoning en

eÂeÂn van de echtgenoten, al dan niet samen met zijn familie, de andere

echtgenoot overvleugelt in het aandeelhouderschap. De consequenties zijn

dan pijnlijker voor de echtgenoot-minderheidsaandeelhouder dan ze zouden

zijn indien hij samen met het gezin zou wonen in een volgens het secundair

huwelijksgoederenrecht geheel aan de andere echtgenoot eigen woning. In

dat laatste geval speelt immers de bescherming van de gezinswoning die uit

het primair huwelijksgoederenrecht volgt. Deze o.a. in artt. 215 en 224 B.W.

neergelegde bescherming geldt echter principieel niet wanneer de woning

eigendom is van een vennootschap. Desondanks besliste de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Mechelen in de besproken periode, naar het Franse wettelijk

en jurisprudentieel voorbeeld(498), dat het primair huwelijksgoederenrecht

B.W. toch toepassing zou vinden op een gezinswoning die in vennootschap

was ingebracht(499). Hoezeer de economische rationaliteit van deze beslis-

sing ook kan toegejuicht worden, lijkt een wetgevend ingrijpen, zoals in

Frankrijk (verder, nr. 322) niettemin op zijn plaats indien men tot de blote

toepasselijkheid van art. 215 B.W. wenst te besluiten. Zonder dergelijke

wettelijke basis, zou enkel een geargumenteerde terzijdestelling van de

rechtspersoonlijkheid door de rechter kunnen overtuigen.

152. VRIJWILLIGEDOORBRAAK. PERSOONLIJKE ZEKERHEID STRIJDIGMETGEZINS-

BELANG. ART. 224 B.W. Ð Persoonlijke zekerheden die gesteld worden door

eÂeÂn van de echtgenoten kunnen door de rechter worden vernietigd op

verzoek van de andere echtgenoot omdat ze de gezinsbelangen in het gevaar

brengen. Deze regel van primair huwelijksvermogensrecht doet denken aan

de regel van vennootschapsrecht luidens welke organieke besluiten vernie-

tigbaar zijn indien ze strijden met het vennootschapsbelang. De toetsing is

negatief en marginaal: de rechter moet niet nagaan of eÂeÂn ander wel degelijk

in overeenstemming is met het belang van vennootschap, maar wel of het er

niet kennelijk mee strijdig is. In een geschil dat werd voorgelegd aan het

Gentse Hof van Beroep(500), was in eerste aanleg geoordeeld dat een

grootaandeelhouder die aval tekende voor een wissel die werd aangeboden

aan zijn N.V., strijdig gehandeld had met het belang van het gezin. In graad

van beroep was de echtgenote wiens eis was toegewezen reeds overleden, en

de nalatenschap faalde schromelijk in het bewijs van een aantal cruciale

elementen: o.a. wordt zedig gezwegen over de verdiensten van de avalise-

rende echtgenoot, zodat niet kon nagegaan worden of de toegestane zeker-

heid buitensporig was in verhouding tot deze verdiensten of tot zijn persoon-

lijk vermogen. Het Hof houdt terecht voor dat het gevaar voor het gezins-

belang moet beoordeeld worden op het ogenblik zelf dat de zekerheid werd

(498) Art. 215 Franse Code Civil; Cass. fr. 11 maart 1986, ReÂp.Defr. 1986, nr. 33809, noot G.

Champenois; Bull.civ., I, p. 59, nr. 62.

(499) Rb. Mechelen 5 oktober 1992, T.R.V. 1994, 462, noot.

(500) Gent 13 oktober 1995, T.R.V. 1996, 117.
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toegestaan. Indien een latere omstandigheid, in casu dan nog te wijten aan de

avalgever zelf, uiteindelijk het beroep op het aval noodzakelijk maakt, kan

zulks niet meer leiden tot de nietigverklaring daarvan.

153. VRIJWILLIGE DOORBRAAK. PATRONAATSVERKLARING Ð Indien degene

die de patronaatsverklaring onderschrijft t.a.v. de kredietverlener, zich ertoe

verbindt dusdanig te zullen handelen dat de middelen van de vennootschap

steeds en in alle omstandigheden zullen toelaten het krediet in hoofdsom en

interesten terug te betalen, dan gaat het normalerwijze om een resultaatsver-

bintenis zijnerzijds, zeker wanneer hij bijkomend verbintenissen aangaat om

zijn meerderheidsparticipatie in de vennootschap op peil te houden, en om de

vennootschap technisch, commercieel en financieel te blijven steunen.

Zoals betoogd in vorig overzicht(501), verbindt dergelijke resultaatsverbin-

tenis degene die ze onderschrijft niet zoals de borg tot betaling van de

hoofdverbintenis, maar wel tot schadeloosstelling indien de vennootschap

haar terugbetalingsplicht niet nakomt. Dit principieel onderscheid belet niet

dat de schade dikwijls precies op het bedrag van de hoofdschuld vermeerderd

met de interesten neerkomt.

In casu hadden de twee families van hoofdaandeelhouders-natuurlijke per-

sonen in een naamloze vennootschap zulke patronaatsverklaring onderschre-

ven ten gunste van de bank, en toch besluit het Hof van Beroep te Gent(502)

uit de begeleidende omstandigheden dat het slechts om een middelenver-

bintenis gaat. Dit impliceert dat de bank een fout moet aantonen lastens de

hoofdaandeelhouders. Gelet op het feit dat de kredietnemende vennootschap

inmiddels failliet was verklaard, maakt dit voor de hoofdaandeelhouders een

aanzienlijk verschil: zou het immers om een resultaatsverbintenis gegaan

zijn, dan hadden zij zich slechts kunnen exonereren door overmacht aan te

tonen, wat geen sinecure zou geweest zijn nu zij samen 100% van de

aandelen bezaten, terwijl het bewijs dat externe factoren het faillissement

veroorzaakt hadden, niet voor de hand lag.

Tegen de duidelijke bewoordingen in van de verklaring die de vertegen-

woordigers van de hoofdaandeelhouders onderschreven hadden, komt het

Hof van Beroep te Gent door consequente toepassing van de gemeenrechte-

lijke interpretatieregels tot een kwalificatie als middelenverbintenis. De bank

had immers de door haar geredigeerde verklaring laten ondertekenen op het

ogenblik dat zij de kredieten substantieel optrok, zogenaamd ,,zonder bij-

komende waarborgen''. Bovendien waren de verklaringen afgedrukt onder

een hoofding letter of intent die partijen nog minder het inzicht gaf dat zij

zich persoonlijk en onbeperkt engageerden dan de -althans voor niet-ven-

nootschapsgroepen- vrijwel onbekende hoofding patronaatsverklaring zou

gedaan hebben. Daaruit besluit het Hof dat het geenszins in de bedoeling van

partijen kan gelegen hebben om zich tot een resultaatsverbintenis te enga-

(501) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1010, nr. 85.

(502) Gent 15 november 1994, A.J.T. 1994-95, 509.
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geren. Bij lezing van het arrest ontsnapt men niet aan de indruk dat zonder

twijfel ook een rol heeft gespeeld bij de appreciatie van het Hof, het feit dat

enkel de twee familievaders de letter of intent getekend hadden, terwijl ieder

van hen zich sterk gemaakt had voor telkens zijn familiale groep, alsmede het

gegeven dat gedurende het geding eÂeÂn van de familievaders overleden was.

In een ander, merkwaardig kort gemotiveerd arrest besliste het Hof van

Beroep te Gent dat, indien ter algemene vergadering van de dochtervennoot-

schap een vordering van het moederbedrijf wordt achtergesteld teneinde alle

schuldeisers van de dochter te kunnen betalen, zulke verklaring onder

omstandigheden niet kan worden opgevat als een besluit van de dochter,

maar als een resultaatsverbintenis van de moeder tot volledige aanzuivering

van het passief van de dochter, omdat zij precies bedoeld bleek om de

reputatie van de moeder niet in het gedrang te brengen(503). Het zal de

lezer duidelijk zijn dat dit arrest in zijn algemeenheid geen school kan

maken. De uitslag werd voor een belangrijk gedeelte bepaald door de wijze

waarop de verklaring genotuleerd was (maar niet aangehaald in de beslis-

sing), en wellicht ook door het in concreto erg geringe bedrag van de

schulden waarvoor de moeder aldus aansprakelijk werd.

154. GERECHTELIJKE DOORBRAAK. OP ZOEK NAAR MEER AANGEPASTE SANCTIES.

MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN Ð In het vorige overzicht werd

reeds uiteengezet waarom het aantal gevallen van gerechtelijke doorbraak in

de tweede helft van de jaren '80 drastisch is teruggelopen(504). In een arrest

van 20 oktober 1994 herinnert het Hof van Beroep te Luik(505) eraan dat de

uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot haar achterman in

geen geval kan beschouwd worden als een ,,remeÁde passe-partout'', en dat

zij in voorkomend geval moet wijken voor meer op de situatie toegesneden

sancties. In casu was een B.V.B.A. die een rusthuis exploiteerde, failliet

gegaan ten gevolge van een brand waarvan het vrijwillig karakter werd

vermoed. De curator wilde nu laten overgaan tot de faillietverklaring van

de enige belangrijke vennoot (745 op 750 aandelen), tevens zaakvoerder, en

had zulks bekomen in eerste aanleg. Het Hof van Beroep daarentegen, na

nauwkeurig de indicieÈn die op misbruik van de rechtspersoonlijkheid zouden

kunnen wijzen te hebben nagegaan (vermenging van vermogens, onderka-

pitalisatie), vindt deze ontoereikend. Het enige wat de zaakvoerder kon

worden aangewreven, was dat hij gesjoemeld had met de sociale zekerheids-

bijdragen ten voordele van de vennootschap door werknemers van de ven-

nootschap persoonlijk ten laste te nemen. Indien deze gegevens de betrok-

kene al schuldig zouden maken aan misbruik van rechtspersoonlijkheid,

quod non volgens het Hof omdat niet de vennootschap als naamlener voor

(503) Gent 3 juni 1993, DAOR 1994, 99-101. A. Verbeke en D. Blommaert, ,,De patronaats-

verklaring. Een persoonlijke zekerheid met veel gezichten'', DAOR 1994 nr. 31 p. 71.

(504) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1011, nr. 86.

(505) Luik 20 oktober 1994, Rev.prat.soc. 1995, 131.
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de zaakvoerder, maar de zaakvoerder zelf als naamlener voor de vennoot-

schap diende, dan nog stelt het Hof vast dat deze frauduleuze handelsac-

tiviteiten zich niet meer hadden voorgedaan in de zes maanden voorafgaand

aan de faillietverklaring van de achterman door de eerste rechter(506).

Omdat de achterman derhalve geen handelaar meer was op het uiterste

tijdstip waarop de staking van betaling kon gesitueerd worden, wordt de

uitbreiding van faillissement in hoger beroep ongedaan gemaakt. Wel geeft

het Hof -uiteraard in een obiter dictum omdat niets anders dan de faillisse-

mentsuitbreiding gevorderd was- te kennen dat de aansprakelijkheid in

onrechtmatige daad van de zaakvoerder in het gedrang zou moeten gebracht

worden.

In een vrij vergelijkbare stijl besloot ook de Rechtbank van Koophandel te

Turnhout(507) de uitbreiding van het faillissement tot de achterman te

weigeren. Omdat nergens bewezen werd dat het in feite de achterman was

die de activiteit voerde, oordeelde de Rechtbank een meer aangepaste sanctie

te moeten uitspreken lastens de vennoten. Het betrof een ondergekapitali-

seerde BVBA die als slapende verliesvennootschap overgenomen was om te

ontsnappen aan de bijzondere wettelijke oprichtersaansprakelijkheid wegens

ontoereikend kapitaal (art. 229, 5
o
W.Venn.; art. 123, 7

o
Venn.W.). Het

vonnis wordt derhalve onder die hoofding in dit overzicht verder besproken

(verder, nr. 185).

In een klassiek geval van groepsaansprakelijkheid kwam het niet tot een

veroordeling van de moedervennootschap hoewel zij op duidelijke wijze de

belangen van de dochtervennootschap, met inbegrip van die van haar schuld-

eisers en aandeelhouders had opgeofferd aan haar eigen belang(508).

Hoewel het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 15 september

1992(509) de moedervennootschap schuldig oordeelde aan misbruik van

vennootschapsgoederen (,,avant la lettre'') had een doorbraak weinig zin

omdat de moeder zelf in een insolventieprocedure gewikkeld was. Uiteinde-

lijk moesten de banken opdraaien voor de schade omdat zij meegewerkt

hadden aan een financieringsschema waarin de moedervennootschap

schaamteloos de activa van de dochtervennootschap gebruikt had om zeker-

heid te stellen voor de lening die zij had aangegaan om de aandelen van die

dochter te verwerven.

(506) Voor de achterman blijft de feitelijke stopzetting van de handel (die meestal samenvalt

met het faillissement van de vennootschap) het uiterste tijdstip waarop de staking van betaling

kan worden vastgesteld. Voor vennootschappen daarentegen blijft dit uiterste tijdstip zich

situeren bij de sluiting van de vereffening (Luik 1 oktober 1992, Rev.prat.soc. 1993, 276).

Ingevolge de nieuwe faillissementswet kan voor ontbonden vennootschappen de verdachte

periode zelfs meer dan zes maanden bedragen indien aanwijzingen bestaan dat de ontbinding

en vereffening werden bewerkstelligd met de bedoeling nadeel te berokkenen aan de schuldei-

sers (art. 12, laatste lid Faill.W.).

(507) Kh.Turnhout 24 februari 1994, A.J.T. 1994-95, 173, noot M. Dalle.

(508) Vgl. A. FrancËois, ,,Het wankele evenwicht tussen vennootschaps- en groepsbelang'',

T.R.V. 1994, 221.

(509) Brussel 15 september 1992, T.R.V. 1994, 275, met noot A. FrancËois; J.T. 1993, 312.
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Ingevolge de nieuwe Faillissementswet (1997) werd het misdrijf van ven-

nootschapsgoederen als een bijzonder delict ingevoerd in het Strafwetboek

(art. 496bis)(510). Het is nu wachten op de eerste toepassingsgevallen.

155. DOORBRAAK IN BESLAGZAKEN. SIMULATIE Ð Het komt vrij frequent

voor dat een schuldeiser beslag wil laten leggen op goederen die strikt

genomen niet toebehoren aan zijn schuldenaar, maar aan een rechtspersoon

die daarmee kan vereenzelvigd worden(511). Tot dergelijke subjectvereen-

zelviging kwam het in de besproken periode verschillende malen in de

context van Afrikaanse staatsvennootschappen die, hoewel zij van een

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid genieten, zouden kunnen geacht worden

om, samen met andere dergelijke vennootschappen, deel uit te maken van de

eÂne publiekrechtelijke rechtspersoon waartoe zij horen.

In een bondig maar duidelijk gemotiveerd arrest van 6 december 1996

herinnert het Hof van Cassatie aan de principes(512). Een Belgisch schuld-

eiser van drie tot betaling veroordeelde Algerijnse ,,socialistische'' staats-

ondernemingen had, bij gebrek aan betere goederen waarop in BelgieÈ kon

uitgevoerd worden, uiteindelijk bewarend beslag onder derden gelegd op een

schuldvordering die een vierde Algerijnse ,,socialistische'' staatsonderne-

ming kon laten gelden op Distrigas. Deze vierde onderneming had echter

geen andere band met de schuldverhouding dan dat ook zij kon gerekend

worden tot de eÂne Algerijnse staat. Het Hof van Cassatie verwijst naar het

intern Algerijns recht (,,lex societatis'') voor wat betreft de vraag of de

Algerijnse ondernemingen van de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid genie-

ten. Indien zulks inderdaad het geval blijkt te zijn op grond van een

Algerijnse ordonnantie nr. 71-74 van 16 november 1971, kan vereenzelvi-

ging enkel plaats hebben indien veinzing bewezen wordt(513). De loutere

verbondenheid van de beslagene en de debiteuren met eÂeÂnzelfde Algerijnse

Staat is daartoe op zich onvoldoende.

Minder fortuinlijk verging het een aantal Liberiaanse(514) en Nigeriaan-

se(515) one ship-companies in twee beslagzaken voor het Antwerpse Hof

van Beroep. Omdat beide gevallen vrij gelijkaardig zijn, beperken we ons tot

(510) P. Ernst, ,,Misbruik van vennootschapsgoederen. Enkele bedenkingen vanuit het ven-

nootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in het rechtspersonenrecht'', T.R.V.

1998, 63; K. Geens, ,,Een nieuw geval van misbruik: dat van vennootschapsgoederen'', Liber

Amicorum Lagae, Diegem, Ced-Samson, 1998, 53; B. Tilleman en P. Traest, ,,Een nieuw

misdrijf: misbruik van vennootschapsgoederen'', in Faillissement en gerechtelijk akkoord,

Antwerpen, Kluwer, 1998, 421.

(511) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1013, nr. 87.

(512) Cass. 6 december 1996, T.R.V. 1997, 489, noot.

(513) Zie over simulatie in het vennootschapsrecht naÂ W. 6 maart 1973 (nietigheid) en W.

15 juli 1987 (eÂeÂnpersoons-B.V.B.A.): K. Geens, ,,Simulatie, doorbraak, de fiscus en de

eÂeÂnpersoons-B.V.B.A.'', in De ik-vennootschap, Biblo, Kalmthout, 1987, I-29; Id., ,,De

professionele vennootschap'', in Actuele problemen van fiscaal recht (Postuniversitaire les-

sencyclus Willy Delva), Antwerpen, Kluwer, 1989, 111-141.

(514) Antwerpen 1 februari 1994, T.R.V. 1996, 64.

(515) Antwerpen 12 december 1995, T.R.V. 1996, 62, noot.
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de uiteenzetting van de ,,Nigeriaanse'' feiten. Het verzet uitgaande van een

one ship-company die het voorwerp was geweest van een bewarend beslag

door een scheepsagent die titularis was van een zeevordering (in de zin van

art. 1468 Ger.W.) op een zustervennootschap van beslagene, wordt verwor-

pen op grond van simulatie. De beslagen vennootschap (NUL) was strikt

genomen niet de debiteur van de scheepsagent, terwijl de debiteur (NNSL)

strikt genomen niet de eigenaar was van het in beslag genomen schip. Beide

vennootschappen waren echter een onderdeel van de Nigerian Maritime

Authority (NMA) die krachtens de National Shipping Policy Act van 30 april

1987 door de Nigeriaanse overheid was opgericht met het oog op de cooÈr-

dinatie en de uitvoering van het commercieel maritiem beleid in de ruimst

mogelijke zin (o.a. steun aan en controle op de nationale rederijen). In casu

was de beslagen vennootschap NUL slechts opgericht nadat het enig schip

waarvan zij eigenaar was, reeds geruime tijd door debiteur NNSL in Gdansk

besteld was, terwijl de bestelling geheel gefinancierd werd door de NMA,

nadat NNSL in financieÈle moeilijkheden geraakt was. Na herinnerd te

hebben aan de voor subjectvereenzelviging geboden terughoudendheid, be-

sluit het Hof van Beroep te Antwerpen aan de hand van een nauwkeurige

feitenanalyse dat noch NUL, noch NNSL een van de NMA afgescheiden

bestaan leiden, omdat hun financieÈle en beslissingsstructuur geheel verwe-

ven is. Zodoende komt het Hof tot de vaststelling dat doorbraak gewettigd is

omdat er wel degelijk simulatie aan de hand is: de afzonderlijke en stroom-

afwaarts door NMA gecreeÈerde one ship-companies zijn fictief, en kunnen

zowel onderling als met NMA volstrekt worden vereenzelvigd.

156. DOORBRAAK. BEVOEGDERECHTERÐDe bevoegde faillissementsrechter

voor natuurlijke personen was tot aan de nieuwe faillissementswet van

8 augustus 1997 de rechter van de woonplaats (oud art. 631 Ger.W.). Vermits

het faillissement van de achterman een autonoom karakter heeft(516), was de

bevoegde rechter niet noodzakelijk dezelfde als deze van de zetel die de

vennootschap failliet verklaard heeft. In het besproken geval van de Recht-

bank van Koophandel te Turnhout (hoger, nr. 154), had de Leuvense rechter

die het faillissement van de vennootschap had uitgesproken, zich ratione loci

onbevoegd verklaard voor het faillissement van de achterman. Aan die

proceduremoeilijkheid wordt geremedieerd door de nieuwe faillissements-

wet. Voortaan is de rechter bevoegd van de plaats waar de gefailleerde

natuurlijke persoon zijn hoofdinrichting heeft(517). Ook laattijdige zetelver-

plaatsingen van rechtspersonen, minder dan eÂeÂn jaar voÂoÂr het faillissement,

kunnen voortaan zonder gevolg blijven voor wat de bevoegdheid ratione loci

van de faillissementsrechter betreft (hoger, nr. 103).

(516) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 953, nr. 102.

(517) Ingevolge een vergetelheid werd het woonplaatscriterium voor gerechtelijke concorda-

ten in art. 631, § 2 Ger.W. pas vervangen door het criterium van de hoofdinrichting bij Wet van

27 mei 1998.
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Een moeilijk geval deed zich voor in een internationale context voor de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent(518). Een Belg was in 1992 failliet

verklaard door de Franse rechter (Hof van Beroep Douai) als achterman van

een Franse grensvennootschap die de vorm had aangenomen van een

S.A.R.L. De Franse ,,gerechtelijke beheerder'' (administrateur judiciaire)

die aangesteld was over het faillissement trachtte vervolgens exequatur te

bekomen van dit Frans arrest voor de Belgische rechter te Gent, om beslag te

kunnen leggen op de Belgische goederen van de gefailleerde. Zulks wordt

hem geweigerd door de Gentse rechter op grond van art. 8, § 1, eerste lid van

het Frans-Belgisch Verdrag van 8 juli 1899 inzake faillissement dat voorziet

in de territoriale bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de

Belgische of Franse handelaar: vermits de gefailleerde in BelgieÈ woonde,

kon de Franse rechter hem dus niet persoonlijk failliet verklaren. De Recht-

bank te Gent, in een uitzonderlijk goed gedocumenteerd vonnis, dekt zich

maximaal in tegen een betwisting van haar beslissing: de bevoegdheidsregel

van het Verdrag raakt vooreerst aan de openbare orde(519); vervolgens

betoogt de Rechter dat het woonplaatsbegrip bij gebreke aan nadere definieÈ-

ring in het Verdrag moet begrepen worden zoals in de artt. 36 en 631 Ger.W.,

zijnde als de plaats waar de handelaar is ingeschreven in de bevolkings-

registers op het tijdstip van de staking van betaling, en dat ook deze definitie

aan de openbare orde raakt(520); tenslotte voegt de Rechtbank daar sub-

sidiair aan toe dat, zelfs indien het woonplaatsbegrip in de Verdragscontext

anders zou moeten geõÈnterpreteerd worden, de handelaar in kwestie in elk

geval in BelgieÈ woonde, omdat zijn Franse S.A.R.L. luidens het arrest van

het Hof van Beroep te Douai niet meer was dan een schijnvennootschap die

volledig bestuurd werd door haar Belgische moeder (90% van de aandelen)

die haar enige leverancier was. Wellicht zou ook onder het nieuwe Belgische

art. 631 Ger.W. de uitkomst dezelfde blijven: de hoofdinrichting van de

achterman was immers in BelgieÈ gelegen.

157. DE NOODZAKELIJKE AFSCHEIDING VAN DE FAILLIETE BOEDELS Ð Zoals

betoogd werd onder vorig randnummer, heeft het faillissement van de

achterman een autonoom karakter. Deze autonomie heeft zowel betrekking

op de vaststelling van de faillissementsvoorwaarden (b.v. staking van beta-

ling) als op de rechterlijke bevoegdheid (hoger, nr. 156) en op de afwikkeling

van het faillissement.

In beginsel moeten dus bij uitbreiding tot de achterman, twee gescheiden

boedels worden samengesteld(521). Weliswaar wordt het passief van de

(518) Rb. Gent 1 februari 1996, T.B.B.R. 1997, 334.

(519) H. Geinger, ,,Het faillissement en het concordaat in internationale context'', T.P.R.

1982, p. 136-138, nrs. 36-41.

(520) Cass. 2 februari 1978, Pas. 1978, I, 643; R.W. 1977-78, 2651, noot J. Laenens. Zie ook

H. Geinger, C. Van Buggenhout, e.a., ,,Overzicht van rechtspraak (1975-1989). Faillissement

en gerechtelijk akkoord'', T.P.R. 1991, p. 464, nr. 64.

(521) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 953-954, nr. 102.
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vennootschap toegevoegd aan dat van de achterman, maar het omgekeerde is

niet waar: de vennootschapsschuldeisers behouden het vennootschapsactief

als hun exclusief onderpand, zoniet zou de uitbreiding, die precies de

verhaalsmogelijkheden van de vennootschapsschuldeisers wil verruimen,

een ongewenst gevolg sorteren, met name ook dat van een omgekeerde

doorbraak.

Op dit beginsel van scheiding van de boedels wordt traditioneel een uit-

zondering gemaakt indien het niet mogelijk is de boedels te scheiden, omdat

er een totale vermenging van vermogens is en de achterman geen enkele

moeite heeft gedaan om zijn persoonlijke en zijn vennootschapszaken ge-

scheiden te houden. In dat geval is het immers bij puur toeval dat bepaald

wordt of men persoonlijke schuldeiser of vennootschapsschuldeiser is, en

kan ook niemand zich bekocht voelen wanneer de boedels worden samen-

gevoegd.

In een geval dat zich voordeed te Luik, besliste de Rechtbank van Koop-

handel het beginsel van scheiding van boedels te handhaven(522), maar werd

zij tot de orde geroepen door het Hof van Beroep dat van oordeel was dat het

aangewezen was de uitzondering op de regel toe te passen, en de boedels te

vermengen(523). De lezer van het arrest wordt overtuigd van zijn oplossing

door de omstandigheden waarin de achterman, door onkunde veeleer dan

door onwil, zijn zaken bestierde of beter, vergat te bestieren. Toch laat het

arrest de lezer verwonderd achter. De laatste beweegreden die wordt aange-

geven om de boedels te vermengen is immers dat de R.S.Z. anders stief-

moederlijk zou behandeld worden: de R.S.Z. is immers de belangrijkste

schuldeiser van de vennootschap, maar die heeft een zeer beperkt ac-

tief(524); het Hof meent dat de R.S.Z. zou verstoken blijven van het actief

van de achterman, indien het niet zou beslissen tot vermenging van de

boedels. Zoals hoger uiteengezet, volgen de rechten van de R.S.Z. op het

actief van de achterman echter uit de uitbreiding van het faillissement van de

vennootschap tot de achterman, en is het daarvoor geenszins noodzakelijk

om, met het oog op de afwikkeling van beide falingen, de boedels te

vermengen. Anders zou het geweest zijn indien de R.S.Z. de belangrijkste

schuldeiser was van de achterman persoonlijk, terwijl de vennootschap het

grootste actief zou gehad hebben. Dan zou inderdaad middels de vermenging

van de boedels een soort omgekeerde doorbraak kunnen gerealiseerd wor-

den.

158. OMGEKEERDE DOORBRAAK. PAULIAANS BEDROG Ð Vennootschappen

vormen niet zelden een vluchtoord voor activa die debiteuren in slechte

papieren willen onttrekken aan hun priveÂ-schuldeisers. Ook gezinswoningen

(522) Kh.Luik 17 december 1991, Rev.prat.soc. 1992, 142-147.

(523) Luik 10 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, 319-323.

(524) De vraag is of het Hof zich hier niet tegenspreekt, want de afzonderlijke bepaling van de

activa van vennootschap en achterman wijst erop dat het alles bij mekaar toch niet onmogelijk

blijkt om de boedels te scheiden.
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worden op die wijze soms ten nadele van de schuldeisers ingebracht in een

patrimoniumvennootschap.

In twee modelbeslissingen van de Hoven van Beroep van Antwerpen(525) en

Luik(526) wordt herinnerd aan de voorwaarden die moeten voldaan zijn

opdat een inbreng als pauliaans zou kunnen bestempeld worden: de anteri-

oriteit van de vordering van de bedrogen schuldeiser, die met name moet

dateren van voÂoÂr de inbreng; de intentie van de schuldenaar om zich

insolvabel te maken, die geobjectiveerd wordt tot het zich rekenschap

(moeten) geven van het nadelig karakter van de inbreng voor zijn schuldei-

ser; de medeplichtigheid van de derde-begunstigde van de inbreng, die kan

afgeleid worden uit de begeleidende omstandigheden zoals de familiale

verwantschap tussen de inbrenger-schuldenaar en de vennoten van de door

de inbreng begunstigde vennootschap; de verarming van de schuldenaar die

bij de inbreng van gemakkelijk voor beslag vatbare goederen volgt uit hun

vervanging door aandelen die moeilijk beslagbaar zijn (aan toonder) of die

een lage gedwongen verkoopwaarde hebben (op naam).

Het pauliaans bedrog kan ook worden aangewend als verweer tegen een

revindicatievordering van de vennootschap in het kader van een beslagpro-

cedure(527). Indien de schuldeiser die beslag heeft gelegd onder zijn schul-

denaar op goederen die met pauliaans bedrog werden ingebracht in een

vennootschap, maar die zich fysiek nog bij de schuldenaar bevinden, aan-

toont dat alle pauliaanse voorwaarden voldaan zijn, zal de revindicatievorde-

ring van deze vennootschap zonder resultaat blijven. De uitwerking van

dergelijk verweer toont treffend het relatief (,,inter partes'') karakter aan

van een rechterlijke beslissing die een pauliaanse vordering inwilligt: het

goed keert terug naar het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de

schuldeiser die de vordering heeft ingeleid, in casu degene die het beslag

heeft gelegd.

HOOFDSTUK VII

DE V.O.F. EN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

159. GEVOLGEN VAN EEN VEROORDELING OF VAN HET FAILLISSEMENT VAN EEN

V.O.F. VOORHAAR VENNOTEN Ð Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van

15 december 1995 opnieuw de regel bevestigd dat een vonnis dat het

faillissement van een V.O.F. uitspreekt, noodzakelijk de vaststelling inhoudt

dat ook de vennoten zich in staat van faillissement bevinden(528). Dit wordt

(525) Antwerpen 10 maart 1996, N.F.M. 1997, 207.

(526) Luik 6 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 469.

(527) Gent 21 juni 1994, R.W. 1994-95, 717.

(528) Cass. 15 december 1995, J.L.M.B. 1996, 885, verwerpt voorziening tegen Luik 9 juni

1994, Rev.prat.soc. 1995, 135, nr. 6670, noot W. Derijcke. Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993,

p. 1017-1018, nr. 95.
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gesteund op de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten: de V.O.F. zelf

kan pas op duurzame wijze hebben opgehouden te betalen en een geschokt

krediet hebben (art. 2 Faill.W.) indien dit ook geldt voor elk van de vennoten.

Bovendien wordt aangenomen dat de vennoten handelaar zijn, louter door

hun hoedanigheid van vennoot in een V.O.F. met een commercieel

doel(529). Deze materieelrechtelijke vaststellingen op zich ondersteunen

echter nog niet het gezag van gewijsde dat een vonnis uitgesproken t.a.v.

een V.O.F. heeft t.a.v. de vennoten. Hiervoor dient verder te worden aange-

nomen dat de vertegenwoordiger ten processe van de vennootschap meteen

ook de vertegenwoordiger is van ieder van de vennoten(530). Net zoals de

vennoten zelf schuldenaar (en niet borg) zijn van de schulden van de

vennootschap, zijn ze partij bij een geding van de vennootschap. Indien de

vennootschap optreedt, is het alsof de gezamenlijke vennoten zelf hande-

len(531). Hetzelfde geldt voor de gecommanditeerde vennoten van een

commanditaire vennootschap.

Dit betekent echter nog niet dat de vennoten automatisch volwaardig partij

zijn in een geding door of tegen de vennootschap. Er is hier enerzijds wel

sprake van (openlijke) vertegenwoordiging met de daarbij horende toereke-

ning van het voor- of nadeel van het geding (art. 1998, eerste lid B.W.). De

vennoten kunnen na een veroordeling van de vennootschap dus niet meer de

gegrondheid betwisten van de vordering tegen hen persoonlijk voor deze

vennootschapsschuld(532). Ook kunnen de vennoten geen derdenverzet in-

stellen tegen een veroordeling van de V.O.F(533). Het procesrecht stelt

anderzijds echter bijkomende voorwaarden opdat de vennoten volledig

met een partij kunnen worden gelijkgesteld waar het de uitvoering van het

vonnis betreft. Zo kan een veroordelend vonnis tegen de vennootschap enkel

tegen de vennoten worden uitgevoerd indien ze persoonlijk in het geding

betrokken worden(534). Het is wel mogelijk dat de vennoten worden gedag-

vaard samen met de vennootschap in hetzelfde exploot(535). Het komt er dus

op neer dat een veroordeling van de vennootschap tegen de vennoten

persoonlijk kan worden uitgevoerd, op voorwaarde dat ze met name worden

veroordeeld(536). De bedoeling van de vereiste van een persoonlijke ver-

(529) Cass. 15 december 1938, Pas. 1938, I; 383, J.Comm.Br. 1939, 153, noot R. Piret; B.J.

1939, 85, noot L.S.

(530) L.S., noot onder Cass. 15 december 1938, B.J. 1939, 87.

(531) J. Van Ryn, Principes, I, p. 288, nr. 407.

(532) Luik 2 maart 1895, Rev.prat.soc. 1895, 173 met noot; Kh. Brussel 3 janari 1903, J.

Comm. Br 1903, 158; Kh. Brussel 13 januari 1921, J. Comm. Br. 1921, 131; A. Devos en M.

Van Meenen, Commentaire des lois sur les socieÂteÂs commerciales, III, Brussel, Larcier, 1900,

p. 76, nr. 5; K. Geens en J. Vananroye, ,,Gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennoot-

schappelijk vermogen'', in Rechtspersonenrecht, p. 442, nr. 21.

(533) L.S., noot onder Cass. 15 december 1938, B.J. 1939, 88.

(534) Kh. Brussel 23 december 1926, Rev.prat.soc. 1928, nr. 2890, p. 275, noot F.P.; F.

Passelecq, TraiteÂ des socieÂteÂs commerciales, Brussel, Larcier, 1934, p. 167, nr. 636.

(535) Cass. 24 maart 1892, Pas. 1892, I, 133; L. en S. Fredericq, Handboek, I, p. 551, nr. 670.

(536) Minister van Justitie Bara, Hand. Kamer 7 april 1870, 731.
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oordeling is immers niet zozeer het vrijwaren van de rechten van de verdedi-

ging van de vennoten Ð zij worden immers geacht zich te verweren via hun

vertegenwoordiger(537) Ð, als wel ervoor te zorgen dat er geen twijfel kan

bestaan omtrent de plichtige van een veroordeling die met behulp van de

openbare macht kan worden uitgevoerd(538). Een vordering tegen de ven-

noten na een veroordeling van de V.O.F. is dan ook eerder een vordering tot

bindendverklaring van dat vonnis(539). Ook de betekening van het vonnis

kan gebeuren aan de vertegenwoordiger van de vennootschap. Het bevel tot

betalen daarentegen dat aan het eigenlijk beslag voorafgaat, moet aan de

vennoten persoonlijk gebeuren alvorens hun persoonlijk vermogen uit te

winnen(540).

160. Deze principes vinden ook toepassing bij het faillissement van een

V.O.F. of Command.V. Traditioneel wordt aangenomen dat de rechter het

faillissement van de vennoten persoonlijk moet uitspreken alvorens het

faillissement gevolgen heeft t.a.v. hun persoon en vermogen(541). Onder

het huidig faillissementsrecht, waar de ambtshalve faillietverklaring niet

langer bestaat, is het vereist dat de vennoten worden gedagvaard, tenzij ze

uiteraard vrijwillig aangifte doen. Hiervan vinden we een toepassing in een

vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Namen(542). De curator van

een gefailleerde commanditaire vennootschap krijgt, via de nieuwe werk-

gever van de gecommanditeerde vennoot, zijn cheques met het jaarlijks

vakantiegeld in handen en weigert die af te geven op grond van de buiten-

bezitstelling veroorzaakt door het faillissement. De Rechtbank beslist terecht

dat de gevolgen van het faillissementsbeslag pas uitwerking kunnen krijgen

na een formele faillietverklaring van de gecommanditeerde vennoot, wat hier

niet gebeurd was. Aangezien er ook geen beslag in handen van de uitkerende

instelling was gelegd, was het achterhouden van de cheques door de curator

dan ook een onrechtmatig geval van eigenrichting. Dat bij een latere dag-

vaarding in faillissement van de gecommanditeerde vennoot deze niet meer

kan betwisten dat hij aan de faillissementsvoorwaarden voldoet, betekent

niet dat de curator zich voÂoÂr een formele uitspraak in die zin al kan beroepen

op een ,,virtueel faillissement''.

(537) Vgl. W. Hugenholtz en W. H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk

procesrecht, Utrecht, Lemma, 1994, 53 en J.M.M. Maeijer, Maatschap. Vennootschap onder

firma. Commanditaire vennootschap, in Asser-reeks, 5-V, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995,

p. 238, nr. 177.

(538) Zie E. Dirix en K. Broeckx, Beslag, in A.P.R., 1992, p. 100, nr. 167.

(539) A. Devos en M. Van Meenen, Commentaire des lois sur les socieÂteÂs commerciales, III,

p. 76, nr. 5.

(540) Zie Ph. Bossart, ,,L'action en justice d'un tiers contre une coproprieÂteÂ'', J.T. 1988, p. 23,

nr. 23.

(541) R. Piret, noot onder Cass. 15 december 1938, J. Comm. Br. 1939, 164; J. Windey, ,,La

proceÂdure'', in La faillite et le concordat en droit positif belge apreÁs la reÂforme de 1997,

C.D.V.A. (ed.), Luik, FaculteÂ de droit, 1998, p. 189, nr. 47.

(542) Kh. Namen 30 januari 1992, J.T. 1992, 443.
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161. In het cassatiearrest van 15 december 1995 ging het om de uitbreiding

van het faillissement van een B.V.B.A. naar haar vennoten door de (ambts-

halve) faillietverklaring van de onregelmatige V.O.F. gevormd tussen de

vennoten. Reeds in een arrest van 20 december 1990 stelt het Hof dat de

faillietverklaringen van de V.O.F. en van haar vennoten onsplitsbaar zijn

(art. 31 Ger.W.), zodat het hoger beroep van een vennoot tegen zijn eigen

faillietverklaring niet ontvankelijk is als hij niet meteen mee hoger beroep

instelt tegen de faillietverklaring van de V.O.F. (art 1053 Ger.W.)(543). Dat

de gefailleerde het bestaan van de onregelmatige vennootschap betwistte

deed hier niets af aan de verplichting hoger beroep tegen deze vennootschap

in te stellen(544). Het arrest van 1995 bevestigt deze uitspraak. De onregel-

matige vennootschap had geen derdenverzet ingesteld tegen haar ambtshalve

faillietverklaring. Hierdoor was de faillietverklaring t.a.v. de vennootschap

definitief geworden en werd, wegens de onsplitsbaarheid, in eerste aanleg

ook het derdenverzet van de vennoten onontvankelijk verklaard. Om de-

zelfde reden werd het beroep van de vennoten ongegrond verklaard. Het

cassatieberoep hiertegen werd verworpen. Merken we in dit verband ook op

dat de vennoten, wegens hun identificatie met de vennootschap, zelf een

rechtsmiddel kunnen instellen voor rekening van de vennootschap, ook al

zijn ze geen zaakvoerder van de V.O.F(545).

De draagwijdte van deze uitspraken overstijgt overigens de problematiek van

de V.O.F. We leren hier dat een vonnis dat een ,,partij'' veroordeelt die enkel

via een vertegenwoordiger in het geding is, noodzakelijk beslist dat deze

vertegenwoordiger bevoegd was om op te treden en gezag van gewijsde

claimt t.a.v. de beweerde opdrachtgever; deze laatste kan in geval van

onbevoegdheid dit vonnis dan ook niet zomaar naast zich neerleggen, maar

dient het aan te vechten via een (partij)rechtsmiddel(546).

162. SCHEIDINGSAANDEEL BIJ UITSLUITING VAN EEN VENNOOT Ð De uittrede

van een vennoot in een V.O.F. leidt in beginsel tot de ontbinding van de

vennootschap(547). De statuten kunnen wel voorzien in een voortzetting van

de vennootschap tussen de andere vennoten. Het Hof van Beroep te Brussel

kreeg te oordelen over de interpretatie van een statutaire clausule die het

scheidingsaandeel bij uittreding van een vennoot, in casu bij uitsluiting,

bepaalde als zijn aandeel in het ,,zuiver maatschappelijke bezit''. Het Hof

(543) Cass. 20 december 1990, T.B.H. 1991 (verkort), 593; Rev.prat.soc. 1992, 58; Arr.Cass.

1990-91, 443; Pas. 1991, I, 390, verwerpt voorziening tegen Luik 8 december 1988, J.T. 1989,

669. Zie vorig overzicht, T.P.R. 1993, p. 1018, nr. 95.

(544) I. Verougstraete e.a., Manuel de la faillite et du concordat, Antwerpen, Kluwer, 1998,

p. 277, nr. 438.

(545) A. Devos en M. Van Meenen, Commentaire des lois sur les socieÂteÂs commerciales, III,

p. 78, nr. 9.

(546) Zie J. Vananroye, ,,Proceshandelingen qualitate qua, de bevoegdheid van de advocaat

(art. 440, tweede lid Ger.W.) en de vertegenwoordiging van de rechtspersoon'', noot onder

Cass. 17 april 1997, T.R.V. 1998, 519.

(547) Gent 22 mei 1997, T.B.H. 1998, 200 (weergave J. Peeters).

239

/secure/DocumentView.aspx?id=rn39726&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn29118&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn89367&amp;origin=TPR


oordeelde dat dit laatste begrip niet geõÈnterpreteerd kan worden als de

marktwaarde van de onderneming van de vennootschap. Wel verwees dit

begrip volgens het Hof, zich steunend op feitelijke vaststellingen, naar de

nettowaarde van de vermogensbestanddelen van de onderneming van de

vennootschap berekend naar gangbare boekhoudkundige normen. De gel-

digheid van de uitsluiting zelf werd niet aangevochten. Het is niet helemaal

duidelijk wat de uitsluitingsgrond was: de betrokken vennoot had de leef-

tijdgrens bereikt waarbij de statuten de gedwongen uittrede voorschreven,

maar er was hem een verlenging toegestaan. Tijdens deze verlenging werd

hij uitgesloten op grond van een statutaire bepaling die de discretionaire

uitsluiting bij unanimiteit toeliet.

De regel van aanvullend recht is dat een uittredende vennoot recht heeft op

zijn aandeel in de werkelijke ,,going concern''-waarde van de vennoot-

schap. De uittreding moet immers beschouwd worden als een partieÈle ontbin-

ding van de vennootschap, waarbij de onderneming die de vennootschap

voert uiteraard niet wordt geliquideerd. De vraag of een statutaire verlaging

van het scheidingsaandeel geldig is kan niet los worden bekeken van de

reden van een gedwongen uittreding. Zo wordt algemeen aanvaard dat een

uitsluiting zonder scheidingsaandeel enkel mogelijk is bij een wanprestatie

van de uitgesloten vennoot(548). Het Duitse Bundesgerichtshof trekt deze

redenering logisch door en stelt dat een uitsluiting zonder gegronde reden in

beginsel enkel kan indien het scheidingsaandeel in de buurt ligt van de

werkelijke waarde van het aandeel van de vennoot(549). Een statutaire

bepaling die een lager scheidingsaandeel bepaalt, wordt strijdig geacht met

de goede zeden. De meeste Belgische auteurs Ð die niet altijd voldoende

onderscheid maken naargelang de grond voor de uittreding Ð drukken zich

niet zo sterk uit en houden b.v. ook een scheidingsaandeel berekend aan de

boekhoudkundige waarde voor geldig(550). Toch is het zeer de vraag of dit

ook nog geldt indien de boekhoudkundige waarde sterk verschilt van de

werkelijke waarde. Dit maakt het verschil niet zo groot met de Duitse

oplossing, waar de werkelijke waarde de maatstaf van dwingend recht is,

maar waar wel is toegelaten dat om praktische redenen de statuten voorzien

in een berekening bij benadering, b.v. door terug te grijpen naar de boek-

houding.

De gedwongen uittreding wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd kan

niet zomaar gelijk worden gesteld met een uitsluiting, aangezien de kansen

op misbruik lager zijn. Hier is het dan op zich ook geen probleem dat het

scheidingsaandeel lager is dan de werkelijke waarde. Indien bij het over-

lijden van een vennoot de vennootschap wordt verder gezet door de over-

(548) Overzicht, T.P.R. 1967, p. 748, nr. 223; T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 241-242,

nr. 1543.

(549) BGH 29 mei 1978, NJW 1979, 104; Zie ook voor de C.V. voÂoÂr 1991 J. Van Ryn,

Principes, II, 1957, p. 80, nr. 1005.

(550) B. Van Bruystegem, ,,Enkele aspecten van de vennootschap onder firma'', in Miskende

vennootschapsvormen, J. Van Bael (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1990, 15.
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blijvende vennoten, is het vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt zelfs

mogelijk dat de erfgenamen van de overleden vennoot geen scheidings-

aandeel krijgen(551). Doorslaggevend is hier het aleatoire karakter van de

uittredingsgrond, zodat vooraf niet vaststaat wie naast de waarde van de

vennootschap grijpt(552).

163. In ieder geval dient een uitsluiting te gebeuren met inachtneming van de

goede trouw die allesbepalend is in een personenvennootschap. Meer be-

paald kan hiervoor een basis worden gevonden in art. 43-45 W.Venn.

(art. 1869-1871 B.W.) over de ontbinding van de vennootschap. Een uittre-

ding van een vennoot met voortzetting van de vennootschap is immers een

gedeeltelijke ontbinding. Een uitsluiting van een vennoot kan in die zin als

een vorm van opzegging met gedeeltelijke ontbinding t.a.v. van de uitge-

sloten vennoot worden beschouwd(553). Een opzegging van een vennoot-

schap is op grond van art. 44 W.Venn. (art. 1870 B.W.) niet te goeder trouw

wanneer de vennoot opzegt om zich persoonlijk de winst toe te eigenen die

de vennoten zich hadden voorgenomen gemeenschappelijk te genieten. Zo is

het een misbruik van het recht van opzegging indien de vennootschap op het

ogenblik van de opzegging net belangrijke winsten hoopt te realiseren(554).

Een uitsluiting van een vennoot kan bij analogie te kwader trouw zijn indien

het doel erin bestaat om de werkelijke waarde van de vennootschap te

verdelen onder de overblijvende vennoten, b.v. door na de uitsluiting de

vennootschap te ontbinden. In het besproken arrest zou het in dit verband

relevant kunnen zijn dat er ten tijde van de uitsluiting sprake was van een

verkoop van het handelsfonds van de V.O.F. en dat de V.O.F. later werd

omgevormd tot een N.V. met de overblijvende actieve vennoot en zijn

familieleden als enige vennoten. Ook het recht van de vennoten op de

gedwongen uittreding van een vennoot die een bepaalde leeftijd bereikt

kan onrechtmatig worden uitgeoefend. Deze uittreding kan immers worden

beschouwd als een gedeeltelijke ontbinding van de vennootschap wegens het

verstrijken van een termijn. Welnu, de weigering om een vennootschap

waarvan de duur verstreken is te verlengen, is een recht dat misbruikt kan

worden(555). Misbruik zal makkelijker worden aanvaard naarmate het aan-

deel in het liquidatiesaldo van de weigerende vennoot groter is(556). Even-

zeer kan er sneller sprake zijn van misbruik van het recht om de gedwongen

uittreding te vragen van een vennoot die de leeftijdsgrens heeft bereikt indien

(551) Cass. 30 december 1880, Pas. 1881, I, 34, concl. MeÂlot.

(552) T. Tilquin en V. Simonart, TraiteÂ, II, p. 253, nr. 1553.

(553) Asser/Maeijer, 5-V, p. 281, nr. 223. Vgl. B. Glansdorff en J. Kirkpatrick, ,,Les statuts

d'une socieÂteÂ de personnes peuvent-ils confeÂrer aÁ la majoriteÂ des associeÂs le pouvoir de

dissoudre la socieÂteÂ avant le terme convenue ou d'exclure un associeÂ?'', R.C.J.B. 1967,

p. 218, nr. 14.

(554) B. Tilleman, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 46, nr. 40.

(555) Vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1162, nr. 281.

(556) Brussel 22 maart 1988, J.T. 1988, (585) 586; P. Van Ommeslaghe en X. Dieux,

,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 703, nr. 59.
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het scheidingsaandeel van die vennoot substantieel lager ligt dan het aandeel

in de winst dat hij zou krijgen indien hij vennoot zou blijven. Uiteraard

volstaat dit op zich in geen geval om van rechtsmisbruik te spreken en moet

aan alle voorwaarden voor toepassing van deze figuur worden voldaan.

164. Volgens het betrokken arrest zijn de overblijvende vennoten niet

persoonlijk aansprakelijk t.a.v. de uitgetreden vennoot voor de betaling

van zijn scheidingsaandeel. Het stelt dat de hoofdelijke en onbeperkte

aansprakelijkheid enkel tot voordeel strekt van derden ten aanzien waarvan

de vennootschap gehouden is(557). Hier wordt het onderscheid miskend

tussen onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid. Onbeperkte aansprake-

lijkheid betekent dat de vennoten met hun volledig vermogen instaan voor de

verbintenissen van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is niet beperkt

tot hun inbreng. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de schuldeiser

het volledige bedrag van om het even welke vennoot kan vorderen, en dat

deze zich dan maar moet verhalen op zijn mede-vennoten. Bij dit verhaal op

de mede-vennoten kan de vennoot die de vennootschapsschuld heeft vol-

daan, geen beroep doen op de hoofdelijkheid die enkel geldt voor de externe

aansprakelijkheid (obligatio); tussen de vennoten is de maat van aansprake-

lijkheid de interne bijdrageplicht (contributio), zij het dat het risico van het

onvermogen van eÂeÂn vennoot wordt gedeeld door de andere vennoten

(art. 1214 B.W.). Intern geldt dus niet de hoofdelijkheid, maar er is geen

enkele reden om aan te nemen dat de aansprakelijkheid van de vennoten niet

onbeperkt zou zijn. De interne bijdrageplicht wordt suppletief bepaald door

de inbreng (art. 30 W.Venn.; art. 1853 B.W.), maar is zeker niet beperkt tot

de inbreng, tenzij de statuten anders bepalen.

Overigens kan de vraag worden gesteld of een ex-vennoot m.b.t. zijn

schuldvordering tot uitkering van een scheidingsaandeel niet beschouwd

kan worden als een derde, zodat niet enkel de onbeperkte maar ook de

hoofdelijke aansprakelijkheid geldt. Een vennoot die, zoals een derde, voor

eigen rekening een schuldvordering heeft op de vennootschap, kan immers

wel een beroep doen op de hoofdelijke aansprakelijkheid(558). Is deze regel

nu van toepassing op de vordering tot betaling van het scheidingsaandeel?

Enerzijds is hier geen sprake van het type-geval van de interne aansprakelijk-

heid, aangezien het niet gaat om een vennootschapsschuld die door eÂeÂn

vennoot werd betaald die zich op zijn mede-vennoten wil verhalen. Ander-

zijds is dit vorderingsrecht evenmin het type-geval van een externe schuld-

vordering, aangezien het zijn oorsprong vindt in de vennootschapsovereen-

komst. In het Duitse en Nederlandse recht wordt de vordering doorgaans

beschouwd als een schuld op de vennootschap van de uitgetreden ven-

(557) Brussel 7 mei 1998, T.R.V. 1998, (436) 440.

(558) P. Namur, Le Code de commerce belge reviseÂ, II, Brussel, Bruylant, 1876, p. 68, nr. 874.
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noot als derde(559). Ook naar Belgisch recht kan deze oplossing worden

verdedigd, gezien art. 204 W.Venn. (art. 17 Venn.W.) de hoofdelijkheid

principieel voorziet voor alle verbintenissen van de vennootschap. Het kan

niet verwacht worden van de ex-vennoot dat hij het risico draagt van de

insolvabiliteit van een overblijvende vennoot. Dit zou namelijk het geval zijn

indien we aannemen dat de aansprakelijkheid van de overblijvende vennoten

niet hoofdelijk is, aangezien ook art. 1214, tweede lid B.W. niet van toepas-

sing is.

HOOFDSTUK VIII

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1

OPRICHTING

§ 1. Wettelijk minimumkapitaal

165. NIEUW RECHT Ð Door de Wet van 13 april 1995 werd het minimum-

kapitaal in de N.V. verhoogd tot 2.500.000 BEF (art. 439 W.Venn.; art. 29,

§ 1 Venn.W.). Zoals voorheen moet dit bedrag onmiddellijk zijn volgestort

(art. 448, eerste lid W. Venn.; art. 29, § 2, tweede lid Venn.W.)(560).

Voor de N.V.'s die reeds bestonden op 1 juli 1996, het ogenblik waarop deze

Wet in werking is getreden (art. 113 W. 13 april 1995), werd voorzien in een

overgangsperiode van 5 jaar, tenzij zij tijdens die periode hun kapitaal

wijzigen of hun duur verlengen (art. 111, tweede lid W. 13 april 1995).

Deze N.V.'s moeten hun statuten dus ten laatste hebben aangepast tegen 1 juli

2001.

Wanneer na het verstrijken van die termijn het kapitaal lager is dan het

wettelijke minimumkapitaal, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

voor het verschil. Zij kunnen zich van die aansprakelijkheid bevrijden door

tijdig aan de algemene vergadering voor te stellen om het kapitaal te

verhogen of de vennootschap te ontbinden. Indien de algemene vergadering

niet op dit voorstel ingaat, kan de vennootschap gerechtelijk worden ont-

bonden (art. 111, derde lid W. 13 april 1995). Deze sanctieregeling is

gelijklopend met hetgeen was bepaald in de Wet van 15 juli 1985 die het

(559) Asser/Maeijer, 5-V, p. 315, nr. 256; E.J.R. Van der Smit, Vermogens- en uitkeringsre-

gelingen bij uittreden van vennoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 173.

(560) Zie hierover J. Peeters, ,,Wijzigingen inzake kapitaal'', in K. Byttebier, R. Feltkamp en

A. FrancËois (eds.), De gewijzigde Vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 378-

381, nr. 1-6; E. Wymeersch (ed.), ,,De nieuwe regelen inzake kapitaal, I. De verhoogde

kapitaalverplichting'', in H. Braeckmans en E. Wymeersch, Het gewijzigde vennootschaps-

recht, Antwerpen, Maklu, 1996, p. 149-164, nr. 1-26; L. Weyts, ,,De nieuwe bepalingen inzake

de C.V., inzake het minimumkapitaal van de N.V. en inzake fusies en splitsingen'', in De

nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 293-294, nr. 52-53.
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minimumkapitaal in de B.V.B.A. verhoogde naar 750.000 BEF. Er kan dus

nuttig worden verwezen naar de rechtspraak terzake (zie verder, nr. 447 e.v.).

§ 2. Oprichtersaansprakelijkheid Ð algemeen

166. NIET-GEPLAATST KAPITAAL Ð De oprichters van een kapitaalvennoot-

schap Ð en bij kapitaalverhoging de bestuurders Ð zijn aansprakelijk voor

het gedeelte van het kapitaal waarop niet geldig is ingeschreven (voor de

N.V.: art. 456, 1
o
W.Venn. resp. art. 35, 2

o
Venn.W.; voor de B.V.B.A:

art. 229, 1
o
W.Venn. resp. art. 123, 4

o
Venn.W.; voor de C.V.B.A.: art. 405,

1
o
resp. 147ter, 1

o
Venn.W.). Dit was eÂeÂn van de aspecten die aan bod

kwamen in de zaak-Fabelta Zwijnaarde/Beaulieu waarover de Rechtbank

van Koophandel van Gent zich tijdens de verslagperiode moest buigen(561).

De Belgische Staat had via de N.V. Socobesom, vennootschap van publiek

recht, een meerderheidsparticipatie genomen in de N.V. Beaulieu Kunst-

stoffen, waarin een deel van de activiteiten van het ter ziele gegane Fabelta

Zwijnaarde waren ondergebracht. Net als in de hoger besproken zaak-Tube-

meuse (zie nr. 35) werd deze reddingsoperatie nadien evenwel teruggefloten

door de Europese Commissie, daarin gevolgd door het Europese Hof van

Justitie, aangezien de overheidsparticipatie een ongeoorloofde steunmaat-

regel uitmaakte, die in strijd was met art. 92 E.E.G.-Verdrag (thans art. 87

E.G.-Verdrag) en om die reden moest worden teruggevorderd.

Nadat de Rechtbank van Koophandel de nietigheid van de inbreng heeft

uitgesproken, gaat zij in op de gevolgen van deze terugvordering voor de

rechten van derden in het licht van de bepalingen van de Tweede Richtlijn

van 13 december 1976 en de omzetting daarvan in het Belgische vennoot-

schapsrecht, en met name m.b.t. de mogelijkheid om de oprichters van de

N.V. Beaulieu Kunststoffen, waaronder ook de N.V. Socobesom, aan te

spreken op grond van art. 456, 1
o
W.Venn. (art. 35, 2

o
Venn.W.). De rechter

stelt eerst vast dat deze aansprakelijkheid niet is onderworpen aan de vijf-

jarige verjaringstermijn van art. 198 W.Venn. (art. 194 Venn.W.; zie ook

verder, nrs. 306-307). Voor toekomstige geschillen is de praktische relevan-

tie hiervan weliswaar beperkt, nu het bij de Wet van 10 juni 1998(562)

ingevoerde art. 2262bis B.W. de verjaringstermijn voor buitencontractuele

aansprakelijkheidsvorderingen in het algemeen heeft teruggebracht tot vijf

jaar. Vervolgens wordt beslist dat deze aansprakelijkheid in casu enkel op de

andere oprichters van de N.V. Socobesom kan rusten, omdat de toepassing

van art. 456, 1
o
W.Venn. (art. 35, 2

o
Venn.W.) moet wijken voor de recht-

streekse toepasbaarheid van de artt. 92 en 93, derde lid van het E.E.G.-

Verdrag (thans artt. 87 en 88 E.G.-Verdrag), aangezien deze hogere rechts-

normen anders van al hun gevolgen zouden worden beroofd. Deze oplossing

is evident, ook zonder dat een beroep moet worden gedaan op de primauteit

(561) Kh. Gent 25 februari 1994, T.B.H. 1995, 50.

(562) B.S. 17 juli 1998.
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van de Europese bepalingen inzake verboden overheidssteun. De nietigheid

van de deelneming als aandeelhouder bij de oprichting van een vennoot-

schap, brengt vanzelfsprekend ook de nietigheid van diens engagement als

oprichter mee. In het andere geval zou de nietigheid van de deelneming dode

letter blijven, aangezien ze automatisch zou worden vervangen door de

aansprakelijkheid van de betrokkene in zijn hoedanigheid van oprichter.

167. WETTELIJKE VOLSTORTINGSPLICHT Ð Ten behoeve van de schuldeisers

van een kapitaalvennootschap bevat het vennootschapsrecht niet alleen

regels m.b.t. de geldigheid van de toegezegde inbrengen en dus de volledige

plaatsing van het kapitaal (hierboven, nr. 166), maar ziet het ook op de

daadwerkelijke uitvoering van de inbrengverbintenissen. Enerzijds gelden

minimale volstortingsverplichtingen, terwijl ook bijzondere voorschriften

zijn gegeven inzake de wijze waarop de inbrengen in geld resp. in natura

ter beschikking van de vennootschap moeten worden gesteld (verder,

nrs. 405-411).

Wanneer niet is voldaan aan de wettelijke regels inzake de minimale volstor-

tingsplicht kan worden teruggevallen op de hoofdelijke aansprakelijkheid

van de oprichters (voor de N.V.: art. 456, 2
o
resp. art. 35, 3

o
Venn.W.; voor

de B.V.B.A: art. 229, 2
o
W.Venn. resp. art. 123, 5

o
Venn.W.; voor de

C.V.B.A.: art. 405, 2
o
resp. 147ter, 2

o
Venn.W.).

168. VOLSTORTINGSPLICHT. AANSPRAKELIJKHEID NOTARIS Ð De Rechtbank

van Eerste Aanleg van Charleroi kreeg te oordelen over een geval waar eÂeÂn

van de oprichters in strijd met bovenvermelde wettelijke regels niets had

volstort(563). De betrokkene voerde aan dat de enige drijfveer voor zijn

inschrijving de hoop op een tewerkstelling binnen de vennootschap was

geweest. De daaruit afgeleide nietigheid van de vennootschap wegens een

beweerd gebrek aan affectio societatis wordt vanzelfsprekend verworpen,

alleen al omdat dit geen deel uitmaakt van de limitatief opgesomde nietig-

heidsgronden voor volkomen rechtspersonen (zie ook de bespreking hier-

boven, nr. 2). Ook het argument dat de mede-oprichters hadden moeten

worden aangesproken, wordt terecht van de hand gewezen. De hoofdelijke

aansprakelijkheid van de andere oprichters voor de minimale volstortings-

plicht verhindert uiteraard niet dat de in gebreke blijvende oprichter de

hoofdschuldenaar is van de verbintenis tot volstorting.

De rechtbank geeft daarentegen wel gehoor aan de vordering tot vrijwaring

vanwege de notaris voor wie de oprichtingsakte was verleden. Een notaris

die een oprichtingsakte verlijdt waaruit blijkt dat niet is voldaan aan de

wettelijke volstortingsplicht begaat ontegensprekelijk een fout. Hij had het

verlijden van de akte dan ook moeten uitstellen tot deze volstortingsplicht

was nageleefd, of minstens de oprichters schriftelijk waarschuwen voor de

gevolgen van niet-volstorting. De rechter oordeelt tevens dat deze fout in

(563) Rb. Charleroi 26 januari 1996, Rev. not. b. 1997, 613; Rec. geÂn. enr. not. 1997, 451.
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oorzakelijk verband staat met de schade, aangezien uit de feiten blijkt dat de

oprichter over onvoldoende middelen beschikte om tot volstorting over te

gaan, zodat hij in het andere geval had afgezien van zijn participatie. Deze

integrale inwilliging van de vordering tot vrijwaring tegen de notaris lijkt

toch eerder uitzonderlijk. In normale omstandigheden zal het bewijs van het

oorzakelijk verband tussen fout en schade immers niet zo gemakkelijk

kunnen worden geleverd.

§ 3. Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend

kapitaal

169. ALGEMEEN Ð De oprichters van een N.V., een B.V.B.A. of een

C.V.B.A die binnen de drie jaar na haar oprichting failliet wordt verklaard,

kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een deel of het geheel van de

verbintenissen van de vennootschap, indien het maatschappelijk kapitaal bij

de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van

de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar (zie art. 456, 4
o

W.Venn. resp. art. 35, 6
o
Venn.W. voor de N.V.; art. 229, 5

o
W.Venn.

resp. art. 123, 7
o
Venn.W. voor de B.V.B.A.; art. 405, 5

o
W.Venn.

resp. art. 147ter, 4
o
Venn.W. voor de C.V.B.A.). In de besproken periode

werden opnieuw tal van rechterlijke uitspraken gepubliceerd waarin deze

oprichtersaansprakelijkheid werd ingeroepen.

170. FAILLISSEMENT BINNEN DE DRIE JAAR NA DE OPRICHTING Ð Een vordering

ex art. 456, 4
o
W.Venn. (art. 35, 6

o
Venn.W.) is enkel mogelijk voor zover

het faillissement wordt uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting. Het

Hof van Beroep te Luik diende aan deze eerste toepassingsvoorwaarde te

herinneren(564). Zoals hierboven (nr. 75) werd uiteengezet, moet het begrip

,,oprichting'' o.i. worden begrepen als ,,ontstaan van de vennootschap als

rechtpersoon'', zodat de termijn van drie jaar voortaan pas begint te lopen

vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

171. KENNELIJK ONTOEREIKEND KARAKTER VAN HET KAPITAAL. FINANCIEEL

PLAN Ð De vraag wanneer het kapitaal kennelijk ontoereikend is, is een

feitenkwestie waarover de rechter ten gronde op onaantastbare wijze oor-

deelt. In de rechtspraak wordt steevast benadrukt dat de rechter zich dient te

hoeden voor een a posteriori beoordeling, en zich moet plaatsen op het

ogenblik van de oprichting. Bij deze beoordeling speelt het financieel plan,

dat overeenkomstig art. 440 W.Venn. (art. 29ter, eerste lid Venn.W.) voÂoÂr de

oprichting aan de notaris moet worden overhandigd, en waarin de oprichters

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dienen te verantwoorden, een

cruciale rol. Het financieel plan moet daartoe overigens door de notaris

worden overgemaakt aan de rechtbank die zich moet uitspreken over de

(564) Luik 11 maart 1997, R.R.D. 1997, 443.
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aansprakelijkheid van de oprichters (art. 456, 4
o
, in fine W.Venn.; art. 29ter,

tweede lid Venn.W.).

De wetgever heeft verder niets gepreciseerd aangaande de inhoud van het

financieel plan. In de rechtspraak worden soms min of meer gedetailleerde

richtlijnen gegeven(565). Meestal wordt aangenomen dat het financieel plan

een geprojecteerde jaarrekening over (minstens) de eerste twee boekjaren

moet omvatten, evenals een schatting van alle uitgaven die de werking van

de vennootschap gedurende deze periode zal meebrengen. Er moet dan

blijken dat de vennootschap aan haar financieÈle netto-behoeften zal kunnen

voldoen met eigen middelen (kapitaal, maar ook voorschotten door ven-

noten, enz.) en de normale leveranciers- en bankkredieten. Er moet inder-

daad niet alleen rekening worden gehouden met het eigenlijke kapitaal, maar

met het geheel van de financieÈle middelen die de vennootschap ter beschik-

king staan(566).

172. Zoals gezegd moet de rechter zich voor zijn beoordeling zoveel moge-

lijk plaatsen op het ogenblik van de oprichting. Hij dient rekening te houden

met hetgeen de oprichters op het ogenblik van de oprichting wisten of

redelijkerwijze behoorden te weten. Er moet dus abstractie worden gemaakt

van latere gebeurtenissen, die zich voordoen onafhankelijk van de wil van de

oprichters en die voor hen niet voorzienbaar zijn. In die zin werd enkele

keren beslist dat het loutere feit dat de reeÈle inkomsten lager liggen dan de

gebudgetteerde, op zich niet bewijst dat deze laatste onrealistisch wa-

ren(567). Dit neemt niet weg dat in de praktijk de haalbaarheid van de

prognoses in het financieel plan Ð bij gebreke van andere elementen Ð

vaak wordt afgemeten aan de werkelijke resultaten(568).

De Rechtbank van Koophandel te Dendermonde wijst er verder op dat de

rechter niet al te gemakkelijk onvoorzienbare omstandigheden mag aanvaar-

den(569). In casu betrof het een bouwproject waarvan de kostprijs was

geraamd op 5 miljoen frank, maar dat uiteindelijk maar liefst 30 miljoen

frank kostte. De oprichters weten deze ontsporing van de kostprijs aan

,,onvoorziene bouwtechnische problemen en tegenslagen''. De rechter oor-

(565) In de besproken periode o.m. Luik 5 mei 1995, T.B.H. 1996, 196; J.L.M.B. 1997, 627;

R.R.D. 1995, 314; Kh. Charleroi 30 mei 1995, J.L.M.B. 1997, 639. Zie hierover ook: R.

Vandelanotte, De verantwoording van het kapitaal bij de oprichting van N.V. of P.V.B.A.

Financieel plan, Brussel, Centrum voor Fiscale Wetenschappen en Bedrijfsbeleid, 1978; W.

Van Hoorenbeeck, ,,Het financieel plan'', R.W. 1978-79, 1453-1465; H. Michel, ,,Plan

financier et responsabiliteÂ notariale'', J.T. 1982, 70-72; P. HanckeÂ, M. Plas en P. Vermeeren,

,,Bedrijfseconomische bedenkingen betreffende het financieel plan bij oprichting van een

vennootschap'', Acc. Bedr. (M) 1998, 20-25.

(566) Zie o.m. Brussel 31 oktober 1991, J.L.M.B. 1992, 201, noot C. Parmentier. Zie ook

Overzicht, T.P.R. 1986, p. 986, nr. 145; T.P.R. 1993, p. 1026, nr. 105.

(567) Gent 5 oktober 1994, T.R.V. 1995, 197, noot M.W.; T.B.H. 1996, 210; A.J.T. 1994-95,

169, noot M. Dalle; Bergen 17 mei 1994, T.B.H. 1996, 202; J.L.M.B. 1995, 1361.

(568) Kh. Bergen 3 april 1995, R.R.D. 1995, 186; Kh. Charleroi 30 mei 1995, J.L.M.B. 1997,

639.

(569) Kh. Dendermonde 16 juni 1995, V&F 1998, 278.
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deelt dat eÂeÂn en ander eerder het gevolg is van het onvoldoende onderbouwde

karakter van de gemaakte ramingen.

173. Het kapitaal moet kennelijk ontoereikend zijn. Er bestaat dus geen

aanleiding tot aansprakelijkheid wanneer redelijke en zorgvuldige personen

van mening konden verschillen over het toereikend karakter van het kapitaal

ten tijde van de oprichting(570). De rechter kan m.a.w. slechts marginaal

toetsen, zoals gebruikelijk is wanneer het beleidsbeslissingen betreft(571).

Deze regel wordt toegepast in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel

van Dendermonde(572). De rechtbank stelt eerst vast dat de oprichters er

zich bewust van hadden moeten zijn dat de onderneming zoals deze werd

vooropgesteld in het financieel plan, van meet af aan een groot risico inhield

en dat zij hadden moeten weten dat bij tegenvallende omzetcijfers het

financieel evenwicht van de vennootschap zou worden verstoord. Toch

wordt geoordeeld dat niet elke redelijke kans op slagen van de onderneming

mocht worden uitgesloten, zodat het kapitaal niet kennelijk ontoereikend was

en de oprichters alsnog vrijuit gaan.

174. In de rechtspraak van de besproken periode keren onder meer de

volgende elementen terug die de oprichters ten kwade worden geduid en

leiden tot hun aansprakelijkheid wegens kennelijke onderkapitalisatie:

Ð Het feit dat het kapitaal reeds was opgesoupeerd door de opstartkos-

ten(573).

Ð Het feit dat de in het financieel plan gemaakte ramingen niet werden

onderbouwd door een deskundig advies of een voorafgaande markt-

studie(574). Omgekeerd werden de oprichters in de zaak-Fabelta vrij-

gepleit omdat zij zich voor hun prognoses wel hadden laten leiden door

studies van gespecialiseerde bureaus(575). In gelijkaardige zin werd

aanvaard dat de oprichters van een vennootschap die de activiteit van

een ,,feitelijke vereniging'' verderzette, bij het opmaken van het finan-

cieel plan konden steunen op de kennis die zij uit het verleden hadden en

bovendien sneller rendement mochten verwachten dan bij het opstarten

van een volledig nieuwe onderneming(576).

(570) B. Van Bruystegem, ,,Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapi-

taal'', T.B.H. 1982, p. 140, nr. 5.

(571) Zie hierover J. Ronse, ,,Marginale toetsing in het privaatrecht'', T.P.R. 1977, 211.

(572) Kh. Dendermonde 5 september 1997, T.G.R. 1998, 24.

(573) Kh. Hasselt 5 april 1990, T.B.H. 1995, 171; Brussel 31 oktober 1991, J.L.M.B. 1992,

201, noot C. Parmentier; Kh. Brugge 3 december 1992, T.B.R. 1992/4, 182; Kh. Charleroi

30 mei 1995, J.L.M.B. 1997, 639; Kh. Namen 16 juni 1997, R.R.D. 1997, 447.

(574) Kh. Hasselt 5 april 1990, T.B.H. 1995, 171; Luik 5 mei 1995, T.B.H. 1996, 196; J.L.M.B.

1997, 627; R.R.D. 1995, 314; Kh. Dendermonde 16 juni 1995, V&F 1998, 278; Kh. Namen

16 juni 1997, R.R.D. 1997, 447.

(575) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935.

(576) Kh. Dendermonde 4 oktober 1996, V&F 1997, 56.
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Ð De omstandigheid dat het financieel plan extreem beknopt is(577) of

blijk geeft van een verregaande onredelijkheid(578). Er moet wel worden

benadrukt dat het summier karakter van het financieel plan niet ipso facto

leidt tot het besluit dat het kapitaal kennelijk ontoereikend was. De

oprichters mogen ook aan de hand van andere elementen de toereikend-

heid van het startkapitaal aantonen(579). Uit de rechtspraak blijkt an-

derzijds wel dat indien de opstelling van het financieel plan met enige

ernst geschiedt, dit de kansen voor de oprichters om de dans te ont-

springen, aanzienlijk verhoogt(580).

Ð Een enkele keer werd de ontoereikendheid van het kapitaal afgeleid uit

(onder meer) het feit dat reeds binnen de twee jaar na de oprichting een

kapitaalverhoging nodig was(581).

175. De wet bepaalt dat het kapitaal kennelijk ontoereikend moet zijn ,,voor

de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid''. Wanneer blijkt

dat het faillissement het gevolg is van het gevoerde beleid, gaan de oprichters

dan ook vrijuit. Met de regelmaat van de klok wordt de aansprakelijkheids-

vordering tegen hen op die grond afgewezen. De oprichters hebben inder-

daad geen resultaatsverbintenis dat het financieel plan zal worden nageko-

men(582). Wat telt, is dat het financieel plan uitvoerbaar is bij een normaal

beleid, en niet zozeer of het ook effectief wordt uitgevoerd. In dergelijk geval

kan wel een aansprakelijkheidsvordering worden ingesteld tegen de (feite-

lijke) bestuurders of zaakvoerders, b.v. wegens een door hen begane kenne-

lijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 530 W.Venn.;

art. 63ter Venn.W. Ð zie verder nrs. 293-303). Deze vordering wordt dan

ook frequent gelijktijdig ingesteld met de vordering tegen de oprichters

wegens kennelijk ontoereikend kapitaal.

176. GEEN BEWIJS VAN FOUT OF OORZAKELIJK VERBAND VEREIST ÐWanneer is

voldaan aan de twee toepassingsvoorwaarden voor de aansprakelijkheid van

de oprichters, met name het faillissement van de vennootschap binnen de drie

jaar na de oprichting en het kennelijk ontoereikend karakter van het kapitaal,

moet geen fout in hunnen hoofde meer worden aangetoond. Het Hof van

Beroep te Bergen verwerpt dan ook terecht het verweer van een oprichter die

aanvoerde dat hij geen ervaring had in handelszaken en bij het opmaken van

(577) O.m. Kh. Brugge 3 december 1992, T.B.R. 1992/4, 182; Kh. Charleroi 30 mei 1995,

J.L.M.B. 1997, 639; Kh. Namen 20 november 1995, Rev.prat.soc. 1996, 349, noot M. DeWolf.

(578) O.m. Kh. Namen 16 juni 1997, R.R.D. 1997, 447.

(579) Zie hierover Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1025, nr. 105.

(580) Bergen 17 mei 1994, T.B.H. 1996, 202; J.L.M.B. 1995, 1361; Gent 5 oktober 1994,

T.R.V. 1995, 197, noot M.W.; T.B.H. 1996, 210; A.J.T. 1994-95, 169, noot M. Dalle.

(581) Kh. Namen 20 november 1995, Rev.prat.soc. 1996, 349, noot M. De Wolf.

(582) Gent 5 oktober 1994, T.R.V. 1995, 197, noot M.W.; T.B.H. 1996, 210; A.J.T. 1994-95,

169, noot M. Dalle; Kh. Bergen 3 april 1995, R.R.D. 1995, 186; Kh. Dendermonde 5 september

1997, T.G.R. 1998, 24.
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het financieel plan vertrouwen stelde in zijn mede-oprichter, m.a.w. dat hij

persoonlijk geen fout had begaan(583). Dit doet inderdaad niet terzake.

Er moet evenmin nog een oorzakelijk verband worden aangetoond tussen de

onderkapitalisatie en het faillissement. Om die reden wijst de Rechtbank van

Koophandel te Hasselt een getuigenverhoor af over de elementen die volgens

de oprichters wel het faillissement hadden veroorzaakt(584). Dit neemt

uiteraard niet weg dat het oorzakelijk verband op een afgeleide manier toch

een zekere rol blijft spelen. Wanneer met name kan worden aangetoond dat

het faillissement is veroorzaakt door externe en niet-voorzienbare omstan-

digheden, zal dit normaliter leiden tot de vaststelling dat het kapitaal bij de

oprichting niet (kennelijk) ontoereikend was.

177. VORDERINGSGERECHTIGDEN Ð De vordering wegens kennelijk ontoe-

reikend kapitaal kan enkel worden ingesteld door de curator. De beslissing

inzake de oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapi-

taal is volgens het Hof van Cassatie immers een beslissing inzake faillisse-

ment, met name een vordering die buiten het faillissement niet kan ontstaan

en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder

recht dat het faillissement beheerst, zodat ze noodzakelijk moet worden

ingesteld in het kader van de faillissementsprocedure(585). De rechter moet

bovendien vaststellen voor welk gedeelte van het passief de oprichters

aansprakelijk zijn. Dergelijke beslissing kan enkel worden genomen op

vordering van iemand die optreedt namens de gezamenlijke schuldei-

sers(586). Tenslotte komt de opbrengst van de vordering aan alle schuldei-

sers toe(587). De vordering die door een individuele schuldeiser wordt

ingesteld na de sluiting van het faillissement, is dan ook onontvanke-

lijk(588). Ook in de besproken periode waren nochtans soms afwijkende

geluiden te horen in de rechtspraak(589).

Het kan inderdaad onbillijk lijken om na de sluiting van het faillissement aan

de individuele schuldeisers het recht te ontzeggen om een aansprakelijk-

heidsvordering in te stellen tegen de oprichters, vooral wanneer de curator

heeft geweigerd om in te gaan op een suggestie in die zin. De schuldeisers

behouden evenwel de mogelijkheid om de gemeenrechtelijke aansprakelijk-

(583) Bergen 26 maart 1998, J.T. 1998, 577.

(584) Kh. Hasselt 5 april 1990, T.B.H. 1995, 171.

(585) Cass. 7 maart 1986, Arr. Cass. 1985-86, 948; Pas. 1986, I, 862; R.W. 1985-86, 2706,

concl. Dujardin; T.B.H. 1986, 634, noot; J.T. 1987, 43. Zie hierover Overzicht, T.P.R. 1993,

p. 1023, nr. 103.

(586) Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 984, nr. 142.

(587) M.W., ,,De beoordeling van het kennelijk ontoereikend karakter van het aanvangskapi-

taal: zin en onzin van het financieel plan'', noot onder Gent 5 oktober 1994, T.R.V. 1995, p. 200,

nr. 2.

(588) Luik 22 maart 1993, J.L.M.B. 1993, 1484. In dezelfde zin: Kh. Antwerpen 30 januari

1986, T.B.H. 1987, 71; Brussel 16 maart 1989, T.R.V. 1990, 448.

(589) Luik 11 maart 1997, R.R.D. 1997, 443. Zie ook Cl. Parmentier, ,,La responsabiliteÂ des

dirigeants d'entreprises en cas de faillite'', T.B.H. 1986, p. 768, nr. 37.
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heidsvordering ex art. 1382 B.W. in te stellen, mits de voorwaarden daartoe

zijn vervuld (zie verder, nr. 184)(590). Onder het vroegere recht konden de

schuldeisers in voorkomend geval ook de herroeping vorderen van het

vonnis tot sluiting van het faillissement, op grond van (oud) art. 536, laatste

lid Faill. W.(591). Dit artikel komt niet meer voor in de nieuwe faillisse-

mentswet en de sluiting van het faillissement heeft voortaan van rechtswege

de ontbinding van de vennootschap voor gevolg, behalve in geval van

verschoonbaarheid (art. 73, tweede lid en art. 83, eerste lid Faill. W.). Onder

het huidige recht is een heropening van het faillissement dan ook niet meer

mogelijk(592).

178. TERMIJN VAN HOGER BEROEP Ð Het feit dat de vordering ex art. 456, 4
o

W.Venn. (art. 35, 6
o
Venn.W.) een vordering is inzake faillissement, impli-

ceerde onder de oude Faillissementswet dat de termijn van hoger beroep

tegen een vonnis waarin uitspraak werd gedaan over dergelijke vordering,

slechts vijftien dagen bedroeg (oud art. 465 Faill. W.). Het Hof van Beroep

van Luik bevestigde de cassatierechtspraak terzake en verklaarde het hoger

beroep dat was ingesteld op de laatste dag van de gemeenrechtelijke termijn

van eÂeÂn maand dan ook laattijdig(593). In de toekomst zouden zich geen

soortgelijke ongelukken meer mogen voordoen, aangezien de nieuwe Fail-

lissementswet deze verkorte beroepstermijn beperkt tot het vonnis van

faillietverklaring en het vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling

wordt vastgesteld. Voor andere uitspraken inzake faillissement geldt nu dus

de gemeenrechtelijke termijn voor het instellen van hoger beroep, d.w.z. in

beginsel eÂeÂn maand.

179. AANSPRAKELIJKE PERSONEN Ð De vordering kan enkel worden inge-

steld tegen de oprichters, d.w.z. zij die in eigen persoon of door een last-

hebber in de oprichtingsakte als aandeelhouder zijn verschenen. Enkel in de

N.V. bestaat de mogelijkheid om als aandeelhouder bij de oprichtingsakte te

verschijnen, zonder het statuut van oprichter en de daarbij horende aanspra-

kelijkheid te verkrijgen. Daartoe is vereist dat de diegenen die wel als

,,oprichters'' worden aangeduid, ten minste een derde van het maatschap-

pelijk kapitaal bezitten. De overige aandeelhouders worden dan als gewone

(590) Zie over de vraag of dit patrimoniale reflexschade is, waarvoor enkel de vennootschap

zelf vergoeding kan vorderen, met uitsluiting dus van de individuele schuldeisers, die enkel

zijdelings zouden kunnen vorderen: J. Vananroye, ,,Vorderingsrechten van curator en indivi-

duele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde'', noot onder Cass.

5 december 1997, T.R.V. 1998, 270-284, i.h.b. 277 e.v.

(591) Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 984, nr. 142; T.P.R. 1993, p. 1022, nr. 101.

(592) Zie o.m. Ph. Colle, ,,De sluiting van het faillissement en zijn gevolgen'', Cahier van de

jurist 1997, p. 22, nr. 16-17; J. Verlinden, ,,Overzicht van de nieuwe wetten betreffende het

faillissement en het gerechtelijk akkoord'', T.R.V. 1998, p. 16, nr. 111; I. Verougstraete,

Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, p. 540, nr. 980.

(593) Luik 17 december 1996, J.L.M.B. 1998, 583, noot C. Parmentier. Zie Cass. 12 februari

1988, Arr. Cass. 1987-88, 756; T.R.V. 1988, 106, noot; R.W. 1988-89, 334; T.B.H. 1988, 507,

noot I. Verougstraete; J.T. 1989, 200 en Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1024, nr. 103.
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inschrijvers beschouwd, als zij er zich tenminste toe beperken in te schrijven

op aandelen die een inbreng in geld vertegenwoordigen (art. 450, tweede lid

W.Venn.; art. 31, laatste lid Venn.W.).

Wie geen oprichter is in de hierboven vermelde zin, kan niet worden aange-

sproken op grond van art. 456, 4
o
W.Venn. (art. 35, 6

o
Venn.W.). De

Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent besliste in de zaak-Fabelta dan

ook dat de Belgische staat, die kort na de oprichting van de gefailleerde

vennootschap meerderheidsaandeelhouder werd en daartoe de overgrote

meerderheid van het kapitaal inbracht, maar niet bij de eigenlijke oprichting

betrokken was, niet kon worden aangesproken als ,,feitelijk oprichter''(594).

De objectieve hoedanigheid van oprichter volstaat anderzijds opdat de vor-

dering kan worden toegekend. Het Hof van Beroep van Bergen besliste dan

ook terecht dat een oprichter zich niet aan zijn aansprakelijkheid kan ont-

trekken door voor te houden dat hij geen ervaring had in handelszaken en bij

het opstellen van het financieel plan ten onrechte vertrouwen stelde in zijn

mede-oprichter(595).

180. MATIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER Ð De oprichters worden

veroordeeld tot nakoming van de verbintenissen van de vennootschap ,,naar

een verhouding die de rechter vaststelt'' (zie art. 456, 4
o
W.Venn.; art. 35, 6

o

Venn.W.). De rechter beschikt dus over een matigingsbevoegdheid, die hij

bij gebreke van verdere aanduidingen in de wet op soevereine wijze kan

uitoefenen. Aldus werd de aansprakelijkheid van de oprichters tijdens de

verslagperiode enkele keren beperkt tot het verschil tussen het minimale

kapitaal dat naar het oordeel van de rechter of van een door hem aangestelde

deskundige voorhanden had moeten zijn, en het werkelijke kapitaal. Dit

verschil was volgens de rechter in casu dus kleiner dan het nog onbetaalde

passief(596). In een ander geval werd het feit dat eÂeÂn van de oprichters

belangrijke voorschotten had toegestaan aan de vennootschap, als verzach-

tende omstandigheid aanvaard(597).

181. In nauw verband hiermee staat de vraag of de rechter mag differen-

tieÈren tussen de oprichters, door hen in ongelijke mate aansprakelijk te

stellen voor het onbetaalde passief. Daarbij moet een onderscheid worden

gemaakt tussen de hoofdelijke aansprakelijkheid t.a.v. derden (obligatio), en

de mate waarin de oprichters onderling moeten bijdragen in de schulden

(contributio).

(594) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935. Zie in gelijkaardige zin: Luik 17 december

1996, J.L.M.B. 1998, 583, noot C. Parmentier.

(595) Bergen 26 maart 1998, J.T. 1998, 577.

(596) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, 501; Brussel 31 oktober 1991, J.L.M.B. 1992,

201, noot C. Parmentier.

(597) Luik 5 mei 1995, T.B.H. 1996, 196; J.L.M.B. 1997, 627; R.R.D. 1995, 314. Zie ook

Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1026, nr. 107.
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Wat betreft de obligatio, is o.i. geen enkele twijfel mogelijk. Van zodra is

voldaan aan de objectieve voorwaarden van art. 456, 4
o
W.Venn. (art. 35, 6

o

Venn.W.), te weten het faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar

na haar oprichting en het ontoereikend karakter van het kapitaal bij de

oprichting, staat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters vast.

Weliswaar heeft de rechter de mogelijkheid om de verhouding vast te stellen

waarin de gezamenlijke oprichters aansprakelijk zijn voor de verbintenissen

van de vennootschap, maar de wet laat geen ruimte om af te wijken van de

hoofdelijkheid, b.v. door sommige oprichters slechts te veroordelen tot een

lager bedrag. M.b.t. de aansprakelijkheid t.a.v. derden hoeft de rechter dus

niet na te gaan wat het aandeel is geweest van de individuele oprichters bij de

raming van het noodzakelijke aanvangskapitaal(598). Wij kunnen ons dan

ook niet aansluiten bij een beslissing van de Rechtbank van Koophandel van

Brugge, waarin de twee oprichters die volgens de rechtbank de grootste

zeggenschap hadden, worden veroordeeld tot het ganse passief van de

vennootschap, terwijl twee andere oprichters, ,,die kort na de oprichting

ontslag namen''(599) slechts aansprakelijk worden gesteld voor een gedeelte

van dit passief, met name ten belope van ,,de kapitaalinbreng, die de des-

kundige weerhield als absoluut vereiste minimum''(600).

182. Anders dan in het vorige overzicht was aangenomen(601), lijkt het

daarentegen wel mogelijk voor de contributio van de oprichters, d.w.z. de

mate waarin zij uiteindelijk intern moeten bijdragen in het passief, af te

wijken van het beginsel van de gelijke verdeling. De voorheen verdedigde

stelling was gesteund op het argument dat de aansprakelijkheid voor kenne-

lijk ontoereikend kapitaal niet is gebaseerd op een fout van de oprichters,

zodat geen ongelijke verdeling op die grond mogelijk was. Men kan het

evenwel ook zo bekijken, dat de ,,fout'' in feite bestaat in de onderkapita-

lisatie, zodat het niet onlogisch is om de onderlinge bijdrageplicht tussen de

oprichters te laten afhangen van het relatief aandeel dat zij hebben gehad in

deze onderkapitalisatie. Zo komt het weinig billijk voor om een oprichter die

slechts op eÂeÂn aandeel heeft ingeschreven, op gelijke voet te behandelen met

een collega-oprichter die zich voor bijna de totaliteit van de uitgegeven

aandelen heeft verbonden.

Deze stelling kan worden gegrond op het feit dat in het vennootschapsrecht

de ,,gemeenrechtelijke'' verdeelsleutel voor de door de aandeelhouders

aangegane verbintenissen, de relatieve omvang van ieders inbreng is(602).

Dit geldt b.v. voor de bepaling van ieders deelname in de winst resp. bijdrage

(598) Bergen 26 maart 1998, J.T. 1998, 577.

(599) Uit het vonnis valt niet op te maken of hiermee wordt bedoeld dat betrokkenen ontslag

namen als zaakvoerder, dan wel hun aandelen verkochten of beide.

(600) Kh. Brugge 3 december 1992, T.B.R. 1992/4, 182.

(601) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1026-1027, nr. 107.

(602) Zie ook M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, p. 374 e.v.,

nr. 555 e.v.
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in het verlies (art. 30, eerste lid W.Venn.; art. 1853, eerste lid B.W.). In

vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid is de interne contributio

van elke vennoot in de verliezen en dus in het passief evenredig met zijn

inbreng in de vennootschap. De situatie dat de oprichters van een vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid toch onbeperkt aansprakelijk worden

gesteld voor de verbintenissen van deze vennootschap omdat ze onvoldoende

kapitaal ter beschikking hebben gesteld, is hiermee goed vergelijkbaar. Het is

dan ook niet erg logisch dat in dit laatste geval op het interne vlak enkel een

gelijke verdeling denkbaar zou zijn, zonder dat de rechter zelfs maar de

mogelijkheid heeft om in enigerlei mate rekening te houden met ieders

aandeel. Het lijkt tenslotte aannemelijk dat, indien de vennootschap was

opgericht met een hoger, toereikend kapitaal, elkeen slechts een bijkomende

inbreng had toegezegd in verhouding tot zijn aandeel in de vennootschap.

Een arrest van het Hof van Beroep van Luik dat tijdens de verslagperiode

werd gewezen, laat principieel inderdaad de mogelijkheid van een dergelijke

ongelijke verdeling open. In casu oordeelt het Hof weliswaar dat op grond

van de concrete feiten van het geschil, een gelijke verdeling tussen de

oprichters het meest aangewezen is(603).

183. VERJARING Ð In de verslagperiode werd beslist dat de aansprakelijk-

heidsvordering tegen de oprichters verjaart overeenkomstig het gemeen

recht, zodat de vijfjarige verjaringstermijn van art. 198 W.Venn. (art. 194

Venn.W.) niet van toepassing is(604). Nu het bij de Wet van 10 juni

1998(605) ingevoerde artikel 2262bis B.W. de verjaringstermijn voor bui-

tencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen in het algemeen heeft terug-

gebracht tot vijf jaar, is er in de praktijk voortaan een gelijkschakeling met de

verjaring van vorderingen tegen vennoten, zaakvoerders, bestuurders, com-

missarissen en vereffenaars.

184. AANSPRAKELIJKHEID EX ART. 1382 B.W. Ð In de besproken periode

werd enkele keren in herinnering gebracht dat de bijzondere oprichters-

aansprakelijkheid de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering op

grond van art. 1382 B.W. niet uitsluit. De oprichting van een vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat een toereikend kapitaal voor-

handen is, kan inderdaad een fout uitmaken(606). Deze aansprakelijkheids-

grond kan een uitweg bieden wanneer geen vordering ex art. 456, 4
o

W.Venn. (art. 35, 6
o
Venn.W.) mogelijk is, b.v. omdat het faillissement zich

voordoet meer dan drie jaar na de oprichting(607), of als een individuele

(603) Luik 5 mei 1995, T.B.H. 1996, 196; J.L.M.B. 1997, 627; R.R.D. 1995, 314.

(604) Kh. Namen 16 juni 1997, R.R.D. 1997, 447. In deze zin ook: E. Smit, ,,Le capital social

et la responsabiliteÂ des fondateurs'', DAOR 1991, 16.

(605) B.S. 17 juli 1998.

(606) Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 988-990, nr. 150; E. Smit, ,,Le capital social et la

responsabiliteÂ des fondateurs'', DAOR 1991, 10 e.v.

(607) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935.
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schuldeiser de vordering wil instellen na de sluiting van het faillissement (zie

ook hierboven, nr. 177)(608). De bewijslast is dan wel groter, aangezien in

beginsel moet worden aangetoond dat de onderkapitalisatie een fout uit-

maakt in hoofde van de oprichters, die in oorzakelijk verband staat met de

schade (het passief).

185. ONTWIJKING VAN DE OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID DOOR OVERNAME

VAN EEN BESTAANDE VENNOOTSCHAP Ð Nog een andere hypothese waarin

geen beroep kan worden gedaan op de bijzondere oprichtersaansprakelijk-

heid van art. 456, 4
o
W.Venn. (art. 35, 6

o
Venn.W.), is de situatie waarbij

voor het opstarten van een nieuwe onderneming gebruik wordt gemaakt van

een reeds bestaande vennootschap die haar activiteiten heeft gestaakt (zgn.

,,lege schelp''). In de praktijk wordt nogal eens getracht om via deze techniek

aan het risico van de oprichtersaansprakelijkheid te ontsnappen, meestal via

de overname van alle aandelen van een slapende vennootschap die reeds

meer dan drie jaar bestaat. Aangezien dan niet meer is voldaan aan de

vereiste dat het faillissement zich moet voordoen binnen de drie jaar na de

oprichting, kan de bijzondere oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk

ontoereikend kapitaal in dergelijk geval geen toepassing vinden.

In een merkwaardig vonnis besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Turnhout dat dergelijke ,,ontduiking'' van de oprichtersaansprakelijkheid

een fout kan uitmaken die alsnog aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid

overeenkomstig artikel 1382 B.W.(609). De rechtbank achtte het bewezen

dat de betrokken aandeelhouders doelbewust een slapende vennootschap met

een negatief eigen vermogen hadden overgenomen om te kunnen ontsnappen

aan de oprichtersaansprakelijkheid. Vreemd genoeg wordt beslist dat de

belangrijkste schuldeiser er enerzijds mocht op rekenen dat het wettelijk

minimumkapitaal van 750.000 BEF aanwezig zou zijn, terwijl hij er zich

anderzijds bewust van diende te zijn dat hij handelde met een vennootschap

zonder eigen patrimonium. Op grond daarvan oordeelt de rechtbank dat het

oorzakelijk verband tussen de fouten van de aandeelhouders en de schade

beperkt blijft tot het bedrag van het wettelijk minimumkapitaal. Hoewel deze

poging om de ontduiking van de oprichtersaansprakelijkheid te sanctioneren

lovenswaardig is, komt de juridische grondslag die in casuwerd aangenomen

ongelukkig voor. In de noot onder het vonnis merkt DALLE op dat de rechter

er blijkbaar van uitgaat dat wie handelt met een recent overgenomen ven-

nootschap, het gewettigd vertrouwen mag koesteren dat de nieuwe vennoten

het eigen vermogen opnieuw aanzuiveren tot op het niveau van het wettelijk

minimumkapitaal, zoals dit bij de oprichting van een nieuwe vennootschap

het geval dient te zijn. Hij wijst er terecht op dat er geenszins een wettelijke

verplichting in die zin bestaat.

Wellicht had de rechter er beter aan gedaan de aansprakelijkheid van de

(608) Luik 22 maart 1993, J.L.M.B. 1993, 1484.

(609) Rb. Turnhout 24 februari 1994, A.J.T. 1994-95, 173, noot M. Dalle.
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aandeelhouders niet op te hangen aan de ontduiking van de oprichtersaan-

sprakelijkheid, maar door hen in hun hoedanigheid van zaakvoerders aan-

sprakelijk te stellen omdat het gebruik van een vennootschap met een

negatief eigen vermogen zonder deze voorafgaandelijk te herkapitaliseren,

een fout uitmaakt in de zin van artikel 1382 B.W.(610). In het geval van een

vennootschap met een negatief eigen vermogen beschikken de schuldeisers

overigens over een meer specifieke grondslag om de zaakvoerders of be-

stuurders aansprakelijk te stellen voor de toename van het passief, met name

indien zij hebben verzuimd de zgn. ,,alarmbelprocedure'' na te leven (voor

de N.V.: art. 633 laatste lid W.Venn. resp. art. 103, laatste lid Venn.W.; voor

de B.V.B.A.: art. 332, vierde lid W.Venn.; art. 140, tweede lid Venn.W.;

voor de C.V.B.A.: art. 431, vierde lid W.Venn.; art. 158bis, tweede lid

Venn.W.). Overeenkomstig deze artikelen dient een algemene vergadering

te worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding en

eventuele andere saneringsmaatregelen, wanneer wordt vastgesteld dat het

netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk

kapitaal. Deze procedure dient te worden herhaald indien het netto-actief

daalt beneden een vierde van het maatschappelijk kapitaal (zie verder nr. 274

e.v.).

AFDELING 2

HET BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

§ 1. Statuut van de bestuurders

186. BENOEMINGS- EN HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN. BEROEPSVERBOD. ALGE-

MEEN. NIEUW RECHT Ð Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934(611) dat een

beroepsverbod instelt voor bepaalde veroordeelden, gefailleerden en be-

stuurders van gefailleerde vennootschappen was tijdens de besproken pe-

riode het voorwerp van een grondwettigheidstoetsing door het Arbitragehof

en van een wetswijziging(612). Krachtens art. 1 van dit K.B. wordt aan

personen veroordeeld als (mede)dader van bepaalde misdrijven o.m. verbod

opgelegd om een statutair bepaalde dan wel feitelijke functie van bestuur

waar te nemen in een vennootschap die geniet van het voordeel van de

beperkte aansprakelijkheid. Het verbod geldt ook voor niet in eer herstelde

gefailleerden (art. 3 K.B. nr. 22) en het wordt verruimd tot een verbod van

uitoefening van het koopmansbedrijf ingeval van (mede)daderschap aan een

(610) Vgl. D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995'', T.R.V.

1995, p. 499, nr. 86.

(611) K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefail-

leerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk

verbod uit te spreken, B.S. 27 oktober 1934.

(612) G. Schoorens en B. Windey, ,,Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, anno 1999: recente

(r)evoluties in het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde veroordeelden'', R.W. 1999-

2000, 169-188; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 69-81,

nr. 95-118.
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eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk bestraft met een, zelfs voorwaarde-

lijke, vrijheidsberoving van ten minste 3 maanden (art. 1bis K.B. nr. 22). Tot

voor kort gold het beroepsverbod uit de artt. 1-1bis van K.B. nr. 22 van

rechtswege, zonder dat een specifieke rechterlijke tussenkomst was vereist.

Het diende dus niet te worden gevorderd door het openbaar ministerie, er

werd geen debat over gevoerd en een vonnis moest op dat punt niet gemoti-

veerd zijn. Het beroepsverbod werkte, behoudens eerherstel, definitief, voor

het leven.

187. In een arrest van 27 mei 1998 toetste het Arbitragehof de grondwettig-

heid (artt. 10-11 G.W.) van de artt. 1-1bis van K.B. nr. 22. Het criterium

waarop de wetgever zich baseerde om het beroepsverbod op te leggen, m.n.

de misdrijven opgesomd in de artt. 1 en 1bis van K.B. nr. 22, wordt door het

Hof aanvaard als voldoende objectief. Het maakt immers een onderscheid

gebaseerd op die misdrijven die de dader als onbetrouwbaar doen overkomen

voor het uitoefenen van bepaalde commercieÈle activiteiten, ,,ook al kunnen

er andere strafbare feiten zijn die eveneens het vertrouwen zouden kunnen

schokken''(613). De onbeperkte werking in de tijd en het automatisch

karakter van de toepassing van het beroepsverbod zonder de waarborgen

van een rechterlijke beoordeling (inclusief vordering door het openbaar

ministerie, debat en motivering) achtte het Arbitragehof daarentegen on-

evenredig in het licht van het nagestreefde doel, m.n. het vertrouwen in de

handel(614). Het Hof stelde verder expliciet dat art. 3bis van K.B. nr. 22 wel

de nodige waarborgen bevat. Krachtens deze bepaling kan de rechtbank van

koophandel een beroepsverbod (alsook een verbod op uitoefening van een

koopmansbedrijf) opleggen aan bestuurders(615) die door een kennelijk

grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement van de handelsvennoot-

schap waarin ze hun mandaat uitoefenen en van wie het ontslag niet eÂeÂn jaar

voÂoÂr faillietverklaring werd bekendgemaakt (art. 3bis, § § 2-3 K.B. nr. 22).

Deze bepaling vermeldt uitdrukkelijk dat de rechtbank dit slechts kan na het

horen van de betrokkene en het openbaar ministerie in een met redenen

omkleed vonnis dat een in de tijd beperkt verbod oplegt. Art. 3bisK.B. nr. 22

doorstaat aldus de evenredigheidstest wel(616). Enkele weken later her-

haalde het Arbitragehof zijn stelling in een arrest van 15 juli 1998(617).

188. De dag na publicatie van het tweede arrest van het Arbitragehof in het

Belgisch Staatsblad, verscheen de Wet van 2 juni 1998 die het K.B. nr. 22 op

(613) Arbitragehof nr. 57/98, 27 mei 1998, B.S. 3 september 1998, 28511, B.4.1.

(614) Arbitragehof nr. 57/98, 27 mei 1998, B.S. 3 september 1998, 28511, B.5.

(615) Waaronder zowel de bestuurders die een statutair bepaalde bestuursfunctie uitoefenen

als deze die ,,feitelijk bestuurder'' zijn: art. 3bis, § 3 verwijzend naar art. 3bis, § 1, K.B. nr. 22.

(616) Arbitragehof nr. 57/98, 27 mei 1998, B.S. 3 september 1998, 28511, B.4.2.

(617) Arbitragehof nr. 87/98, 15 juli 1998, B.S. 21 augustus 1998, 27022.
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een aantal punten wijzigde(618). Niet zozeer de arresten van het Arbitrage-

hof, waarvan de wetgever tot aan de goedkeuring van deWet van 2 juni 1998

blijkbaar niet op de hoogte was, maar wel de reeds eerder in de rechtsleer

geuite kritiek op de met het beroepsverbod gepaard gaande schending van de

vrijheid van handel en van het recht van verdediging, gaven aanleiding tot de

afschaffing van de automatische en definitieve toepassing van het beroeps-

verbod krachtens artt. 1-1bis K.B. nr. 22 door art. 3 van de Wet van 2 juni

1998. Voortaan oordeelt de rechter of het raadzaam is een beroepsverbod in

te stellen en zo ja, voor welke termijn(619).

Aan art. 1 K.B. nr. 22 worden door de voormelde Wet van 2 juni 1998 en

door deWetten van 10 januari 1999(620) en 10 februari 1999(621) een aantal

misdrijven toegevoegd: het betreft hoofdzakelijk fiscale misdrijven, de

private omkoping en criminele organisaties alsook het misbruik van ven-

nootschapsgoederen(622). Dit laatste misdrijf kan ook aanleiding geven tot

het verbod op uitoefening van het koopmansbedrijf krachtens het gewijzigde

art. 1bis K.B. nr. 22.

189. BEROEPSVERBOD. TOEPASSINGSGEVALLEN ARTT. 1-1BIS K.B. NR. 22 Ð De

persoon die veroordeeld is wegens bepaalde misdrijven, inclusief bedrieg-

lijke bankbreuk, kan getroffen worden door een beroepsverbod. Wanneer de

rechter vaststelt dat dit verbod werd overtreden, kan hij geen probatievoor-

waarden opleggen krachtens dewelke de overtreder zijn toestand binnen het

jaar dient te regulariseren. Dit zou immers tegen de wet indruisen aangezien

de strafrechter alzo de toestemming zou geven om nog een jaar ongestraft de

wet te blijven overtreden(623).

Het gegeven dat men het beroepsverbod overtreedt door aanvaarding van een

bestuurdersmandaat in een zgn. ,,slapende vennootschap'' speelt geen

rol(624). De overtreding van K.B. nr. 22 vereist geen daadwerkelijke uit-

(618) Wet van 2 juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934

waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde

ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van

koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, B.S. 22 augustus

1998, 27088.

(619) Over dit alles, raadpleeg: G. Schoorens en B. Windey, ,,Het K.B. nr. 22 van 24 oktober

1934, anno 1999: recente (r)evoluties in het beroepsverbod voor gefailleerden en bepaalde

veroordeelden'', R.W. 1999-2000, p. 177-182, nr. 47-78.

(620) Wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties, B.S. 26 februari 1999,

5812.

(621) Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, B.S. 23 maart 1999,

9281.

(622) Voor de gedetailleerde lijst, zie G. Schoorens en B. Windey, ,,Het K.B. nr. 22 van

24 oktober 1934, anno 1999: recente (r)evoluties in het beroepsverbod voor gefailleerden en

bepaalde veroordeelden'', R.W. 1999-2000, p. 177-181, nr. 49-72. Over de inwerkingtreding

van al deze bepalingen zie dezelfde bijdrage, p. 181-182, nr. 74-78.

(623) Antwerpen 18 oktober 1991, R.W. 1991-1992, 678, verkort.

(624) Gent 7 maart 1995, R.W. 1996-1997, 1084, verkort, noot A. Vandeplas.
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oefening van de verboden functie; de loutere aanvaarding van het ambt

volstaat om in overtreding te zijn(625).

De overtreding van het beroepsuitoefeningsverbod kan zwaar gesanctioneerd

worden: krachtens art. 4 K.B. nr. 22 met een gevangenisstraf van drie

maanden tot twee jaar en met een geldboete van 1.000 tot 10.000 frank.

Sommige rechters zijn bij overtreding van het beroepsverbod echter mild.

Dat ondervond een beklaagde, getroffen door het beroepsuitoefeningsverbod

na veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan drie maanden

wegens zware diefstallen en poging tot diefstal. Later ondertekende hij de

oprichtingsakte van een cooÈperatieve vennootschap en aanvaardde hij een

bestuurdersmandaat in deze vennootschap. Daarop wordt hij vervolgd we-

gens schending van het beroepsverbod, maar ontloopt een daadwerkelijke

sanctionering op basis van de door de rechter erkende verzachtende omstan-

digheden dat hij een gebrekkige juridische kennis bezat, zijn taak als zaak-

voerder slechts theoretisch had waargenomen en hij, zodra hem op zijn

beroepsverbod werd gewezen, onmiddellijk gevolg had gegeven aan de

aanmaningen om zijn functie neer te leggen(626).

190. KOOPMANS-/BEROEPSVERBOD. TOEPASSINGSGEVALLENART. 3BIS K.B. NR.

22 Ð Tijdens de overzichtsperiode doken een aantal toepassingsgevallen op

van het beroepsverbod gebaseerd op een kennelijk grove fout van bestuur-

ders die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 3bis K.B. nr. 22). Zo

werden de afwezigheid van enige boekhouding, het herhaaldelijk niet neer-

leggen van de jaarrekening en niet bijeenroepen van de algemene vergade-

ring beschouwd als kennelijk grove fouten die een verbod tot uitoefening van

enig koopmansbedrijf rechtvaardigen van vijf jaar(627).

191. De ,,kennelijk grove fout'' die heeft bijgedragen tot het faillissement en

tot een beroepsverbod kan leiden, kan ook aanleiding geven tot de persoon-

lijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor een deel of het geheel van het

faillissementspassief (530 W.Venn.; art. 63ter Venn.W.; zie verder nr. 293-

303). Dit betekent nochtans niet dat de rechter die door de curator van een

N.V. wordt gevat omtrent dergelijke aansprakelijkheidsvordering gebonden

zou zijn door de voorafgaande rechterlijke beslissing met kracht van ge-

wijsde die een beroepsverbod oplegt. Dit werd uitdrukkelijk gesteld door het

Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 22 februari 1993. Het beroeps-

verbod is immers geen straf of strafmaatregel, maar een beveiligingsmaat-

regel of een vorm van ,,burgerlijke onbekwaamheid''(628). Het gezag van

gewijsde erga omnes inzake de staat van personen is enkel verbonden aan de

(625) Overzicht T.P.R. 1978, p. 802, nr. 166.

(626) Antwerpen 17 oktober 1991, R.W. 1991-1992, 1034, verkort, noot L. Huybrechts.

(627) Kh. Namen 19 december 1991, J.T. 1992, 181.

(628) Niet te verwarren met ,,handelingsonbekwaamheid'' die alsdusdanig niet gekoppeld is

aan het beroepsverbod; Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, 77-79, nr. 109-112.
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beslissing aangaande die staat(629). Overeenkomstig art. 23 Ger.W. strekt

het gezag van gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van

de beslissing heeft uitgemaakt. Daartoe is o.m. vereist dat de gevorderde

zaak dezelfde is en tussen dezelfde partijen bestaat, wat in casu bezwaarlijk

kan aangenomen worden. Het enige effect dat een beroepsverbod t.a.v.

derden kan sorteren, betreft de mogelijkheid voor deze laatsten om de

nietigverklaring te vorderen ,,d'actes illicites par les interdits, meÂconnais-

sant les incapaciteÂs'', aldus het Hof(630). Daarmee gaat het Hof in tegen dat

deel van de rechtsleer dat, mede op basis van oudere cassatierechtspraak,

oordeelt dat de schending van het beroepsverbod geen grond tot nietigverkla-

ring vormt(631). Verder motiveert het Hof de afwijzing van het gezag van

gewijsde van beslissingen inzake het beroepsverbod t.a.v. aansprakelijk-

heidsvorderingen ex art. 530 W.Venn. (art. 63ter Venn.W.) op basis van

het recht op een behoorlijke rechtsbedeling vervat in art. 6 E.V.R.M(632). In

casu berustte het uitgesproken beroepsverbod slechts op ,,des eÂleÂments

incomplets, parfois erroneÂs ou inexacts'' verzameld in het kader van een

geheim strafonderzoek. Het gebruik van diezelfde onvolledige en mogelijk

onjuiste gegevens zonder kennisgeving van alle elementen uit het straf-

onderzoek, inclusief volledige expertiseverslagen, kan enkel leiden tot be-

oordelingsfouten in hoofde van de rechter(633). Nadat in deze zaak een

voorziening in cassatie werd ingesteld, bevestigt het Hof van Cassatie in een

arrest van 19 mei 1994 deze overweging aangaande het recht op een behoor-

lijke rechtsbedeling als pertinente motivering voor de afwijzing van het

gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissing die een beroepsverbod

oplegt t.a.v. een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op art. 63ter

Venn.W. (art. 530 W.Venn.)(634).

192. BEKWAAMHEID. MINDERJARIGEN EN RECHTSPERSONEN Ð Minderjarigen

met onderscheidingsvermogen kunnen, overeenkomstig het onderscheid ge-

maakt in het gemeen recht van de lastgeving, worden benoemd als bestuur-

der(635).

Ook rechtspersonen kunnen aangesteld worden als bestuurder van een ven-

nootschap(636). Dit wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd in art. 517

(629) Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, (168), 173-174, noot F. T' Kint.

(630) Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, 174.

(631) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 78, nr. 112.

(632) A. Alen e.a., Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1995, 546-

569.

(633) Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, 175.

(634) Cass. 19 mei 1994, T.B.H. 1994, 974; Rev.prat.soc. 1994, 297.

(635) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 51, nr. 58-61; B.

WauÃters, ,,Minderjarigen en vennootschappen'', T.R.V. 1995, (p. 80), p. 96-98, nr. 30-34.

(636) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen,Kalmthout, Biblo, 1996, p. 63-69, nr. 82-94.
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W.Venn. Praktisch gesproken vergt dit een correcte toepassing van de regels

inzake vertegenwoordiging van rechtspersonen(637).

193. BENOEMING Ð Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de

algemene vergadering de bestuurders te benoemen (art. 518, § 2 W.Venn.;

art. 55, vierde lid, Venn.W.).

194. ONTSLAG BESTUURDER. AD NUTUM Ð Krachtens art. 518, § 3 W.Venn.

(art. 55, vierde lid Venn.W.) kan een bestuurder te allen tijde (,,ad nutum'')

door de algemene vergadering worden ontslagen. Volgens een arrest van 13

april 1989 van het Hof van Cassatie zou deze regel de openbare orde

raken(638), de meerderheid van de rechtsleer daarentegen beschouwt hem

als van louter dwingend recht(639).

Het dwingend karakter van art. 518, § 3 W.Venn. (art. 55, vijfde lid

Venn.W.) impliceert dat iedere statutaire of extra-statutaire beperking van

de ad nutum-herroepbaarheid ongeldig is. Afspraken tussen vennootschap en

bestuurders omtrent opzeggingstermijnen, aanwezigheids- of meerderheids-

quora, beeÈindigingsvergoedingen of uitoefening van een bestuurdersmandaat

in het kader van een arbeidsovereenkomst zijn uit den boze precies omdat zij

afbreuk doen aan het imperatief karakter van de ad nutum herroepbaar-

heid(640).

195. Sinds het reeds aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 13

april 1989 wordt voor de geldigheid van afspraken omtrent de handhaving

van een bestuurder in functie, een onderscheid gemaakt naargelang de

vennootschap dan wel eÂeÂn of meer aandeelhouders zich ertoe verbinden

(zie verder nr. 329-331 omtrent stemafspraken in hun algemeenheid). In het

eerste geval struikelt de geldigheid over het beginsel van de ad nutum

herroepbaarheid; in het tweede geval daarentegen is de afspraak geldig

omdat volgens het Hof van Cassatie geen afbreuk wordt gedaan aan het

recht van de organen van de vennootschap om de bestuurder te allen tijde te

ontslaan.

(637) H. Laga, ,,De uitoefening van een bestuurdersmandaat door een vennootschap'', DAOR

1993, nr. 27, 19-24 en ,,De vertegenwoordiging van een vennootschap bij de uitoefening van

een bestuurdersmandaat'', T.R.V. 1993, 313-319.

(638) Cass. 13 april 1989, Arr.Cass. 1988-1989, 920; J.T. 1990, 751, noot D. Michiels; Pas.

1989, I, 825; R.C.J.B. 1991, 205, noot J.M. Nelissen Grade; R.W. 1989-1990, 253; T.B.H.

1989, 878; T.R.V. 1989, noten M. Wyckaert en F. Bouckaert.

(639) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 996, nr. 160; Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1028, nr. 109; B.

Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 276-279, nr. 460-466; D.

Van Gerven, ,,Kan het ad nutum-karakter van de opdracht van bestuurders in een N.V. worden

afgezwakt?'', T.R.V. 1988, p. 49, nr. 3. Vgl. V. Simonart, ,,L'ordre public et le droit des

socieÂteÂs'', T.B.H. 1994, p. 126, nr. 41 (,,ordre public socieÂtaire''); D. Van Gerven, ,,Het ontslag

van bestuurders van een N.V.'', T.R.V. 1999, 171.

(640) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 280-291, nr.

471-489; A. Goeminne, ,,De herroeping van een bestuurder'', V&F 1997, p. 129-130, nr. 5.
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Dit onderscheid wordt bekritiseerd in de rechtsleer(641). In vennootschap-

pen waar een dominante (meerderheids- of referentie-)aandeelhouder is, lijkt

een onderscheid gebaseerd op de vraag wie zich verbindt, vennootschap dan

wel aandeelhouder, inderdaad artificieel. Voorstanders van een grotere be-

scherming voor bestuurders zullen daar echter geen graten in zien: door het

engagement tot verstrenging van hun ontslagvoorwaarden vanwege de do-

minante aandeelhouder, bekomen zij de facto het engagement van de ven-

nootschap. In vennootschappen zonder dominante aandeelhouder wordt het

onderscheidscriterium daarentegen als positief ervaren omdat het toelaat dat

verschillende minderheidsaandeelhouders zich engageren ten aanzien van

,,hun'' vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

In de rechtspraak daarentegen werd het onderscheid tijdens de overzichts-

periode zonder enig voorbehoud toegepast door de Voorzitter van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Luik in een beschikking van 12 april 1991. Daarin

oordeelt hij dat de sterkmaking van een overnemer van aandelen betreffende

de herbenoeming van de verkoper van deze aandelen als bestuurder ,,n'em-

peÃchait pas les actionnaires de participer aux deÂcisions sociales''(642). In

een andere overeenkomst die de betrokken bestuurder sloot met de N.V.

bedong hij dat deze laatste hem tot zijn 65 jaar een vergoeding en een aantal

voordelen in natura zou toestaan. Volgens de Voorzitter doet ook dit geen

afbreuk aan het recht van de N.V. om de betrokken bestuurder ad nutum te

ontslaan op basis van twee vaststellingen: de overeenkomst bepaalt niet dat

de bestuurder onherroepbaar is en evenmin dat er een schadevergoeding

dient betaald te worden ingeval van ontslag. Terecht wordt deze wel erg

letterlijke interpretatie van de overeenkomsten in de rechtsleer in vraag

gesteld(643).

In een uitspraak van 29 september 1990 keurde een scheidsgerecht een

contractueel beding goed naar luid waarvan een (meerderheids)aandeelhou-

der zich verbond tot betaling van een schadevergoeding i.g.v. vroegtijdige

herroeping van het mandaat van afgevaardigd bestuurder (,,administrateur-

deÂleÂgueÂ''), op grond van het door Cassatie geponeerde onderscheid bij

herroeping van het mandaat van bestuurder krachtens art. 55 Venn.W. (art.

518 W.Venn.)(644). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, die zich

diende uit te spreken over de vordering tot vernietiging van deze arbitrale

uitspraak o.g.v. art. 1704, 2, a Ger.W., treedt dit standpunt bij(645). Ook de

Rechtbank van Koophandel te Brussel maakt in haar vonnis van 18 novem-

(641) J.M. Nelissen Grade, ,,De la validiteÂ et de l'exeÂcution de la convention de vote dans les

socieÂteÂs commerciales'', noot onder Cass. 13 april 1989, R.C.J.B. 1991, p. 248-249, nr. 59; R.

Nieuwdorp, ,,Overeenkomsten tussen aandeelhouders'', in Het gewijzigde vennootschapsrecht

1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 268.

(642) Kort. Ged. Rb. Luik 12 april 1991, J.T. 1992, 82, noot Ch. Darville-Finet.

(643) Ch. Darville-Finet, ,,LiceÂiteÂ des libeÂraliteÂs, pactes de votation et reÂvocation des admi-

nistrateurs'', noot onder Kort. Ged. Rb. Luik 12 april 1991, J.T. 1992, 85; D. Van Gerven en M.

Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1992-1993'', T.R.V. 1994, p. 427, nr. 76.

(644) Scheidsr. Uitspr. 26 september 1990, J.T. 1993, 629.

(645) Rb. Nijvel 15 september 1992, J.T. 1993, 631.
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ber 1993 toepassing van art. 55 Venn.W. (art. 518 W.Venn.) en het door de

cassatierechtspraak geschraagde onderscheid. In casu had een (meerder-

heids)aandeelhouder zich t.a.v. een afgevaardigd bestuurder (,,administra-

teur-deÂleÂgueÂ'') van een dochtervennootschap verbonden om hem gedurende

een bepaalde periode die functie te laten behouden. Volgens de Rechtbank

doet deze verbintenis geen afbreuk aan het recht van de algemene vergade-

ring om bestuurders te allen tijde te herroepen(646).

196. Doet geen afbreuk aan het recht van de algemene vergadering om de

bestuurders te allen tijde te herroepen, de statutaire bepaling naar luid

waarvan alle bestuurders ontslagnemend zijn indien de algemene vergade-

ring eÂeÂn onder hen ontslaat(647).

197. Uit de ad nutum-herroepbaarheid en het verbod op (extra-)statutaire

beperkingen daaraan, wordt afgeleid dat de algemene vergadering in begin-

sel geen verplichting heeft de ontslagbeslissing te motiveren. De Voorzitter

van de Rechtbank van Koophandel te Verviers bevestigde dat de algemene

vergadering inderdaad soeverein is in de beoordeling terzake(648).

Over de vraag of de bestuurder in kwestie een spreekrecht heeft en bijgevolg

dient opgeroepen en gehoord te worden, bestaat geen eensgezindheid(649).

198. HERROEPING. PROCEDURE Ð De afzetting van een bestuurder geschiedt

door de algemene vergadering die daartoe regelmatig moet zijn opgeroepen

en op geldige wijze beraadslaagt en beslist(650). De vaststelling dat de

algemene vergadering die een bestuurder had ontslagen op het eerste gezicht

onregelmatig werd gehouden omdat de bijeenroeping niet geschiedde door

de raad van bestuur, leidde in kort geding tot een opschorting van de

herroepingsbeslissing door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel

te Brussel op grond van art. 190bis Venn.W(651) (art. 179 W.Venn., zie

verder omtrent de nietigheid van besluiten nr. 308).

199. HERROEPING. RECHTSMISBRUIKÐHet recht om het bestuurdersmandaat

te allen tijde eÂeÂnzijdig te kunnen beeÈindigen, betekent echter niet dat het

ontslag niet kan gebeuren in omstandigheden die rechtsmisbruik uitma-

ken(652). Specifieke voorbeelden van misbruik van het recht tot eenzijdige

(646) Kh. Brussel 18 november 1993, Rev.prat.soc. 1994, 174, noot I. Corbisier.

(647) Kort Ged. Kh. Brugge 15 juli 1993, T.R.V. 1995, 123, noot.

(648) Kort Ged. Kh. Verviers (eenz. verz.), 31 januari 1997, Rev.prat.soc. 1997, (270), 275.

(649) Pleit tegen: D. Van Gerven, ,,Het ontslag van bestuurders van een N.V.'', T.R.V. 1999,

173-175, nr. 6-8. Zijn voorstanders: A. Goeminne, ,,De herroeping van een bestuurder'', V&F

1997, p. 133, nr. 15; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p.

267, nr. 446.

(650) A. Goeminne, ,,De herroeping van een bestuurder'', V&F 1997, 130-134.

(651) Kort Ged. Kh. Brussel 8 maart 1994, Rev.prat.soc. 1994, 197.

(652) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 247-270, nr.

412-450.
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beeÈindiging van de overeenkomst zijn het ontijdig moment van opzegging of

de wijze van het ontslag door gebruik van kwetsende bewoordingen, bedrei-

gingen, nodeloze ruchtbaarheid. Daar waar het ontslag op zich in beginsel

geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding, kan het (contractueel(653))

misbruik van het recht tot opzegging dit wel. Aldus aanvaardde de Voorzitter

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zetelend in kort geding, o.m. de

vordering tot schadevergoeding van een ontslagen bestuurder wegens ,,les

conditions abusives'' waarin het ontslag werd gegeven(654). Het is niet

geheel duidelijk waarin het misbruik volgens de Voorzitter zou schuilen.

De laatste overweging van de Voorzitter lijkt te suggereren dat de eer van de

opgezegde bestuurder werd aangetast. Bovendien schijnt hij de toekenning

van de provisionele schadevergoeding eerder te baseren op de (vroeger(655)

als rechtsgrond erkende) gemeenrechtelijke delictuele aansprakelijkheid

(echter zonder de klassieke samenloopvoorwaarden na te gaan) i.p.v. op de

(sinds het cassatiearrest van 19 september 1983 als rechtsgrond erkende)

contractuele aansprakelijkheid wegens rechtsmisbruik(656).

200. BENOEMING/ONTSLAG. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN Ð Overeen-

komstig de artt. 74, 2
o
en 76 W.Venn. (artt. 12, § 1, 3

o
juncto art. 10, § 4

Venn.W.) kunnen de benoeming en de ambtsbeeÈindiging van bestuurders

niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij in de Bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de vennootschap aantoont

dat die derden er tevoren kennis van droegen. In omgekeerde richting kunnen

derden zich wel beroepen op de akten die nog niet bekendgemaakt zijn. In

een geschil tussen de curator van een failliet verklaarde N.V. en de bestuur-

ders van de N.V. aangaande hun aansprakelijkheid (waarover verder meer

nr. 295), bevestigde de Rechtbank van Koophandel te Charleroi deze princi-

pes t.a.v. een bestuurder die zelf ontslag had genomen: zolang dit ontslag niet

is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, is het niet

tegenwerpelijk aan derden(657).

201. In het verlengde van de tegenwerpelijkheid van benoeming en ontslag

van bestuurders aan derden, situeert zich de vraag naar de tegenwerpelijk-

heid van een onregelmatigheid in hun benoeming. Krachtens art. 77W.Venn.

(art. 13 Venn.W.) kan zulke onregelmatigheid niet meer aan derden worden

(653) Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983-84, 52; J.T. 1985, noot S. Dufrene; Pas. 1984,

I, 55; R.C.J.B. 1986, 282, noot J.L. Fagnart. Cass. 16 januari 1986, R.W. 1987-1988, 1470, noot

Van Oevelen. M.b.t. het misbruik van het contractueel opzeggingsrecht van de bestuurders-

overeenkomst: B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 247, nr.

413. Vgl. A. Goeminne, ,,De herroeping van een bestuurder'', V&F 1997, p. 134, nr. 20.

(654) Kort Ged. Rb. Luik 12 april 1991, J.T. 1992, 81, noot Ch. Darville-Finet.

(655) J. Van Ryn, Principes, I, p. 386, nr. 586.

(656) S. Dufrene, noot onder Cass. 19 september 1983, J.T. 1985, p. 58, nr. 9 en 59, nr. 11. Zie

ook E. Dirix ,,Over de beperkende werking van de goede trouw'', T.B.H. 1988, 660.

(657) Kh. Charleroi 8 september 1992, Rev.prat.soc. 1993, (329) 338.
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tegengeworpen na vervulling van de formaliteiten van openbaarmaking

tenzij de vennootschap aantoont dat die derden daarvan kennis droegen.

Deze vraag rees n.a.v. een geschil tussen de R.S.Z. en de curatoren van een

gefailleerde koopvrouw over het verschuldigd zijn van R.S.Z.-bijdragen als

zelfstandige wegens de uitoefening van een bestuurdersmandaat in een

vennootschap door de vrouw in kwestie. De curatoren stellen dat de gefail-

leerde nooit dergelijk bestuurdersmandaat waarnam, laat staan op de hoogte

was van haar aanstelling. De R.S.Z. brengt daar tegen in dat, gelet op de

publicatie van de benoeming in het Belgisch staatsblad, een onregelmatig-

heid in deze benoeming niet aan hem kan worden tegengeworpen op grond

van art. 13 Venn.W. (art. 77 W.Venn.). De R.S.Z. hanteert dit argument

echter voor het eerst voor het Hof van Cassatie dat stelt dat deze bepaling niet

van openbare orde of van dwingend recht is zodat het onderdeel van het

cassatiemiddel dat gegrond is op deze wettelijke bepaling en dat niet aan de

feitenrechter is voorgelegd en waarover deze niet op eigen initiatief heeft

beslist, nieuw en bijgevolg onontvankelijk is(658).

202. BESTUURDER. VERGOEDING Ð In afwijking van het vermoeden van

bezoldiging(659) vermelden de statuten van een C.V.B.A. dat het mandaat

van bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend. Wel wordt statutair bepaald

dat de raad van bestuur vergoedingen kan toestaan aan bestuurders wegens

,,prestations speÂciales ou permanentes''. Algemeen wordt aangenomen dat

dergelijke vergoeding voor bijzondere opdrachten is toegestaan op voor-

waarde dat ze slaan op werkelijk uitgeoefende taken die vallen buiten de

normale opdracht van de bestuurder(660). In casu voerden de bestuurders

(tevens vennoten van de C.V.B.A.), waarvan niet betwist wordt dat zij een

permanente activiteit uitvoerden die krachtens gezegde statutaire clausule

voor vergoeding in aanmerking kwam, zelf voorafnemingen uit op de activa

van de vennootschap ten titel van vergoeding voor de bijzondere prestaties.

Ondanks de vaststelling dat nergens kan worden geverifieerd of de raad van

bestuur deze voorafnemingen had toegestaan, oordeelt de Rechtbank van

Koophandel te Charleroi dat deze vergoedingen niet in vraag kunnen worden

gesteld door de curator. De Rechtbank volgt daarmee de stelling volgens

dewelke voorafnemingen verworven blijven t.a.v. de curator op voorwaarde

dat ze overeenstemmen met werkelijk geleverde prestaties waarvan ze de

normale tegenwaarde vormen, zonder bedrog worden uitgevoerd en (achter-

(658) Cass. 23 september 1996, T.R.V. 1998, (96) 98, noot G. Van Limbergen. Zie in het

algemeen over art. 13 Venn.W. (art. 77 W.Venn.): J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973,

p. 141-145, nr. 82; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, 646-

648.

(659) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1000, nr. 166; L.M. Henrion, ,,Le curateur et la reÂmuneÂration

du dirigeant de la socieÂteÂ'', J.T. 1986, p. 277-278, nr. 4-7; B. Tilleman, Bestuur van vennoot-

schappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 407-412, nr. 701-710.

(660) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 426-427, nr. 745-

747.

265

/secure/DocumentView.aspx?id=rn90275&amp;origin=TPR


af) worden goedgekeurd door de vennoten(661). De voorafnames die beant-

woorden aan deze voorwaarden gelden, aldus de Rechtbank, ongeacht de

onregelmatigheid van tijdstip en bedrag van uitkering en de afwezigheid van

een voorafgaande beslissing van het bevoegde orgaan. Aangezien ,,il n'est

pas alleÂgueÂ que les reÂmuneÂrations percËues (...) auraient eÂteÂ excessives en

fonction de leurs prestations effectives ou encore que l'un des coopeÂrateurs

aurait contesteÂ tout ou partie des preÂleÁvements'', acht de Rechtbank de

vordering van de curator tot terugbetaling van de voorafnemingen onge-

grond(662).

Omdat de betrokken mandatarissen in voormeld geval tevens meerderheids-

aandeelhouders waren van de betrokken C.V.B.A. achtte de Rechtbank het

vermoedelijk voldoende vast te stellen dat de voorafnemingen door geen van

de vennoten werd betwist. Dergelijke redenering wordt echter bekritiseerd

door dat deel van de rechtsleer dat staat op een werkelijke beraadslaging van

de algemene vergadering daaromtrent(663).

203. BESTUURDER. CONFIDENTIALITEITSVERPLICHTING Ð Tijdens de over-

zichtsperiode werden twee beschikkingen i.v.m. dezelfde zaak gepubliceerd

waarin de plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders werd bena-

drukt(664). In casu had een gewezen bestuurder en directeur van een N.V.,

confectiebedrijf, misleidende informatie en confidentieÈle gegevens overge-

maakt aan de banken van de N.V., die vervolgens de toegestane kredietlijnen

opzegden. In een eerste beschikking van 4 juni 1987 legt de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Gent, op straffe van verbeurte van een dwangsom, een

algemeen verbod op aan de gewezen bestuurder om aan derden waarmee de

N.V. een commercieÈle, financieÈle of sociaalrechtelijke relatie onderhoudt,

geschreven of gesproken mededelingen te doen i.v.m. gegevens waarvan hij

kennis kreeg in zijn hoedanigheid van bestuurder of directeur van de

vennootschap. Bovendien wordt de bestuurder veroordeeld tot teruggave

van alle in zijn bezit zijnde bedrijfsdocumenten en bescheiden op de zetel

van de vennootschap tegen ontvangstbewijs en dit binnen de twee da-

gen(665). N.a.v. het derdenverzet aangetekend door de bestuurder trekt

dezelfde Voorzitter zijn bevelschrift van 4 juni 1987 in en verklaart de

oorspronkelijke vordering zonder voorwerp wegens het inmiddels uitge-

sproken faillissement van de betrokken N.V.(666).

(661) L.M. Henrion, ,,Le curateur et la reÂmuneÂration du dirigeant de socieÂteÂ'', J.T. 1986,

p. 278, nr. 7-8.

(662) Kh. Charleroi 13 november 1991, J.L.M.B. 1992, 711.

(663) B. Van Caillie, ,,Bedenkingen betreffende opnemingen ten titel van bezoldigingen door

bestuurders van naamloze vennootschappen en zaakvoerders van besloten vennootschappen

met beperkte aansprakelijkheid'', T.R.V. 1989, (273) 281-282.

(664) B. Tilleman, ,,De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders'', T.R.V. 1992,

277-289.

(665) Kort Ged. Rb. Gent (eenz. verz.) 4 juni 1987, T.R.V. 1992, 327.

(666) Kort Ged. Rb. Gent 13 februari 1990, T.R.V. 1992, 325.
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204. BESTUURDER. INDIVIDUEEL ONDERZOEKSRECHT Ð Ondanks de afwezig-

heid van enige wettelijke bepaling dienaangaande, wordt algemeen aange-

nomen dat bestuurders beschikken over een individuele onderzoeksbevoegd-

heid(667). Toen de andere bestuurders weigerden hem de gevraagde infor-

matie ter beschikking te stellen, stelde de bestuurder van een N.V. een kort

geding in bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De Voorzitster

verplicht de weigerende bestuurders in haar beschikking van 1 februari

1994 om aan de informatiezoekende bestuurder toegang te verlenen tot alle

lokalen en hem alle boekhoudkundige stukken, notulenregisters en sociale

documenten ter beschikking te stellen(668).

§ 2. Vergaderingen raad van bestuur

205. AANTAL. NIEUW RECHT Ð Overeenkomstig art. 518 W.Venn. (art. 55

Venn.W.) bestaat de raad van bestuur van een N.V. uit ten minste drie

bestuurders. Bij Wet van 13 april 1995 werd de mogelijkheid gecreeÈerd

om in uitzonderlijke omstandigheden slechts twee bestuurders te benoemen.

Dergelijke omstandigheden doen zich voor wanneer de vennootschap is

opgericht door slechts twee aandeelhouders of wanneer op een algemene

vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet (langer) meer dan

twee aandeelhouders telt. De patstellingen die in zulk geval door het even

aantal kunnen voorkomen, kunnen niet ondervangen worden door eÂeÂn van

beiden een doorslaggevende stem te verlenen.

206. VERGADERING RAAD VAN BESTUUR. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

NIEUW RECHT Ð Tot voor kort kon de raad van bestuur haar beslissingen

pas nemen na beraadslaging (art. 521 W.Venn.; art. 67 Venn.W.). Dit

vormde wel eens een hinderpaal voor een efficieÈnte besluitvorming. De

Wet van 13 april 1995 creeÈert daarom de mogelijkheid om in uitzonderlijke

gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen en de statuten het toestaan, de beraadslaging

te vervangen door een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De

schriftelijke beraadslaging kan niet worden aangewend voor de vaststelling

van de jaarrekening, de kapitaalverhoging middels toegestaan kapitaal of

enig ander statutair uitgesloten geval.

207. VERGADERING RAAD VAN BESTUUR. NOTULEN Ð De raad van bestuur is

verplicht notulen op te maken(669). Uit deze verplichting mag echter geens-

zins worden afgeleid dat de door de raad van bestuur genomen beslissing

enkel door de notulen zou kunnen worden bewezen. Dat bevestigt ook de

(667) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 455-464, nr. 804-

819.

(668) Kort Ged. Kh. Brussel 1 februari 1994, Rev.prat.soc. 1994, 195.

(669) B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 480-484, nr. 859-

869.
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Rechtbank van Koophandel te Brussel wanneer zij in haar vonnis van 22 juni

1992 beslist dat uit een bijzonder bestuursverslag (,,rapport de gestion'')

aangaande de waardering van activa en de modaliteiten van herstructurering

mag afgeleid worden dat de raad van bestuur noodzakelijkerwijze de be-

slissingen en orieÈntaties daarin opgenomen, heeft goedgekeurd zonder dat

daartoe notulen moeten worden voorgelegd(670).

208. RAAD VAN BESTUUR. NIETIGHEID VAN BESLUITEN Ð Wanneer een besluit

van de raad van bestuur wordt genomen in strijd met het gemeen recht of met

de wettelijke of statutaire bepalingen aangaande de N.V., kan het worden

nietig verklaard(671). De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Luik oordeelde echter in kort geding dat een beslissing genomen door een raad

van bestuur die, in weerwil van het statutair bepaalde aantal van vijf, nog

slechts vier bestuurders telde omdat de vijfde ontslag had genomen, niet kon

worden nietig verklaard. De raad van bestuur was in casu wel onregelmatig

samengesteld, maar de beslissing zou niet anders zijn geweest ingeval van

regelmatige samenstelling. De vier bestuurders hadden immers unaniem de

beslissing genomen; de aanwezigheid van de vijfde bestuurder zou de beslis-

sing niet anders hebben doen uitvallen. Daarmee paste de Voorzitter de (voor

de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering overigens uitdruk-

kelijk geformuleerde) regel toe dat de nietigheid van een besluit slechts kan

worden uitgesproken indien de onregelmatigheid waarop ze is gebaseerd een

invloed had kunnen hebben op de besluitvorming(672). In casu had de

aandeelhouder die de nietigheidsvordering instelde, bovendien de potentieÈle

nietigheid bevestigd door op de algemene vergadering die de jaarrekeningen

goedkeurde van het boekjaar waarin de beslissing door de raad van bestuur

werd genomen, te stemmen voor de kwijting van de bestuurders(673).

De beslissing van de raad van bestuur kan verder ook nietig zijn wegens

misbruik of afwending van bevoegdheid en misbruik van meerderheid(674).

(zie daarover verder meer nr. 214).

De voorzitter van de rechtbank kan, indien aan de voorwaarden van het kort

geding is voldaan (zie verder nr. 228) en in afwachting van een beoordeling

ten gronde van de nietigheidsvordering, de beslissing van de raad van bestuur

opschorten. In een beschikking van 10 september 1997 wijst de voorzitter

van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dergelijk verzoek tot

opschorting af omdat het geen definitieve beslissing van de raad van bestuur

betrof. In casu ging het om een princiepsbeslissing van de raad van bestuur

(670) Kh. Brussel 22 juni 1992, Rev.prat.soc. 1993, (36) 60.

(671) J. Ronse, Preadvies over nietigheid van besluiten van organen van de naamloze

vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1966, 37 p.

(672) Cass. 4 april 1975, R.C.J.B. 1977, 551, noot J. Heenen (in het bijzonder p. 565-569, nr. 11-

15); Rev.prat.soc. 1975, 86; Ch. Resteau, TraiteÂ des socieÂteÂs anonymes, II, p. 165, nr. 919.

(673) Kort Ged. Kh. Luik 3 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 813-814.

(674) P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 768-

772, nr. 124.
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tot overdracht van een contract; de voorwaarden voor overdracht zouden

later worden vastgelegd. De eiser kon dan ook niet aantonen dat hij bena-

deeld zou worden door de genomen beslissing. Bovendien zou een opschor-

ting van het besluit mogelijk een onherstelbaar nadeel kunnen toebrengen

aan de betrokken vennootschap(675).

§ 3. Verplichtingen en bevoegdheden van de raad van bestuur

209. TEGENSTRIJDIG BELANG. NIEUW RECHT Ð Net zoals in de vorige over-

zichtsperiode(676) onderging de regeling inzake tegenstrijdig belang van

bestuurders(677) (artt. 523 en 529 W.Venn.; art. 60 Venn.W.) ook nu be-

langrijke aanpassingen. Deze werden aangebracht bij Wet van 13 april

1995(678).

In de eerste plaats beperkt de Wet van 13 april 1995 het toepassingsgebied

van de regeling door de voorwaarde van een persoonlijk belang in hoofde

van de bestuurders te verengen tot de vereiste van een tegenstrijdig belang

van vermogensrechtelijke aard (art. 523, § 1W.Venn.; art. 60, § 1, Venn.W.).

Dit wijzigt uiteraard niets aan de functionele aard van de bestuursbevoegd-

heid en het gegeven dat bestuurders exclusief het vennootschapsbelang

moeten dienen (zie daarover verder meer nr. 214-217). Enkel de toepas-

singsvoorwaarden van de bijzondere procedure worden scherper gesteld.

Aan het basisprincipe dat een bestuurder zich nooit mag laten leiden door

zijn persoonlijk belang in de ruimste betekenis van het woord, wordt daar-

mee geen afbreuk gedaan.

Daarnaast komt het zwaartepunt van de procedure te liggen bij de informa-

tieverplichtingen, veeleer dan bij de preventiemaatregelen. Het verbod van

deelname aan de stemming wordt immers gevoelig afgezwakt door het enkel

te laten spelen bij vennootschappen die een openbaar beroep op het spaar-

wezen doen of hebben gedaan (art. 523, § 1, vierde lid W.Venn.; art. 60, § 1,

vierde lid Venn.W.), terwijl de meldings- en verslaggevingsplicht geldt

ongeacht het beroep op het spaarwezen (N.V.: art. 523, § 1, eerste-derde

lid W.Venn.; art. 60, § 1, eerste-derde lid Venn.W.; B.V.B.A.: art. 259

W.Venn.; art. 133 Venn.W.).

Een andere innovatie in de belangenconflictenregeling voor bestuurders

(675) Kort Ged. Kh. Antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, 324.

(676) Wijziging van art. 60 Venn.W. bij Wet van 18 juli 1991, Overzicht T.P.R. 1993, p. 1028,

nr. 110.

(677) Zie algemeen Ph. Ernst, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen,

Intersentia, 1997, 451-590.

(678) H. Laga, ,,Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de

N.V.'', in De vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, 177-204;

G. Keutgen en A.P. AndreÂ-Dumont, ,,La socieÂteÂ et son fonctionnement'' in Droit des socieÂteÂs:

les lois des 7 et 13 avril 1995, Brussel, Bruylant, 1995, 247-276; E. Wymeersch, ,,Nieuwe

regelen inzake bestuur'', in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu,

1996, 99-145; A. FrancËois, ,,Bestuur en aandeelhouderschap'', in De gewijzigde vennoot-

schapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, 204-277; L. Simont, ,,Conflits d'inteÂreÃts: les

implications des nouveaux articles 60 et 60bis'', R.P.S. 1996, 369-393.
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betreft de uitzonderingen erop. Deze slaan vooreerst op de intragroepsver-

richtingen: moeder-dochter transacties en zustertransacties vallen buiten het

toepassingsgebied van de nieuwe regeling (art. 523, § 3, eerste lid W.Venn.;

art. 60, § 4, eerste lid Venn.W.). Ook de gebruikelijke verrichtingen tegen

normale marktvoorwaarden ontsnappen aan de voorgeschreven procedure

(art. 523, § 3, tweede lid W.Venn.; art. 60, § 4, tweede lid Venn.W.).

Tot slot sleutelde de wetgever in 1995 nog aan het toepasselijke aansprake-

lijkheids- en sanctiemechanisme (artt. 523, § 2 en art. 529 W.Venn.; art. 60,

§ 2-§ 3 Venn.W.).

210. TEGENSTRIJDIG BELANG. OUD ART. 60 VENN.W. BLOKKERING BESLUIT-

VORMING Ð Volgens de tekst van het oud art. 60 Venn.W. volstond het

dat ,,een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang'' had

bij een welbepaalde verrichting om hem uit te sluiten van beraadslaging en

stemming daaromtrent(679). In tegenstelling tot de huidige tekst van art. 60

moest dit belang niet strijdig zijn met een beslissing of een verrichting die tot

de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur. Een bestuurder die tevens

aandeelhouder was in een vennootschap had dus een persoonlijk belang in de

zin van het oud art. 60 Venn.W.

Dit probleem stelde zich in een zaak waarin een aandeelhouder, tevens

bestuurder, de ontbinding vorderde van een N.V. zowel tegen de andere

aandeelhouders, ook allen bestuurder, als tegen de vennootschap(680). Ten

tijde van de feiten was het oud art. 60 Venn.W. van voÂoÂr de Wet van 13 april

1995 van toepassing. Indien, zoals in onderhavig geval, alle bestuurders

tevens aandeelhouder waren, werd daardoor de besluitvorming op het niveau

van de raad van bestuur verlamd. De aanstelling van een mandataris ad hoc

door de algemene vergadering ter vertegenwoording van de vennootschap in

de aangespannen ontbindingsprocedure was volgens het Hof de enige oplos-

sing(681). Het argument dat de functionele aard van de bevoegdheid van de

bestuurders zou doorwerken tot op het niveau van de aandeelhouders die ook

enkel het vennootschapsbelang (,,l'inteÂreÃt social sensu stricto'') zouden

mogen behartigen, gaat niet op, zo wordt bevestigd door het Hof van Beroep

te Bergen in deze zaak. Het Hof ziet, behoudens misbruik van meerderheid,

dan ook geen reden om de algemene vergadering de beslissing tot aanstelling

van een mandataris ad hoc te ontzeggen(682). Deze stelling ligt in het

verlengde van de meerderheidsvisie die meent dat bij een belangenconflict

in hoofde van alle bestuurders, de algemene vergadering de bevoegdheid

(679) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1028-1030, nr. 110.

(680) Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, 300-304, noot Ph. Lambrecht.

(681) Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, 302-303, noot Ph. Lambrecht. Zie ook P.A.

Foriers, ,,Les situations de blocage dans les socieÂteÂs anonymes'', T.B.H. 1992, p. 469-471,

nrs. 8-12.

(682) Het Hof van Beroep refereert uitdrukkelijk aan P.A. Foriers, ,,Les situations de blocage

dans les socieÂteÂs anonymes'', T.B.H. 1992, 469-471 (Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc.

1996, p. 303).
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krijgt om in plaats van de raad van bestuur te beslissen of a fortiori, een

mandataris ad hoc aan te stellen om de beslissing te nemen(683).

Ook de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Doornik tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder ter vervanging van

de raad van bestuur werd beheerst door het oud art. 60 Venn.W(684). In het

kader van een herstructurering en filialisering van een textielgroep zou

worden overgegaan tot een herschikking van schulden tussen de verschil-

lende vennootschappen van de groep. Omdat een groot deel van de leden van

het bestuur van de verschillende vennootschappen die deze schuldherschik-

king dienden goed te keuren, bestuurdersmandaten cumuleerden en deel-

nemingen hadden in de diverse betrokken vennootschappen, werden zij

geconfronteerd met een ,,persoonlijk belang'' en was hun deelname in het

licht van art. 60 Venn.W. onmogelijk. Daarmee dreigde de besluitvorming

op bestuursniveau (doordat het aanwezigheidsquorum niet voldaan zou zijn)

in het gedrang te komen. Bijgevolg werd in kort geding een voorlopig

bewindvoerder aangesteld (zie verder nr. 230 e.v.). De loutere cumul van

bestuurdersmandaten op zich impliceert vandaag niet noodzakelijk een

tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard. Het gegeven dat be-

stuurders deelnemingen in diverse vennootschappen bezitten, zou daarente-

gen in dezelfde omstandigheden als in voormelde zaak ook vandaag kunnen

leiden tot toepassing van de belangenconflictenregeling. Een schuldher-

schikking en in het bijzonder schuldkwijtschelding heeft immers noodzake-

lijkerwijze (positieve of negatieve) implicaties voor de waardering van de

participaties in kwestie zodat zich een ,,tegenstrijdig belang van vermogens-

rechtelijke aard'' voordoet in hoofde van de betrokken bestuurders.

211. In vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of

hebben gedaan blijft het beraadslagings- en stemverbod onverminderd van

kracht, ook na de wetswijziging van 13 april 1995. De kans op blokkering

van de besluitvorming wegens belangenconflict in hoofde van alle bestuur-

ders is in deze vennootschappen uiteraard veel kleiner.

212. TEGENSTRIJDIG BELANG. OUD ART. 60 VENN.W. IMPACT OP AANWEZIG-

HEIDSQUORUM Ð Een discussie die behoort tot de vennootschappelijke

annalen, althans voor de vennootschappen die geen publiek beroep op het

spaarwezen doen of hebben gedaan, betreft de vraag of de bestuurder met een

(683) J. Ronse, Algemeen deel, 405; P. Van Ommeslaghe, ,,L'acquisition du controÃle d'une

socieÂteÂ anonyme et l'information de l'acqueÂreur'', in MeÂlanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier,

1994, 610. E. Wymeersch, ,,L'article 60 et le droit belge des groupes de socieÂteÂs'', in

Hommages aÁ Jacques Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 635. Zie ook referenties in Ph.

Lambrecht, ,,Illustrations reÂcentes du reÂfeÂreÂ en cas de blocage dans la socieÂteÂ anonyme'', noot

onder Bergen 12 maart 1996 en Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996,

(p. 318) p. 319, nr. 5. Contra D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht

1995-1996'', T.R.V. 1996, p. 473, nr. 57. Vgl. Ph. Ernst, Belangenconflicten in naamloze

vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 1997, p. 535-539, nr. 606-608.

(684) Kort Ged. Kh. Doornik (eenz. verz.) 1 april 1994, T.R.V. 1994, 355, noot B. Tilleman.
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persoonlijk belang onder het oud art. 60 Venn.W. al dan niet diende mee-

geteld te worden voor het aanwezigheidsquorum(685).

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Doornik oordeelde

(althans impliciet) in de in vorig randnummer vermelde beschikking dat

deze bestuurders niet meetelden voor het (statutair) bepaalde aantal. Precies

omdat een groot aantal bestuurders een persoonlijk belang had, kwam het

aanwezigheidsquorum in de raad van bestuur van meerdere vennootschap-

pen in het gedrang(686).

De Rechtbank van Koophandel te Brussel laat in een vonnis van 31 januari

1997 het antwoord op deze vraag in het midden: ongeacht of een bestuurder

met een persoonlijk belang meetelt voor de bepaling van het in de statuten

bepaalde aanwezigheidsquorum, hij kan in ieder geval niet meetellen bij de

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen ter berekening van het beslis-

singsquorum(687).

213. BELANGENCONFLICT. NIETIGHEIDSVORDERING Ð De mogelijkheid tot

nietigverklaring van de met miskenning van art. 523 W.Venn. (art. 60

Venn.W.) verrichte rechtshandelingen werd ingevoerd bij Wet van 18 juli

1991(688). Een wettelijke toevoeging van deze mogelijkheid was noodzake-

lijk omdat voordien werd gesteld dat de betrokken rechtshandelingen niet

door nietigheid werden getroffen (,,lex imperfecta'')(689). Voor transacties

die worden beheerst door statuten die de tekst van art. 60 Venn.W. van voÂoÂr

de Wet van 18 juli 1991 letterlijk overnemen en die plaatsvinden binnen de

periode van 18 maanden bepaald door de wetgever om die statuten in

overeenstemming te brengen met de nieuwe wet, kan de nietigheid dus niet

gevorderd worden(690).

Zowel onder de oude versie als onder de huidige versie van art. 60, § 3

Venn.W. (art. 523, § 2 W.Venn.) kan weinig twijfel bestaan over de vraag

wie de nietigheid kan vorderen van (handelingen tot uitvoering van) ver-

richtingen of beslissingen genomen zonder naleving van de spelregels bij een

belangenconflict in hoofde van een bestuurder. Enkel de vennootschap

(685) Ph. Ernst, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia,

1997, p. 532-541, nr. 604-614.

(686) B. Tilleman, ,,Een voorlopig bewindvoerder: een middel ter voorkoming van een

faillissement?'', noot onder Kort Ged. Kh. Doornik (eenz. verz.) 1 april 1994, T.R.V. 1994,

p. 357, nr. 6.

(687) Kh. Brussel 31 januari 1997, V&F 1997, (p. 172) p. 178, nr. 3.

(688) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1028-1029, nr. 110.

(689) H. Laga, ,,Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de

N.V.'', in De vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 202, nr. 50.

(690) Kh. Turnhout 8 maart 1993, T.R.V. 1993, 176. Zie K. Geens, ,,Principes geÂneÂraux du

reÂgime transitoire de la loi du 18 juillet 1991'', in Le nouveau droit des socieÂteÂs (S.A. et

S.P.R.L.)-Droit transitoire, C.D.V.A., Luik, Ed. Scientifiques de la FaculteÂ de Droit de LieÁge,

1992, (p. 11) p. 18, nr. 9.
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komt daarvoor in aanmerking(691). Een minderheidsaandeelhouder heeft

dus geen hoedanigheid om deze vordering in te stellen(692).

214. BEVOEGDHEID BESTUUR. DOELGEBONDEN. MISBRUIK Ð Reeds lang geldt

dat bestuurders een louter functionele bevoegdheid uitoefenen die enkel het

vennootschapsbelang mag dienen(693). Afwending of misbruik van deze

doelgebonden bevoegdheid, o.m. door misbruik van meerderheid, zijn bij-

zondere toepassingen van het leerstuk inzake rechtsmisbruik(694) (over de

nietigheidssanctie zie hoger nr. 208).

215. In een beschikking van 3 mei 1996 van de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel te Luik worden de toepassingsvoorwaarden voor het mis-

bruik van meerderheid opgesomd. Vooreerst veronderstelt zulk misbruik dat

de meerderheid bewust de belangen van de vennootschap heeft opgeofferd

ten voordele van haar eigen belangen of die van derden. Verder moet de

beslissing een nadeel berokkenen aan de vennootschap of het risico op zulk

nadeel in zich dragen. Tot slot stelt de Voorzitter, in overeenstemming met

de algemene tendens dienaangaande(695), dat het niet vereist is aan te tonen

dat de beslissing werd ingegeven door de wil om de vennootschap te

schaden: het volstaat dat ze manifest in strijd is met het belang van de

vennootschap. In casu bleek de principieÈle beslissing van de raad van bestuur

van een sportclub in slechte financieÈle papieren, om alles te bewerkstelligen

teneinde een fusie door opslorping met een andere club te kunnen realiseren,

na marginale toetsing door de Voorzitter, niet in strijd met het vennoot-

schapsbelang(696). In het licht van het gegeven dat de uiteindelijke beslis-

singsbevoegdheid inzake de verwezenlijking van de fusie toekomt aan de

algemene vergadering (art. 699 W.Venn.; art. 174/6 Venn.W.), lijkt de

conclusie van de Voorzitter meer dan vanzelfsprekend.

216. In een vervolgverhaal m.b.t. de raad van bestuur van de N.V. Eurosta-

tion, opgericht door de N.M.B.S. (70% aandelen) en de N.V Europroject

(30% aandelen) ter realisatie van alles wat samenhing met het Eurostation-

(691) Raadpleeg over de aansprakelijkheids- en de nietigheidssanctie: H. Laga, ,,Belangen-

conflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.'', in De vennoot-

schapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 196-204, nr. 41-53.

(692) Kh. Brussel 31 januari 1997, T.R.V. 1997, 167, nr. 5; V&F 1997, p. 179, nr. 5. Vgl. H.

Laga, ,,Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V.'',

p. 203, nr. 52.

(693) Over de inhoud van het vennootschapsbelang, raadpleeg X. Dieux, ,,La socieÂteÂ ano-

nyme: armature juridique de l'entreprise ou ,,produit financier'''', in Het vernieuwd juridisch

kader van de ondernemingen, Brugge, Die Keure, 1993, 90. Vgl. X. Dieux, ,,Nouvelles

observations sur l'abus de majoriteÂ ou de minoriteÂ dans les personnes morales fonctionnant

selon le principe majoritaire'', T.B.B.R. 1998, (p. 8) p. 18-19, nr. 9-10.

(694) P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, p. 768-

771, nr. 124.

(695) P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence'', R.C.J.B. 1992, 770-771.

(696) Kort ged. Kh. Luik 3 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 812-813.
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project aan het Brusselse Zuidstation, duiken een aantal interessante juri-

dische kwesties op. Een ervan betreft het hiervoor reeds bestudeerde gewicht

van de zich wegens een belangenconflict onthoudende bestuurder op het

aanwezigheids- en het meerderheidsquorum in de raad van bestuur (zie hoger

nr. 212). Daarnaast komt ook de doelgebonden bevoegdheid van de raad van

bestuur en het misbruik van meerderheid binnen dit orgaan aan bod. In de

raad van bestuur ontstaat namelijk onenigheid m.b.t. tot de opvraging van

niet-volstort kapitaal. In het licht van het uiteindelijke misbruik is het niet

onbelangrijk te weten dat de twee aandeelhouders elk een voordrachtrecht

hebben van respectievelijk negen (N.M.B.S.) en drie (N.V. Europroject) van

de in totaal twaalf te benoemen bestuurders. Uiteindelijk wordt beslist (met

negen stemmen tegen twee) om het nog niet gestorte deel van het kapitaal op

te vragen. EeÂn bestuurder (voorgedragen door N.V. Europroject) verliet de

zaal omdat hij een belangenconflict had. Wanneer de N.V. Europroject

weigert het opgevraagde kapitaal te betalen, wordt ze gedagvaard door de

N.V. Eurostation. De Rechtbank van Koophandel te Brussel bevestigt in haar

vonnis van 31 januari 1997 dat de bevoegdheid van de raad van bestuur

doelgebonden is en in het belang van de vennootschap dient aangewend en

oordeelt dat de opvraging van kapitaal in casu een misbruik van bevoegdheid

en een misbruik van meerderheid uitmaakt. Dit leidt de Rechtbank af uit de

vaststelling dat de toepassingsvoorwaarden voor zulk misbruik zijn voldaan.

De bevoegdheid wordt immers gebruikt voor een ander doel dan datgene

waarvoor ze is verleend: de betrokken beslissingen dienen essentieel de

meerderheidsaandeelhouder en zijn manifest in strijd met het vennootschaps-

belang. Het staat namelijk vast dat de gevraagde kapitaalvolstortingen on-

middellijk zouden worden doorgestort aan de meerderheidsaandeelhouder

als vergoeding voor een erfpachtovereenkomst tussen deze laatste en de N.V.

Eurostation zonder dat deze overeenkomst was ondertekend of de voor de

ondertekening essentieÈle voorwaarden, waarborgen en documenten voor-

handen waren. De beslissing van de raad van bestuur tot opvraging van

het kapitaal moet worden nietig verklaard aangezien de meerderheid van de

bestuurders, vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouder, mis-

bruik heeft gemaakt van die meerderheidspositie om beslissingen te nemen

waarbij zij zich schuldig heeft gemaakt aan voormelde afwending van be-

voegdheid. Elk redelijk bestuurder, handelend in het belang van de vennoot-

schap, zou slechts beslist hebben tot opvraging van het kapitaal nadat de

behoefte tot deze kapitaalopvraging werd aangetoond. De doorstorting van

het opgevraagde kapitaal als vergoeding van de aangehaalde, nog niet

ondertekende overeenkomst beantwoordt geenszins aan dergelijke behoefte.

De Rechtbank stelt dat de raad van bestuur niet alleen het vennootschaps-

belang heeft miskend, maar ook de goede trouw die aan de basis moet liggen

van de uitvoering van het vennootschapscontract(697). Opvallend is dat de

Rechtbank stelt dat de marginale toetsing die zij dient te hanteren voor de

(697) Kh. Brussel 31 januari 1997, T.R.V. 1997, 159; V&F 1997, 172.
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beoordeling van het mogelijk misbruik door de raad van bestuur, minder

marginaal en bijgevolg strenger is dan wanneer het een beslissing van de

algemene vergadering zou betreffen(698).

217. Ook de bevoegdheid van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging

middels de techniek van het toegestaan kapitaal (art. 603 W.Venn.; art. 33bis

Venn.W.) is een doelgebonden bevoegdheid, met dien verstande dat ze niet

alleen het belang van de vennootschap moet dienen, maar ook moet aange-

wend worden in de geest van de oorspronkelijke titularis van de bevoegd-

heid, m.n. de algemene vergadering. Vandaar dat men van een dubbel

doelgebonden of gedelegeerde doelgebonden bevoegdheid spreekt(699).

Dit werd ook in de rechtspraak uit de overzichtsperiode meermaals beves-

tigd(700). Het betrof telkens een kapitaalverhoging door toegestaan kapitaal

met de ogenschijnlijke bedoeling een minderheidsaandeelhouder te minori-

seren. Dergelijke bedoeling kan uiteraard niet geacht worden te voldoen aan

de voorwaarde dat de bevoegdheid van de raad van bestuur gedelegeerd is.

Verder in dit overzicht wordt deze rechtspraak in detail besproken (nr. 414-

415).

218. DOELOVERSCHRIJDENDEHANDELING. NIEUWEWETGEVINGÐ Het leerstuk

inzake doeloverschrijdende handelingen onderging ten gronde geen wijzi-

gingen. Het toepassingsgebied wordt in de codificatie wel met zekerheid

uitgebreid tot de C.V.B.A. (art. 407 W.Venn.).

219. VERKOOPACTIVA/HANDELSFONDSÐGelet op de residuaire bevoegdheid

van de raad van bestuur (art. 522 W.Venn.; art. 54 Venn.W.), kan hij een

geheel of een deel van de activa van de vennootschap verkopen. De rede-

nering van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen dat de verkoop van

het gehele vermogen van een vennootschap de virtuele ontbinding ervan

betekent en bijgevolg behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergade-

ring o.g.v. art. 102 Venn.W. (art. 645 W.Venn.), gaat dus niet op(701).

Leidt de verkoop evenwel tot een grondige wijziging van activiteiten welke

niet zonder doelwijziging kan plaatsvinden, dan spreekt het voor zich dat de

algemene vergadering in het beslissingsproces dient tussen te komen (art. 559

W.Venn.; art. 70bis Venn.W.). Ook in het kader van een verkoop van activa

via de bij Wet van 13 april 1995 ingevoegde techniek van overdracht van een

algemeenheid, is een tussenkomst van de algemene vergadering vereist

(698) Kh. Brussel 31 januari 1997, T.R.V. 1997, 168; V&F 1997, 180.

(699) K. Geens, noot onder Brussel 1 maart 1988, T.R.V. 1988, 321; Overzicht T.P.R. 1993,

p. 1130, nr. 236.

(700) Kort. Ged. Kh. Hasselt 1 maart 1994, T.R.V. 1994, 358, noot M. Wyckaert; Brussel

20 december 1995, T.R.V. 1996, 54.

(701) Rb. Mechelen 5 oktober 1992, R.W. 1995-1996, 884, noot B. Van der Meersch; T.R.V.

1994, 462, noot.
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(art. 761 W.Venn.; art. 174/58 Venn.W.). Deze tussenkomst valt echter te

betwisten wanneer het een overdracht van bedrijfstak, techniek ingevoegd bij

dezelfde Wet, betreft (art. 679 W.Venn.; art. 174/54 Venn.W.)(702).

220. AANVRAAG TOT GERECHTELIJK AKKOORD Ð Het in het vorig overzicht

besproken arrest van het Hof van Cassatie van 21 september 1989 waarin

wordt bevestigd dat de raad van bestuur bevoegd is voor de aanvraag van een

gerechtelijk akkoord(703), blijft ook onder de nieuwe Wet op het gerechte-

lijk akkoord gelden(704).

§ 4. Dagelijks bestuur

221. UITOEFENING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR IN ONDERGESCHIKT VERBAND

Ð De mogelijkheid om het mandaat van dagelijks bestuurder uit te oefenen

in ondergeschikt verband is sinds de cassatiearresten van 22 januari 1981 en

28 mei 1984(705) geen punt van discussie meer en geldt evenzeer voor de

bestuurder die zijn bestuurdersmandaat combineert met een daarvan totaal

verschillende en onderscheiden opdracht van dagelijks bestuur (vaak ge-

noemd de ,,gedelegeerd bestuurder'' of ,,afgevaardigd bestuurder''(706)) als

voor het kaderlid dat enkel deze laatste functie uitoefent (meestal aangeduid

als de ,,directeur''). Om te bepalen of het dagelijks bestuur daadwerkelijk

kadert in een arbeidsovereenkomst dient te worden nagegaan of er een band

van ondergeschiktheid is. Er dient m.a.w. geverifieerd of ,,een werknemer

zich verbindt tegen loon, onder gezag, leiding en toezicht van een werkgever

in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten'' zonder dat de rechter feitelijke

gegevens die niets uit te staan hebben met de bestaansvereisten loon,

gezagsverhouding en arbeid mag laten doorwegen(707). Bij deze beoorde-

ling is de rechter niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan hun

overeenkomst hebben gegeven. Het antwoord op de vraag of de dagelijks

bestuurder onder het gezag staat van de vennootschap (lees: van een ven-

nootschapsorgaan) vergt een louter feitelijke beoordeling(708).

De aansluiting bij het sociale zekerheidsstelsel van zelfstandigen dan wel van

werknemers is niet doorslaggevend voor de vaststelling van een gezagsver-

(702) Raadpleeg over dit alles: D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht

1995-1996'', T.R.V. 1996, p. 474-475, nr. 58-59.

(703) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1032-1035, nr. 113-114.

(704) M.D. Desimpelaere, ,,De akkoordprocedure'', in De nieuwe wet op het gerechtelijk

akkoord, Diegem, Ced. Samsom, 1997, p. 136-137, nr. 138.

(705) Zie uitgebreide bespreking Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1018-1021, nr. 186-189.

(706) Hoewel deze termen evenzeer gebruikt worden voor een bestuurder met vertegenwoor-

digingsbevoegdheid krachtens een eÂeÂn- of meerhandtekeningsclausule.

(707) Cass. 13 april 1992, Arr.Cass. 1991-92, 776; J.T.T. 1992, 217.

(708) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995'', T.R.V.

1995, p. 490, nr. 68; F. Cleeren, ,,Het orgaan van dagelijks bestuur'', R.W. 1996-1997, (p. 209)

p. 212, nr. 18.
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houding, net zo min als het gegeven dat een welbepaald lid van de raad van

bestuur zich de facto gedraagt als de hieÈrarchische overste van de gedele-

geerd bestuurder indien blijkt dat dit bestuurslid handelde zonder enige

beslissing van de vennootschap dienaangaande en buiten zijn bevoegdhe-

den(709). Voor de vaststelling van het omgekeerde, m.n. een gebrek aan

ondergeschiktheid, wordt wel doorslaggevend geacht het feit dat de dagelijks

bestuurder naast deze functie ook de voornaamste werkzaamheden van de

vennootschap zelf uitoefent, niet onder het gezag staat van een orgaan of een

aangestelde van de vennootschap en in het bedrijf dat hij samen met zijn

echtgenote en een gelegenheidshelper voert, feitelijk de baas is. In een arrest

van 21 februari 1994 bevestigt het Arbeidshof te Brussel de weigering van de

arbeidsongevallenverzekeraar om zijn tussenkomst te verlenen aan een

dagelijks bestuurder die nochtans in die hoedanigheid ingeschreven was

als loontrekkende bij de sociale zekerheid omdat de voormelde omstandig-

heden de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst op het ogenblik van het

ongeval staven(710).

222. Het bewijs aangaande het bestaan van een (feitelijke) band van onder-

geschiktheid kan met alle middelen rechtens, getuigenissen inbegrepen,

geleverd worden. In een arrest van 16 september 1996 bevestigt het Hof

van Cassatie dat wanneer de wet de bewijsvoering door getuigen niet

verbiedt, de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite oordeelt of een

getuigenbewijs omtrent dergelijke gezagsverhouding dienstig kan worden

geleverd, mits hij het principieel recht van de partijen om zodanig bewijs te

leveren niet miskent. In casu hadden de bodemrechters het verzoek van een

dagelijks bestuurder om een getuigenbewijs te mogen leveren, afgewezen

omdat hij niet in staat was ook maar enig begin van bewijs voor te leggen

waaruit de door hem aan de raad van bestuur verschuldigde rekenschap zou

kunnen blijken. Daarmee maken de rechters ten gronde het getuigenbewijs

afhankelijk van een voorafgaand geschrift en miskennen bijgevolg het

principieel recht gezegd bewijs te leveren(711).

223. AD NUTUM HERROEPBAAR. SUPPLETIEF RECHT Ð Art. 518 W.Venn.

(art. 55 Venn.W.) en de erop gebaseerde ad nutum-herroepbaarheid van

het mandaat van bestuurder geldt niet voor de dagelijks bestuurder. De

vrijheid een dagelijks bestuurder op te zeggen kan niet alleen beperkt worden

door het mandaat te laten waarnemen in het kader van een arbeidsovereen-

komst, maar ook door statutair gekwalificeerde aanwezigheids- of beslis-

singsmeerderheden, opzegvergoedingen of welbepaalde ontslagredenen te

(709) Arbh. Brussel 28 oktober 1992, J.T.T. 1994, 10.

(710) Arbh. Brussel 21 februari 1994, A.J.T. 1994, 54; R.G.A.R. 1995, nr. 12.441.

(711) Cass. 16 september 1996, Arr.Cass. 1996, 754.
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bepalen. Ook in extra-statutaire overeenkomsten kunnen welbepaalde ont-

slagvoorwaarden opgenomen worden(712).

Ingeval van cumul van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder

moet het onderscheid tussen beide mandaten worden doorgetrokken tot op

het niveau van het ontslag(713).

224. De dagelijks bestuurder die zichzelf wil indekken tegen de suppletieve

toepassing van de ad nutum-herroepbaarheid uit het lastgevingsrecht

(art. 2004 B.W.) en daartoe de arbeidsrechtelijke bescherming combineert

met een statutaire benoeming(714), gaat wellicht een brug te ver. De argu-

mentatie dat hij als dagelijks bestuurder onder gezag staat, gaat mogelijk niet

op wanneer hij slechts kan ontslagen worden door de algemene vergadering

met de voor de statutenwijziging vereiste drievierde meerderheid(715).

225. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP Ð Het dagelijks bestuur kan worden

opgedragen aan een zgn. ,,managementvennootschap''. De enige beperking

op dergelijke constructie bestaat in het verbod op inschakeling van (mana-

gement)vennootschappen in ondergeschikt verband(716). Wanneer echter

wordt vastgesteld dat de zaakvoerder van de managementvennootschap

onder gezag staat van de opdrachtgever van deze vennootschap, dan zal de

rechter de gezagsverhouding wel kunnen vaststellen tussen zaakvoerder en

opdrachtgever(717). In het verlengde van deze problematiek situeerde zich

de zaak-Leekens waarin werd vastgesteld dat de gedelegeerd bestuurder van

een managementvennootschap, die als hoofdtrainer van een voetbalploeg

(V.Z.W.) werd benoemd, deze opdracht persoonlijk in ondergeschikt ver-

band uitoefende. In casu beriep de R.S.Z. zich op een feitelijke onderge-

schiktheid om (achterstallige) bijdragen in te vorderen. De rechter in eerste

aanleg volgt de R.S.Z. en schuift de schijnovereenkomst tussen manage-

mentvennootschap en V.Z.W. opzij ten voordele van de werkelijke contrac-

tuele (arbeids)verhouding tussen gedelegeerd bestuurder en opdrachtgever-

V.Z.W. Daartoe neemt de rechter o.m. volgende contractuele afspraken in

overweging: de opdracht kan enkel door de bij naam genoemde gedelegeerd

bestuurder worden uitgeoefend, zowel vennootschap als gedelegeerd be-

stuurder dienen al hun tijd te besteden aan deze opdracht en de gedelegeerd

(712) F. Cleeren, ,,Het orgaan van dagelijks bestuur'', R.W. 1996-1997, p. 211-212, nr. 14-16

en p. 218-220, nr. 44-53.

(713) F. Cleeren, ,,Het orgaan van dagelijks bestuur'', R.W. 1996-1997, p. 219, nr. 53.

(714) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 197, nr. 368.

(715) K. Geens, ,,Beschermingsconstructies: enkele recente evoluties'', in Openbaar bod en

beschermingsconstructies, Kalmthout, Biblo, 1990, 81.

(716) C. Engels, ,,Het sociaal statuut van de manager in de managementvennootschap'',

Soc.Kron. 1992, 353.

(717) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995'', T.R.V.

1995, p. 490, nr. 69.
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bestuurder krijgt zijn instructies rechtstreeks van de V.Z.W. Men mag ervan

uitgaan dat vooral de feitelijke uitvoering van deze laatste afspraak voor de

Arbeidsrechtbank de doorslag heeft gegeven(718). In hoger beroep werd

deze uitspraak op nagenoeg identieke gronden bevestigd(719).

226. DAGELIJKS BESTUUR OF ADVIESOVEREENKOMST? Ð Wanneer een mana-

gementvennootschap het dagelijks bestuur waarneemt, kan zij naast deze

taak van dagelijks bestuurder ook andere opdrachten uitvoeren. Zo oordeelde

de Rechtbank van Koophandel te Brussel in een vonnis van 3 mei 1993 dat

een samenwerkingsovereenkomst tussen een managementvennootschap-da-

gelijks bestuurder van een N.V. en diezelfde N.V., waarin eerstgenoemde

zich verbindt t.a.v. laatstgenoemde tot de uitvoering van taken van ,,country

manager'' en ,,invoicing consultant'', niet de uitoefening van het mandaat

van bestuurder betreft en evenmin samenvalt met de opdracht van dagelijks

bestuurder. Het betrof daarentegen de duidelijk van deze mandaten onder-

scheiden opdracht van consultant. De opzegging van deze laatste overeen-

komst dient te gebeuren overeenkomstig de contractuele bepalingen terza-

ke(720). Dergelijke opzegging staat dan ook volledig los van de regels

inzake de wettelijk bepaalde ad nutum-herroepbaarheid van het mandaat

van bestuurder door de algemene vergadering en van de in casu statutair

bepaalde opzegging zonder termijn van het mandaat van dagelijks bestuurder

door de raad van bestuur(721).

227. DAGELIJKS BESTUUR. BEVOEGDHEDEN Ð Het feit dat de omvang van het

dagelijks bestuur nergens wettelijk wordt bepaald, maakt art. 525 W.Venn.

(art. 63 Venn.W.) tot ,,een van de meest onzekere regelen van het Belgisch

recht''(722). In de praktijk worden dan ook geregeld vragen gesteld omtrent

de bevoegdheden van dagelijks bestuurders.

§ 5. Geschillen omtrent het bestuur van de vennootschap

228. GESCHILLEN BESTUUR EN HET KORT GEDING IN VENNOOTSCHAPSZAKEN.

ALGEMEEN Ð Ook in vennootschapszaken kan de voorzitter van een recht-

bank op basis van de hem in art. 584 Ger.W. toegekende bevoegdheid

(718) Arbrb. Brugge 28 december 1994, A.J.T. 1994-95, 307, noot. Voor een bespreking zie C.

Engels, ,,De managementvennootschap en het sociale recht. Update naar aanleiding van het

geval Leekens'', Or. 1995, 192-207; D. Vermeulen, ,,Trainer-Managementvennootschap bui-

tenspel'', Z.W. 1996, 19-20.

(719) Arbh. Gent 26 maart 1998, V&F 1998, 159.

(720) Kh. Brussel 3 mei 1994, T.R.V. 1994, 108.

(721) D. Van Gerven, ,,De herroeping van een gedelegeerd bestuurder van een N.V.'', noot

onder Kh. Brussel 3 mei 1993, T.R.V. 1994, 111-114.

(722) J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 200, nr. 376.
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beschikkingen uitspreken in kort geding(723). Daartoe is vereist dat de zaak

spoedeisend is, dat de eiser het bestaan kan aantonen van een ogenschijnlijk

recht en dat de voorzitter zich beperkt tot een uitspraak bij voorraad(724).

Het is deze combinatie van efficieÈntie en van de mogelijkheid om voorlopige

maatregelen te bekomen, die het succes van de kortgedingformule mee

bepaalt. Nochtans gaat dit succes hand in hand met een zekere scheef-

groei(725), nu blijkt dat de voorzitter in vennootschapszaken steeds meer

gevat wordt zonder dat de zaak tegelijk of vervolgens ook aan de rechter ten

gronde wordt voorgelegd: ,,Opvallend is dat deze procedures (ten gronde)

niet worden geactiveerd (...) telkens tracht men opnieuw via kort geding

procedures oplossingen te forceren of beslissingen te blokkeren''(726). Het

toenemend aantal uitspraken in kort geding die vennootschapszaken betref-

fen, zou bovendien ook mee aan de basis liggen van het relatief geringe

succes van de beslechting van vennootschapsgeschillen d.m.v. arbi-

trage(727).

229. Een ook in vennootschapszaken meer en meer toegepaste variant van

de kort gedingprocedure betreft de vordering op eenzijdig verzoekschrift.

Krachtens art. 584, derde lid Ger.W. kan een zaak ook voor de voorzitter

aanhangig gemaakt worden bij (eenzijdig) verzoekschrift ,,in geval van

volstrekte noodzakelijkheid''. Naast de voor elk kort geding vereiste urgen-

tie, veronderstelt een inwilliging van de vordering op eenzijdig verzoek-

schrift tevens de volstrekte noodzaak van het afzien van het contradictoir

debat(728). Deze laatste voorwaarde wordt meestal getoetst aan de hand van

de vraag naar de doeltreffendheid van de gevorderde maatregel, die uiteraard

mee bepaald wordt door de aard van de maatregel waarbij een verrassings-

effect wordt beoogd(729). Het spreekt voor zich dat in het licht van het recht

van verdediging, een kritische verificatie van deze voorwaarden door de

voorzitters onontbeerlijk is.

In hun met niet-gepubliceerde rechtspraak omstandig gedocumenteerd werk,

illustreren DEGREEF en MONARD hoe met name vooral de aanstelling van

een voorlopige bewindvoerder, sekwester of expert-bewaarnemer en de

schorsing van een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig

art. 179, § 1 W.Venn. (art. 190bis, § 3 Venn.W.) met de procedure op

(723) S. Raes, ,,Het kort geding in vennootschapszaken'', T.R.V. 1988, 327 ev. Overzicht

T.P.R. 1993, p. 1035-1043, nr. 116-122; Overzicht T.P.R. 1986, p. 1013-1015, nr. 180-183.

(724) E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H.

1997, (p. 203) p. 204-207, nr. 4-19; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout,

Biblo, 1996, p. 163-166, nr. 291-295.

(725) K. Geens, ,,De arbitrage over vennootschapsinterne conflicten'', in Arbitrage en ven-

nootschap (ed. CEPINA), Brussel, Bruylant, 2000, (140) 153, nr. 4.

(726) Kort Ged. Kh. Antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, (322) 323.

(727) G. Horsmans, ,,Le juge et le droit des socieÂteÂs commerciales'', Rev.prat.soc. 1991, (64)

69-70.

(728) S. Raes, ,,Het kort geding in vennootschapszaken'', T.R.V. 1988, p. 336, nr. 23.

(729) D. Degreef en E. Monard, Het eenzijdig verzoekschrift, Antwerpen, Kluwer, 1998, 17.
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eenzijdig verzoekschrift in vennootschapszaken wordt beoogd(730). Wij

gaan verder in dit overzicht dieper in op deze maatregelen (zie verder

nr. 230 e.v., 327 e.v.).

230. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. ALGEMEEN Ð Daar waar in het vorige

overzicht nog melding kon worden gemaakt van een tendens om de aanstel-

ling van een voorlopige bewindvoerder almaar minder toe te staan(731), kan

afgaand op de rechtspraak gepubliceerd tijdens huidige overzichtsperiode

minstens een status quo en mogelijk een kleine toename van het aantal

aanstellingen worden gesignaleerd. Ook de rechtsleer uit deze periode heeft

zich geregeld op dit thema toegelegd(732). Dat de vennootschapswetgeving

de mogelijkheid tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder in zich

draagt, wordt afgeleid uit artt. 74, 2
o
, (d), 208 en 660 W.Venn. (art. 12, § 1,

3d, 25, 115 Venn.W.).

231. Door aanstelling van een voorlopige bewindvoerder komt de rechter in

kort geding op een erg verregaande wijze tussen in de werking van de

vennootschapsorganen. Dergelijk ingrijpende maatregel is dan ook enkel

gerechtvaardigd in uitzonderlijke omstandigheden die een normale werking

van de vennootschapsorganen (nrs. 238) of een gezonde bedrijfsvoering

(nrs. 240-246) onmogelijk maken en daardoor de belangen van de vennoot-

schap en/of derden in het gedrang brengen(733). Bovendien kan zij enkel

toegestaan worden op vraag van een beperkt aantal vorderingsgerechtigden

(nrs. 248) en is zij enkel aangewezen indien er geen minder ingrijpende

maatregelen baat kunnen brengen (nrs. 252-254). Bij dit alles dient de

voorzitter zich steeds te onthouden van inmenging in de concrete werking

en het beleid van de vennootschap(734).

(730) D. Degreef en E. Monard, Het eenzijdig verzoekschrift, Antwerpen, Kluwer, 1998, 53-

91.

(731) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1043, nr. 123. Vgl. Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1015-1016,

nr. 184.

(732) H. Braeckmans en Ph. Ernst, ,,Conflicten in vennootschappen'', in Cyclus Willy Delva

1994-95, Handels- economisch en financieel recht, H. Braeckmans, M. Storme en E. Wy-

meersch, (eds.), Gent, Mys & Breesch, 1995, (91) 104-118; J.P. Buyle, ,,De voorlopige

bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V. 1996, 3-14; Ph. Colle, ,,De

voorlopige bewindvoerder en de onderneming in moeilijkheden'', in Schuldeisers en onder-

nemingen in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, p 211-228; E. Pottier en M. De Roeck,

,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997, 203-250; B. Tilleman, ,,Een

voorlopige bewindvoerder: een middel ter voorkoming van een faillissement?'', noot onder

Kort Ged. Kh. Doornik (eenz. verz.) 1 april 1994, T.R.V. 1994, 356-358; B. Tilleman, ,,De

voorlopige bewindvoerder als precurator?'', noot onder Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.)

16 augustus 1991, T.R.V., 1992, 40-44; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout,

Biblo, 1996, 158-194. Zie ook D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kronieken vennootschaps-

recht 1992-1998'', T.R.V. 1994-1999.

(733) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, (402) 412-413.

(734) Brussel 26 juni 1995, A.J.T. 1995-96, (340) 344 met kritische noot K. Byttebier; Kort

Ged. Kh. Antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, 322; Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari

1996, Rev.prat.soc. 1996 (308) 313, noot Ph. Lambert; T.R.V. 1996, 205, noot M. Wyckaert.
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232. Uiteraard moeten de algemene voorwaarden die gelden voor elk kort

geding ook vervuld zijn bij een vordering inzake aanstelling van een voor-

lopige bewindvoerder (zie hoger nr. 228-229). Is dit niet het geval dan dient

de vordering afgewezen als ongegrond(735).

Zo hervormde het Hof van Beroep te Luik een beschikking tot aanstelling

van een voorlopige bewindvoerder wegens gebrek aan ogenschijnlijk recht in

hoofde van de eisers. In casu situeerden de feiten zich rond het gerechtelijk

akkoord met boedelafstand van de N.V. Usines aÁ Cuivre et aÁ Zinc. Nadat het

akkoord werd afgesloten met een positief saldo van 710 miljoen frank,

vorderden een aantal werknemers die collectief werden ontslagen, de aan-

stelling van een voorlopige bewindvoerder ,,avec pour mission de rechercher

toute formule permettant l'indemnisation du preÂjudice moral subi par eux et

par les autres anciens membres du personnel''. Het Hof van Beroep stelde

echter vast dat het ingeroepen recht op morele schadevergoeding niet kon

worden beschouwd als zijnde ,,vraisemblable, seÂrieux et non veÂritablement

contesteÂ''. Het Hof tilde vooral zwaar aan het feit dat de betrokken werk-

nemers hun aanspraken nooit hadden laten gelden t.a.v. de vereffenaars van

het concordaat, hun vordering sinds de aanstelling van de voorlopige be-

windvoerder door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik in

kort geding niet ten gronde aanhangig hadden gemaakt en evenmin gebruik

maakten van het bewarend beslag als meer aangewezen maatregel(736).

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk wees de vorde-

ring tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder af omdat de eiser

naliet te vragen dat de voorlopige bewindvoerder voor slechts een beperkte

tijd zou worden aangesteld. Daardoor, aldus de Voorzitter, is dit ,,geen

,,voorlopige'' maatregel, d.i. een uitspraak ,,bij voorraad''(737). Daarnaast

werd de toekenning aan de voorlopige bewindvoerder van de bevoegdheid

om het toegestaan kapitaal te hanteren in plaats van de raad van bestuur door

de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi(738) door de

rechtsleer terecht in vraag gesteld in het licht van de algemene kortgeding-

voorwaarde dat de maatregel de grond van de zaak, noch de rechten van

partijen definitief mag wijzigen(739).

233. Dat niet lichtzinnig mag omgesprongen worden met de vordering tot

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, wordt uitdrukkelijk bevestigd

door een arrest van 12 maart 1996 van het Hof van Beroep te Bergen. Het

Hof veroordeelde de oorspronkelijke verzoeker tot betaling van een schade-

vergoeding van vijftigduizend frank aan elk van de vier verweerders. De

(735) Overzicht T.P.R. 1993, p. 1039, nr. 119.

(736) Luik 24 december 1993, Rev.prat.soc. 1994, (167) 168-169.

(737) Kort Ged. Kh. Kortrijk 28 oktober 1996, V&F 1997, (54) 55.

(738) Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996 (308) 313, noot Ph.

Lambrecht; T.R.V. 1996, 205, noot M. Wyckaert.

(739) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996'', T.R.V.

1997, p. 477, nr. 61. Zie ook Overzicht T.P.R. 1993, p. 1037, nr. 118.
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vordering in kort geding tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder

was in casu niet gerechtvaardigd door de daartoe vereiste uitzonderlijke

omstandigheden. Dit misbruik van procesrecht werd door het Hof gesanc-

tioneerd door een veroordeling van de verzoeker tot gezegde schadevergoe-

ding wegens tergend en roekeloos geding(740).

234. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. BEKENDMAKING Ð De aanstelling van

een voorlopige bewindvoerder gaat voor de buitenwereld niet onopgemerkt

voorbij. Art. 74, 2
o
, d W.Venn. (art. 12, § 1, 3d Venn.W.) legt immers de

neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op van een uittreksel uit de akten

betreffende de benoeming van de voorlopige bewindvoerder. Zij die de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder vorderen, dienen zich dan

ook bewust te zijn van het feit dat dergelijke maatregel meestal enkel leidt tot

wantrouwen van zakenrelaties met alle nefaste gevolgen vandien voor de

vennootschap.

Nadat het Hof van Beroep te Luik had vastgesteld dat noch de werking van

de vennootschapsorganen, noch de bedrijfsvoering, noch de belangen van de

vennootschap of derden in het gedrang kwamen door een conflict tussen ex-

echtgenoten, tevens bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap, dat

in eerste instantie tot de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder had

geleid, besliste het in zijn arrest van 25 juni 1993 om de aanstelling te

herroepen aangezien ze enkel kan leiden ,,aÁ eÂveiller les soupcËons des rela-

tions d'affaires de la firme et est donc susceptible de nuire aÁ la survie de la

socieÂteÂ''(741).

De bekendmaking van de voorlopige bewindvoerder zal de vennootschap

echter niet schaden wanneer het gaat om een zuivere patrimoniumvennoot-

schap die zich uitsluitend bezig houdt met het beheer van het onroerend

patrimonium van de echtgenoten-vennoten en verder geen andere handels-

activiteiten ontplooit(742).

235. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. NIET FUNCTIONEREN VENNOOTSCHAPSOR-

GANEN Ð Het niet functioneren van een vennootschapsorgaan kan resulteren

uit de objectieve onmogelijkheid om de normale werking van het orgaan te

verzekeren of uit een subjectief geschil dat de normale werking blokkeert,

inclusief het misbruik van meerderheid(743).

(740) Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, (304) 308, noot Ph. Lambrecht (p. 321, nr. 6).

Zie ook Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1037, nr. 117.

(741) Luik 25 juni 1993, Rev.prat.soc. 1994, (170) 174.

(742) Kort Ged. Kh. Gent 3 mei 1995, T.B.H. 1997, 257.

(743) E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H.

1997, p. 208-210, nrs. 25-40 met voorbeelden uit onuitgegeven rechtspraak; B. Tilleman,

Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 166-79, nr. 296-319.
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236. Dat een vennootschapsorgaan in bepaalde omstandigheden eenvoudig-

weg niet meer kan functioneren omwille van een objectieve onmogelijkheid

wordt wel erg duidelijk geõÈllustreerd door de beschikking tot aanstelling van

een voorlopige bewindvoerder door de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brugge. In casu werd de enige zaakvoerder in voorlopige

hechtenis genomen zodat het bestuur lam lag. Maar ook de algemene

vergadering kon niet meer functioneren omdat dezelfde zaakvoerder boven-

dien ook aandeelhouder was en hij tevens de enige andere aandeelhouder,

een N.V., als afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigde(744).

Dat de besluitvorming op bestuursniveau ook in het gedrang kon komen

wegens de (oude) belangenconflictenregeling werd hoger reeds geõÈllustreerd

(zie nr. 210 e.v.). Om die reden stelde de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Doornik een voorlopige bewindvoerder aan ter vervanging

van de raad van bestuur(745). Terecht stelt TILLEMAN vragen bij deze aan-

stelling omdat zij plaats vond in het kader van een herstructurering en

filialisering van een textielgroep die tot een herschikking van schulden

tussen de verschillende vennootschappen van de groep moest leiden(746).

Daarmee sluit de Voorzitter zich immers aan bij de (omstreden) rechtspraak

die de voorlopige bewindvoerder als een soort van pre-curator voor onder-

nemingen in moeilijkheden beschouwt (zie verder nr. 243-246).

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge acht de aanstel-

ling van een voorlopige bewindvoerder aangewezen omdat de raad van

bestuur geblokkeerd is door een staking van stemmen en er bovendien weinig

of geen heil kan verwacht worden van de algemene vergadering, gelet op de

discussie omtrent de statutaire clausule van cumulatieve stemming voor de

aanstelling van de bestuurders(747) (zie verder nr. 321).

237. Tijdens de overzichtsperiode deden zich vooral gevallen voor waarin

de vennootschapsorganen in een impasse verzeilden door subjectieve me-

ningsverschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders die de besluitvor-

ming lam legden.

Wanneer eÂeÂn van de 50%-aandeelhouders weigert op de jaarlijkse algemene

vergadering de jaarrekeningen goed te keuren, kwijting te verlenen aan de

bestuurders en nieuwe bestuurders te benoemen dan heeft de vennootschap

bijgevolg geen raad van bestuur meer en evenmin een gedelegeerd bestuur-

der om haar te besturen en te vertegenwoordigen. Omwille van deze blok-

kering van de vennootschapsorganen schorten de belangrijkste leveranciers

(744) Kort Ged. Kh. Brugge 24 maart 1997, V&F 1997, 184.

(745) Kort Ged. Kh. Doornik (eenz. verz.) 1 april 1994, T.R.V. 1994, 355, noot B. Tilleman.

Vgl. Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, 300, noot Ph. Lambrecht.

(746) B. Tilleman, ,,Een voorlopige bewindvoerder: een middel ter voorkoming van een

faillissement'', noot onder Kort Ged. Kh. Doornik (eenz. verz.) 1 april 1994, T.R.V. 1994,

356-358.

(747) Kort Ged. Kh. Brugge 15 juli 1993, T.R.V. 1995, 123, noot.
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hun leveringen op. Dergelijke blokkering ,,est le cas le plus classique de la

deÂsignation par le juge des reÂfeÂreÂs d'un administrateur provisoire''(748).

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent oordeelde dat de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder in een patrimoniumvennoot-

schap die enkel het onroerend goed beheerde van de echtgenoten-vennoten

de gepaste maatregel was n.a.v. een huwelijkscrisis met mogelijk schadelijke

implicaties voor het vennootschapsbelang. De onomkeerbare onenigheid en

wederzijdse verdachtmakingen tussen echtgenoten leidden tot ernstige me-

ningsverschillen over het beleid van de vennootschap en tot een verlamming

van de besluitvorming. Elk van de echtgenoten was immers bestuurder in de

vennootschap, terwijl de derde bestuurder zich van de vennootschap niets

aantrok. Bovendien ,,verdwenen'' de aandelen aan toonder van de echt-

genote-meerderheidsaandeelhouder uit een bankkluis zodat zij haar lidmaat-

schapsrechten als aandeelhouder ook niet meer kon uitoefenen(749).

EeÂn van de zeldzame uitspraken in verband met een E.E.S.V. betrof de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder door de Voorzitster van de

Rechtbank van Koophandel te Brussel. In casu ontstonden, n.a.v. de uitslui-

ting van een lid, meningsverschillen tussen de overige leden van het E.E.S.V.

Omdat de meerderheid mogelijk onrechtmatig tot de uitsluiting was over-

gaan, maar vooral omdat het bestuur van het E.E.S.V. ten gevolge van de

interne conflicten volledig onmogelijk werd en de bedrijvigheid en het

netwerk van het samenwerkingsverband definitief dreigden verloren te gaan,

achtte de Voorzitster de aanstelling gerechtvaardigd(750).

238. In vele gevallen blijkt de beweerde blokkering van de vennootschaps-

organen echter niet van die aard dat de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder aangewezen is.

Stelt de rechter vast dat de vennootschap niet onbestuurd is en ,,nog steeds

een meerderheid en een minderheid voorhanden is die een normaal bestuur

van de vennootschap garanderen'', dan zal hij de vordering tot aanstelling

van een voorlopige bewindvoerder afwijzen(751). Hetzelfde geldt wanneer

de aanstelling van de voorlopige bewindvoerder wordt gevorderd wegens

misbruik van meerderheid, maar de Voorzitter tot de vaststelling komt dat dit

misbruik zich in werkelijkheid niet heeft voorgedaan(752).

Een meningsverschil tussen de aandeelhouders i.v.m. het te voeren beleid

volstaat ook niet om een voorlopige bewindvoerder te horen aanstellen

indien de vennootschap verder naar behoren blijft functioneren en ,,de

(748) Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996 (308) 313, noot Ph.

Lambrecht; T.R.V. 1996, 205, noot M. Wyckaert.

(749) Kort Ged. Kh. Gent 3 mei 1995, T.B.H. 1997, 257-258.

(750) Kort Ged. Kh. Brussel 10 juni 1993, T.R.V. 1995, 207, noot D. Van Gerven.

(751) Kort Ged. Kh. Gent 14 november 1997, T.R.V. 1998, 54.

(752) Kort Ged. Kh. Verviers 9 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1250; Kort Ged. Kh. Luik 3 mei

1996, J.L.M.B. 1996, 809.
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vigerende statutaire, vennootschappelijke en boekhoudkundige verplichtin-

gen worden nageleefd en uitgevoerd''(753). Dit geldt evenzeer wanneer het

meningsverschil tussen de aandeelhouders in feite neerkomt op een me-

ningsverschil tussen echtgenoten verwikkeld in een echtscheidingsprocedure

zonder dat de organen in een patstelling verzeilen(754). Uit een menings-

verschil tussen aandeelhouders ,,ipso facto de fortes probabiliteÂs d'abus de

majoriteÂ, d'irreÂgulariteÂs diverses'' afleiden die de aanstelling van een voor-

lopige bewindvoerder zouden rechtvaardigen, is misplaatst wanneer er zich

geen enkele blokkering voordoet in de vennootschapsorganen(755). Zolang

door de onenigheid tussen aandeelhouders de werking van de vennootschap

niet onmogelijk is geworden en de vennootschap bovendien goede resultaten

boekt, is er geen aanleiding voor een aanstelling van een voorlopige be-

windvoerder(756).

Ook wanneer aandeelhouders twisten over de beslissing tot ontbinding en

vereffening van een vennootschap, is de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder niet de geschikte remedie indien de vennootschap ,,beheerd

is en (...) eiser niet bewijst dat er wanbeheer zou bestaan''(757). Indien er

daarentegen een ,,meÂsentente irreÂmeÂdiable'' tussen de aandeelhouders be-

staat die tot ontbinding leidt, dient een vereffenaar en geen voorlopige

bewindvoerder aangesteld te worden(758). Wanneer dan later blijkt dat de

vereffenaar zich niet behoorlijk van zijn taak kwijt, is de aanduiding van een

voorlopige bewindvoerder ,,noch opportuun, noch gewenst''(759).

Evenmin kunnen eventuele nietigheidsgronden van besluiten van de alge-

mene vergadering van die aard zijn dat zij de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder verantwoorden(760).

239. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. NIEUWE FAILL.W. Ð Ook de vrees dat

activa zouden kunnen verdwijnen uit het patrimonium van een vennootschap

volstaat niet voor de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder(761).

Sinds de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997(762) kan deze vrees

in het kader van een vennootschap bedreigd door nakend faillissement wel

aanleiding geven tot de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder op

(753) Kort Ged. Antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, 323.

(754) Luik 25 januari 1993, Rev.prat.soc. 1994, 170; Kort Ged. Kh. Kortrijk 28 oktober 1996,

V&F 1997, 54.

(755) Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, (304) 307, noot Ph. Lambrecht.

(756) Kort Ged. Kh. Brussel 30 juni 1995, T.R.V. 1996, 513, noot.

(757) Kort. Ged. Kh. Brussel 5 maart 1991, T.R.V. 1992, 557.

(758) Kh. Nijvel 26 juli 1994, T.R.V. 1994, (530) 533.

(759) Kort Ged. Kh. Brussel 23 april 1991, T.R.V. 1992, 560.

(760) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, (402) 413, noot.; Kort Ged. Rb. Brussel

9 januari 1997, DAOR 1997, nr. 41, p. 81; T.R.V. 1997, 587, noot. Vgl. Kort Ged. Kh. Brussel

23 april 1991, T.R.V. 1992, 560, noot; Kort Ged. Kh. Brussel 5 maart 1991, T.R.V. 1992, 557,

noot.

(761) Brussel 14 juli 1995, T.R.V. 1997, 582, noot.

(762) B.S. 28 oktober 1997.
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grond van art. 8 van deze wet. In tegenstelling tot de voorlopige bewind-

voerder die in dit overzicht wordt besproken en wordt aangesteld bij gebrek

aan een normale functionering van de bestuursorganen, heeft de preventieve

ontzetting en het voorlopig beheer krachtens art. 8 nieuwe Faillissementswet

tot doel te vermijden dat de schuldenaar zijn onvermogen zou inrichten(763).

240. VOORLOPIGEBEWINDVOERDER. WANBEHEERÐAls algemene regel dient

hier vooropgesteld dat een rechtbank voldoende kritisch moet blijven ten

aanzien van de vordering tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder

wegens ,,wanbeheer'' van de vennootschap. Dergelijk wanbeheer is immers,

in tegenstelling tot het niet-functioneren van de vennootschapsorganen, niet

op een objectieve vaststelling gebaseerd. De bekwaamheid van het vennoot-

schapsbestuur toetsen impliceert dat de rechter zich precies op het terrein

begeeft waar hij slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag toeven, met

name dat van de concrete bedrijfsvoering. Vandaar dat de aanstelling van een

voorlopige bewindvoerder enkel gerechtvaardigd is bij manifest wanbeheer.

Een vrees of vermoeden van onregelmatigheden volstaat niet om de aanstel-

ling te rechtvaardigen(764).

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen stelde in zijn

beschikking van 17 mei 1997 bij zulk vermoeden wel een deskundige aan

met de opdracht de boekhouding te onderzoeken teneinde na te gaan of het

bestuur zich dermate bezondigde aan wanbeheer of malversaties en afwen-

dingen van middelen dat daardoor de rechtmatige belangen van vennoot-

schap en aandeelhouders in het gedrang kwamen en bijgevolg de aanstelling

van een voorlopige bewindvoerder toch gerechtvaardigd zou blijken(765).

De voorzichtige aanpak van de Voorzitter is, in het licht van wat in vorige

alinea werd gesteld, gepast.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi achtte het

vermoeden van onregelmatigheden in de boekhouding en de weigering

interne documenten voor te leggen daarentegen wel zwaarwichtig genoeg

om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen(766). Gelet op de vereiste

terughoudendheid bij loutere vermoedens, wekt deze aanstelling op zijn

minst verbazing(767).

Ook de Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Brussel stelt bij

beschikking van 24 november 1995 een voorlopige bewindvoerder aan in

(763) H. Cousy en C. Van Schoubroeck, ,,Preventieve ontzetting en voorlopig beheer'', in

Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, H. Braeckmans, E. Dirix en E.

Wymeersch, (eds.), Antwerpen, Kluwer, 1998, (p. 109) p. 113, nr. 3.

(764) J.P. Buyle, ,,De voorlopige bewindvoerder: enkel opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V.

1996, 6; E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'',

T.B.H. 1997, p. 210, nr. 41.

(765) Kort Ged. Kh. Antwerpen 14 mei 1997, V&F 1998, (52) 53.

(766) Kort Ged. Rb. Charleroi 14 maart 1995, T.B.H. 1997, 254.

(767) Vgl. D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1996-1997'', T.R.V.

1997, p. 368, nr. 55.
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een vennootschap die angstwekkende verliezen leidt, mogelijk te wijten aan

wanbeheer en misbruik van vennootschapsgoederen, en die merkwaardige

deelnemingen in andere vennootschappen bezit(768).

241. Een buitenbeentje in deze rechtspraak betreft de zaak-Tandy. De

Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Namen ging in deze zaak

in op het verzoek van de werknemers die in het kader van de sluiting van de

Belgische vestiging van de betrokken Canadese groep collectief zouden

ontslagen worden en stelde een sekwester-voorlopige bewindvoerder aan.

Vooral het wanordelijk verloop waarin de sluiting (en dus het collectief

ontslag) dreigde te verlopen, gaf de doorslag. De beslissing tot sluiting kwam

onverwacht en zonder uitleg, er was sinds enkele maanden geen vertegen-

woordiger meer in de zin van de artt. 81-82 W.Venn. (art. 198 Venn.W.), de

door de werkgever voor de sluitingsonderhandelingen aangeduide vertegen-

woordiger sprak geen Frans, de ondernemingsraad werd in het verleden niet

of zeer onvolledig ingelicht over de financieÈle toestand van de onderneming

en er waren geen garanties dat er voldoende middelen zouden zijn in de

Belgische onderneming voor de uitbetaling van de ontslagvergoedingen. Al

deze vaststellingen rechtvaardigden volgens de zetelende Voorzitster de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder-sekwester die o.m. uitge-

breide bestuursbevoegdheden kreeg en de actiefbestanddelen in bewaring

nam om de uitbetaling van de opzeggingsvergoedingen te verzekeren(769).

In hoger beroep werd daarentegen gesteld dat ,,le conflit social ne saurait

eÃtre reÂgleÂ par le biais d'un administrateur provisoire dont la deÂsignation ne

se concËoit que si une socieÂteÂ se trouve paralyseÂe par suite de la deÂfection de

ses organes dirigeants''. De aangestelde voorlopige bewindvoerders werden

dan ook herroepen en vervangen door een bedrijfsrevisor met beperkte

opdracht (zie verder nr. 251-253)(770).

242. De vordering tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder wegens

wanbeheer werd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Gent daarentegen afgewezen als ongegrond omdat de eiser zelf de door hem

gelaakte onregelmatigheden en inbreuken op administratief, boekhoudkun-

dig en vennootschapsrechtelijk vlak mee in de hand had gewerkt of minstens

had geduld op het ogenblik dat hij nog (afgevaardigd) bestuurder van de

vennootschap was(771).

(768) Kort Ged. Kh. Brussel 24 november 1995, T.B.H. 1997, 183.

(769) Kort Ged. Kh. Namen (eenz. verz.) 2 juni 1993, J.T. 1993, 463; bevestigd op derden-

verzet door Kort Ged. Kh. Namen 16 juni 1993, J.L.M.B. 1993, 949; T.R.V. 1993, 556. Voor

vergelijkbare doch onuitgegeven rechtspraak raadpleeg E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'ad-

ministration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997, p. 211-212, nr. 50-51.

(770) Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1993, 960, noot Cl. Parmentier; J.T. 1993, 739; T.R.V. 1993,

549.

(771) Kort Ged. Kh. Gent 11 februari 1992, T.R.V. 1993, 562, noot.
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243. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. ONDERNEMING INMOEILIJKHEDEN Ð In het

verlengde van de rechtspraak betreffende de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder bij wanbeheer situeert zich deze waarin een voorlopige be-

windvoerder wordt gevorderd bij ondernemingen in moeilijkheden(772).

Binnen deze rechtspraak kan een onderscheid gemaakt worden naargelang

de (financieÈle) moeilijkheden al dan niet gepaard gaan met eÂeÂn van de

voormelde situaties van niet naar behoren functionerende vennootschaps-

organen of manifest wanbeheer.

244. De hoger reeds besproken beschikking van de Voorzitter van de Recht-

bank van Koophandel te Charleroi is een klassiek voorbeeld van hoe een

blokkering in de vennootschapsorganen kan gepaard gaan met aanzien-

lijke moeilijkheden die het voortbestaan van de onderneming kunnen be-

dreigen (zie hoger nr. 237)(773). Een situatie waarin de moeilijkheden

gepaard gingen met (en te wijten waren aan) manifest wanbeheer deed zich

voor in een zaak omtrent een vennootschap die een vakantiedomein uit-

baatte. De (nieuwe) eigenaars waren er door kennelijk wanbeleid in ge-

slaagd de vennootschap ,,op een minimum van tijd te herschapen tot een

commercieÈle en financieÈle puinhoop''. Het wanbeleid manifesteerde zich

o.m. door afwending van de opbrengsten van stand- en huurgelden voor

priveÂ-doeleinden veeleer dan voor de betaling van openstaande schulden van

de vennootschap en door aanhoudende ruzies waarin gedreigd werd met de

vernietiging van de volledige administratie die de commercieÈle exploitatie

van het domein onmogelijk zou maken. Op verzoek van een schuldeiser met

pand op alle aandelen in de vennootschap stelde de Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Tongeren een voorlopige bewindvoerder aan

met het oog op de instandhouding van het commercieel geheel en vrijwaring

van verdere ondergang in afwachting van de overname van de aandelen door

eÂeÂn van de kandidaat-kopers(774). De aanstelling draagt in deze omstandig-

heden de goedkeuring van de rechtsleer weg omdat (i) kennelijk wanbeheer

voorhanden was, (ii) de belangen van de optredende schuldeiser en de

vennootschap samenvielen in het licht van de gevorderde maatregel en

(iii) de schuldeiser geen andere nuttige en minder verstrekkende middelen

kan aanwenden voor de bescherming van zijn belangen(775).

(772) Ph. Colle, ,,De voorlopige bewindvoerder en onderneming in moeilijkheden'', in

Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Kalmthout, Biblo, 1994, p 211-228; E.

Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997,

p. 216-218, nr. 71-82; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996,

p. 180-182, nr. 320-321.

(773) Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996 (308) 313, noot Ph.

Lambrecht; T.R.V. 1996, 205, noot M. Wyckaert.

(774) Kort Ged. Kh. Tongeren 7 februari 1994, T.R.V. 1995, 513, noot I. Peeters.

(775) Ph. Colle, ,,De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden: recente

ontwikkelingen'', in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Vlaams Pleitgenoot-

schap (ed.), Kalmthout, Biblo, 1994, 221; I. Peeters, ,,Pandverzilvering, aandelen in een

B.V.B.A., publieke fondsen, procedure, positie van de pandhoudende schuldeiser'', noot onder

Kort Ged. Kh. Tongeren 7 februari 1994, T.R.V. 1995, (p. 515) p. 519, nr. 5, b.
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245. Er valt daarentegen ook rechtspraak te signaleren die overgaat tot de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder louter op basis van financieÈle

moeilijkheden zonder dat deze gepaard gaan met niet functionerende orga-

nen of wanbeheer. Alzo geschiedde in de zaak-Tonton Tapis. Hoewel de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik in zijn beschikking van

16 augustus 1991 eerst stelt dat de tussenkomst van een voorlopige bewind-

voerder een uitzonderlijke maatregel moet blijven die niet alleen gerecht-

vaardigd is ,,en cas de conflits opposant les organes d'une socieÂteÂ, mais aussi

lorsqu'un peÂril grave menace les inteÂreÃts des associeÂs, des creÂanciers, voire

la poursuite des activiteÂs de la personne morale'', gaat hij verder in zijn

overwegingen wel erg ver door te stellen dat de aanstelling moet dienen ,,afin

de conserver la seÂreÂniteÂ indispensable pour prendre les mesures neÂceÂssaires

afin d'apporter de l'exteÂrieur l'aide et la science''. Als men dan verder in de

opdracht van de voorlopige bewindvoerder leest dat deze naast het waar-

nemen van het (algemene) bestuur en de voorzetting van de activiteiten, zich

ook zou ontfermen over de onderhandelingen met potentieÈle overnemers en

de beslissingen inzake de realisatie van de activa(776), dan is een omschrij-

ving als ,,pre-curator'' niet veraf. Dezelfde Voorzitter stelde sinds zijn

beschikking in Tonton Tapis nog herhaaldelijk voorlopige bewindvoerders

aan in andere vennootschappen in ademnood op basis van haast identieke

overwegingen en kende hen gelijkaardige verregaande bevoegdheden

toe(777).

246. Vandaag is de toenmalige kritiek op deze rechtspraak(778) nog meer

op zijn plaats. Het Belgisch recht kent immers sinds de nieuwe Wet op het

Gerechtelijk Akkoord van 17 juli 1997(779) de rechtsfiguur van de com-

missaris inzake opschorting die de onderneming in tijdelijke moeilijkheden

(776) Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 16 augustus 1991, Rev.prat.soc. 1992, 135; T.R.V.

1992, 38, noot B. Tilleman.

(777) Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 11 januari 1993, T.R.V. 1993, 178; Kort Ged. Kh. Luik

(eenz. verz.) 24 december 1991, Rev.prat.soc. 1992, 139: in beide beschikkingen krijgt de

voorlopige bewindvoerder o.m. de bevoegdheid alle maatregelen te treffen ,,permettant la

restructuration, la reprise de la socieÂteÂ''. Vgl. Kort Ged. Kh. Luik 1 februari 1996, T.B.H.

1997, 189 met kritiek D. Van Gerven en M. Wyckaert ,,Kroniek vennootschapsrecht 1996-

1997'', T.R.V. 1997, p. 369, nr. 55; Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 26 juni 1995, T.B.H. 1997,

259. Anders Kort Ged. Rb. Brussel, 9 januari 1997,DAOR 1997, nr. 41, 81; T.R.V. 1997, p. 591,

nr. 1.1.7, noot.

(778) Zie b.v. B. Tilleman, ,,De voorlopige bewindvoerder als precurator?'', noot onder Kort

Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 16 augustus 1991, T.R.V., 1992, p. 44, nr. 11; H. Braeckmans en P.

Ernst, ,,Conflicten in vennootschappen'', in Cyclus Willy Delva 1994-95, Handels-, econo-

misch en financieel recht, H. Braeckmans, M. Storme en E. Wymeersch (eds.), Gent, Mys &

Breesch, 1995, (p. 91) p. 115, nr. 27.

(779) B.S. 28 oktober 1997.
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bijstaat(780). Krachtens deze wet wordt de taak van de commissaris inzake

opschorting in beginsel beperkt tot loutere bijstand bij het bestuur (art. 19

Wet op het Gerechtelijk Akkoord). Slechts uitzonderlijk kan hij worden

gemachtigd de overdracht van de onderneming of een gedeelte ervan te

verwezenlijken in overleg met de bestuursorganen en onder toezicht van de

rechtbank (art. 41 Wet op het Gerechtelijk Akkoord). Het komt ons voor dat

de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder op verzoek van een aan-

deelhouder of het bestuur nooit als alternatief kan gebruikt worden voor de

aanstelling van een commissaris inzake opschorting. Beide gerechtelijke

mandatarissen hebben hun eigen bestaansredenen en kunnen enkel aange-

wend worden in het juridisch kader dat daarbij hoort. Zoals gezegd is er in

het kader dat hoort bij de voorlopige bewindvoerder weinig of geen ruimte

voor taken die gelijklopen met of verdergaan dan deze die toekomen aan de

commissaris inzake opschorting. Zoniet dan zou de aanstelling van een

voorlopige bewindvoerder een handige omzeiling zijn van de omslachtigere

akkoordprocedure en de ermee gepaard gaande aanduiding van een com-

missaris inzake opschorting, wat bezwaarlijk de bedoeling kan zijn. Dit

doet uiteraard geen afbreuk aan de rechtspraak die een voorlopige be-

windvoerder plaatst in de context van een onderneming in moeilijkheden

waar de vennootschapsorganen niet functioneren teneinde hem daar een

tijdelijke en beperkte opdracht te laten uitvoeren(781) en dit ongeacht van

wie het verzoek uitgaat: bestuurder, aandeelhouder of schuldeiser (zie hierna

nr. 248). Als algemene regel dient voor ogen te worden gehouden dat het

bestuur van een onderneming in moeilijkheden in tijden van hoge nood het

bestuur en de ermee gepaard gaande aansprakelijkheid niet zomaar kan

afwentelen door op eigen initiatief een voorlopige bewindvoerder te laten

aanstellen(782).

Ook de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder overeenkomstig art. 8

Nieuwe Faill.W. beantwoordt aan een eigen ratio legis (zie hoger nr. 239).

247. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. BEDREIGING VENNOOTSCHAPSBELANG Ð

Uit de analyse van voormelde rechtspraak kan eÂeÂn gemeenschappelijke

noemer worden afgeleid. De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder

vindt zijn uiteindelijke rechtvaardiging altijd in de vrijwaring van het ,,ven-

nootschapsbelang''.

(780) E. Ballon, J. De Leenheer, M. Denef en M.D. Desimpelaere, De nieuwe wet op het

gerechtelijk akkoord, Diegem, Ced.Samsom, 1998, 99-118; H. Braeckmans, ,,De commissaris

inzake opschorting in het raam van het gerechtelijk akkoord en de nieuwe taken van de

commissaris-revisor en van de bestuurders'', in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het

nieuwe recht, H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch (eds.), Antwerpen, Kluwer, 1998,

269-295; Ph. GeÂrard, J. Windey en M. GreÂgoire, Le concordat judiciaire et la faillite, Brussel,

Larcier, 1998, 85-93.

(781) Zie b.v. Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 9 september 1993, Rev.prat.soc. 1994, 188.

(782) Vgl. Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 11 januari 1993, T.R.V. 1993, 180.
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Uit de rechtspraak aangaande wanbeheer en onderneming in moeilijkheden

volgt dit meestal onrechtstreeks. Daarnaast is er echter ook rechtspraak die

de bescherming van heÂt vennootschapsbelang als dusdanig hanteert als

rechtvaardigingsgrond voor de aanstelling van een voorlopige bewindvoer-

der. Zo bevestigde het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 25 juni

1995 de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder door de eerste rechter

op basis van een geheel van onregelmatigheden, begaan door de twee

dagelijks bestuurders, in het kader van de bescherming waar ,,la socieÂteÂ,

ses actionnaires, ses travailleurs et ses creÂanciers'' volgens het Hof recht op

hadden. In casu hadden de dagelijks bestuurders van de N.V. Leonidas o.m.

aangestuurd op de overname van een veel te duur aandelenpakket in een

andere vennootschap en een verdrievoudiging van hun bezoldiging bekomen

op vijf jaar tijd(783). Een minderheidsaandeelhouder die bovenop deze

vaststellingen geconfronteerd werd met een dividenduitkeringsstop niette-

genstaande een gunstige cash-flow, kreeg zowel de rechter in eerste aanleg

als de appelrechter zover dat zij op basis van ,,les craintes de l'actionnaire

minoritaire de voir la socieÂteÂ Leonidas videÂe de sa substance'' overgingen

tot een ,,analyse prima facie d'une politique globale de la gestion de

l'entreprise''(784). Terecht plaatst BYTTEBIER enige kritische bedenkingen

bij zulk ruim gedefinieerd vennootschapsbelang als rechtvaardigingsgrond

voor de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, niet in het minst

omdat de Voorzitter zich daarmee een quasi-soevereine appreciatiemacht

toeeÈigent en de conflictbeslechtingsmodellen die de Vennootschapswet zelf

vermeldt, daarmee buiten spel zet(785).

Een geval van bescherming van het vennootschapsbelang in zijn algemeen-

heid dat daarentegen onze goedkeuring kan wegdragen, betreft de aanstelling

van een voorlopige bewindvoerder in het kader van een procedure van beslag

op aandelen tussen scheidende echtgenoten. Omdat de aandeelhouder van

een B.V.B.A. met medewerking van de enige andere aandeelhouder, tevens

zaakvoerder, zijn aandelen aan het beslag op bedrieglijke wijze tracht te

onttrekken, stelt de Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

een ,,voorlopig bestuurder'' aan naast de zaakvoerder. Hij krijgt o.m. op-

dracht om de samenstelling van het actief van de B.V.B.A. te controleren,

inlichtingen te verzamelen omtrent de waarde van de aandelen en de moge-

lijkheden van overdracht ervan na te gaan en het bestuur te controleren, maar

krijgt verbod zich actief in te laten met het commercieel bestuur(786). Deze

beslissing is gerechtvaardigd in het licht van de vrijwaring van de belangen

(783) Zie voor enige kanttekeningen: D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennoot-

schapsrecht 1996-1997'', T.R.V. 1997, p. 369, nr. 55.

(784) Brussel 26 juni 1995, A.J.T. 1995-96, (340) 344-345, noot K. Byttebier.

(785) K. Byttebier, ,,Omtrent de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder ter voorko-

ming van de schending van de belangen van een minderheidsaandeelhouder in een vennoot-

schap'', noot onder Brussel 26 juni 1995, A.J.T. 1995-96, (345), 347.

(786) Kort Ged. Kh. Brussel 14 mei 1991, Rev.not.B. 1991, 607; T.R.V. 1992, 45, noot I.

Peeters.
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van de vennootschap. Uit de feiten blijkt immers dat de zaakvoerder de

zuiver persoonlijke belangen van eÂeÂn van de aandeelhouders liet primeren op

die van de vennootschap. Bijgevolg is de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder met voormelde opdracht de enige afdoende maatregel ter

vrijwaring van het vennootschapsbelang(787).

248. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. VORDERINGSGERECHTIGDEN Ð Elke be-

langhebbende in de zin van art. 17 Ger.W. kan een vordering instellen tot

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder. Over het algemeen bestaat er

weinig discussie over het feit dat vennootschapsorganen, individuele be-

stuurders, individuele aandeelhouders en commissaris-revisor belangheb-

benden kunnen zijn(788). Het begrip aandeelhouders wordt ruim ingevuld.

In de hoger (nr. 240) reeds vermelde beschikking van de Voorzitter van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van 14 maart 1995 werd het

belang aanvaard van een persoon die een optie heeft gelicht op alle aandelen

van een klinisch-biologisch laboratorium, maar een geschil heeft met de

huidige aandeelhouder over de concrete overdracht van de aandelen(789).

Meer omstreden daarentegen, zowel in rechtsleer als in rechtspraak, is de

vraag of schuldeisers van de vennootschap ook een voldoende belang (in de

zin van art. 17 Ger.W.) kunnen hebben om de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder te vorderen. TILLEMAN stelt dat dergelijke vordering slechts

ontvankelijk zal zijn ingeval van afwezigheid van of een gebrek in de

werking van de vennootschapsorganen(790). COLLE oordeelt dat de rechter

moet kunnen ingaan op de vordering van derde-schuldeisers tot aanstelling

van een voorlopige bewindvoerder indien, ,,primo, kennelijk wanbeheer

voorhanden ligt, secundo, de belangen van de optredende schuldeiser en

de vennootschap samenvallen in het licht van de gevorderde maatregel en,

tertio, de schuldeiser geen andere nuttige en minder verstrekkende middelen

kan aanwenden ter bescherming van zijn belangen''(791). Met zijn pragma-

tische stelling dat het belang van de derde (inclusief de schuldeiser) ,,onder-

geschikt is aan het bewijs dat de belangen van de vennootschap bedreigd

(787) I. Peeters, ,,Beslag op nominatieve aandelen die men bedrieglijk tracht te vervreemden

aanstelling van een voorlopig bestuurder naast de zaakvoerder in functie'', noot onder Kort.

Ged. Kh. Brussel 14 mei 1991, T.R.V. 1992, 47-48.

(788) Zie de rechtspraak aangehaald in E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration

provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997, p. 226-227, nr. 114-124 en B. Tilleman,

Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 184-186, nr. 324-329.

(789) Voorz. Rb. Charleroi 14 maart 1995, T.B.H. 1997, 254.

(790) B. Tilleman, ,,De voorlopige bewindvoerder als precurator?'', noot onder Kort Ged. Kh.

Luik, 16 augustus 1991, T.R.V. 1992, p. 41, nr. 6; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen,

Kalmthout, Biblo, 1996, p. 186-187, nr. 331.

(791) Ph. Colle, ,,De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden: recente

ontwikkelingen'', in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Vlaams Pleitgenoot-

schap (ed.), Kalmthout, Biblo, 1994, 221.

293



worden'', reduceert BUYLE de discussie tot zijn ware proportie(792). Zoals

hiervoor reeds aangehaald is het uiteindelijk dit vennootschapsbelang dat als

eerste moet gediend zijn met de aanstelling van een voorlopige bewindvoer-

der. In de rechtspraak(793) omtrent deze categorie van vorderingsgerech-

tigden werden o.m. de werknemers van de vennootschap(794) en een pand-

houdend schuldeiser(795) reeds geacht over een voldoende belang te be-

schikken. Een schuldeiser die ook bestuurder was van de vennootschap heeft

daarentegen geen recht om een voorlopige bewindvoerder over die vennoot-

schap te zien aanstellen in het kader van een betwisting van zijn ontslag. Hij

heeft ogenschijnlijk enkel recht op schadevergoeding in geld. Omdat de

rechter in kort geding de redelijkheid van het ontslag niet kan beoordelen, is

de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder in afwachting dat de ont-

slagen bestuurder zijn mandaat opnieuw kan opnemen, dan ook niet gewet-

tigd(796).

Nog zeldzamer is de rechtspraak die het belang erkent van andere derden,

b.v. de schuldeisers van een vennoot, bij de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder. Grootste kanshebber in deze categorie is de echtgenote van

een zaakvoerder-vennoot(797).

249. RECHTSMIDDELEN TEGEN AANSTELLING VOORLOPIGE BEWINDVOERDER Ð

In een arrest van 14 juli 1995 van het Hof van Beroep te Brussel was een

vraag aan de orde die in het verlengde ligt van de vraag naar de vorderings-

gerechtigden. Op verzoek van de curator van een aandeelhouder van een

N.V. werd in deze laatste door de eerste rechter een voorlopige bewindvoer-

der aangesteld ter vervanging van de voltallige raad van bestuur, hoofd-

zakelijk ter vrijwaring en beveiliging van het actief van deze

vennootschap. De afgevaardigd bestuurder geeft echter opdracht aan de

advocaat die de vennootschap in eerste aanleg vertegenwoordigde, om hoger

beroep in te stellen. De tegenpartij brengt daar tegenin dat het hoger beroep

onontvankelijk was omdat het bestuur inmiddels werd vervangen door een

voorlopige bewindvoerder die als enige de vennootschap terzake zou kunnen

vertegenwoordigen. Het Hof van Beroep oordeelt echter dat het orgaan,

(792) J.P. Buyle, ,, De voorlopige bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V.

1996, p. 7, nr. 11.

(793) Voor voorbeelden uit onuitgegeven rechtspraak raadpleeg: J.P. Buyle, ,, De voorlopige

bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V. 1996, p.7-8, nr. 11; E. Pottier en

M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997, p. 228-229,

nr. 129-135.

(794) Kort Ged. Kh. Brugge 24 maart 1997, V&F 1997, 184; Kort Ged. Kh. Namen 2 juni

1993, J.T. 1993, 463, bevestigd op derdenverzet door Kort Ged. Kh. Namen 16 juni 1993,

J.L.M.B. 1993, 949; T.R.V. 1993, 556.

(795) Kort Ged. Kh. Tongeren (eenz. verz.) 7 februari 1994, T.R.V. 1995, 513, noot I. Peeters.

(796) Kort Ged. Rb. Brussel 9 januari 1997, DAOR 1997, nr. 41, p. 81; T.R.V. 1997, 587-594,

noot.

(797) Kort Ged. Kh. Nijvel 14 januari 1993, onuitg., aangehaald in J.P. Buyle, ,, De voorlopige

bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V. 1996, p. 8, voetnoot 22; Kort Ged.

Kh. Brussel 14 mei 1991, Rev.not.B. 1991, 607; T.R.V. 1992, 45, noot I. Peeters.
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bevoegd voor de vertegenwoordiging van de N.V. ten tijde van het instellen

en behandelen van de oorspronkelijke vordering, te weten de afgevaardigd

bestuurder, ook bevoegd is om vervolgens het hoger beroep in te stellen

namens de vennootschap en daartoe een advocaat kan gelasten zonder

machtiging van de inmiddels aangestelde voorlopige bewindvoerder(798).

250. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. (BEPERKTE) OPDRACHT Ð Net zoals er

geen alomvattende opsomming mogelijk is van alle denkbare situaties waar-

in de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder baat kan brengen, is het

schier onbegonnen werk om te pogen een opsomming te geven van de

opdrachten die hem kunnen worden toegekend. Afhankelijk van de omstan-

digheden varieert zijn taakomschrijving van zeer punctueel en beperkt, tot

erg ruim, bijna onbeperkt(799). In het licht van het uitzonderlijk karakter van

de aanstelling wordt als algemene regel aangeraden de opdracht van een

voorlopige bewindvoerder zowel wat de duur als wat de inhoud betreft, zo

beperkt mogelijk te houden(800). ,,Zo niet, dan zou de rechter op definitieve

wijze het bestuur van de vennootschap regelen''(801). Bovendien zou bij

gebrek aan beperking van de opdracht, zowel in tijd als in omvang, het

voorlopig karakter van de maatregel in het gedrang komen en daardoor

botsen met de essentieÈle voorwaarden van de tussenkomst van de rechter

in kort geding.

Een greep uit de rechtspraak leert ons dat niet elke Voorzitter deze basisregel

even strikt interpreteert. Acht de ene rechter een beperking in de tijd over-

bodig(802), een andere zal daarentegen zelfs het uur bepalen waarop de

opdracht eindigt(803). Somt de ene rechter heel punctueel de daden op die de

voorlopige bewindvoerder mag stellen, een andere draait er zijn hand niet

voor om om wel erg ruime bevoegdheden, zoals een kapitaalverhoging door

(798) Brussel 14 juli 1995, T.R.V. 1997, 582, noot. Vgl. E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'ad-

ministration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997, p. 225, nr. 109-112 die van

oordeel zijn dat het normaal bevoegde orgaan het rechtsmiddel kan instellen, maar dan niet

handelend namens de vennootschap, doch wel handelend in eigen naam. Deze visie is

procesrechtelijk echter niet meteen te kaderen. Vgl. D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek

vennootschapsrecht 1997-1998'', T.R.V. 1998, p. 409, nr. 58.

(799) J.P. Buyle, ,,De voorlopige bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V.

1996, p. 9-12, nr. 18-24; E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et

perspectives'', T.B.H. 1997, p. 231-234, nr. 149-162; B. Tilleman, Bestuur van vennootschap-

pen, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 190-193, nr. 339-345.

(800) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1044, nr. 123.

(801) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1996-1997'', T.R.V.

1997, p. 371, nr. 57.

(802) Kort Ged. Rb. Charleroi 14 maart 1995, T.B.H. 1997, 254.

(803) Kort Ged. Kh. Brussel 10 juni 1993, T.R.V. 1995, 207, noot D. Van Gerven, nl.

30 november 1991 om middernacht. Vgl. Brussel 26 juni 1995, A.J.T. 1995-96, (340), 344,

noot K. Byttebier: het Hof van Beroep legt i.t.t. de eerste rechter een beperking in de tijd op;

Kort Ged. Kh. Gent 3 mei 1995, T.B.H. 1997, 257 laat de opdracht eindigen op het moment

,,dat de aandelen terug zijn opgedoken''.
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middel van toegestaan kapitaal(804) of een herstructurering(805), toe te

staan. Ook de aangifte van het faillissement is een omstreden punt in recht-

spraak(806) en rechtsleer(807).

251. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER. ERELOON EN KOSTEN Ð Bij gebrek aan

reglementering terzake is het ook variatie troef wat het ereloon en de kosten

(b.v. de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering) van de voorlopige

bewindvoerder betreft(808).

De vraag wie de voorschotten moet betalen, wordt niet altijd voorgelegd aan

de voorzitters. In zulk geval neemt men aan dat de vergoeding ten laste valt

van de vennootschap(809). Wordt de kwestie toch voorgelegd aan de voor-

zitters, dan kunnen zij deze bedragen nog steeds ten laste leggen van de

vennootschap waarin de bewindvoerder wordt aangesteld(810), maar daar-

naast ook opteren voor een vergoeding door de partij die de oorzaak was van

het geschil, door de eisende partij(811) of kiezen om ze fifty-fifty te laten

(804) Kort Ged. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996, 308, met kritische noot Ph.

Lambrecht; T.R.V. 1996, 205, met kritische noot M. Wyckaert (p. 212-213, nr. 8-9). Vgl. H.v.J.

12 maart 1996, nr. C-441/93, T.R.V. 1996, 170, noot M.W.

(805) Kort Ged. Kh. Doornik 1 april 1994, T.R.V. 1994, 355, noot B. Tilleman; Kort Ged. Kh.

Luik (eenz. verz.) 11 januari 1993, T.R.V. 1993, 178; Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.)

24 december 1991, Rev.prat.soc. 1992, 139; Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 16 augustus

1991, Rev.prat.soc. 1992, 135; T.R.V. 1992, 38, noot B. Tilleman.

(806) Luik 9 maart 1995, J.L.M.B. 1995, (1610) 1612: ,,Que l'administrateur provisoire, au

contraire d'un liquidateur, n'avait pas pouvoir de faire aveu de faillite''; Kort Ged. Kh.

Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996 308, noot Ph. Lambrecht; T.R.V. 1996, 205, noot

M. Wyckaert: ,,ConfeÂrons aÁ l'administrateur provisoire (...) s'il l'eÂchet, faire l'aveu de la

faillite''.

(807) Tegenstanders: E. Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et

perspectives'', T.B.H. 1997, p. 236-237, nr. 170-175; M. Wyckaert, ,,Waar ligt de redelijke

grens aan de bevoegdheden van een voorlopige bewindvoerder?'', noot onder Kort Ged. Kh.

Charleroi 1 maart 1996, T.R.V. 1996, (p. 209) p. 212, nr. 5. Voorstanders: J.P. Buyle, ,, De

voorlopige bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V. 1996, p. 9, nr. 18; I.

Verougstraete, ,,Le reÂfeÂreÂ commercial: le retour aux sources'', aangehaald in M. Wcykaert,

,,Waar ligt de redelijke grens aan de bevoegdheden van een voorlopige bewindvoerder?'', noot

onder Kort Ged. Kh. Charleroi 1 maart 1996, T.R.V. 1996, p. 212, voetnoot 13. Vgl. Ph. Colle,

,,De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden: recente ontwikkelingen'',

in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Vlaams Pleitgenootschap (ed.), Kalmt-

hout, Biblo, 1994, p. 218, nr. 8.

(808) Voor een overzicht met voorbeelden uit onuitgegeven rechtspraak: J.P. Buyle, ,,De

voorlopige bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V. 1996, p. 12, nr. 25; E.

Pottier en M. De Roeck, ,,L'administration provisoire: bilan et perspectives'', T.B.H. 1997,

p. 239, nr. 180-187.

(809) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1998-1999'', T.R.V.

1999, p. 399, nr. 52.

(810) Kort Ged. Kh. Gent 3 mei 1995, T.B.H. 1997, 257; Kort Ged. Charleroi 14 maart 1995,

T.B.H. 1997, 254; Kort. Ged. Kh. Namen 2 juni 1993, J.T. 1993, 463.

(811) Brussel 28 april 1993, J.T. 1993, 650; Kort Ged. Kh. Doornik 1 april 1994, T.R.V. 1994,

355, noot B. Tilleman.
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dragen door eiser en verweerder(812). Geregeld worden de kosten voorbe-

houden(813), met alle risico's vandien ingeval van faillissement van de

vennootschap(814). Om zulk risico te vermijden staan sommige rechters

toe dat de voorlopige bewindvoerder zichzelf betaalt door voorafnames op de

activa van de vennootschap. Zo werd de voorlopige bewindvoerder door de

(waarnemend) Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge in

zijn beschikking van 15 juli 1993 gemachtigd ,,wekelijks maximum twintig-

duizend frank voorschot op zijn ereloon en kostenstaat op te nemen uit de

activa van de vennootschap''(815). De Rechtbank van Koophandel te Luik

aanvaardde bovendien het bevoorrecht karakter van het bij beschikking

begrote ereloon van de voorlopige bewindvoerder na faillissement op grond

van artt. 17 en 19, 1
o
Hyp.W. (voorrecht gerechtskosten)(816).

252. VOORLOPIGE BEWINDVOERDER OF ANDERE MAATREGELEN? Ð Het werd

hoger reeds als algemene regel meegegeven: de aanstelling van een voor-

lopige bewindvoerder is enkel gerechtvaardigd indien er geen minder in-

grijpende maatregelen baat kunnen brengen(817).

253. Enkele voorbeelden uit de rechtspraak illustreren hoe bepaalde rechters

deze afweging consequent maken en op zoek gaan naar alternatieven voor de

gevorderde aanstelling van een voorlopige bewindvoerder.

In het kader van vermoedelijk wanbeheer betreft het meestal de aanstelling

van een expert of gerechtsdeskundige, die hetzij in de plaats van, hetzij

voorafgaand aan de voorlopige bewindvoerder, wordt aangesteld om een

staat op te maken van de mogelijke problemen of om inzicht te verwerven in

de werking van de vennootschap(818). Een sekwester is dan weer meer

(812) Luik 30 mei 1995, Rev.prat.soc. 1995, 213; Luik 9 mei 1995, J.L.M.B. 1997, 631; J.T.

1996, 51.

(813) Brussel 25 juni 1995, A.J.T. 1995-96, 340, noot K. Byttebier; Kort Ged. Kh. Brussel

14 mei 1991, Rev.not.B. 1991, 607; T.R.V. 1992, 45.

(814) J.P. Buyle, ,, De voorlopige bewindvoerder: enkele opmerkingen uit de praktijk'', T.R.V.

1996, p. 12, nr. 25.

(815) Kort Ged. Kh. Brugge 15 juli 1993, T.R.V. 1995, (123) 127, noot.

(816) Kh. Luik 27 februari 1995, J.L.M.B. 1996, 247.

(817) Zie b.v. Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 402. Anders Kort Ged. Kh. Brugge

15 juli 1993, T.R.V. 1995, 126: ,,De rechter in kort geding dient zich niet strikt te beperken tot de

minst ingrijpende maatregel maar moet de opportuniteit van de gevorderde maatregelen afwegen''.

(818) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 402 (aanstelling expert voor onderzoek naar

mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding, tenlasteleggingen priveÂ-uitgaven, dubieuze

cheques); Brussel 28 april 1993, J.T. 1993, 650 (reductie van taken van voorlopige bewindvoer-

der naar taken van expert voor onderzoek en ordening boekhouding); Kort Ged. Antwerpen

14 mei 1997, V&F 1997, 52 (aanstelling gerechtsdeskundige om regelmatigheid boekhouding na

te gaan); Kort Ged. Rb. Brussel, 9 januari 1997,DAOR 1997, nr. 41, p. 81; T.R.V. 1997, 587-594,

noot (gerechtelijke deskundige voor inventarisatie); Kort Ged. Kh. Hasselt 8 april 1994, T.B.H.

1997, 251 (aanstelling deskundige die objectieve informatie moet verschaffen met het oog op het

verzoenen van partijen); Luik 30 juni 1993, J.L.M.B. 1993, 960, noot Cl. Parmentier; J.T. 1993,

739; T.R.V. 1993, 549 (n.a.v. een sociaal conflict aanstelling van een expert, te weten een met de

onderneming vertrouwde bedrijfsrevisor, om de boekhouding en het verloop van de financieÈle

geldstromen naar het buitenlands moederbedrijf na te gaan).
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aangewezen ingeval van vrees voor het wegmaken van activa(819). Ook de

aanduiding van een deskundige met als taak een verzoeningsopdracht tussen

twistende partijen en een inventarisatieopdracht werd reeds meer aangewe-

zen bevonden dan de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder(820) en

in het hoger (nr. 232) reeds besproken Luikse beroepsarrest van 24 december

1993 stelt het Hof onomwonden dat een schuldeiser zijn toevlucht moet

zoeken tot een bewarend beslag veeleer dan tot de aanstelling van een

voorlopige bewindvoerder(821).

De rechter kan uiteraard niet ambtshalve overgaan tot het opleggen van een

maatregel die minder ingrijpend is dan de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder. In zaken waar deze laatste maatregel in hoofdorde wordt

gevorderd, zal hij dit slechts kunnen indien de alternatieve maatregel in

ondergeschikte orde wordt gevorderd. Dit wordt geõÈllustreerd in een arrest

van 14 juli 1995 van het Hof van Beroep te Brussel. In eerste aanleg werd een

voorlopige bewindvoerder aangesteld om te verhinderen dat activa uit het

patrimonium van de onder bewind geplaatste vennootschap zouden verdwij-

nen. Nadat het Hof van Beroep eerst stelt dat hetzelfde resultaat ook kon

bereikt worden met een minder vergaande maatregel, o.a. de aanstelling van

een gerechtelijk sekwester over deze goederen, moet het zich vervolgens

onthouden van dergelijke maatregel omdat de betrokken partij ze enkel

,,heeft gevorderd in ondergeschikte orde voor de eerste rechter, maar deze

vordering niet voor het Hof herneemt''(822).

254. In uitzonderlijke gevallen wordt de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder gecombineerd met een andere maatregel. In de zaak-Tandy

bijvoorbeeld werd eÂeÂn en dezelfde persoon aangeduid als voorlopige be-

windvoerder-sekwester(823) (zie hoger nr. 241).

255. ANDERE MAATREGELEN IN KORT GEDING. BESTUURDER AD HOC, MANDATA-

RIS AD HOC, SEKWESTER, EXPERT-BEWAARNEMER Ð Naast de voormelde recht-

spraak die de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder diende af te

wegen tegen minder ingrijpende maatregelen, is er ook rechtspraak die deze

afweging niet moest maken omdat de eiser enkel eÂeÂn van deze laatste

maatregelen vorderde(824).

(819) Brussel 14 juli 1995, T.R.V. 1997, 582. Vgl. art. 8 Nieuwe Faill.W., hoger nr. 239.

(820) Kort Ged. Rb. Brussel 9 januari 1997, DAOR 1997, nr. 41, p. 81; T.R.V. 1997, 587-594,

noot.

(821) Luik 24 december 1993, Rev.prat.soc. 1994, (167) 168-169.

(822) Hof van Beroep Brussel 14 juli 1995, T.R.V. 1997, 584.

(823) Kort Ged. Kh. Namen (eenz. verz.) 2 juni 1993, J.T. 1993, 463, bevestigd op derden-

verzet door Kort Ged. Kh. Namen 16 juni 1993, J.L.M.B. 1993, 949; T.R.V. 1993, 556.

(824) Zie ook Overzicht T.P.R. 1993, p. 1047-1049, nr. 129-130; Overzicht T.P.R. 1986,

p. 1016-1017, nr. 185.
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256. N.a.v. een geschil over een kapitaalverhoging door de raad van bestuur

middels het toegestaan kapitaal met uitsluiting van voorkeurrecht, verzoekt

een aandeelhouder die voÂoÂr de betwiste kapitaalverhoging de meerderheid en

erna nog steeds meer dan een vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigt, de raad van bestuur om een buitengewone algemene

vergadering bijeen te roepen (art. 532 W.Venn.; art. 73, tweede lid,

Venn.W.) met als belangrijkste agendapunt de afzetting en benoeming van

de bestuurders. De bestuurders verzuimen echter de strafrechtelijk gesancti-

oneerde bijeenroeping binnen de drie weken na het hun gedane verzoek uit te

voeren (art. 647, 1
o
W.Venn.; art. 201, 5

o
Venn.W.). Omdat er inmiddels ten

gronde een procedure met betrekking tot de betwiste kapitaalverhoging was

aanhangig gemaakt, besluiten de bestuurders met name de datum van de

buitengewone algemene vergadering pas vast te stellen binnen de drie weken

na de uitspraak van een definitief vonnis in die procedure ten gronde. Het

Hof van Beroep te Brussel oordeelt in zijn arrest van 18 juni 1996 dat de raad

van bestuur daarmee een onbepaalde en onbepaalbare datum vastlegt voor

het houden van de algemene vergadering en bijgevolg de normale werking

van die algemene vergadering onmogelijk maakt. Zodoende acht het Hof het

gepast ,,een mandataris ad hoc aan te stellen met een beperkte opdracht, nl.

die handelingen te stellen welke de raad van bestuur weigert te stellen,

zodanig dat de algemene vergadering kan bijeengeroepen worden en ge-

houden worden zonder verder obstructie''(825).

Zoals hoger reeds vermeld ging het Hof van Beroep te Bergen in zijn arrest

van 12 maart 1996 in het kader van de belangenconflicten op het niveau van

de raad van bestuur over tot de aanstelling van een mandataris ad hocmet de

welomschreven taak de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van

een vordering tot ontbinding (zie hoger nr. 210)(826).

257. De aanstelling van een sekwester of expert-bewaarnemer(827) vindt

meestal plaats in het kader van geschillen tussen aandeelhouders of met

betrekking tot aandelen, inclusief het beslag op aandelen.

In de mate dat een expert-bewaarnemer bij zulke geschillen naast een

controlerende en rapporterende taak (meestal met het oog op de waardering

van de aandelen), ook een vetorecht krijgt voor bepaalde rechtshandelingen,

heeft zulke aanstelling uiteraard ook een impact op het bestuur van de

vennootschap(828).

(825) Brussel 18 juni 1996, T.R.V. 1996, (494) 498.

(826) Bergen 12 maart 1996, Rev.prat.soc. 1996, 300, noot Ph. Lambrecht.

(827) In het algemeen zie daarover Braeckmans en Ernst, ,,Conflicten in vennootschappen'',

in Cyclus Willy Delva 1994-95, Handels- economisch en financieel recht, H. Braeckmans, M.

Storme en E. Wymeersch (eds.), Gent, Mys & Breesch, 1995, (91) 98-103; B. Tilleman, ,,Het

gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen'', T.R.V. 1993, 503-523.

(828) Zie b.v. Kort Ged. Kh. Kortrijk 22 januari 1996, DAOR 1996, nr. 40, 91.
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258. De aanstelling van een gerechtelijk sekwester werd door het Hof van

Beroep te Brussel bevolen in een geschil tussen een manager, benoemd als

bestuurder en afgevaardigd-bestuurder in twee vennootschappen uit dezelfde

groep(829). Nadat de betrokken manager wegens dringende reden werd

ontslagen en door de algemene vergadering werd afgezet als bestuurder,

wordt hij gedagvaard op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Omdat hij

vreest dat de betrokken vennootschappen zich in afwachting van de bodem-

procedure zouden kunnen ontdoen van bepaalde voor zijn verdediging

relevante documenten, vordert hij op eenzijdig verzoekschrift de aanstelling

van een gerechtelijk sekwester over deze documenten. In eerste aanleg vangt

hij bot, maar in beroep haalt hij, grotendeels althans, zijn gelijk. Het Hof van

Beroep motiveert de aanstelling van een sekwester uitvoerig op basis van de

overweging dat de rechter deze maatregel kan bevelen telkens het nood-

zakelijk blijkt een in betwisting zijnde zaak aan de partijen te onttrekken.

Zulke noodzaak doet zich voor wanneer, zoals in casu, bepaalde bewijs-

stukken dreigen verloren te gaan voor diegene die er zich zou kunnen op

beroepen om zich te verweren tegen aanspraken van de houder van de

stukken. Het Hof beperkt het mandaat van de gerechtelijke sekwester echter

tot bepaalde voldoende geõÈndividualiseerde en identificeerbare documenten.

Bovendien verbiedt het Hof de sekwester om aan de manager inzage te geven

van de onder sekwester geplaatste documenten. Dit laatste verbod dient

samen met de door het Hof aan de verzoeker opgelegde plicht om binnen

zeer korte termijn een procedure aanhangig te maken waarbij de genomen

maatregel het voorwerp uitmaakt van een tegensprekelijk debat, gelezen te

worden in het licht van de tegensprekelijkheid die ook bij deskundigenon-

derzoeken speelt(830).

Een andere toepassing van de rechtsfiguur van het sekwester los van enig

geschil op bestuursniveau betrof een zaak waarin het eigendomsrecht van

brandstofvoorraden en petroleumprodukten werd betwist. Bovendien werden

de kwestieuze olievoorraden geblokkeerd door de Belgische Staat wegens

het niet-betalen van douane- en accijnsrechten. Om nu te vermijden dat de

stockeringskosten te hoog zouden oplopen en de stocks aan waarde zouden

(829) Brussel 27 oktober 1994 (eenz. verz.), A.J.T. 1994-1995, 207, noot G.L. Ballon; T.R.V.

1995, 192, noot H. Van Gompel.

(830) H. Van Gompel, ,,De aanstelling bij eenzijdig verzoekschrift van een gerechtelijk

sekwester over vennootschapsdocumenten'', noot onder Brussel 27 oktober 1994 (eenz. verz.),

T.R.V. 1995, (p. 195) p. 196, nr. 5; B. Tilleman, ,,Het gerechtelijk sekwester in vennoot-

schapsgeschillen'', T.R.V. 1993, p. 520, nr. 28.
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inboeten, werd een gerechtelijk sekwester aangesteld om de ,,voorraden te

gelde te maken voor rekening van wie het behoort''(831).

259. De gerechtelijke sekwester dient zich in beginsel te beperken tot louter

bewarende maatregelen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan zijn

opdracht tevens beschikkingsdaden tot voorwerp hebben. De rechter dient in

zulk geval uitdrukkelijk de redenen te vermelden waaruit blijkt dat die

beschikkingsdaden dringend en onontbeerlijk zijn voor het goede beheer

van de te beschermen goederen en belangen(832).

AFDELING 3

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS

260. OVERZICHT Ð Art. 61 W.Venn. (art. 61 Venn.W.) bepaalt dat de leden

van de organen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid niet per-

soonlijk verbonden zijn door de verbintenissen van de vennootschap. Dit is

slechts een toepassing van de algemene regel uit het vertegenwoordigings-

recht dat een vertegenwoordiger die qualitate qua handelt, niet contractueel

aansprakelijk is voor de verbintenissen die aan de vertegenwoordigde wor-

den toegerekend, behoudens een andersluidende overeenkomst tussen be-

stuurders en derden (b.v. borgstelling).

Intern kunnen bestuurders of zaakvoerders door de vennootschap aansprake-

lijk worden gesteld voor bestuursfouten (zie verder nr. 262). Voor tekortko-

mingen die een overtreding vormen van de vennootschapswetgeving of de

statuten is er een bijzonder aansprakelijkheidsregime (zie verder nr. 264).

Deze interne aansprakelijkheid is in de regel contractueel. Omdat de analogie

met het lastgevingscontract vaak wordt gemaakt, wordt de aansprakelijk-

heidsvordering ook wel de actio mandati genoemd. De bestuurder kan in

zeldzame gevallen ook uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn t.a.v. de

vennootschap (zie verder nr. 262).

T.a.v. derden kunnen bestuurders of zaakvoerders extern aansprakelijk ge-

steld worden voor onrechtmatige daden die ze begaan, zelfs al doen ze dit

binnen hun formele bevoegdheidskring (zie verder nr. 268). De orgaan-

theorie zorgt dan wel voor een toerekening van deze daden aan de vennoot-

(831) Kort Ged. Kh. Brugge 29 april 1994, T.R.V. 1994, 353, noot B. Tilleman. Vgl. Luik

30 mei 1995, Rev.prat.soc. 1995, 213 waarin de beslissing van de eerste rechter tot aanstelling

van een sekwester op de machines van een N.V. op verzoek van de werknemers bedreigd door

een herstructurering, wordt herroepen door het Hof van Beroep precies omdat de werknemers

geen rechten kunnen laten gelden op deze machines en dus eÂeÂn van de basisvoorwaarden voor

het sekwester niet was voldaan. De aanstelling van een gerechtelijk mandataris die de

financieÈle toestand van de onderneming onderzoekt teneinde alle partijen te informeren over

de rentabiliteit en leefbaarheid van de onderneming wordt daarentegen door de beroepsrechter

bevestigd.

(832) Cass. 28 april 1994, Arr.Cass. 1994, (427) 433-434: een arrest dat de sekwester toestaat

een in kluizen bewaarde verzameling loden soldaatjes te verkopen ,,op grond alleen dat er

tussen partijen (..) over de verzameling loden soldaatjes een betwisting bestaat'' is niet

verantwoord naar recht.

301

/secure/DocumentView.aspx?id=rn60173&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67317&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67317&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn72722&amp;origin=TPR


schap, maar verleent geen immuniteit aan de bestuurders of zaakvoerders. Zij

kunnen wel een beroep doen op de leer van de quasi-immuniteit van de

uitvoeringsagent voor fouten bij de uitvoering van de overeenkomsten van de

vennootschap (zie verder nr. 270). Deze gemeenrechtelijke aansprakelijk-

heid kan zowel bestaan in een schending van de algemene zorgvuldigheids-

norm of de schending van een specifieke wettelijke of reglementaire regel. In

dat laatste geval zal het meestal gaan om een overtreding van de vennoot-

schapswetgeving of de statuten, waarvoor extern hetzelfde bijzondere aan-

sprakelijkheidsregime geldt als intern (zie verder nr. 264 en 269). Een

onrechtmatige daad van de vennootschap, ook als die bestaat in een overtre-

ding van een specifieke regel, impliceert niet noodzakelijk dat er ook een

onrechtmatige daad bestaat in hoofde van alle bestuurders of zaakvoerders

(zie verder nr. 286).

Het onderscheid tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

werpt ook een belangrijk licht op de Unac-rechtspraak van het Hof van

Cassatie over het vorderingsrecht van de curator die in de besproken periode

met twee arresten op punt werd gesteld (zie verder § 3). Het is onbetwist dat

de interne aansprakelijkheidsvorderingen na faillissement door de curator

worden ingesteld. De vraag waarover onenigheid bestaat is of het faillisse-

ment ook invloed heeft op de externe aansprakelijkheidsvorderingen van

derden tegen bestuurders of zaakvoerders.

Een bijzonder geval van aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de

vennootschap is de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid voor kenne-

lijk grove fouten die te paard zit op zowel de interne als de externe aanspra-

kelijkheid (zie verder § 4).

261. In de besproken periode is er weinig gepubliceerde rechtspraak te

vinden over de mogelijkheid van exoneratieclausules ten voordele van be-

stuurders en organen en over de verzekerbaarheid van hun aansprakelijk-

heidsrisico. Des te meer zijn deze belangrijke vragen aan bod gekomen in de

rechtsleer(833).

(833) Zie o.a. D. Van Gerven, ,,Les clauses limitatives de responsabiliteÂ, les garanties

d'indemnisation et l'assurance responsabiliteÂ civile des mandataires sociaux'', Rev.prat.soc.

1998, 133 e.v.; M. Dalle, ,,De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van maatschap-

pelijke lasthebbers. Een vergelijking van algemene voorwaarden'', R.G.A.R. 1998, nr. 12881;

P. Geortray, ,,Assurance de la responsabiliteÂ des administrateurs. Tendances reÂcentes'', C.J.

1997, 92 e.v.; O. Ralet, ,,ExoneÂration, garantie et assurance de la responsabiliteÂ civile des

dirigeants'', DAOR 1996, afl. 40, 9 e.v.; B. Feron en J.-F. Goffin, ,,La protection des

administrateurs de socieÂteÂs contre la mise en cause de leur responsabiliteÂ civile'', J.T. 1996,

377 e.v.; Ph. Colle, ,,Over vrijwaringsregelingen ten gunste van vennootschapsbestuurders'',

T.R.V. 1994, 64 e.v.; P. Van Ommeslaghe, ,,L'assurance de la responsabiliteÂ des administra-

teurs de socieÂteÂs et d'associations en Belgique et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

d'assurance terrestre'', T.B.H. 1994, 275 e.v.
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§ 1. Interne aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap

262. ALGEMEEN. MARGINALE TOETSING Ð De bestuurders of zaakvoerders

staan in een contractuele verhouding met de vennootschap. Zij zijn t.a.v. de

vennootschap verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen

taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Hun aanspra-

kelijkheid zal doorgaans contractueel zijn. De vennootschap kan de bestuur-

ders of zaakvoerders enkel buitencontractueel aanspreken binnen de grenzen

van de verbintenisrechtelijke samenloopleer. Dit betekent dat er een fout

dient te worden bewezen die een schending is van de algemene zorgvuldig-

heidsplicht en dat er dient te worden aangetoond dat er schade is veroorzaakt

andere dan de schade die voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van de

overeenkomst met de vennootschap (zie ook verder nr. 270).

263. De Rechtbank van Koophandel van Brussel stelde in een vonnis van

29 maart 1995 dat bij de beoordeling of de bestuurder een gewone fout kan

worden aangewreven enkel een marginale toetsing door de rechter is toe-

gelaten(834). De Rechtbank overweegt hierbij met verwijzing naar RONSE

dat ,,de rechter de rechtsgeldigheid van de handelswijze van deze personen

niet volledig naar eigen inzicht, maar slechts op beperkte wijze mag beoor-

delen. Hij moet de beleidsvrijheid eerbiedigen indien zij valt binnen de

marge waarin redelijke personen van mening konden verschillen''(835). In

casu wilde de vennootschap haar voormalig afgevaardigd bestuurder aan-

sprakelijk stellen voor een afbetalingsovereenkomst die hij met een schul-

denaar van de vennootschap had afgesloten.

Alhoewel er in de rechtsleer discussie bestaat of het concept marginale

toetsing hiervoor wel de juiste grondslag vormt(836), is er toch een con-

sensus dat de rechter zich terughoudend moet opstellen t.a.v. gewone be-

stuursfouten en het gedrag van de bestuurders enkel mag beoordelen vanuit

een ex ante-perspectief. Het concept ,,marginale toetsing'' erkent de beleids-

vrijheid van de bestuurder en wil voorkomen dat bestuurders uit vrees voor

aansprakelijkheid bij elk mislukt project enkel risicoloze beslissingen nemen

waardoor waardevolle projecten niet zouden worden gerealiseerd en de

totale welvaart zou dalen(837).

264. AANSPRAKELIJKHEID WEGENS SCHENDING VAN DE VENNOOTSCHAPSWETGE-

VING OF DE STATUTEN Ð De gewone regel is dat bestuurders individueel

aansprakelijk zijn(838), zij het dat bij een samenlopende of een gemeen-

(834) Kh. Brussel 29 maart 1995, V&F 1998, 282.

(835) Kh. Brussel 29 maart 1995, V&F 1998, (282) 284-285.

(836) Zie I. Corbisier, ,,Quelques reÂflexions en filigrane des deÂveloppements reÂcents qu'a

connus le droit de la responsabiliteÂ des administrateurs d'une personne morale'', Rev.prat.soc.

1994, 61-67.

(837) F. Easterbrook en D. Fishel, The economic structure of corporate law, Cambridge (Ma.),

1996, 100.

(838) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 945.
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schappelijk fout respectievelijk de aansprakelijkheid in solidum en de hoof-

delijke aansprakelijkheid geldt(839).

Enkel art. 263, 408, tweede lid en 528 W.Venn. (art. 62, tweede lid, 132 en

158, 2
o
Venn.W.) voorzien hierop een uitzondering ingeval van een overtre-

ding van het Wetboek van Vennootschappen (Vennootschapswet) of de

statuten. In dat geval is de aansprakelijkheid hoofdelijk. Deze artikelen

houden nog een andere afwijking op het gemene recht in: de bestuurder

wordt vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij hij aan de overtreding geen deel

heeft gehad, hem geen schuld kan worden verweten en hij de overtreding

heeft aangeklaagd op de eerstvolgende algemene vergadering nadat hij ervan

kennis heeft gekregen. In het gemeen recht moet de beweerde schadelijder

aantonen dat de bestuurder individueel een fout kan worden aangewreven.

De Brugse Rechtbank van Eerste Aanleg merkte terecht op dat de bijzondere

aansprakelijkheid voor overtredingen van de vennootschapswetgeving of de

statuten, ondanks de afwijkingen van het gemeen recht, een aansprakelijk-

heid blijft die t.a.v. derden op art. 1382 B.W. of t.a.v. de vennootschap op een

contractuele fout is gebaseerd, zodat de eiser niet ontslagen is van de

verplichting om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen fout en schade

(zie verder ook nr. 276 over de niet-naleving van de alarmbelproce-

dure)(840).

265. De Rechtbank van Koophandel te Charleroi geeft een te ruime inter-

pretatie aan het begrip ,,schending van de vennootschapswet'' waar ze het

gebruik voor eigen rekening door de voorzitter van de raad van bestuur van

personeel dat door de vennootschap wordt betaald, bestempelt als een

overtreding van art. 2 W.Venn. (art. 2 Venn.W.), dat stelt dat een N.V.

een aparte rechtspersoon is(841). Alhoewel dit meestal wel een (soms zelf

strafbare) fout in hoofde van de betrokken bestuurder zal uitmaken, lijkt het

te ver te gaan om de andere bestuurders hiervoor automatisch hoofdelijk

aansprakelijk te stellen zonder dat hen een eigen fout dient te worden

aangerekend. Het aansprakelijkheidsvermoeden en de hoofdelijkheid gelden

enkel voor specifieke verplichtingen die aan de bestuurders worden opge-

legd. Wel kon in casu aan de andere bestuurders ook een (gewone) bestuurs-

fout worden aangewreven omdat ze op de hoogte waren of dienden te zijn

van de belangenvermenging in hoofde van betrokken bestuurder en hiertegen

geen actie ondernomen hadden.

(839) Zie S. Van Crombrugge, ,,De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders'', R.W.

1989-90, p. 1439, nr. 4; S. Stijns, ,,Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid,

over gemeenschappelijke fouten en samenlopende fouten'', R. Cass. 1994, 49 e.v.

(840) Rb. Brugge 19 september 1995, V&F 1998, (288) 290. Zie J.-M. Marx, De la respon-

sabiliteÂ des administrateurs dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 44-45.

(841) Kh. Charleroi 8 september 1992, Rev.prat.soc. 1993, (329) 333.
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266. DE MINDERHEIDSVORDERING EN DE INDIVIDUELE VORDERING VAN AAN-

DEELHOUDERSÐDe vordering tegen bestuurders in het kader van hun interne

aansprakelijkheid is een vennootschapsgoed dat in het vennootschapsver-

mogen thuishoort. Ze dient bijgevolg voor rekening van de vennootschap te

worden uitgeoefend, waarbij wel van de normale regels van bestuur en

vertegenwoordiging wordt afgeweken, doordat er een voorafgaandelijke

beslissing van de algemene vergadering is vereist alvorens een zittend of

gewezen bestuurder of zaakvoerder kan worden aangesproken (art. 561

W.Venn.; art. 66bis, § 1 Venn.W.).

Ook kan een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders voor reke-

ning van de vennootschap de aansprakelijkheidsvordering instellen binnen

de voorwaarden van de minderheidsvordering (artt. 562-567 W.Venn.;

artt. 66bis-66quater Venn.W.).(842) Opvallend is dat er in de besproken

periode, net als in het vorig overzicht, geen gepubliceerde uitspraak valt te

signaleren waarin van de minderheidsvordering wordt gebruik gemaakt. Er is

enkel een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde van

19 april 1994 dat een vordering van een groep aandeelhouders als minder-

heidsvordering onontvankelijk verklaart omdat er geen bijzondere lasthebber

in de zin van art. 566 W.Venn. (art. 66ter Venn.W.) wordt aangeduid(843).

De Rechtbank lijkt hiermee een minderheidsstelling in de rechtsleer te

volgen, die stelt dat een gemeenschappelijke bijzondere lasthebber nood-

zakelijk is van zodra er meerdere aandeelhouders zijn die een minderheids-

vordering instellen(844). Dit betekent dat er maar eÂeÂn minderheidsvordering

tegelijkertijd tegen een bestuurder kan worden ingesteld. Indien reeds een

minderheidsvordering is ingesteld, zou een andere aandeelhouder zich enkel

hierbij kunnen aansluiten, zonder een nieuwe lasthebber te kunnen aan-

duiden, of zonder zelf te kunnen optreden, ook al voldoet hij individueel

aan alle voorwaarden. Dit leidt tot ongewenste gevolgen als de nieuwe

aandeelhouder het niet eens is met de keuze van de lasthebber of met

de instructies in verband met zijn opdracht. Om dit te voorkomen verdient

een andere lectuur van de wet de voorkeur: er zijn meerdere minder-

heidsvorderingen tegelijkertijd mogelijk en een gemeenschappelijke last-

hebber is enkel noodzakelijk als de verschillende eisers of groepen van

eisers individueel niet voldoen aan de kwantitatieve drempels voor het

(842) Zie hierover Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1051-1052, nr. 134; Y. Merchiers, ,,L'action

minoritaire en responsabiliteÂ'', in Liber Amicorum J. Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 319-

335.

(843) Kh. Oudenaarde 19 april 1994, V&F 1997, 325.

(844) H. Laga, ,,De minderheidsvordering en het deskundigenonderzoek'', in De N.V. en de

B.V.B.A. na de wet van 18 juli 1991, Jan Ronse Instituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 1992, p. 232,

nr. 29.
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instellen van de minderheidsvordering(845). Uit het vonnis valt niet af te

leiden of dit laatste het geval was. Waarschijnlijk had de onontvankelijkheid

beter kunnen worden gegrond op het feit dat de vordering in eigen naam

werd ingesteld, terwijl de minderheidsvordering een vordering voor rekening

van de vennootschap is.

267. Wat niet kan is dat een aandeelhouder voor eigen rekening een vorde-

ring instelt tegen een bestuurder voor schade aan de vennootschap(846). Het

hierboven besproken (tussen)vonnis van de Rechtbank van Oudenaarde lijkt

dit uit het oog te verliezen, door de onontvankelijke minderheidsvordering

wel zonder meer toe te laten voor zover het een vordering van de aandeel-

houders voor eigen rekening is(847). Een individuele aandeelhouder kan

bestuurders wel aanspreken voor eigen rekening, maar dan enkel voor een

bijzondere schade, die verschilt van de schade aan de vennootschap die op

alle aandeelhouders reflecteert door de waardevermindering van hun parti-

cipatie(848). Het gaat hier niet langer om interne aansprakelijkheid, maar om

externe aansprakelijkheid t.a.v. de aandeelhouder als derde, zodat deze

vordering een heel ander voorwerp heeft dan de actio mandati, al dan niet

uitgeoefend op initiatief van minderheidsaandeelhouders. Het besproken

vonnis, dat weliswaar geen uitspraak ten gronde doet, maar wel uitgebreid

ingaat op de voorwaarden voor aansprakelijkheid, benadrukt te weinig dat

een aandeelhouder bijzondere schade dient te lijden opdat hij persoonlijk een

vordering tegen een bestuurder kan instellen.

§ 2. Externe aansprakelijkheid t.a.v. derden

268. ALGEMEEN Ð Bestuurders die een onrechtmatige daad plegen t.a.v.

derden zijn hiervoor aansprakelijk. Dat deze onrechtmatige daad op grond

van de orgaantheorie ook aan de vennootschap kan worden toegerekend

betekent niet dat de bestuurders van aansprakelijkheid worden onthe-

(845) H. Braeckmans, ,,Nieuwe regelen voor aandeelhouders en bestuurders: belangencon-

flict, minderheidsvordering, nieuwe regelen bij het houden van een algemene vergadering,

deskundigenonderzoek'', in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, H. Braeckmans en E.

Wymeersch (eds.), Antwerpen, Maklu, 1991, p. 348, nr. 49; J. Lievens, De nieuwe vennoot-

schapswet, Gent, Mys & Breesch, 1991, 109; O. Ralet, ResponsabiliteÂ des dirigeants de

socieÂteÂs, Brussel, Larcier, 1996, 120; J. Vananroye, ,,Actiemogelijkheden van aandeelhouders

inzake bestuurdersaansprakelijkheid'', inDe strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijk-

heid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 214, nr. 20.

(846) Zie de verwijzingen bij J. Vananroye, ,,Zelfstandige vorderingsrechten van aandeel-

houders voor schade aan het vennootschapsvermogen'', in Beginselen van vennootschapsrecht

in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 239, nr. 6.

(847) Kh. Oudenaarde 19 april 1994, V&F 1997, (325) 326.

(848) Zie o.a. L. FreÂdeÂricq, Handboek, p. 668, nr. 836; J. Ronse, Algemeen deel, 462; E. Dirix,

Het begrip schade, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 100, nr. 150; J. Vananroye, ,,Zelfstandige

vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen'', in

Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998,

247-250.
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ven(849). De constitutieve bestanddelen van een onrechtmatige daad dienen

wel in hoofde van elke individuele bestuurder te worden aangetoond. Een

overtreding van een specifieke wettelijke of reglementaire bepaling door de

vennootschap brengt niet automatisch de aansprakelijkheid mee van de

bestuurders (zie verder nr. 286).

269. AANSPRAKELIJKHEID WEGENS SCHENDING VAN DE VENNOOTSCHAPSWETGE-

VINGOFDE STATUTENÐOok voor de aansprakelijkheid t.a.v. derden geldt het

bijzondere regime voor overtredingen van het Wetboek van Vennootschap-

pen (Vennootschapswet) of de statuten van de vennootschap (zie hoger

nr. 264).

270. BESTUURDER ALS (QUASI-IMMUUN) UITVOERINGSAGENT Ð Het Hof van

Cassatie heeft in een arrest van 7 november 1997 de leer van de (quasi-)

immuniteit van de uitvoeringsagent van toepassing verklaard op bestuurders

van vennootschappen en hiermee een extra rem op hun externe aansprake-

lijkheid geplaatst(850). Er bestond hierover onenigheid in de rechtsleer(851).

De toepassing van de leer van de uitvoeringsagent op het bestuursorgaan van

een vennootschap impliceert dat een orgaan, net zoals een aangestelde of een

zelfstandige agent, dat een contractuele verbintenis van de vennootschap

uitvoert, zelf niet buitencontractueel aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij

1. hem een schending kan worden aangewreven van een algemene zorgvul-

digheidsplicht (en niet louter van de contractuele verbintenis) en 2. deze fout

een andere schade heeft veroorzaakt dan deze die aan de slechte uitvoering

van het contract te wijten is. Praktisch zal dit enkel het geval zijn indien het

gedrag van de uitvoeringsagent ook strafrechtelijk wordt gesanctio-

neerd(852). Uiteraard geldt hierbij sowieso dat het orgaan ook niet ex

contractu kan worden aangesproken, omdat er geen contractuele relatie

bestaat tussen het orgaan en de mede-contractant van de vennootschap(853).

271. Waarschijnlijk vooralsnog onbekend met het cassatiearrest van 7 no-

vember 1997, stelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in een

vonnis van 27 januari 1998, dat de regels voor uitvoeringsagenten niet van

(849) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1252, nr. 224; I. Corbisier, ,,Quelques reÂflexions en filigrane

des deÂveloppements reÂcents qu'a connus le droit de la responsabiliteÂ des administrateurs d'une

personne morale'', Rev.prat.soc. 1994, 14.

(850) Cass. 7 november 1997, T.R.V. 1998, 284, noot I. Claeys.

(851) Zie hierover o.a. I. Corbisier, ,,Quelques reÂflexions en filigrane des deÂveloppements

reÂcents qu'a connus le droit de la responsabiliteÂ des administrateurs d'une personne morale'',

Rev.prat.soc. 1994, 23-31 en I. Claeys, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een ver-

regaande beperking van aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, p. 286-287, nr. 4.

(852) I. Claeys, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een verregaande beperking van

aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, p. 286, nr. 2.

(853) I. Claeys, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een verregaande beperking van

aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, p. 285, nr. 2.
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toepassing zijn op bestuursorganen van vennootschappen(854). Een bestuur-

der werd in dit vonnis buitencontractueel aansprakelijk gesteld t.a.v. een

contractspartner van de vennootschap omdat hij een som die aan de mede-

contractant toekwam niet aan deze had overgemaakt. Deze som kwam toe

aan de medecontractant van de vennootschap op grond van werken die ze had

verricht voor een derde, waarbij de vennootschap als tussenpersoon was

opgetreden en er was afgesproken dat de vergoeding op de rekening van de

vennootschap zou worden gestort. De vennootschap stort de vergoeding niet

door aan haar medecontractant en wordt een maand nadat ze het geld

ontvangen heeft ontbonden. Dat de Rechtbank de bestuurder aansprakelijk

stelde omdat hij niet voÂoÂr de ontbinding de betrokken som aan de medecon-

tractant had overgemaakt, is niet te verzoenen met de leer van de quasi-

immuniteit van de uitvoeringsagent, omdat er geen schade is die niet aan de

slechte uitvoering van het contract door de vennootschap is te wijten.

Overigens was er voorafgaandelijk aan de aansprakelijkheidsvordering tegen

de bestuurder een strafproces geweest waarbij hij was vrijgesproken van

verduistering.

Vooral de specifieke omstandigheid dat de vennootschap de betrokken

gelden enkel had geõÈnd van de derde met de bedoeling ze snel door te storten

aan haar mede-contractant en de onbillijkheid dat deze gelden wegens

vermenging niettemin tot het onderpand van de gezamenlijke schuldeisers

waren gaan behoren, lijkt de doorslag te hebben gegeven bij de beslissing

van de Rechtbank. Daarbuiten kan zelfs voor wie, in weerwil van het

cassatie-arrest van 7 november 1997, de leer van de quasi-immuniteit van

de uitvoeringsagent niet op het bestuursorgaan van de vennootschap toepast,

moeilijk als algemene regel worden aangenomen dat de bestuurder een

onrechtmatige daad begaat door aan de vooravond van een ontbinding of

een andere oorzaak van de samenloop van schuldeisers opeisbare schulden

van de vennootschap niet te betalen. Dit zou immers automatisch tot be-

stuurdersaansprakelijkheid leiden indien de vennootschap een netto-passief

heeft.

272. BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED VAN QUASI-IMMUNITEIT Ð De Gentse

Rechtbank van Eerste Aanleg beweerde in de zaak-Fabelta dat in het

algemeen de bestuurders t.a.v. derden op grond van de samenloopleer

praktisch enkel kunnen worden aangesproken uit onrechtmatige daad voor

tekortkomingen die ook een strafbaar feit of de miskenning van een wette-

lijke verplichting uitmaken(855). Dit kan nochtans in geen geval worden

afgeleid uit de verbintenisrechtelijke regels omtrent samenloop en coeÈxis-

tentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. De algeme-

ne regel is dat bestuurders t.a.v. derden aansprakelijk zijn voor elke onrecht-

(854) Rb. Brussel 27 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1089, met verwijzing naar J. Van Ryn en X.

Dieux, ,,La responsabiliteÂ des administrateurs ou geÂrants d'une personne morale aÁ l'eÂgard des

tiers'', J.T. 1988, 403.

(855) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 948.
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matige daad die ze begaan, ook al gebeurt dit binnen hun functie. De

samenloopleer speelt sowieso niet t.a.v. derden omdat de bestuurder niet

in een contractuele relatie met hen staat. Wel van toepassing is de leer van de

quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent, die dezelfde criteria gebruikt als

de samenloopleer. Het toepassingsgebied van deze leer is echter beperkt tot

derden die een contractuele relatie hebben met de vennootschap en de

bestuurder willen aanspreken voor een foutieve uitvoering door de vennoot-

schap van haar contractuele verbintenissen. Dit laat nog ruimte voor aan-

sprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders uit onrechtmatige daad voor

andere gevallen, ook wegens schending van de algemene zorgvuldigheids-

plicht.

In hetzelfde vonnis overwoog de Rechtbank bij haar beslissing om de

bestuurders niet aansprakelijk te stellen voor het verderzetten van een

reddeloos verloren activiteit (zie verder nr. 287), dat de bestuurders slechts

de uitvoeringsagenten zijn van de algemene vergadering die besloten had tot

het verderzetten van het bedrijf(856). De leer van de quasi-immuniteit van de

uitvoeringsagent is hier echter niet op van toepassing omdat het niet gaat om

de uitvoering van een overeenkomst maar om een vorm van pre-contractuele

aansprakelijkheid. Bovendien geldt in het algemeen dat een bestuurder die

een onrechtmatige daad begaat, een beslissing van de algemene vergadering

niet kan inroepen als verschoningsgrond, zeker nu het stopzetten van een

reddeloos verloren deficitaire activiteit tot de bevoegdheid van het bestuurs-

orgaan behoort(857).

273. PRE-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID Ð De leer van de quasi-immu-

niteit van de uitvoeringsagent vormt geen hinderpaal voor de pre-contrac-

tuele aansprakelijkheid van de bestuurder naar aanleiding van overeenkom-

sten die hij heeft gesloten in naam van de vennootschap(858). Zo zou zijn

aansprakelijkheid zeker in het gedrang kunnen komen indien hij derden

misleidt omtrent de financieÈle toestand van de vennootschap.

Pre-contractuele aansprakelijkheid wegens dwaling of bedrog mag echter

niet te snel worden aanvaard indien de bestuurder niets zegt omtrent de

penibele toestand van de vennootschap, zolang hij daarbij geen verkeerde

voorstelling van zaken geeft(859). Van een bestuurder kan niet worden

verwacht dat hij op eigen initiatief te koop loopt met de slechte financieÈle

toestand van zijn vennootschap en zo misschien haar overlevingskansen in

gevaar brengt. De mede-contractant van de vennootschap heeft zijn eigen

onderzoekslast. Zo verwierp de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de

aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders die voor rekening van een

(856) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 949.

(857) Zie ook Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1236, nr. 196.

(858) I. Claeys, ,,Het bestuursorgaan als uitvoeringsagent: een verregaande beperking van

aansprakelijkheid?'', T.R.V. 1998, p. 288, nr. 9.

(859) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1263, nr. 240.
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N.V. voor meer dan 14 miljoen frank penen hadden besteld, terwijl ze wisten

dat de financieÈle toestand van de onderneming slecht was. De mede-con-

tractant had immers zelf uit de jaarrekening daterend van voÂoÂr de contract-

datum een correct beeld van de situatie van het bedrijf kunnen afleiden,

omdat sindsdien niets fundamenteel veranderd was(860).

Een variant op deze pre-contractuele aansprakelijkheid, is de aansprakelijk-

heid voor bestuurders en zaakvoerders die verbintenissen aangaan op een

ogenblik dat ze weten of moeten weten dat de vennootschap reddeloos

verloren is (zie verder nr. 287). Deze aansprakelijkheid geldt ook t.a.v.

andere dan contractuele schuldeisers van de vennootschap. Bovendien leidt

een gebrekkig onderzoek van de tegenpartij naar de financieÈle toestand van

de onderneming hier niet tot de niet-aansprakelijkheid van de bestuurders of

zaakvoerders, maar tot een gedeeltelijke aansprakelijkheid wegens een

causaliteitsintervenieÈrende eigen fout van het slachtoffer.

274. NIET-NALEVING VAN DE ALARMBELPROCEDURE Ð Artt. 332, 431 en 633

W.Venn. (artt. 140, 103 en 158bis Venn.W.) leggen aan de bestuurders of

zaakvoerders van een N.V. (en een Comm.V.A.), een B.V.B.A. of een

C.V.B.A. de verplichting op om de algemene vergadering samen te roepen

volgens een bijzondere procedure om te beraadslagen over de ontbinding van

de vennootschap, indien ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is

gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal(861).

Derden kunnen door het verzuim dit te doen schade lijden, doordat ze een

niet-verhaalbare vordering krijgen op de vennootschap die niet ontstaan zou

zijn indien de vennootschap ontbonden was. Dit leidt tot bijzondere schade

die ook na het faillissement van de vennootschap door individuele schuldei-

sers van de bestuurders kan worden gevorderd (zie verder nr. 290). Daarnaast

kan overigens ook de vennootschap zelf schade lijden doordat haar netto-

passief vergroot(862). Deze schade kan na faillissement enkel door de

curator worden gevorderd. In beide gevallen geldt de bijzondere solidaire

aansprakelijkheid wegens overtreding van de vennootschapswetgeving.

275. Wie bestuurders aansprakelijk wil stellen op grond van hun verzuim

om de alarmbelprocedure na te leven, dient te bewijzen dat aan de toepas-

singsvoorwaarden van deze procedure was voldaan. De Rechtbank van

Eerste Aanleg van Brugge stelde hierbij zelfs dat het faillissement van de

vennootschap op zich nog niet bewijst dat het netto-actief van de vennoot-

schap op de datum van staking van betaling of van het faillissementsvonnis

minder bedroeg dan de helft van het maatschappelijk kapitaal(863). Alhoe-

(860) Rb. Brugge 19 september 1995, V&F 1998, (288) 290.

(861) Zie in detail C. Van Santvliet, ,,Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarm-

belprocedure): een stand van zaken'', T.B.H. 1997, 596 e.v.

(862) Kh. Charleroi 11 oktober 1995, J.L.M.B. 1997, (644) 645; R.R.D. 1997, 55, noot P.E.

Ghislain.

(863) Rb. Brugge 19 september 1995, V&F 1998, (288) 290.
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wel het theoretisch mogelijk is dat een vennootschap op de datum van

staking van betaling nog een netto-actief heeft dat meer bedraagt dan de

helft van het kapitaal, zal dit toch eerder een uitzonderlijke situatie zijn. Wel

is het zo dat de verplichting om de alarmbelprocedure op gang te brengen pas

ontstaat vanaf het ogenblik dat de bestuurders op basis van boekhoudkundige

gegevens feitelijk vaststellen dat de drempel is gehaald of vanaf het ogenblik

dat zij dit hadden moeten vaststellen omdat ze een verplichting hadden om

bepaalde financieÈle of boekhoudkundige informatie te verzamelen(864). De

mogelijke toepassing van de alarmbelprocedure was voor de Rechtbank van

Koophandel te Kortrijk een belangrijke reden om de vordering tot aanstelling

van een deskundige toe te wijzen, met als opdracht een onderzoek in te

stellen naar mogelijke overwaarderingen van deelnemingen in andere ven-

nootschappen(865).

Het Hof van Beroep van Luik onthief de bestuurder van aansprakelijkheid

omdat hij zich niet bewust was van de toestand van de onderneming, nu hij

de boekhouding van de onderneming aan een specialist had toever-

trouwd(866). Deze houding is te laks. De wet legt de bestuurders een

specifieke verplichting op om de alarmbelprocedure na te leven indien het

netto-actief daalt onder de betrokken drempel. Bij overtreding van een

specifiek voorschrift is het aan de schadeveroorzaker om een verschonings-

of rechtvaardigingsgrond in te roepen om aan aansprakelijkheid te ontsnap-

pen. Bovendien geldt het bijzonder aansprakelijkheidsregime voor overtre-

dingen van de wet of de statuten (zie hoger nr. 264). Het verzuim om de

alarmbelprocedure na te leven in hoofde van een bestuurder kan haar foutief

karakter niet verliezen enkel omdat de boekhouding aan een specialist is

toevertrouwd. Het gaat hier om een eigen verplichting van de bestuurder

waarvan hij zich niet kan kwijten door ze te delegeren.

276. CAUSALITEITSVERMOEDEN Ð Moeilijk punt bij de aansprakelijkheids-

stelling van de bestuurders is het causale verband tussen de schade en het

verzuim om de algemene vergadering bijeen te roepen(867). Art. 332, al. 4,

art. 431, al. 4 en art. 633, al. 5 W.Venn. (art. 103, al. 4 Venn.W.) bevatten

daarom de regel dat de schade geleden door derden vermoed wordt uit het

ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien, behoudens tegenbewijs. De

Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent kreeg in de zaak-Fabelta te oordelen

over een geval dat nog beheerst werd door het recht van voÂoÂr de Wet van

5 december 1984 die dit causaliteitsvermoeden invoerde(868). De Recht-

bank verwierp de aanwezigheid van een causaal verband tussen fout en

schade, omdat de bestuurders bewezen dat de algemene vergadering niet

(864) Zie C. Van Santvliet, ,,Artikel 103 van de vennootschappenwet (de alarmbelprocedure):

een stand van zaken'', T.B.H. 1997, p. 599, nr. 14.

(865) Kh. Kortrijk 13 januari 1993, T.R.V. 1994, (344) 350.

(866) Luik 29 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, (120) 125.

(867) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1057, nr. 142.

(868) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 947.
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tot de ontbinding zou hebben besloten, omdat de navolgende vergaderingen

steeds de activiteiten lieten verderzetten ondanks de gecumuleerde verliezen

van de vorige jaren. Bovendien was er een gunstige evolutie in het netto-

passief tot aan de volgende algemene vergadering waarop wel de alarm-

belprocedure werd nageleefd. In het licht hiervan is het niet zeker dat het

causaliteitsvermoeden dat sinds 1984 in de wet staat, veel veranderd zou

hebben aan de uitkomst van deze zaak.

De Rechtbank van Koophandel van Charleroi stelde zich t.a.v. de causali-

teitsvraag naar huidig recht streng op en achtte het niet mogelijk het causali-

teitsvermoeden te weerleggen door aan te tonen dat de algemene vergadering

niet tot de ontbinding zou hebben besloten(869). In de betrokken vennoot-

schap waren de drie bestuurders ook de enige aandeelhouders, zodat kon

worden geargumenteerd dat het formeel samenroepen van de algemene

vergadering weinig zou hebben veranderd aan de beslissing van de raad

van bestuur om de activiteiten niet stop te zetten. Deze principieÈle uitsluiting

van het bewijs dat de algemene vergadering niet tot de ontbinding zou

hebben besloten gaat erg ver. Het causaliteitsvermoeden zou dan enkel

nog kunnen worden omgekeerd door b.v. te bewijzen dat de vordering ook

zou zijn ontstaan bij de ontbinding van de vennootschap of dat de vordering

is ontstaan voÂoÂr dat de algemene vergadering diende te zijn samengeroe-

pen(870). De uitspraak wordt gebaseerd op een passage in de voorbereidende

werken waar de wetgever expliciet de keuze maakt om de bewijslast i.v.m.

de causaliteit om te keren i.p.v. een wettelijk vermoeden te creeÈren dat de

algemene vergadering wel tot ontbinding zou hebben besloten(871). Hieruit

kan enkel worden afgeleid dat de wetgever ook andere elementen van de

causaliteitsband, behoudens tegenbewijs, onder het vermoeden wilde laten

vallen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat voor eÂeÂn element van de causali-

teitsband, nl. de beslissing van de algemene vergadering tot ontbinding, het

tegenbewijs uitgesloten zou zijn(872). De wetgever wilde enkel de bewijslast

wijzigen, niet de materieÈle regels inzake causaliteit. Welnu, indien de

algemene vergadering niet tot de ontbinding zou hebben besloten, kan het

niet samenroepen van de algemene vergadering niet in causaal verband staan

met schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de algemene ver-

gadering wel tot ontbinding zou hebben besloten. Wel is het zo dat het zeer

moeilijk is om te bewijzen dat een algemene vergadering niet beslist zou

hebben om de vennootschap te ontbinden, omdat het concrete stemgedrag

van aandeelhouders geconfronteerd met andere aandeelhouders binnen het

kader van het seÂrieux van een alarmbelprocedure niet noodzakelijk hetzelfde

zal zijn als hun mening buiten een vergadering over het voortbestaan van de

onderneming.

(869) Kh. Charleroi 11 oktober 1995, J.L.M.B. 1997, (644) 649.

(870) Zie meer in Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1271, nr. 251.

(871) Verslag Verhaegen, Parl. St. Kamer 1981-82, nr. 210/9, 65.

(872) Vgl. Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1270, nr. 250.
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Wel merkt de Rechtbank in dezelfde zaak terzijde op dat, omdat de bestuur-

ders ook alle aandelen bezitten, de samenkomst van de bestuurders zou

kunnen gegolden hebben als een algemene vergadering die hen van de

aansprakelijkheidsgrond van art. 633 W.Venn. (art. 103 Venn.W.) zou heb-

ben ontheven, indien dit artikel expliciet zou zijn ingeroepen bij deze

gelegenheid en indien er een bijzonder verslag zoals bedoeld in art. 633,

tweede lid W.Venn. (art. 103, tweede lid Venn.W.) zou zijn opgesteld(873).

De Rechtbank van Koophandel van Charleroi achtte in een andere zaak een

tegenbewijs onmogelijk, omdat in casu vaststond dat de vennootschap ont-

bonden zou zijn indien de algemene vergadering zou zijn samengeroe-

pen(874). Het netto-actief bedroeg immers minder dan eÂeÂn vierde van het

maatschappelijk kapitaal, wat toelaat dat tot de ontbinding reeds door eÂeÂn

vierde van de uitgebrachte stemmen kan worden besloten (art. 633 al. 4

W.Venn.). In casu was er een aandeelhouder met meer dan eÂeÂn vierde van de

stemmen die tegen een verderzetting van de vennootschap was.

277. De vraag naar de bestuursaansprakelijkheid wegens de niet-naleving

van de alarmbelprocedure zal zich de facto altijd stellen na het faillissement

van de vennootschap. De curator vordert de schade die de vennootschap

heeft geleden door de vermindering van haar eigen vermogen. Derden

kunnen individueel vorderen voor hun bijzondere schade, b.v. het niet-

recupereerbaar deel van hun schuldvorderingen die zijn ontstaan na het

ogenblik van de vermoede ontbinding van de vennootschap (zie verder

nr. 290). De wet stelt dat het causaliteitsvermoeden geldt voor ,,de door

derden geleden schade''. Een letterlijke lezing suggereert dat enkel de

schuldeisers die een individuele vordering hebben zich op het causaliteits-

vermoeden kunnen beroepen en niet de curator, die immers het herstel van de

schade van de gefailleerde vennootschap vordert. Niettemin past de recht-

spraak het vermoeden ook toe indien de bestuurders door de curator aan-

sprakelijk worden gesteld(875).

278. Indien het beroep op het verzuim om de alarmbelprocedure na te

leven om eÂeÂn of andere reden faalt, dan kunnen derden de bestuurders nog

altijd uit onrechtmatige daad proberen aan te spreken wegens het voorzetten

van een deficitaire activiteit die geen kans op slagen heeft (zie verder

nr. 287)(876).

(873) Kh. Charleroi 11 oktober 1995, J.L.M.B. 1997, (644) 648.

(874) Kh. Charleroi 8 september 1992, Rev.prat.soc. 1993, (329) 339.

(875) Kh. Charleroi 11 oktober 1995, J.L.M.B. 1997, 644; Kh. Charleroi 7 januari 1997, T.B.H.

1997, 643.

(876) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1271, nr. 252.
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§ 3. De gewone aansprakelijkheidsgronden en het faillissement van de

vennootschap

279. AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERINGEN VAN CURATOR EN INDIVIDUELE

SCHULDEISERS Ð In een belangrijk arrest van 5 december 1997 (,,Sepp-

arrest'') heeft het Hof van Cassatie zijn veel besproken Unac-arrest van

12 februari 1981 kunnen bevestigen(877). In het Sepp-arrest herhaalt het Hof

van Cassatie dat de curator die optreedt in naam van de boedel de rechten

uitoefent die gemeenschappelijk zijn aan alle schuldeisers, maar niet de

individuele rechten van de schuldeisers. Gemeenschappelijk aan alle schuld-

eisers, aldus verder volgens het Hof, zijn de vergoedingsaanspraken die

ontstaan door schade die is veroorzaakt aan het onderpand van de schuldei-

sers en die tot gevolg heeft dat het passief van het faillissement is vergroot of

het actief ervan is verminderd.

280. Deze rechtspraak mag niet gezien worden als een uitbreiding van de

vorderingsmogelijkheden van de curator(878). Het Unac-arrest had tot dit

misverstand aanleiding gegeven doordat een vordering van een curator voor

rekening van de gezamenlijke schuldeisers tegen een schadeveroorzaker

mogelijk werd geacht, ook al was deze schadeveroorzaker zelf eÂeÂn van de

gezamenlijke schuldeisers. Aangezien de schadeveroorzaker geen vordering

tegen zichzelf heeft en de curator als vertegenwoordiger van de gezamenlijke

schuldeisers, waaronder de schadeveroorzaker, niet meer rechten heeft dan

die schuldeisers, werd de Unac-uitspraak gezien als een uitbreiding van de

bevoegdheid van de curator. Dit miskent echter de bijzondere aard van de

vertegenwoordigingsrelatie tussen curator en gezamenlijke schuldeisers. De

curator vertegenwoordigt de gezamenlijke schuldeisers immers nieÂt doordat

hij hun vorderingsrechten tegen derden uitoefent(879). WeÂl vertegenwoor-

digt hij de schuldeisers wat hun executie-rechten tegen de gefailleerde

betreft: door het faillissement wordt er ten behoeve van de gezamenlijke

schuldeisers een collectief beslag op het vermogen van de gefailleerde

gelegd, waarbij de curator als hun dwangvertegenwoordiger optreedt. Op

grond van dit collectief beslag kan de curator de activa van de gefailleerde

realiseren, o.a. door zijn schadevergoedingsaanspraken uit te oefenen. Op die

manier vertegenwoordigt de curator ook de gefailleerde. Dat hierbij een van

de gezamenlijke schuldeisers wordt aangesproken is geen bezwaar, omdat

(877) Cass. 5 december 1997, T.B.H. 1998 (weergave M. GreÂgoire), 198; J.T. 1998, 231;

T.B.H. 1998, 523, concl. J. Spreutels, noot F. Mourlon Beernaert; T.R.V. 1998, 268, noot J.

Vananroye; R.W. 1998-99, 817, noot. Zie over het Unac-arrest (Cass. 12 februari 1981, Pas.

1981, I, 640, concl. R. Declercq; R.C.J.B. 1983, 5, noot J. Heenen; B.R.H. 1981, 154, vorige

overzichten, T.P.R. 1986, 1280-1302; T.P.R. 1993, 1063-1067.

(878) Vgl. evenwel b.v. L. Schuermans, A. Van Oevelen, C. Persyn, Ph. Ernst en J.-L.

Schuermans, ,,Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling. Overzicht van rechtspraak

(1983-1992)'', T.P.R. 1994, p. 964, nr. 10.2.

(879) Cass. 17 mei 1883, Pas. 1883, I, 240.
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het een vorderingsrecht betreft van de gefailleerde en geen vorderingsrecht

van de gezamenlijke schuldeisers.

281. De keerzijde hiervan is dat de Unac-rechtspraak ook geen aanleiding

geeft tot een ,,onteigening'' van de vorderingsrechten van individuele

schuldeisers(880). Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie doet dus geen

afbreuk aan de individuele rechten van de schuldeisers tegen derden, zoals

b.v. de aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders op grond van hun

externe aansprakelijkheid. Dit werd door het Hof van Cassatie eerder nog

eens bevestigd in een arrest van 2 maart 1995 (,,Sefi-arrest'')(881). Het arrest

a quo had de vordering van de curator ontvankelijk verklaard, ook al ging het

om individuele schade, omdat de verschillende schadegevallen gelijkaardig

waren. Het Hof verbrak dit arrest, met herhaling van de formule van het

Unac-arrest. Enkel de schade aan het gemeenschappelijk onderpand van de

schuldeisers kan door de curator worden uitgeoefend. Hij is niet hun

(dwang)vertegenwoordiger waar het hun individuele vorderingen tegen der-

den betreft, ook niet als deze individuele vorderingen worden ,,opgeteld''.

Wat onder de genoemde cassatierechtspraak wel onmogelijk is, is dat de

schuldeiser voor eigen rekening een vordering instelt tegen een bestuurder of

zaakvoerder ter vergoeding, niet van bijzondere schade, maar van de schade

die reflecteert op alle schuldeisers wegens de waardevermindering van hun

onderpand door de schade die de bestuurder (in het kader van zijn interne

aansprakelijkheid) heeft veroorzaakt aan het vennootschapsvermogen. Het is

echter zeer de vraag of de schuldeisers hiervoor ook voÂoÂr het faillissement

een vergoedingsaanspraak zouden hebben gezien de bijzondere aard van

deze reflexschade(882). In die zin houdt de rechtspraak van het Hof van

Cassatie ook hier geen onteigening van de vorderingsrechten van de schuld-

eisers in. Indien voor het faillissement enkel de vennootschap zelf en niet

haar schuldeisers de bestuurders kunnen aanspreken, impliceert dit immers

vanzelfsprekend ook dat na het faillissement een exclusief vorderingsrecht

geldt voor de curator.

Van een ,,onteigening'' ten voordele van de curator ten gevolge van het

faillissement is wel sprake voor vorderingen gegrond op de actio pauliana.

VoÂoÂr het faillissement heeft elke anterieure schuldeiser een individuele

(880) Vgl. evenwel b.v. J. Heenen, ,,Le curateur peut-il exercer, au nom des creÂanciers, une

action en responsabiliteÂ contre un tiers dont la faute a causeÂ une diminution de l'actif ou une

aggravation du passif de la masse?'', R.C.J.B. 1983, p. 29, nr. 20.

(881) Cass. 2 maart 1995, Pas. 1995, I, 250, concl. E. Liekendael; T.B.H. 1995, 569.

(882) C. Van Buggenhout en O. Clevenbergh, ,,L'action en responsabiliteÂ pour ,,aggravation

du passif'', preÂjudice ,,collectif'' et cumul de preÂjudices individuels: tentative d'eÂclaircisse-

ment'', T.B.H. 1995, p. 537, nr. 2; J. Vananroye, ,,Vorderingsrechten van curator en individuele

schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde'', T.R.V. 1998, 277-278; D. Van

Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht (1998-1999)'', T.R.V. 1999, p. 406,

nr. 67. Zie ook hoger nr. 267 en verder nr. 301 de vergelijkbare regels voor schadever-

goedingsaanspraken van respectievelijk aandeelhouders voor schade aan de vennootschap en

gezamenlijke schuldeisers tegen curatoren voor schade ten nadele van de boedel.
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vordering naar aanleiding van handelingen die met pauliaans bedrog zijn

geschied, terwijl na faillissement de curator het monopolie heeft om hier ten

voordele van alle gemeenschappelijke schuldeisers op te treden. Deze on-

omstreden regel lag reeds lang voor de Unac-rechtspraak vast(883), en werd

in de besproken periode door de Rechtbank van Koophandel te Dender-

monde in herinnering gebracht(884).

282. De vraag naar de verhouding tussen het vorderingsrecht van de curator

en dat van de individuele schuldeisers zal inzake bestuurdersaansprakelijk-

heid vooral aan bod komen bij de aansprakelijkheid wegens laattijdige

aangifte van het faillissement en de aansprakelijkheid wegens het verder-

zetten van een reddeloos verloren deficitaire activiteit. Nadat we beide

aansprakelijkheidsgevallen besproken hebben (nr. 284-289), zullen we de

invloed van het Sepp-arrest van 5 december 1997 hierop bekijken (nr. 290).

283. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE KWIJTING Ð Ook als de curator voor

rekening van de gezamenlijke schuldeisers de actio mandati instelt, is de

voÂoÂr het faillissement rechtsgeldig verleende deÂcharge hem tegenwerpelijk,

zoals de Rechtbank van Eerste aanleg van Gent terecht stelde(885). De

curator oefent immers de interne aansprakelijkheidsvordering uit op grond

van het collectief faillissementsbeslag ten behoeve van de gemeenschappe-

lijke schuldeisers die hij vertegenwoordigt. De curator bundelt nieÂt de

externe aansprakelijkheidsvorderingen van de verschillende schuldeisers

tegen derden. Wel kan de curator de deÂcharge eventueel aanvechten d.m.v.

de actio pauliana indien ze met bedrieglijke miskenning van de rechten van

de schuldeisers is gebeurd. Enkel via zijn bijzondere herstelbevoegdheden

(art. 17 e.v. Faill.W.) kan de curator bij het uitoefenen van vorderingen van

de vennootschap immers meer vorderen dan de vennootschap dat zelf zou

kunnen doen buiten een faillissementssituatie.

Daarnaast kan de curator de actio pauliana (of een van zijn andere herstelbe-

voegdheden) gebruiken als basis voor een onrechtmatige daadsvordering

tegen bestuurders of anderen die de rechten van de gezamenlijke schuldeisers

hebben aangetast, waar de vennootschap zelf buiten faillissement nooit een

vordering zou hebben gehad(886). Dit gaat verder dan het neutraliseren van

een exceptie, zoals de deÂcharge, die een vennootschapsvordering belemmert.

Aangezien het geen vordering van de vennootschap betreft, is de kwijting

van de bestuurders of zaakvoerders hier geen belemmering. Dit is een

(883) Cass. 14 december 1899, Pas. 1900, I, 59.

(884) Kh. Dendermonde 9 december 1993, T.B.H. 1997, 103.

(885) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 945. Vgl. Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1279,

nr. 258.

(886) Zie hierover J. Vananroye, ,,Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij

aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en handhaving'', T.R.V. 1999,

p. 161-164, nr. 13-15.
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bijzondere vorm van externe aansprakelijkheid waarvoor de curator het

monopolie heeft.

Pro memorie weze vermeld dat een kwijting door de algemene vergadering

uiteraard enkel invloed heeft op de interne aansprakelijkheid van de bestuur-

ders of zaakvoerders, en geen afbreuk kan doen aan de individuele aanspra-

kelijkheidsvorderingen van derden, zowel binnen als buiten faillissement.

284. LAATTIJDIGE AANGIFTE VAN HET FAILLISSEMENT Ð Een vennootschap is

onder de nieuwe Faillissementswet verplicht om binnen een maand nadat zij

heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen (art. 9 Faill.W.).

Indien het verzuim om dit doen gebeurt met het oogmerk om de faillietver-

klaring uit te stellen, is dit ook strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 489bis

Sw.)(887). Zelfs zonder dit bijzonder opzet kan een laattijdige aangifte een

onrechtmatige daad uitmaken. De vraag rijst hier of de bestuurders of zaak-

voerders automatisch aansprakelijk zijn indien er geen aangifte wordt gedaan

van het faillissement binnen de wettelijke termijn.

Onder het oude faillissementsrecht stelde deze problematiek zich nog scher-

per, omdat oud art. 440 W.Kh. de verplichting oplegde om binnen de drie

dagen nadat de vennootschap had opgehouden te betalen aangifte te doen van

het faillissement(888). Bovendien was er bij de rechtbanken van koophandel

bijna een automatisme om het tijdstip van staking van betaling zo vroeg

mogelijk te plaatsen, nl. 6 maanden voÂoÂr het faillissementsvonnis, om zo de

verdachte periode te rekken. Een nevengevolg hiervan was echter dat de

bestuurders aansprakelijkheid riskeerden t.a.v. alle schuldeisers van de ven-

nootschap waarvan de vordering tijdens de verdachte periode was ontstaan of

vergroot. Onder de nieuwe faillissementswet valt het tijdstip van staking van

betaling in beginsel samen met de datum van het faillissementsvonnis

(art. 12, eerste lid Faill.W.). De datum kan enkel vroeger worden gesteld

indien ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat

de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden (art. 12, tweede lid

Faill.W.). Net zoals onder de oude wet kan de datum van staking van betaling

hoogstens 6 maanden voÂoÂr het faillissementsvonnis worden geplaatst (art. 12,

al. 5 Faill.W. met een mogelijke uitzondering voor de ontbonden vennoot-

schap). Indien de datum waarop de betalingen werkelijk werden stopgezet

vroeger ligt dan de faillissementsrechter wettelijk kan teruggaan, kan de

bestuurder eventueel aansprakelijk worden gesteld op grond van de onrecht-

matige verderzetting van een reddeloos verloren activiteit (zie verder

nr. 287).

285. Nadat enkele vonnissen de bestuursorganen van een gefailleerde ven-

nootschap automatisch aansprakelijk stelden uit onrechtmatige daad voor de

(887) De Memorie van Toelichting spreekt van een bijzonder opzet oÂf een handelen met volle

kennis van zaken (Parl. St. Kamer, 1991-92, nr. 631/1, 44).

(888) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1058, nr. 143.
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verbintenissen aangegaan tijdens de verdachte periode, stelde het Hof van

Cassatie in een reeks van drie arresten tijdens de vorige verslagperiode dat

het niet aangeven van het faillissement binnen de drie dagen na de datum van

staking van betaling niet automatisch een onrechtmatige daad in hoofde van

de leden van de bestuursorganen vormt(889). De bestuurder is pas aanspra-

kelijk indien hij wist of had moeten weten dat de vennootschap zich in staat

van faillissement bevond.

In de besproken periode werd deze rechtspraak verder toegepast door de

hoven en rechtbanken(890). Zo overwoog het Hof van Beroep van Antwer-

pen dat in concreto moet worden beoordeeld of aan de bestuurders kan

worden verweten dat de activiteiten werden verdergezet, waarbij de bewijs-

last ligt op de partij die de bestuurder aansprakelijk wil stellen(891). De

bestuurders werden in dit geval niet aansprakelijk gesteld omdat uit de

jaarrekening niet bleek dat de onderneming reddeloos verloren was, waarbij

het Hof opmerkt dat ,,aanvaard wordt dat bestuurders van een industrieÈle

onderneming die meer dan 125 jaar bestaat en die in de streek een belang-

rijke economische en sociale functie vervult, niet onmiddellijk bij tegen-

vallende bedrijfsresultaten de boeken zouden neerleggen''(892). Bovendien

hadden de bestuurders een externe audit laten uitvoeren waaruit bleek dat de

vennootschap nog toekomst had en werd via allerlei herstructureringen

getracht het bedrijf rendabel te maken. Het Hof van Beroep van Gent kreeg

te oordelen over de aansprakelijkheid van zaakvoerders van een B.V.B.A.

t.a.v. van leveranciers van de vennootschap die vier maanden na de datum

van staking van betaling met de vennootschap hadden gecontracteerd(893).

Het Hof achtte geen fout bewezen in hoofde van de bestuurders omdat de

betrokken levering net plaats vond op het tijdstip waarop zij een voorstel

kregen van een bank i.v.m. de verhoging van het krediet aan de ven-

nootschap. Op dat ogenblik konden ze er immers van uitgaan dat de vennoot-

schap nog steeds niet had opgehouden te betalen. In een andere zaak stelde

het Hof van Beroep van Gent de bestuurders van een N.V. wel aansprakelijk

t.a.v. een derde die ze ertoe hadden bewogen om te leveren terwijl de

vennootschap virtueel failliet was(894). Opnieuw is er hier geen sprake

van een automatische aansprakelijkheid en stelt de rechter vast dat de

bestuurder zich er op grond van zijn bekwaamheden, ervaring, feitelijke

positie en kennis van bewust diende te zijn dat de vennootschap onherstel-

baar verloren was. In casu deed de bestuurder een beroep op een Spaanse

(889) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1058, nr. 144.

(890) Kh. Hasselt 5 november 1996, T.B.H. 1997, 642; Rb. Brugge 19 september 1995, V&F

1998, (288) 290; Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 949.

(891) Antwerpen 8 maart 1994, T.B.H. 1995, 37.

(892) Antwerpen 8 maart 1994, T.B.H. 1995, (37) 38.

(893) Gent 16 november 1995, T.R.V. 1996, 108.

(894) Gent 13 januari 1995, T.B.H. 1997, 179.
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leverancier omdat alle binnenlandse leveranciers het vertrouwen in de ven-

nootschap hadden verloren.

286. Vele commentatoren hebben de genoemde cassatierechtspraak en zijn

toepassingen bekritiseerd omdat ze zou afwijken van de regel dat bij de

schending van een specifieke norm de onrechtmatigheid van de gedraging

wordt vermoed, tenzij de dader zelf aantoont dat de overtreding te wijten is

aan omstandigheden buiten zijn wil(895). Er werd hierbij gesuggereerd dat

deze rechtspraak enkel te verklaren valt door de wens om de automatische

aansprakelijkheid van bestuurders voor verbintenissen aangegaan tijdens de

verdachte periode te vermijden. De vraag stelt zich dan ook of deze recht-

spraak nog zal worden aangehouden nu het minder vanzelfsprekend wordt

om de verdachte periode zes maanden voÂoÂr het faillissementsvonnis te

plaatsen en de verplichting om het faillissement aan te vragen pas geldt

vanaf eÂeÂn maand na de staking van betaling.

We denken dat deze rechtspraak onverkort zal blijven gelden onder de

nieuwe Faillissementswet. De betrokken rechtspraak is immers niets anders

dan de uitdrukking van de regel dat een bestuurder niet automatisch aan-

sprakelijk is t.a.v. derden voor elke onrechtmatige daad die de vennootschap

begaat. Zijn persoonlijke aansprakelijkheid is pas in het gedrang indien in

zijne hoofde alle constitutieve bestanddelen van een onrechtmatige daad

aanwezig zijn. De regels die het strafrecht kent voor de toerekening van

misdrijven aan bestuurders (of andere personen binnen de onderneming)

kunnen hier inspirerend werken(896), zij het dat een onrechtmatige daad

sneller zal kunnen worden toegerekend dan de meeste misdrijven omdat

onachtzaamheid reeds voldoende zal zijn als moreel element. De betrokken

cassatiearresten dienen dan ook niet te worden gezien als een uitzondering op

de regels voor overtreding van een specifieke regel(897). De specifieke

verplichting om het faillissement aan te vragen legt de wet op de rechts-

persoon; het orgaan van de rechtspersoon kan niet in die mate met de

rechtspersoon zelf worden geõÈdentificeerd dat dit ook een specifieke ver-

plichting is in hoofde van de bestuurders of zaakvoerders(898). Het tegen-

deel aanvaarden zou betekenen dat bestuurders of zaakvoerders automatisch

aansprakelijk zijn voor elke overtreding door de vennootschap van een

wettelijke of reglementaire regel. Elke onrechtmatige daad van een orgaan

verricht binnen de formele kring van zijn bevoegdheid geldt als een onrecht-

(895) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1059, nr. 145.

(896) Zie b.v. A. De Nauw, ,,La deÂlinquance des personnes morales et l'attribution de

l'infraction aÁ une personne physique par le juge'', R.C.J.B. 1992, 560 e.v.; L. Dupont en R.

Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, I, 1989, 245 e.v.

(897) L. Cornelis, ,,Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen'', in

MeÂlanges R.O. Dalcq. ResponsabiliteÂs et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 44.

(898) Zie nochtans R. Dalcq, ,,AppreÂciation de la faute en cas de violation d'une obligation

deÂtermineÂe'', R.C.J.B. 1990, 208.
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matige daad van de rechtspersoon; het omgekeerde is echter niet nood-

zakelijk waar. Met CORBISIER kan daarom worden aangenomen dat de be-

stuurder of zaakvoerder enkel uit onrechtmatige daad aansprakelijk is t.a.v.

derden bij schending van verplichtingen (volgend uit een specifieke regel of

de algemene zorgvuldigheidsplicht) die persoonlijk op hem rusten(899).

Aangezien er geen specifieke regel is die aan de bestuurder de verplichting

oplegt om het faillissement te vorderen indien de vennootschap zich in staat

van faillissement bevindt, dient het gedrag van de bestuurder hier enkel te

worden getoetst aan de algemene zorgvuldigheidsplicht(900). Bij die toet-

sing is het van belang dat het tot de taak van het bestuur behoort om te waken

over de financieÈle toestand van de vennootschap en dat het haar bevoegdheid

is om het faillissement aan te vragen. Dat bestuurders of zaakvoerders niet

automatisch aansprakelijk zijn, belet daarom niet dat ze vrij makkelijk

geacht kunnen worden behoren te weten dat de vennootschap zich in staat

van faillissement bevindt.

Dit maakt dat de aansprakelijkheid van de bestuurder voor de laattijdige

indiening van het faillissement louter een toepassing is van het meer alge-

mene leerstuk van de aansprakelijkheid van een reddeloos verloren defici-

taire activiteit (zie volgend randnr.), wat ook blijkt uit de hiervoor besproken

rechtspraak. Dit leerstuk is wel meer algemeen aangezien het verderzetten

van een reddeloos verloren deficitaire onderneming reeds onrechtmatig kan

zijn zonder dat de vennootschap voldoet aan de faillissementsvoorwaarden.

Ook betekent het stopzetten van een onderneming niet noodzakelijk dat het

faillissement wordt aangevraagd.

287. VOORTZETTING VAN REDDELOOS VERLOREN DEFICITAIRE ONDERNEMING Ð

Het verderzetten van een deficitaire onderneming zonder enig realistisch

toekomstperspectief kan vooreerst een interne bestuursfout uitmaken(901).

Dit kan ook aanleiding geven tot externe aansprakelijkheid: schuldeisers

kunnen de bestuurders of zaakvoerders aanspreken omdat ze een niet of

slechts gedeeltelijk recupereerbare schuldvordering hebben, die niet zou zijn

ontstaan indien de onderneming tijdig zou zijn stopgezet.

De Rechtbank van Koophandel van Luik nam aan dat de zaakvoerders van

een B.V.B.A. een onrechtmatige daad begaan t.a.v. derden terwijl ze wisten

of moesten weten dat de B.V.B.A. ze niet zou kunnen nakomen binnen

redelijke voorwaarden en termijnen(902). In casu hadden de zaakvoerders

(899) I. Corbisier, ,,Quelques reÂflexions en filigrane des deÂveloppements reÂcents qu'a connus

le droit de la responsabiliteÂ des administrateurs d'une personne morale'', Rev.prat.soc. 1994,

81.

(900) L. Cornelis, ,,Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen'', in

MeÂlanges R.O. Dalcq. ResponsabiliteÂs et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 43.

(901) J. Van Ryn en X. Dieux, ,,La responsabiliteÂ des administrateurs ou geÂrants d'une

personne morale aÁ l'eÂgard des tiers. Observations compleÂmentaires'', Rev.prat.soc. 1989,

103-105; O. Ralet, ResponsabiliteÂ des dirigeants de socieÂteÂs, Brussel, Larcier, 1996, p. 160,

nr. 115.

(902) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, 501.
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voor meer dan 4 miljoen frank verbouwingen laten uitvoeren, terwijl de

B.V.B.A. nauwelijks een miljoen op haar rekening had en er blijkbaar geen

verdere inkomsten werden verwacht. Het spreekt voor zich dat deze aan-

sprakelijkheid niet te snel mag worden aangenomen, op gevaar af dat be-

stuurders en zaakvoerders geen verbintenissen meer durven aangaan voor

vennootschappen die weliswaar in moeilijkheden zijn zonder echter redde-

loos verloren te zijn. De bestuurder kan hiervoor enkel aansprakelijk zijn

indien geen enkele redelijke bestuurder in dezelfde omstandigheden de

onderneming zou hebben verdergezet. Gezien de moeilijkheid om ex post

de beslissing van de bestuurder te toetsen, zal de rechter de nodige terug-

houdendheid bij zijn beoordeling dienen te hanteren.

288. Merkwaardig is dat de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent in de

zaak-Fabelta stelde dat de beslissing om een deficitaire activiteit verder te

zetten anders dient beoordeeld te worden indien de overheid meerderheids-

aandeelhouder is, aangezien van een overheidsaandeelhouder kan verwacht

worden dat hij meer risico's neemt omdat de overheid ook rekening houdt

met de negatieve gevolgen van het verlies van werkgelegenheid op o.a. haar

verplichting om werkloosheidsvergoedingen uit te keren(903). Deze over-

wegingen kunnen bij de overheid wel meespelen om nieuwe investeringen te

doen in de onderneming, maar kunnen zeker niet dienen als voorwendsel om

de voortzetting van een verloren deficitaire activiteit ten koste van de

schuldeisers te laten gebeuren. Wel dient te worden aangestipt dat de Recht-

bank benadrukt dat enkel aanvaard kan worden dat de overheidsaandeel-

houder meer risico's neemt indien de overlevingskansen van de onderneming

reeÈel zijn. In dat geval kunnen bestuurders nooit aansprakelijk gesteld

worden voor het verderzetten van een deficitaire activiteit, ongeacht of de

onderneming al dan niet in handen van de overheid is. De Rechtbank diende

dus niet te verwijzen naar het publiekrechtelijke karakter van de meerder-

heidsaandeelhouder om tot niet-aansprakelijkheid te komen.

289. Uit het feit dat een kredietinstelling een verhoging van het kaskrediet

had toegestaan, leidde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge af dat op

dat ogenblik de vennootschap nog niet reddeloos verloren was(904). Alhoe-

wel dit zeker een belangrijk element is in de beoordeling van de toestand van

de onderneming en het gedrag van de bestuurders, kan er geen absolute regel

in die zin worden aangenomen. De kredietverlening zelf kan immers on-

rechtmatig zijn indien ze aan een reddeloos verloren deficitaire onderneming

gebeurt, en belet niet dat eventueel wordt bewezen dat de bestuurders dit

wisten of moesten weten.

(903) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 949.

(904) Rb. Brugge 19 september 1995, V&F 1998, (288) 291.
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290. VORDERINGSRECHTEN BIJ ONRECHTMATIGE VERDERZETTING VAN DE ON-

DERNEMING Ð De onrechtmatige verderzetting van een onderneming, hetzij

omdat ze aan de faillissementsvoorwaarden voldoet, hetzij omdat het gaat

om een reddeloos verloren onderneming, kan aanleiding geven tot zowel

interne als externe aansprakelijkheid. De vennootschap zelf kan schade

lijden doordat verder wordt ingeteerd op haar vermogen. Haar schade bestaat

in beginsel uit het verschil tussen het (waarschijnlijk negatieve) eigen ver-

mogen op het ogenblik van de werkelijke faillissementsverklaring en het

eigen vermogen op het ogenblik dat het faillissement had moeten zijn

aangevraagd. Derden kunnen een vorderingsrecht hebben voor de (gedeelte-

lijk) onvergoede schuldvordering die zonder de fout van de bestuurder of

zaakvoerder niet zou zijn ontstaan.

De vordering wegens schade aan het vennootschapsvermogen wordt na het

faillissement uiteraard door de curator uitgeoefend. Dit vorderingsrecht van

de curator betekent niet dat de schuldeisers die een individueel vorderings-

recht hebben dit niet meer zouden kunnen uitoefenen. De arresten Unac uit

1981 en Sepp uit 1997 maken zeker duidelijk dat de curator niet de indivi-

duele rechten van de schuldeisers kan uitoefenen. Het arrest Sefi uit 1995

verduidelijkt dit door te stellen dat het vorderingsrecht van de curator niet

kan bestaan in de cumulatie van de verschillende individuele vorderingen

van de schuldeisers, ook al hebben ze alle een gelijkaardige schade als

voorwerp (zie hoger nr. 281).

Dat de aanspraak van een schuldeiser dezelfde oorsprong kent als de vorde-

ring van de curator, in casu de onrechtmatige verderzetting van de onderne-

ming, kan geen bezwaar zijn tegen een individueel vorderingsrecht, zolang

de schuldeiser maar individuele schade lijdt (zie ook verder). Dat laatste

wordt bevestigd door een cassatiearrest uit 1965(905). Er moet wel worden

op gelet dat de aansprakelijke bestuurders nooit meer moeten betalen dan de

schade die ze hebben verooraakt (zie verder nr. 292).

Deze principes vinden we mooi toegepast in een arrest van 3 mei 1991 van

het Hof van Beroep van Antwerpen dat stelt dat een schuldeiser zich burger-

lijke partij kan stellen tegen de zaakvoerder van een gefailleerde B.V.B.A.

die laattijdig het faillissement van de vennootschap had aangevraagd en

vervolgd werd voor bankbreuk, op voorwaarde dat de schade geleden door

de schuldeiser een andere schade is dan de schade bedoeld in de vordering

door de curator(906). In casu werd er terecht een bijzondere schade aange-

nomen omdat de schuldeiser schade had geleden doordat hij niet zou hebben

gecontracteerd met de vennootschap indien de bestuurder geen fout zou

hebben gemaakt. Het vorderingsrecht van de curator had als voorwerp de

vermeerdering van het passief tussen het ogenblik waarop de zaakvoerder

(905) Cass. 8 maart 1965, Pas. 1965, I, (684) 692.

(906) Antwerpen 3 mei 1991, R.W. 1991-92, 753, noot; T.B.H. 1992, 495; Rev.prat.soc. 1992,

103, noot F. T'Kint. Zie voor gelijkaardige rechtspraak buiten het domein van de bestuur-

dersaansprakelijkheid: Brussel 12 januari 1993, Pas. 1994, II, 142 en Brussel 12 februari 1992,

J.L.M.B. 1993, 155.
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aangifte had moeten doen en het ogenblik van het faillissement. Naar onze

mening ten onrechte, zag een annotator in dit arrest een tegenspraak met de

Unac-rechtspraak(907). Deze kritiek was gebaseerd op de idee dat het Unac-

arrest voorziet in een ,,collectivisatie'' van de verschillende individuele

schadevergoedingsvorderingen van schuldeisers, ook al hebben ze een ver-

schillend voorwerp(908). Voor zover het Unac-arrest tot deze gedachte al

aanleiding zou hebben gegeven, laat het Sefi-arrest van 1995 er geen twijfel

over bestaan dat de curator niet de individuele vorderingen van schuldeisers

tegen derden kan bundelen (zie hoger nr. 281). Het Antwerpse arrest zelf

onderscheidt zeer precies de individuele en de collectieve schade, waarbij die

laatste bestaat uit schade aan het vermogen van de gefailleerde vennoot-

schap.

Dat het faillissement niet de onontvankelijkheid tot gevolg heeft van de

vorderingen voor bijzondere schade van schuldeisers tegen bestuurders

wegens het onrechtmatig verderzetten van een activiteit, vinden we ook

toegepast in enkele van de hoger besproken uitspraken(909). Terecht wordt

deze oplossing zo vanzelfsprekend geacht dat ze slechts zelden een punt van

discussie is.

Niet verdedigbaar is een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van

Namen van 18 november 1997 dat de vordering van individuele schuldeisers

op grond van een onrechtmatig gecreeÈerde schijn van kredietwaardigheid

door een financier, onontvankelijk verklaart omdat het gemeenschappelijke

schade zou zijn(910). Het vonnis neemt ten onrechte aan dat het hier gaat om

gemeenschappelijke schade louter omdat de oorzaak van de vordering van de

individuele schuldeisers dezelfde is als die van het vorderingsrecht van de

curator.

291. Een deel van de rechtsleer heeft geargumenteerd dat indien de schade

ten gevolge van de onrechtmatige verderzetting van de onderneming een

vennootschap treft die reeds een netto-passief heeft, wat overigens meestal

het geval zal zijn, enkel de nakomende schuldeisers een vorderingsrecht

hebben met uitsluiting van de curator(911). De vennootschap zelf zou

immers geen schade lijden omdat ze al een negatief eigen vermogen

had(912). In deze voorstelling van zaken lijden de bestaande schuldeisers

(907) F. T'Kint, noot onder Antwerpen 3 mei 1991, Rev.prat.soc. 1992, 106.

(908) F. T'Kint, noot onder Antwerpen 3 mei 1991, Rev.prat.soc. 1992, 107.

(909) Gent 16 november 1995, T.R.V. 1996, 108; Antwerpen 8 maart 1994, T.B.H. 1995, 37;

Rb. Brugge 19 september 1995, V&F 1998, 288; Kh. Hasselt 5 november 1996, T.B.H. 1997,

642.

(910) Kh. Namen 18 november 1997, J.T. 1998, 125.

(911) C. Van Buggenhout en O. Clevenbergh, ,,L'action en responsabiliteÂ pour ,,aggravation

du passif'', preÂjudice ,,collectif'' et cumul de preÂjudices individuels: tentative d'eÂclaircisse-

ment'', T.B.H. 1995, p. 540, nr. 5.

(912) C. Van Buggenhout en O. Clevenbergh, ,,L'action en responsabiliteÂ pour ,,aggravation

du passif'', preÂjudice ,,collectif'' et cumul de preÂjudices individuels: tentative d'eÂclaircisse-

ment'', T.B.H. 1995, p. 540, nr. 5.

323

/secure/DocumentView.aspx?id=rn77204&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn70527&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn101634&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn15711&amp;origin=TPR


geen schade en verantwoordt dus niets dat zij mee profiteren van een

vordering door de curator tegen de bestuurders die verantwoordelijk zijn

voor de onrechtmatige voorzetting van de activiteit.

Deze stelling kan niet meer staande worden gehouden in het licht van het

hiervoor besproken Sepp-arrest van het Hof van Cassatie van 5 december

1997(913), dat kan worden bijgevallen. De premisse van de zo-even ge-

schetste stelling, als zou een persoon met een negatief vermogen geen schade

meer kunnen vorderen, vindt immers geen steun in het aansprakelijkheids-

recht. Schadevergoeding moet de schadelijder in de positie brengen die er

zonder de fout zou zijn, zonder dat de bestaande passiva van de schadelijder

hierop een invloed hebben. Het tegendeel beweren, zou impliceren dat een

(natuurlijke of rechts-)persoon met een negatief eigen vermogen geen schade

meer zou kunnen lijden. Dit is uiteraard niet het geval. Ook de vennootschap

met een negatief eigen vermogen kan een derde die haar schade veroorzaakt,

b.v. ten gevolge van een onrechtmatige verderzetting van haar activiteit,

hiervoor aanspreken. Het faillissement van de vennootschap verandert hier

niets aan, tenzij uiteraard dat de curator nu de vordering van de vennootschap

uitoefent. Overigens zal ook de voorstelling van zaken als zouden de be-

staande schuldeisers geen schade lijden door de voortzetting van de activiteit

van een vennootschap met een negatief eigen vermogen, doorgaans verkeerd

zijn, zoals advocaat-generaal SPREUTELS terecht opmerkte in zijn conclusie

voor het Sepp-arrest(914). Indien de nieuwe inkomsten de nieuwe uitgaven

niet dekken, zal verder worden ingeteerd op het reeds negatieve eigen

vermogen, waardoor het onderpand van de bestaande schuldeisers wordt

verminderd.

292. Aangezien het vorderingsrecht van de curator en dat van individuele

schuldeisers wegens onrechtmatige verderzetting van de activiteit wel een-

zelfde oorzaak kunnen hebben en de schuldeisers met een eigen vorderings-

recht meeprofiteren van de vordering van de curator, dient te worden ver-

meden dat tweemaal dezelfde schade wordt vergoed. Er kan worden gewacht

met het toekennen van een schadevergoeding aan de schuldeisers tot het

faillissement is afgesloten. Hun vergoeding bestaat dan in de waarde van hun

schuldvordering min het dividend dat ze uit het faillissement hebben ont-

vangen. Eventueel kan de rechter voor de afsluiting van het faillissement hen

een provisionele schadevergoeding toekennen.

In een hoger reeds besproken vonnis van de Rechtbank van Koophandel van

Luik werden de zaakvoerders solidair veroordeeld tot het betalen van de

volledige som van de vordering van de derde die had gecontracteerd met de

(913) Zie F. Mourlon Beernaert, ,,La recevabiliteÂ de l'action en responsabiliteÂ, intenteÂe contre

un tiers par le curateur d'une faillite, en reÂparation du preÂjudice collectif causeÂ aÁ la masse des

creÂanciers'', T.B.H. 1998, p. 518-520, nr. 23; J. Vananroye, ,,Vorderingsrechten van curator en

individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde'', T.R.V. 1998, 282-

283.

(914) J. Spreutels, conclusies onder Cass. 5 december 1997, T.B.H. 1998, (525) 530.
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B.V.B.A. op een ogenblik dat de zaakvoerders dienden te weten dat de

vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen(915). Dit kan

enkel worden goedgekeurd indien het vaststaat dat deze derde geen dividend

meer uit het faillissement kon verwachten. De derde die met de vennootschap

heeft gehandeld, lijdt immers enkel een schade die in verband staat met de

fout van een bestuurder of zaakvoerder in de mate dat zijn vordering niet

wordt terugbetaald.

§ 4. Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid voor kennelijk grove

fout

293. ALGEMEEN Ð De bijzondere faillissementsaansprakelijkheid van artt.

265, 409 en 530 W.Venn. (artt. 63ter, 133bis en 158 Venn.W.) wijkt op

enkele punten fundamenteel af van de gemeenrechtelijke interne aansprake-

lijkheid. Vooreerst kan er enkel gevorderd worden na het faillissement van

de vennootschap. Verder dient er een grove fout te worden bewezen die heeft

bijgedragen tot het faillissement, terwijl voor de gewone bestuursaansprake-

lijkheid elke lichtste fout voldoende is. Daar staat tegenover dat er geen

causaal verband tussen de fout en de schade dient te worden aange-

toond(916). Desalniettemin verwijzen rechters vaak naar de omstandigheid

dat het faillissement ook aan andere factoren te wijten is, om slechts een

gedeelte van het netto-passief ten laste van de bestuurders te leggen(917). De

rechter heeft een discretionaire bevoegdheid om de bestuurders te veroor-

delen tot het geheel of slechts een gedeelte van het netto-passief. Soms

worden ook billijkheidsredenen aangehaald, zoals de afwezigheid van be-

drog of de negatieve persoonlijke gevolgen van het faillissement voor de

betrokken bestuurders, om slechts een gedeelte van het netto-passief ten laste

te leggen(918). Kenmerkend is eveneens dat de schadevergoedingsaanspraak

is beperkt tot het netto-passief, waar normalerwijze een bestuurder aanspra-

kelijk kan worden gesteld voor elke schade ten gevolge van een fout onge-

acht de vermogenstoestand van de vennootschap. De bijzondere faillisse-

mentaansprakelijkheid geldt ook voor feitelijke bestuurders (zie verder

nr. 299). Het is omstreden of de gewone interne aansprakelijkheid (art. 528

W.Venn.; art. 62 Venn.W.) geldt voor personen die niet formeel bestuurder

of zaakvoerder zijn. De externe aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.) geldt

voor iedereen die een onrechtmatige daad begaat, ook als deze persoon geen

bestuurder of zelfs geen feitelijke bestuurder is.

De vraag naar het intern of extern karakter van de bijzondere faillissements-

aansprakelijkheid is grotendeels theoretisch van aard aangezien de wetgever

de belangrijkste voorwaarden voor deze vordering bepaalt. Een mogelijk

belang ligt in de vraag naar de toepassing van ,,le criminel tient le civil en

(915) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, 501.

(916) Gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 977; Bergen 22 maart 1993, Rev.prat.soc. 1993, 323.

(917) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, (501) 505.

(918) Bergen 22 maart 1993, Rev.prat.soc. 1993, (323) 328.
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eÂtat'' indien er ook een strafvordering wegens misbruik van vennootschaps-

goederen is. Aangezien misbruik van vennootschapsgoederen aanleiding

geeft tot interne aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap, zou de vordering

tegen bestuurders of zaakvoerders op grond van de bijzondere faillissements-

aansprakelijkheid geacht kunnen worden hetzelfde voorwerp te hebben als

de strafvordering indien het om interne aansprakelijkheid zou gaan.

Aan de eigen aard van de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid wegens

grove fout werd door het Hof van Beroep van Luik niet helemaal recht

gedaan, waar het zonder meer art. 1382 B.W. toepaste als alternatief voor

deze aansprakelijkheidsgrond, omdat de gefailleerde B.V.B.A. viel onder de

exceptie voor kleine vennootschappen van art. 265, tweede lid W.Venn.

(art. 133bis Venn.W.)(919). Het Hof onderzoekt hierbij o.a. of schade werd

veroorzaakt doordat derden misleid werden door de afwezigheid van een

boekhouding. Deze schade is bijzondere schade die enkel door individuele

schuldeisers kan worden gevorderd, niet door de curator zoals in de be-

sproken zaak.

294. BEGRIP KENNELIJK GROVE FOUT Ð In de zaak-Fabelta omschreef de

Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent de grove fout volgens een klassieke

formule als een ,,overtreding van een norm die belangrijk, zoniet essentieel is

voor de handhaving en het bestaan van de vennootschap''(920). Bovendien

moet de grove fout ,,kennelijk'' zijn, d.w.z. dat geen normaal voorzichtig en

redelijk bestuurder deze fout zou maken. De Rechtbank stelt dat hierbij een

evenwicht gezocht moet worden tussen de belangen van de schuldeisers en

de noodzaak tot ondernemen. Verkoop met verlies werd in casu niet als een

grove fout weerhouden, omdat dit soms bedrijfseconomisch verantwoord

kan zijn en omdat er deskundig advies werd ingewonnen hieromtrent. Ook

het niet-betalen van de belasting en zelfs het niet-doorstorten van de inge-

houden bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen werd niet als grove fout

(of zelfs maar een gewone bestuursfout) weerhouden.

Interessant is ook dat het verzuim om vervallen facturen te innen, geen fout

werd geacht die toerekenbaar was aan de bestuurders omdat de opvolging

hiervan was toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor(921). Dezelfde idee, dat

delegatie van een bevoegdheid leidt tot een verminderde aansprakelijkheid,

vinden we in het vonnis ook t.a.v. de onzorgvuldige controle op de resulta-

ten(922). Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat de structuur

van de besluitvorming binnen een onderneming weliswaar belangrijk is bij

de beoordeling van het gedrag van de bestuurders, maar dat anderzijds het

loutere feit dat bestuurders een bevoegdheid hebben gedelegeerd hen niet

automatisch ontslaat van hun aansprakelijkheid. De lectuur van het vonnis

(919) Luik 29 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, 120.

(920) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 951.

(921) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 953.

(922) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 954.
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geeft soms de indruk dat de Rechtbank de bestuurders exonereert omdat ze

niet op de hoogte waren van sommige feiten, zonder dat wordt onderzocht of

ze behoorden hiervan op de hoogte te zijn.

295. Indien de bestuurders een kennelijk grove fout wordt aangewreven,

bestaat deze fout meestal uit een geheel van feiten. Een Luiks vonnis

weerhield als kennelijk grove fout de combinatie van de afwezigheid van

enige deugdelijke boekhouding, het verderzetten van een verlieslatende

activiteit zonder enige storting van sociale zekerheidsbijdragen en van be-

drijfsvoorheffing alsook het niet naleven van de alarmbelprocedure (zie ver-

der nr. 307 over de invloed hiervan op de verjaringstermijn)(923). Het

Gentse Hof van Beroep stelde bestuurders aansprakelijk wegens een geheel

van financieÈle, fiscale en boekhoudkundige wanpraktijken(924).

De Rechtbank van Koophandel van Charleroi achtte een kennelijk grove fout

reeds aanwezig omdat een deficitaire onderneming zonder hoop op herstel

werd verdergezet(925). Een algemene regel in deze zin kan zeker niet

worden aangenomen. De Rechtbank hechtte er blijkbaar veel belang aan

dat er niet de minste poging werd ondernomen om de toestand van de

onderneming recht te trekken.

De Rechtbank van Koophandel van Tongeren wreef een bestuurder een

kennelijke grove fout aan omdat hij kort na de oprichting een bedrag gelijk

aan het volstorte kapitaal opnam in rekening-courant(926). In hoofde van een

andere bestuurder, de echtgenote van de eerste, werd het zelfs als een

kennelijk grove fout beschouwd dat ze haar medebestuurder niet verplichtte

de geleende gelden terug te betalen.

296. Het Hof van Beroep van Brussel achtte het geen grove fout dat een deel

van de inkomsten van de vennootschap buiten de boekhouding om gebeur-

den, omdat deze inkomsten grotendeels ten voordele van de vennootschap

werden gebruikt in de vorm van premies aan werknemers of ter betaling van

bouwwerken voor rekening van de vennootschap(927). Het ligt natuurlijk

anders indien de zwarte fondsen door de bestuurders worden gebruikt om

zich ten nadele van de vennootschap te verrijken(928).

297. Opmerkelijk is een arrest van het Hof van Beroep van Bergen dat het

opstarten van een dochtervennootschap voor een bepaalde activiteit waarvan

het duidelijk diende te zijn dat deze vennootschap er niet voldoende startka-

(923) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, 501.

(924) Gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 977.

(925) Kh. Charleroi 8 september 1992, Rev.prat.soc. 1993, (329) 336.

(926) Kh. Tongeren 2 maart 1992, T.R.V. 1992, 180, met kritische noot M.W., ,,Bestuur-

dersaansprakelijkheid na faillissement''.

(927) Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, (168) 175.

(928) Gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 977; Kh. Charleroi 8 september 1992, Rev.prat.soc.

1993, (329) 337.
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pitaal voor had, weerhoudt als een grove fout in hoofde van de bestuurders

van deze dochtervennootschap die ook bestuurder of commissaris waren van

de moeder(929). De bijzondere faillissementsaansprakelijkheid wordt hier

aangewend als een substituut voor de bijzondere oprichtersaansprakelijkheid

van art. 456, 4
o
W.Venn. (art. 35, 6

o
Venn.W.), indien het faillissement

plaatsvindt meer dan drie jaar na de oprichting (zie hoger nr. 170). Dit is des

te opmerkelijker omdat de bestuurders weliswaar nauw bij de oprichting van

de gefailleerde vennootschap betrokken waren, maar geen oprichters waren

in de technische betekenis van de vennootschapswetgeving.

Een gelijkaardige gedachtegang vinden we in een vonnis van de Rechtbank

van Koophandel van Dendermonde dat stelde dat het een kennelijk grove

fout is in de zin van art. 530 W.Venn. (art. 63ter Venn.W.) om een vennoot-

schap verbintenissen te laten aangaan, wetende dat zij onvoldoende kapitaal

heeft om de voorgenomen investeringen te realiseren(930).

298. Het hiervoor besproken arrest van het Hof van Beroep van Bergen

stelde dat de rechter een discretionaire bevoegdheid heeft om de bestuurders

al dan niet solidair te veroordelen en om tussen de verschillende aansprake-

lijke bestuurders te differentieÈren in het stuk van het netto-passief dat hen ten

laste wordt gelegd(931). In casuwerd eÂeÂn bestuurder veroordeeld tot de helft

van het bedrag dat de andere bestuurder, overigens zijn vader, diende te

betalen, omdat hij zich eerder met technische aangelegenheden dan met het

werkelijke bestuur bezighield.

299. HET BEGRIP FEITELIJK BESTUURDER Ð De bijzondere faillissementsaan-

sprakelijkheid geldt ook voor feitelijke bestuurders. Klassiek wordt aange-

nomen dat de hoedanigheid van feitelijke bestuurder veronderstelt dat de

betrokkene in volle onafhankelijkheid positieve daden van bestuur kan

stellen(932). In de reeds eerder vaak geciteerde zaak-Fabelta werd terecht

gesteld dat een openbare investeringsmaatschappij niet de hoedanigheid van

feitelijk bestuurder verkrijgt doordat ze als kredietverlener toezicht wil

houden op het gebruik van de kredieten die ze ter beschikking stelt(933).

Dezelfde redenering vinden we in een arrest van het Hof van Beroep van

Brussel t.a.v. een private kredietverlener(934). Ook hier wordt gesteld dat

een strikte controle van een schuldeiser niet leidt tot bestuursaansprakelijk-

heid, zolang deze schuldeiser zich niet in de plaats stelt van de vennoot-

schapsorganen. Het Hof vond in casu dat het tot de normale rol van de

kredietverlener kan behoren dat hij zelf vorderingen int en zijn toestemming

(929) Bergen 22 maart 1993, Rev.prat.soc. 1993, 323.

(930) Kh. Dendermonde 16 juni 1995, V&F 1998, 278.

(931) Bergen 22 maart 1993, Rev.prat.soc. 1993, (323) 328.

(932) Zie J. Timp, ,,De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht'', Jura Falc. 1995-96,

198-202.

(933) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 951.

(934) Brussel 12 februari 1992, Rev.prat.soc. 1993, (256) 267.

328

/secure/DocumentView.aspx?id=rn62491&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn1449&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn62491&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn50805&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn13925&amp;origin=TPR


verleent voor de verkoop van goederen indien die goederen tot zijn onder-

pand behoren, dat hij een agent afvaardigt om permanent de kredietnemer te

controleren en regelmatig de raad van bestuur ondervraagt over de evolutie

van de zaken.

300. In het geruchtmakende faillissement van de Forges de Clabecq werden

de kredietinstellingen als feitelijke bestuurders aansprakelijk gesteld in

eerste aanleg(935). Werknemers en vakverenigingen hadden voor de recht-

bank van koophandel een vordering ingesteld om de kredietverleners van de

onderneming te laten veroordelen tot het financieren van de voorzetting van

de onderneming, zonder dat hiervoor een duidelijk juridische grondslag werd

gegeven. Waarschijnlijk om zijn onbevoegdheid te vermijden, verklaarde de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Nijvel deze eis gegrond op

basis van de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid wegens kennelijk

grove fouten. Voor de gewone aansprakelijkheid van kredietverleners t.a.v.

derden-niet handelaren is immers de rechtbank van eerste aanleg bevoegd;

voor de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid geldt de exclusieve be-

voegdheid van de rechtbank van koophandel(936). De kredietverleners wer-

den hierbij als feitelijke bestuurders gekwalificeerd omdat de bestuurders

van de vennootschap gedurende de laatste jaren voor het faillissement hun

beleid lieten afhangen van het voorafgaandelijke akkoord van de banken. Dit

lijkt bezwaarlijk te kunnen volstaan om als feitelijk bestuurder te worden

beschouwd, te meer omdat de beschikking als kennelijk zware fout net weer-

houdt dat de kredietverleners weinig ,,gespierde'' actie hebben ondernomen

om de vennootschap uit de crisis te helpen. In het beroepsarrest is de vraag

naar de hoedanigheid van feitelijk bestuurder niet meer aan de orde gekomen

omdat de vordering onontvankelijk werd verklaard (zie volgend nr.).

Overigens hervormde het Hof van Beroep van Brussel deze beschikking ook

omdat het de rechten van de verdediging schond, door de bijzondere faillisse-

mentsaansprakelijkheid ambtshalve in te roepen als rechtsgrond zonder dat

een van de partijen dit had aangehaald.

301. HET EXCLUSIEVE VORDERINGSRECHT VAN DE CURATOR Ð Eveneens in de

zaak-Forges de Clabecq diende het Hof van Beroep van Brussel te herin-

neren aan de regel dat de curator als enige een aansprakelijkheidsvordering

kan instellen in het kader van de bijzondere faillissementsaansprakelijk-

heid(937). Het arrest a quo van de Rechtbank van Koophandel van Nijvel

had het monopolie van de curator uit het oog verloren en een vordering van

(935) Vz. Kh. Nijvel 22 januari 1997, Journ. Proc. 1997 (verkort), afl. 320, 28; J.L.M.B. 1997,

234, noot P.H.; V&F 1997, 160; DAOR 1997, afl. 43, 53, noot O. Poelmans en noot D.

Blommaert.

(936) Vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1069, nr. 158.

(937) Brussel 10 februari 1997, Journ. Proc. 1997 (verkort), afl. 321, 27, noot P.C.;

J.L.M.B. 1997, 300; J.T. 1997, 176; T.B.H. 1997 (weergave R. Parijs), 269; V&F 1997, 164;

Rev.prat.soc. 1997, 155, noot W. Derijcke; Bank Fin. 1997, 241. Zie vorig Overzicht, T.P.R.

1993, p. 1070, nr. 160.
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de vakverenigingen en werknemers tegen de kredietverleners van het gefail-

leerde bedrijf op grond van hun aansprakelijkheid als feitelijke bestuurders

ontvankelijk en gegrond verklaard(938).

Wel dient te worden opgemerkt dat de vordering in eerste aanleg niet echt

een zelfstandige vordering was voor eigen rekening. De eisende vakbonden

en werknemers vroegen immers om de betrokken financieÈle instellingen te

veroordelen tot het betalen van een som in handen van de curator. Omdat het

provenu van een gegronde vordering niet in hun eigen vermogen zou vallen,

lijkt het daarom eerder op een zijdelingse vordering voor rekening van de

boedel, ook al was het formeel een vordering in eigen naam. Het Hof van

Beroep lijkt te suggereren dat het mogelijk zou zijn om d.m.v. een zijdelingse

vordering in de plaats van de curatoren op te treden(939). Naar heersende

mening is er echter geen zijdelings vorderingsrecht ten voordele van de

boedel mogelijk in het Belgisch recht(940). Zo'n zijdelingse vordering zou

nochtans tegemoet kunnen komen aan de belangen van schuldeisers die

worden geconfronteerd met een weinig diligente curator. Zij hebben immers

weinig alternatieven, aangezien individuele schuldeisers in de boedel geen

aansprakelijkheidsvordering tegen de curator kunnen instellen, tenzij zij

bijzondere schade lijden(941). Hier geldt een gelijkaardige regel als voor

aandeelhouders bij schade aan het vermogen van de vennootschap (zie hoger

nr. 267).

Ook in de zaak-Fabelta werden de vorderingen van werknemers op grond

van de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid, hier wel duidelijk voor

eigen rekening, onontvankelijk verklaard(942).

302. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR DE B.V.B.A. EN C.V.B.A. Ð Op

grond van art. 265, tweede lid W.Venn. (133bis, tweede lid Venn.W.) en

art. 409, tweede lid W.Venn. (158 Venn.W.) is de bijzondere faillissements-

aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout niet van toepassing op zaak-

voerders en bestuurders van een B.V.B.A. of een C.V.B.A. die over de drie

boekjaren voor het faillissement een gemiddelde omzet van minder dan 25

miljoen frank, buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft ver-

wezenlijkt en waarvan het totaal van de balans bij het einde van het laatste

boekjaar niet hoger was dan 15 miljoen frank(943).

(938) Vz. Kh. Nijvel 22 januari 1997, Journ. Proc. 1997 (verkort), afl. 320, 28; J.L.M.B. 1997,

234, noot P.H.; V&F 1997, 160; DAOR 1997, afl. 43, 53, noot O. Poelmans en noot D.

Blommaert.

(939) Brussel 10 februari 1997, V&F 1997, (164) 171.

(940) Brussel 12 februari 1992, J.L.M.B. 1993, 155; J. Heenen, ,,'PreÂjudice collectif' et action

individuelle'', in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story, 1986, p. 230, nr. 8; W. Derijcke,

,,Faillite, reÂfeÂreÂ-provision, administrateur de fait et droits de la deÂfense'', Rev.prat.soc. 1997,

p. 176, nr. 6.

(941) Brussel 22 februari 1993, Rev.prat.soc. 1993, 168.

(942) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, (935) 957.

(943) Zie voor toepassingsgevallen b.v. Luik 29 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, 120 en Kh.

Dendermonde 4 oktober 1996, V&F 1997, 56.
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De Rechtbank van Koophandel van Charleroi nam aan dat de last bij de

bestuurders of zaakvoerders ligt om aan te tonen dat zij onder de exceptie

voor kleine vennootschappen vallen, indien de boekhouding door haar on-

volledigheid niet meer bewijskrachtig is(944). De Rechtbank van Koop-

handel te Luik baseerde zich bij haar onderzoek naar de toepassingsvoor-

waarden wegens de afwezigheid van elke boekhouding op het verslag van

een deskundige, waarbij ze overigens suggereerde dat ze dit niet hoefde te

doen omdat de aangesproken bestuurders de exceptie voor kleine vennoot-

schappen zelf niet inriepen(945).

303. De voorwaarden voor de exceptie voor kleine B.V.B.A.'s en

C.V.B.A.'s verwijzen naar de gemiddelde omzet over de drie boekjaren voor

het faillissement. In het vorig overzicht werd met instemming rechtspraak

geciteerd die hieruit afleidde dat de bijzondere faillissementsaansprakelijk-

heid sowieso niet van toepassing was op een B.V.B.A. of een C.V.B.A. die

binnen de drie jaar na de oprichting failliet ging(946). De Rechtbank van

Koophandel van Luik nam een andere stelling in en paste de bijzondere

faillissementsaansprakelijkheid wel toe op een B.V.B.A. die binnen de 18

maanden na haar oprichting werd failliet verklaard(947). De Rechtbank

onderzocht hierbij wel de mogelijkheid of de vennootschap onder de ex-

ceptie van art. 265, tweede lid W.Venn. (art. 133bis, tweede lid Venn.W.)

viel, waarbij ze de gemiddelde jaarlijkse omzet berekende op basis van de 18

maanden activiteit van de vennootschap voorafgaand aan het faillissement.

Ook deze interpretatie lijkt verzoenbaar met de tekst van de wet en de wens

van de wetgever om kleine B.V.B.A.'s en C.V.B.A.'s niet te onderwerpen

aan de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid, om jonge zelfstandigen

niet te ontmoedigen bij het opstarten van een onderneming in vennootschaps-

vorm(948). Enkel de interpretatie dat de bijzondere faillissements-

aansprakelijkheid wel van toepassing is op B.V.B.A.'s en C.V.B.A.'s die

binnen de drie jaar na hun oprichting failliet gaan, zonder dat er de mogelijk-

heid is om zich te beroepen op de exceptie voor kleine vennootschappen, is

hiermee niet te verenigen.

§ 5. Procedurevragen

304. BEVOEGDE RECHTBANK Ð Bij Wet van 7 mei 1999 zijn de regels i.v.m.

de bijzondere materieÈle bevoegdheid van de rechtbank van koophandel in

vennootschapszaken (art. 574, 2
o
Ger.W.) op punt gesteld(949). Deze recht-

(944) Kh. Charleroi 7 januari 1997, T.B.H. 1997, 643.

(945) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. 1992, (501) 504.

(946) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1070, nr. 161.

(947) Kh. Luik 10 september 1991, T.B.H. (501) 504.

(948) Vgl. Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1070, nr. 161.

(949) Art. 2 Wet 7 mei 1999, B.S. 26 augustus 1999.
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bank neemt nu, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, kennis van

geschillen terzake van een handelsvennootschap tussen vennootschappen

en vennoten, tussen vennoten, tussen vennootschappen en bestuurders of

zaakvoerders, tussen bestuurders of zaakvoerders, tussen bestuurders of

zaakvoerders en derden, tussen bestuurders of zaakvoerders en vennoten,

tussen commissarissen, tussen commissarissen en vennootschappen, tussen

commissarissen en bestuurders, zaakvoerders of vennoten, tussen vereffe-

naars, tussen vereffenaars en derden, tussen vereffenaars en vennootschap-

pen of tussen vereffenaars en vennoten, tussen vennootschappen, vennoten,

bestuurders of zaakvoerders, commissarissen of vereffenaars en bedrijfs-

revisoren, tussen oprichters, tussen oprichters en vennootschappen, tussen

oprichters en derden of tussen oprichters, vennootschappen, vennoten en

bestuurders of zaakvoerders.

Voor de aansprakelijkheid van bestuurders is het vooral van belang dat ook

geschillen inzake handelsvennootschappen tussen bestuurders of zaakvoer-

ders en derden aan de bijzondere bevoegdheid van de rechtbank van koop-

handel zijn onderworpen. Er bestond voÂoÂr de wetswijziging immers een

tendens om enkel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd te verklaren indien

de curator een bestuurder-niet handelaar aansprak en daarbij art. 1382 B.W.

als rechtsgrond inriep(950). De redenering hierachter luidde dat de curator in

dat geval de derden en niet de vennootschap vertegenwoordigde. Aangezien

derden noch de curator werden opgesomd in de gronden van oud art. 574, 2
o

Ger.W. werd de rechtbank van koophandel onbevoegd geacht, tenzij de

bestuurders of zaakvoerders zelf handelaar waren en het geschil daarom viel

onder de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (art. 573

Ger.W.). Deze redenering ging in ieder geval te ver, waar ze automatisch de

rechtbank van koophandel onbevoegd verklaarde van zodra de curator

art. 1382 B.W. inriep(951). Ook in dat geval kan het immers dat de curator

de vennootschap vertegenwoordigt, omdat binnen de grenzen van de ver-

bintenisrechtelijke samenloopleer de interne bestuurdersaansprakelijkheid

ook buitencontractueel kan zijn (zie hoger nr. 262). De vraag kan bovendien

worden gesteld of buiten dit geval de curator wel een buitencontractueel

vorderingsrecht heeft, behoudens het geval waarin dit is gebaseerd op de

pauliaanse aansprakelijkheid(952). Sommige rechtbanken verklaarden dan

ook toch de rechtbank van koophandel bevoegd, ook al riep de curator

(950) Arrondrb. Verviers 21 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 650, noot C. Parmentier; Arrondrb.

Gent 15 maart 1993, T.G.R. 1993, 110; Kh. Hasselt 5 februari 1993, R.W. 1992-93, 1245; B.

Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, p. 130,

nr. 255; vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1053, nr. 135.

(951) F. Hellemans, ,,De aanpassing van het kapitaal van een N.V. aan de nieuwe minimum-

vereisten: wie doet wat?'', T.R.V. 1996, 194; Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 939/1, 3.

(952) Zie J. Vananroye, ,,Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor

schade aan het vermogen van de gefailleerde'', T.R.V. 1998, 281.
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art. 1382 B.W. in(953). De Wet van 7 mei 1999 heeft precies tot doel deze

onzekerheid omtrent de bevoegdheid te elimineren(954).

305. In ieder geval nieuw is dat de rechtbank van koophandel ook bevoegd

is als een derde een individuele aansprakelijkheidsvordering tegen een be-

stuurder of zaakvoerder instelt. Voorheen was hier de rechtbank van eerste

aanleg bevoegd, tenzij de bestuurder of zaakvoerder handelaar was en de

algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van art. 573, 1
o

Ger.W. van toepassing was. De loutere hoedanigheid van bestuurder of

zaakvoerder leidt echter niet tot de hoedanigheid van handelaar.

We denken wel niet dat de nieuwe bijzondere bevoegdheidsgrond geldt voor

elke onrechtmatige daad die de bestuurder binnen zijn formele bevoegdheid

begaat. Indien b.v. een vennootschap milieuoverlast veroorzaakt dan kan

deze vennootschap door een schadelijder voor de rechtbank van eerste aanleg

worden gedaagd. Indien deze onrechtmatige daad ook aan een bestuurder

kan worden toegerekend, zou het weinig zinvol zijn te stellen dat de recht-

bank van koophandel hiervoor bevoegd zou zijn op grond van art. 574, 1
o

Ger.W. Deze bijzondere bevoegdheid van de rechtbank van koophandel

geldt immers enkel voor ,,geschillen ter zake van een handelsvennootschap''.

Aan deze voorwaarde werd in de rechtsleer tot nu toe weinig aandacht

besteed omdat ze weinig toevoegt bij interne vennootschapsconflicten. Nu

ook geschillen tussen derden en bestuurders onder art. 574, 1
o
Ger.W. vallen,

zal aan deze bijkomende voorwaarde meer aandacht moeten worden besteed.

In de parlementaire voorbereiding vindt men de gedachte dat de bijzondere

bevoegdheid enkel geldt indien de oplossing voor het geschil eerder te

vinden is in het vennootschapsrecht dan in het gemeen recht(955), of anders

geformuleerd: voor geschillen die een voldoende betekenisvolle band met de

werking van de vennootschap vertonen(956). Dit zal bijvoorbeeld het geval

zijn indien de aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders bestaat

in een overtreding van de vennootschapswetgeving of van de statuten(957).

Dit criterium is vergelijkbaar met dat voor de bijzondere bevoegdheidsgrond

van art. 574, 2
o
Ger.W. voor geschillen ,,waarvan de gegevens voor de

oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het

stelsel van het faillissement en het gerechtelijk akkoord''.

306. VERJARING Ð Op grond van art. 198, § 1 W.Venn. (art. 194 Venn.W.)

verjaren alle rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissa-

(953) Arrondrb. Tongeren 18 maart 1998, T.R.V. 1998, 169, noot. Zie ook Kh. Antwerpen

9 november 1995, T.R.V. 1996, 190, noot F. Hellemans, waar de bevoegdheid ten onrechte op

art. 574, 2
o
Ger.W. wordt gebaseerd.

(954) Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 939/1, 1.

(955) Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 939/1, 3.

(956) Verslag Giet, Parl. St. 1996-97, nr. 939/4, 9.

(957) Zie Verslag Giet, Parl. St. 1996-97, nr. 939/4, 4: de term ,,derden'' verwijst naar 528,

tweede lid W.Venn. (art. 62, tweede lid Venn.W.).
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rissen en vereffenaars wegens verrichtingen in verband met hun taak, door

verloop van vijf jaar te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met opzet

verborgen zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking. Deze verjarings-

termijn wijkt af van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn die sinds de Wet

van 10 juni 1998 tien jaar bedraagt, tenzij voor rechtsvorderingen tot schade-

vergoeding op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid(958). Voor

die laatste rechtsvorderingen geldt in het gemeen recht een dubbele termijn

van vijf jaar vanaf de kennisname door de benadeelde van de schade of van

de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke en

twintig jaar vanaf het schadeveroorzakende feit.

In een arrest van 27 mei 1994 heeft het Hof van Cassatie gesteld dat ,,de

wetgever, door een van het gemene recht afwijkende verjaringstermijn op te

leggen in een algemene en imperatieve bepaling die wordt geacht te voldoen

in alle gevallen, de priveÂ-belangen van de schuldeisers ondergeschikt heeft

gemaakt aan de hogere belangen van het handelsverkeer''(959). Het Hof

leidt hieruit af dat de verkorte termijn ook geldt voor onrechtmatige daden

begaan door bestuurders en zaakvoerders(960). Dit is een bevestiging van

eerdere rechtspraak(961). In casu had de zaakvoerder van een B.V.B.A. een

quasi-delictuele fout begaan door verbintenissen voor rekening van de

vennootschap aan te gaan op een ogenblik dat hij wist of moest weten dat

ze niet meer konden worden nagekomen. De verkorte verjaringstermijn geldt

dus ook voor onrechtmatige daden die geen overtreding zijn van de vennoot-

schapswetgeving of de statuten, zoals hier een pre-contractuele fout. Wel

moet uiteraard de onrechtmatige daad verband houden met de door de

bestuurder of zaakvoerder uitgeoefende taak.

Het Hof van Cassatie maakt enkel een voorbehoud voor vorderingen tot

herstel van schade die volgt uit een overtreding van de strafwet. In dat geval

geldt op grond van art. 26 V.T.Sv. dat de rechtsvordering niet kan verjaren

voÂoÂr de strafvordering (zie hoger nr. 149).

307. In het hoger geciteerde zaak-Fabelta werden de bestuurders aange-

sproken op grond van een kennelijke grove fout in de zin van art. 530

W.Venn. (art. 63ter Venn.W.) die bestond in een combinatie van onzorgvul-

digheden, zoals onvoldoende controle, verkopen met verlies, het aanwenden

van staatspremies, het niet innen van vervallen facturen(962). Ook al kan een

kennelijke grove fout bestaan uit een opeenstapeling van gewone bestuurs-

fouten (zie hoger nr. 294), dan kon toch volgens de Rechtbank van Koop-

(958) Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, B.S. 17 juli 1998.

Zie I. Claeys, ,,De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning'', R.W. 1998-99, 377 e.v.

(959) Cass. 27 mei 1994 T.R.V. 1995, 54, noot M.Wyckaert; T.B.H. 1994, 1011, noot; R.W.

1994-95, 673; Rev.prat.soc. 1994, 291; Arr.Cass. 1994, 544; Pas. 1994, I, 522.

(960) Zie reeds vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1063, nr. 151.

(961) M. Wyckaert, ,,De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering lastens bestuurders en

zaakvoerders'', T.R.V. 1995, p. 58, nr. 3.

(962) Rb. Gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935.
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handel enkel rekening worden gehouden met die fouten of verrichtingen die

zich uiterlijk 5 jaar voÂoÂr het instellen van de aansprakelijkheidsvordering

hadden voortgedaan, omdat er hier geen sprake is van een ondeelbaar geheel

van feiten. Indien er wel een ondeelbaar geheel van feiten is, neemt de

verjaring slechts een aanvang op het ogenblik dat het laatste van die

ondeelbare feiten voltrokken is(963).

AFDELING 4

ALGEMENE VERGADERING

308. NIETIGVERKLARING VAN BESLUITEN. WETTELIJKE REGELING Ð De meest

opmerkelijke wijziging die tijdens de besproken periode op het vlak van de

algemene vergadering werd doorgevoerd, betreft ongetwijfeld de invoering,

middels art. 190bis Venn.W., van een algemene wettelijke regeling van de

nietigheid van haar besluiten(964).

Op inhoudelijk vlak is art. 190bis Venn.W.(965) in belangrijke mate een

omzetting van de principes die rechtspraak en rechtsleer terzake hadden

ontwikkeld(966). Niettemin mogen in het bijzonder drie vernieuwingen niet

uit het oog worden verloren. Zo werd de categorie van de zogenaamde

,,substantieÈle'' vormvereisten uitdrukkelijk ingevuld: het betreft met name

een aantal door de wet voorgeschreven verslagen waarvan het niet-voorleg-

gen ,,automatisch'' de nietigverklaring tot gevolg heeft, t.t.z. zonder dat de

eiser de invloed van de vormelijke onregelmatigheid op het besluit moet

aantonen (art. 64, 5
o
W.Venn.; art. 190bis, § 1, 5

o
Venn.W.). Voor alle

overige vormelijke onregelmatigheden werd als regel gesteld dat zij slechts

tot nietigverklaring kunnen leiden mits het bewijs dat zij ,,het genomen

besluit [hebben] kunnen beõÈnvloeden'' (art. 64, 1
o
W.Venn.; art. 190bis,

§ 1, 3
o
Venn.W.). Tenslotte werd de verjaringstermijn voor het instellen van

een nietigheidsvordering gereduceerd tot een vervaltermijn van zes maanden

(art. 198, § 2, derde lid W.Venn.; art. 194bis, derde lid Venn.W.).

309. VRIJWILLIGE BIJEENROEPING Ð De bijeenroeping van de algemene

vergadering is in beginsel een zaak van het bestuur (artt. 268, eerste lid,

(963) Cass. 14 februari 1935, Pas. 1935, I, 159.

(964) Daarover: B. Tilleman, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering,

Kalmthout, Biblo, 1994, 245 p.; id., ,,De nietigheid van besluiten van de algemene vergade-

ring: het nieuwe artikel 190bis Venn.W.'', T.B.H. 1994, 987-1008; F. De Bauw, Les assembleÂes

geÂneÂrales dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, p. 313-346, nr. 755-844; L. Van

Caneghem, ,,Nietigheid van besluiten van een algemene vergadering op gronden van gemeen

recht'', R.W. 1998-99, 1475-1485.

(965) In het Wetboek van vennootschappen werd deze bepaling opgesplitst, dit o.m. teneinde

de (nietigheids)sanctie in geval van overtreding van substantieÈle vormvereisten dichter te

plaatsen bij de voorschriften die ze wil waarborgen. De essentie van de regeling werd

opgenomen in de artt. 64 en 178 tot 180 W.Venn., die respectievelijk de nietigheidsgronden,

de procedurele aspecten en de gevolgen van een nietigverklaring behandelen.

(966) Voor een overzicht, zie J. Ronse, Preadvies over nietigheid van besluiten van organen

van de naamloze vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1966, 37 p.
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eerste zin en 532, eerste zin W.Venn.; artt. 73, tweede lid, eerste zin en 136

Venn.W.). Als orgaan belast met alle handelingen die nodig of dienstig zijn

voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, is het bestuur

immers het best geplaatst om de opportuniteit van de bijeenroeping van een

algemene vergadering te beoordelen.

In de N.V. moet het besluit tot bijeenroeping in de regel derhalve worden

genomen door de raad van bestuur, optredend als collegiaal orgaan(967).

Concreet betekent dit dat de bijeenroeping slechts geldig geschiedt wanneer

ertoe wordt besloten door een (op zijn beurt geldig bijeengeroepen) raad van

bestuur waarop minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn en mits

instemming van de meerderheid van de aanwezige bestuurders. Behoudens

indien de statuten een eÂeÂn- of meerhandtekeningsclausule bevatten of indien

de raad hierover anders beslist(968), is voor de uitvoering van de beslissing

eveneens de handtekening van de meerderheid van de bestuurders vereist.

Aan deze voorwaarden is niet voldaan wanneer de afgevaardigd-bestuurder

van een N.V., na een vergadering van de raad van bestuur die over de agenda

van de algemene vergadering geen definitieve beslissingen heeft genomen,

een algemene vergadering bijeenroept. In casu bleek immers dat over eÂeÂn

van de vier agendapunten binnen het bestuur nog nader overleg moest

worden gepleegd, terwijl twee andere agendapunten een aangelegenheid

betroffen die tot de bevoegdheid van het bestuur behoorde. Nadat de afge-

vaardigd-bestuurder had geweigerd de bijeenroeping van de algemene ver-

gadering te herroepen, stelde de minderheidsaandeelhouder, die ingevolge

een statutaire clausule gerechtigd was om een bestuurder voor te dragen die

voor elke beslissing van de raad van bestuur over een veto-recht beschikte,

daags voor de geplande algemene vergadering een vordering op eÂeÂnzijdig

verzoekschrift in. Daarin vroeg hij dat de gevolgen van de bijeenroeping

zouden worden opgeschort en dat aan de vennootschap en haar aandeel-

houders verbod zou worden opgelegd om de vergadering te houden. Terecht

willigde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in zijn

beschikking van 13 mei 1997 dit verzoek in(969). Aandeelhouders zijn

immers gerechtigd de naleving van de wet en van de statuten door het

bestuur te eisen. Indien blijkt dat de oproeping niet regelmatig gebeurde,

dan kunnen zij reeds voÂoÂr de bijeenkomst van de algemene vergadering, de

(967) Zie o.m. P. Wauwermans, Manuel pratique des socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant,

1933, p. 346, nr. 516; L. FreÂdericq, TraiteÂ de droit commercial belge, Gent, Fecheyr, 1950, V,

p. 668, nr. 474; C. Resteau, A. Benoit-Moury en A. GreÂgoire, TraiteÂ des socieÂteÂs anonymes,

Brussel, Swinnen, 1982, II, p. 334, nr. 1129; B. Tilleman, De geldigheid van besluiten van de

algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 158, nr. 216; B. Van Bruystegem, ,,Enkele

materieÈle aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de N.V., de B.V.B.A.

en de C.V.'', Not. Fisc. M. 1995, nr. 4, p. 14; F. De Bauw, Les assembleÂes geÂneÂrales dans les

socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, p. 14, nr. 13.

(968) Bijvoorbeeld door aan eÂeÂn van zijn leden een volmacht te verlenen voor de uitvoering

van zijn beslissing. Voor toepassingen, zie o.m. Brussel 18 maart 1959, J.T. 1959, (583) 584,

noot J. 't Kint; Brussel 18 mei 1968, Rev.prat.soc. 1969, (32) 39-40.

(969) Kort Ged. Kh. Brussel (eenz. verz.) 13 mei 1997, T.R.V. 1997, 506, noot.
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ongeldigheid ervan opwerpen. Overigens had de afgevaardigd-bestuurder de

oproeping verzonden naar het oude adres van de minderheidsaandeelhouder,

hoewel uit de voorgelegde feiten bleek dat hij perfect op de hoogte was van

het nieuwe adres. Dit laatste gegeven verklaart mede waarom de Voorzitter

alle gevolgen van de bijeenroeping opschortte en een volledig verbod tot het

houden van een algemene vergadering oplegde. De geldigheid van de beslis-

sing tot bijeenroeping zelf en deze van het vierde agendapunt werden in het

eÂeÂnzijdig verzoekschrift immers niet betwist, zodat de rechter, zonder voor-

melde vormelijke onregelmatigheid, de bijeenroeping voor dit eÂne punt in

beginsel had moeten bekrachtigen.

Vaak zullen aandeelhouders de onregelmatigheid in de bijeenroeping slechts

vaststellen nadat de algemene vergadering reeds heeft plaatsgevonden. Dit

gegeven verhindert een aandeelhouder echter niet om op grond van de

onregelmatigheid alsnog de geldigheid van de genomen besluiten aan te

vechten. Overeenkomstig art. 64, 1
o
W.Venn. (art. 190bis, § 1, 3

o
Venn.W.)

kan bij een dergelijke vormelijke onregelmatigheid de nietigheid van de

besluiten evenwel slechts worden uitgesproken indien wordt aangetoond dat

dit gebrek het genomen besluit ,,heeft kunnen beõÈnvloeden''. Ook de rechter

in kort geding zal dit criterium hanteren wanneer hij, parallel met of als

voorbode van een procedure ten gronde, wordt verzocht de aangevochten

besluiten op te schorten.

In zijn beschikking van 19 december 1997 diende de Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Hasselt(970) over een dergelijke vordering tot

opschorting te oordelen. In casu was de oproeping voor de algemene ver-

gadering geldig en tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in

diverse dagbladen, doch de beslissing tot bijeenroeping van de algemene

vergadering was genomen door een onregelmatige raad van bestuur. Met

name was de raad van bestuur gehouden door twee van de drie bestuurders,

zonder dat de voorzitter, aan wie krachtens de statuten de bevoegdheid tot

bijeenroeping van de raad van bestuur toekwam, was opgeroepen. Dit

verklaarde meteen waarom de voorzitter, die tevens de belangrijkste aan-

deelhouder was, slechts na de algemene vergadering kennis kreeg van het

plaatsvinden ervan. In het licht van dit alles achtte de rechter het voldoende

bewezen dat de onregelmatigheid in de bijeenroeping de besluitvorming had

kunnen beõÈnvloeden en werd de vordering tot opschorting gegrond verklaard.

Op vergelijkbare gronden schorste het Hof van Beroep te Brussel in zijn

arrest van 10 februari 1998 de besluiten van een buitengewone algemene

vergadering van een B.V.B.A.(971). In casu was deze vergadering bijeen-

geroepen door eÂeÂn van de twee zaakvoerders-vennoten, terwijl de statuten

een tweehandtekeningsclausule bevatten. Bovendien was de oproeping door

niemand ondertekend, vermeldde zij als datum voor de algemene vergade-

ring een reeds verstreken dag en werd ze verstuurd naar een verkeerd adres,

(970) Kort Ged. Kh. Hasselt 19 december 1997, T.R.V. 1998, 536, noot.

(971) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 402, noot.
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reden waarom de tweede zaakvoerder-vennoot, die tevens eigenaar was van

de meerderheid van de aandelen, niet op de hoogte was van de voorgenomen

algemene vergadering. Terecht achtte het Hof in het licht van dit alles de

potentieÈle invloed van de begane onregelmatigheden op de genomen be-

sluiten voldoende bewezen en schorste het de besluiten van de litigieuze

vergadering op grond van art. 64, 1
o
W.Venn. (art. 190bis, § 1, 3

o

Venn.W.)(972).

310. Het beginsel dat de raad van bestuur collegiaal beslist over de bijeen-

roeping van een algemene vergadering, verhindert niet dat de statuten deze

bevoegdheid eveneens kunnen toevertrouwen aan eÂeÂn of meer bepaalde

personen, bijvoorbeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan

twee of meer in de statuten aangeduide bestuurders. Een dergelijke clausule

is geldig, voor zover zij aan de raad van bestuur zijn principieÈle bijeenroe-

pingsbevoegdheid niet ontneemt(973).

De beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel d.d. 8 maart 1994(974) kan derhalve niet worden goedgekeurd(975).

In casu achtte de Voorzitter een statutaire clausule naar luid waarvan twee

gezamenlijk optredende bestuurders een algemene vergadering kunnen bij-

eenroepen, schijnbaar onwettig. Op grond daarvan schortte hij de besluiten

van een algemene vergadering die in toepassing van deze clausule was

bijeengeroepen, op. Weliswaar worden in deze beschikking nog andere

(beweringen van) onregelmatigheden m.b.t. de oproeping aangehaald, doch

het is niet duidelijk in welke mate deze de uitspraak hebben beõÈnvloed.

EeÂn van deze (beweerde) onregelmatigheden betrof het gegeven dat de eiser

tot opschorting, die bestuurder doch geen aandeelhouder was in de litigieuze

vennootschap, niet was ingelicht over de geplande algemene vergadering,

zulks ondanks het feit, aldus de Voorzitter, dat bestuurders het recht eÂn de

plicht hebben om de algemene vergadering bij te wonen teneinde er te

antwoorden op de vragen van de vennoten en er, zo nodig, zichzelf te

verdedigen(976). Deze stellingname is opmerkelijk waar zij suggereert dat

bestuurders afzonderlijk moeten worden uitgenodigd. Hoewel er goede

gronden bestaan om tot een dergelijke specifieke uitnodiging over te gaan,

zeker wanneer de betrokken bestuurder niet deelnam aan de raad van bestuur

die tot bijeenroeping besloot of wanneer eÂeÂn of meer bestuurders krachtens

(972) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, (402) 410-411.

(973) Zie o.m. F. Passelecq, TraiteÂ des socieÂteÂs commerciales, Brussel, Larcier, 1934, p. 387,

nr. 2571 en 2574; P.-A. Franck, Manuel pratique des assembleÂes geÂneÂrales d'actionnaires

dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel, L'Avenir, 1944, p. 37, nr. 59 en p. 43, nr. 78; B. Tilleman,

De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 158-

159, nr. 217; F. De Bauw, Les assembleÂes geÂneÂrales dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel,

Bruylant, 1996, p. 22, nr. 25.

(974) Kort Ged. Kh. Brussel 8 maart 1994, Rev.prat.soc. 1994, (197) 200.

(975) Vgl. F. De Bauw, Les assembleÂes geÂneÂrales dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel,

Bruylant, 1996, p. 22, nr. 25, voetnoot 43.

(976) Kort Ged. Kh. Brussel 8 maart 1994, Rev.prat.soc. 1994, (197) 198.
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de statuten zelfstandig tot bijeenroeping kunnen besluiten, bevat geen enkele

bepaling van de Vennootschappenwet een uitdrukkelijke verplichting in die

zin. Precies daarom werd van de invoering van het Wetboek van vennoot-

schappen gebruik gemaakt om art. 73 Venn.W. te herformuleren. Voortaan

bepalen de artt. 268, derde lid en 533, tweede lid W.Venn.(977) dat zaak-

voerders en bestuurders steeds per brief over de geplande algemene vergade-

ring moeten worden geõÈnformeerd. Indien deze verplichting consequent

wordt nageleefd, zullen zaakvoerders en bestuurders eventuele onregelma-

tigheden in de oproeping veel vaker reeds voÂoÂr de algemene vergadering

kunnen opwerpen, waardoor het houden van een (vermeend) onregelmatige

algemene vergadering kan worden voorkomen.

311. VERPLICHTE BIJEENROEPING Ð Het beginsel dat de raad van bestuur vrij

beslist wanneer hij een algemene vergadering bijeenroept, lijdt (o.m.) uit-

zondering wanneer eÂeÂn of meer aandeelhouders die ,,een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen'', het bestuur verzoeken tot

bijeenroeping over te gaan (artt. 268, eerste lid, in fine en 532, in fine

W.Venn.; artt. 73, tweede lid, in fine en 136 Venn.W.). In voorkomend

geval moet de raad van bestuur binnen de drie weken na het verzoek tot

daadwerkelijke bijeenroeping overgaan (artt. 345 en 647, telkens 1
o

W.Venn.; art. 201, 5
o
Venn.W.)(978).

Aan deze kapitaalsdrempel is voldaan wanneer de vraag uitgaat van aandeel-

houders die 268 van de 480 (gelijke) aandelen aan toonder in een N.V.

bezitten. Het gegeven dat eÂeÂn van deze aandeelhouders de betrokken effecten

in strijd met een aandeelhoudersovereenkomst zou hebben verworven, ver-

leent het bestuur niet het recht om aan deze vraag geen gevolg te geven.

Terzake benadrukte de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent

in zijn beschikking van 14 november 1997(979) dat de vrije overdraagbaar-

heid de regel is in de N.V. (zie ook verder nr. 402). Nu de statuten deze vrije

overdraagbaarheid niet beperkten en er geen elementen voorlagen die erop

wezen dat de verzoekende aandeelhouder de aandelen te kwader trouw zou

hebben verworven, ontbeerde het bestuur elke grond om de gevraagde

bijeenroeping te weigeren. Bovendien bleek dat de ingeroepen betwisting

slechts betrekking had op 156 aandelen zodat, zelfs indien de verwerving

onrechtmatig zou worden geacht, er nog steeds 112 ,,onbetwiste'' aandelen

overbleven, zijnde nog steeds ruim 20% van de totale 480 aandelen. De

vennootschap en de bestuurders werden dan ook veroordeeld om binnen de

vijf dagen na de beschikking een algemene vergadering bijeen te roepen met

de door de verzoekende aandeelhouders voorgestelde agenda. Bovendien

(977) Voor een volledige bespreking van de onderscheiden wijzigingen ingevolge deze twee

bepalingen, zie F. Hellemans, ,,De codificatie van het vennootschapsrecht. Tijd voor 'legis-

lative governance'?'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 408-409, nr. 45.

(978) Zie Overzicht, T.P.R. 1964, p. 114-115, nr. 94-95; T.P.R. 1978, p. 830, nr. 215; T.P.R.

1993, p. 1073, nr. 166.

(979) Kort Ged. Kh. Gent 14 november 1997, T.R.V. 1998, 54, noot.
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werd gesteld dat de betrokken vergadering diende te worden gehouden

binnen de 25 dagen na de beschikking. De naleving van beide termijnen

werd gewaarborgd door het opleggen van een dwangsom per dag vertra-

ging(980). Door het opleggen van deze precieze termijnen en van de bij-

horende dwangsom beoogde de Voorzitter klaarblijkelijk te voorkomen dat

de betrokken aandeelhouders nog langer zouden moeten wachten alvorens

het bestuur hun recht om de bijeenroeping te vorderen zou gestand doen.

Zoals de meerderheidsrechtsleer terzake(981), betitelde hij dit recht als

,,absoluut''. De door hem opgelegde termijnen tonen overigens ook aan

dat de artt. 345, 1
o
en 647, 1

o
W.Venn. (art. 201, 5

o
Venn.W.) geenszins

vereisen dat de algemene vergadering zelf binnen de drie weken moet

worden gehouden. Het volstaat dat de bijeenroeping gebeurt binnen de drie

weken na het gedane verzoek(982).

EeÂn en ander betekent nochtans niet dat het bestuur de datum van de

vergadering zonder enige beperking kan verdagen. In zijn arrest van 18 juni

1996 stelde het Hof van Beroep te Brussel(983) terzake dat de algemene

vergadering ,,binnen een redelijke termijn na de oproeping'' dient te worden

gehouden. Daarbij komt het aan het bestuur niet toe om de opportuniteit of de

noodzakelijkheid van het verzoek tot bijeenroeping te beoordelen. Door te

besluiten de algemene vergadering slechts bijeen te roepen binnen de drie

weken na een definitieve uitspraak in een hangende procedure tot nietigver-

klaring van bepaalde besluiten van de algemene vergadering, maakte het

bestuur zich derhalve schuldig aan een schending van voormelde bepalingen

en verstoorde het alzo de normale werking van de vennootschapsorganen, in

casu van de algemene vergadering. Om hieraan een einde te stellen en

rekening houdend met de felle betwistingen tussen de aandeelhouders van

de betrokken vennootschap, besliste het Hof tot aanstelling van een manda-

taris ad hoc, met als opdracht het bijeenroepen eÂn het voorzitten van de

gevraagde algemene vergadering. Terecht bood het Hof daarbij aan het

zittende bestuur de mogelijkheid om de door de minderheidsaandeelhouders

voorgestelde agenda aan te vullen met eigen agendapunten, met dien ver-

stande dat in de oproeping duidelijk moet worden aangeduid welke punten

door het bestuur respectievelijk door de minderheidsaandeelhouders werden

geagendeerd.

Het gegeven dat het bestuur verplicht is om een algemene vergadering bijeen

(980) Vgl. Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1073, nr. 166.

(981) Nagenoeg algemeen wordt gesteld dat dit recht de openbare orde raakt. Zie o.m. P.A.

Franck, Manuel pratique des assembleÂes geÂneÂrales dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel,

L'Avenir, 1944, p. 50, nr. 96; L. FreÂdericq, TraiteÂ de droit commercial belge, Gent, Fecheyr,

1950, V, p. 668, nr. 474; C. Resteau, A. Benoit-Moury en A. GreÂgoire, TraiteÂ des socieÂteÂs

anonymes, Brussel, Swinnen, 1982, II, p. 336, nr. 1132; J. Lievens, ,,De wettelijke bescherming

van de minderheidsaandeelhouder'', in De bescherming van de minderheidsaandeelhouder,

T.R.V. 1988, bijzonder nummer, p. I-4, nr. 4; F. De Bauw, Les assembleÂes geÂneÂrales dans les

socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, p. 26, nr. 34.

(982) Vgl. Overzicht, T.P.R. 1978, p. 830, nr. 215.

(983) Brussel 18 juni 1996, T.R.V. 1996, 494.
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te roepen ingevolge een vraag van eÂeÂn of meer daartoe gerechtigde aandeel-

houders, doet immers niets af aan de vereiste dat de beslissing tot bijeenroe-

ping in de N.V. op collegiale wijze moet worden genomen. Van deze

vergadering kan het bestuur niet alleen gebruik maken om de agenda met

eigen punten aan te vullen(984), in uitzonderlijke gevallen kan het ook

ingrijpen op (de formulering van) de agenda die de betrokken aandeelhou-

ders hebben voorgesteld. Zo kan het de voorgestelde agenda inhoudelijk of

vormelijk aanpassen, wanneer hij manifest onwettig is of manifest strijdig

met het vennootschapsbelang, of nog, wanneer hij van aard is schade te

verwekken aan de vennootschap of aan bepaalde personen. In deze gevallen

is er immers sprake van misbruik, minstens van afwending van het recht om

de agenda van de algemene vergadering in te vullen(985).

In het licht van voormelde vereiste tot collegiale besluitvorming, stelde de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout in zijn beschik-

king dd. 17 april 1998(986) terecht dat er sprake is van een vormelijke

onregelmatigheid wanneer blijkt dat de algemene vergadering na een ver-

zoek van aandeelhouders die eÂeÂn vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, was bijeengeroepen op initiatief van een individueel

optredende bestuurder. Bovendien waren de wettelijke voorschriften inzake

de aankondiging van de algemene vergadering miskend aangezien de oproe-

ping was gepubliceerd in een blad uit een andere streek, in casu een andere

provincie, dan deze waar de vennootschap haar zetel had. Ingevolge deze

beide onregelmatigheden achtte de Voorzitter het voldoende bewezen dat de

eisers niet op de hoogte waren van de gehouden algemene vergadering of van

haar agenda. Nu zij tot voor de litigieuze vergadering beschikten over de

meerderheid van de stemrechten, was meteen ook de potentieÈle invloed van

de begane onregelmatigheden op de genomen besluiten aangetoond en

konden deze besluiten derhalve worden opgeschort.

312. BEGRIPPEN ,,LANDELIJK VERSPREID BLAD'' EN ,,BLAD UIT DE STREEK'' Ð

Opdat de houders van aandelen aan toonder zouden worden geõÈnformeerd

over de geplande algemene vergadering, dienen de oproepingen, benevens in

het Belgisch Staatsblad, ook ,,in een nationaal verspreid blad en in een blad

uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft'' te worden gepubliceerd

(art. 533, eerste lid W.Venn.; art. 73, derde lid Venn.W.).

In een geschil tussen de N.V. Uitgeversbedrijf Tijd, dat (o.m.) het dagblad

(984) Vgl. Kort Ged. Kh. Brussel 17 mei 1988, Rev.prat.soc. 1988, (218) 230.

(985) Vgl. C. Resteau, A. Benoit-Moury en A. GreÂgoire, TraiteÂ des socieÂteÂs anonymes,

Brussel, Swinnen, 1982, II, p. 337, nr. 1134; J. Lievens, ,,De wettelijke bescherming van de

minderheidsaandeelhouder'', in De bescherming van de minderheidsaandeelhouder, T.R.V.,

1988, bijzonder nummer, p. I-7, nr. 6; B. Tilleman, De geldigheid van besluiten van de

algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 160, nr. 218; B. Van Bruystegem, ,,Enkele

materieÈle aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders in de N.V., de B.V.B.A.

en de C.V.'', Not. Fisc. M. 1995, nr. 4, p. 17; F. De Bauw, Les assembleÂes geÂneÂrales dans les

socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, p. 23-24, nr. 28.

(986) Kort Ged. Kh. Turnhout 17 april 1998, T.R.V. 1998, 539.
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,,De Financieel-Economische Tijd'' uitgeeft, en de N.V. Beneport, uitgever

van het tweetalige weekblad ,,Informa. La vie des socieÂteÂs - Het bedrijfs-

leven'', had het Hof van Beroep te Brussel de gelegenheid om de betekenis

van de notie ,,landelijk verspreid blad'' nader toe te lichten. Eerstgenoemde

vennootschap betoogde immers dat het weekblad ,,Informa'', dat hoofd-

zakelijk wordt verspreid op basis van abonnementen aan boekhouders, be-

drijfsrevisoren, notarissen, enz. en dat daarnaast op ongeveer 750 verkoop-

punten vrij kan worden verkregen, niet kan worden beschouwd als een

,,landelijk verspreid blad''. Door het weekblad desalniettemin aan te bieden

als medium voor oproepingen van algemene vergaderingen en het daarbij als

een ,,landelijk verspreid blad'' voor te stellen, zou de N.V. Beneport zich

derhalve schuldig maken aan een schending van diverse bepalingen van de

Wet Handelspraktijken. Op grond daarvan werd een staking van de gevi-

seerde activiteit gevorderd.

In zijn arrest van 21 mei 1997(987) vertrekt het Hof van de doelstelling die

de wetgever had bij het opleggen van de publicatieverplichting, met name

het bereiken van een zo ruim mogelijk publiek teneinde de kans te vergroten

dat de betrokken aandeelhouders zouden worden geõÈnformeerd over de

nakende algemene vergadering. Aan de verspreiding van het gebruikte blad

mogen volgens het Hof echter niet dusdanige vereisten worden gesteld dat

enkel heel grote uitgeverijen aan de definitie van een ,,landelijk verspreid

blad'' zouden beantwoorden. In voorkomend geval zou immers een mono-

poliepositie ontstaan of zou minstens de markt voor nieuwkomers worden

afgesloten. Volgens het Hof kan derhalve niet worden vereist dat het blad in

alle uithoeken van het land ter beschikking is van een geõÈnteresseerde lezer.

Het volstaat integendeel dat het het regionale niveau overschrijdt, dat het in

grote delen van het land, bijvoorbeeld in verschillende provincies of in meer

dan eÂeÂn gewest, wordt verspreid, dat het niet confidentieel is, maar in

voldoende grote oplage verschijnt en, benevens via een abonnementensys-

teem, ook via de gebruikelijke kanalen wordt verdeeld en in de detailhandel

te vinden is(988). Uit de daaropvolgende toetsing van het blad ,,Informa''

aan deze parameters, besluit het Hof dat het blad, waarvan de oplage

schommelt tussen de 3.000 en de 4.000 exemplaren, wel degelijk aan de

notie ,,landelijk verspreid blad'' beantwoordt.

De door het Hof gehanteerde invulling kan ook na de inwerkingtreding van

het Wetboek van vennootschappen worden gehanteerd. Weliswaar is er in

het Wetboek sprake van een ,,nationaal verspreid blad'' (art. 533, eerste lid

W.Venn.), doch deze wijziging beoogt enkel een aanpassing van de Neder-

landse tekst aan de Franse die reeds langer de term ,,organe de presse de

diffussion nationale'' gebruikt(989).

(987) Brussel 21 mei 1997, T.R.V. 1997, 331; V&F 1997, 342.

(988) Vgl., in dezelfde zin, J. Van Bael, ,,De oproeping tot een algemene vergadering in geval

van uitgifte van effecten aan toonder'', Not. Fisc. M. 1996, p. 114-115, nr. 20-24.

(989) Vgl. Gedr. St. Kamer 1998-99, nr. 1838/1, p. 124.
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Tenslotte kunnen de door het Hof geformuleerde criteria ook mutatis mutan-

dis worden toegepast op de notie ,,blad uit de streek waar de vennootschap

haar zetel heeft''. Terzake stelde het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest

van 22 oktober 1992(990) dat het begrip ,,streek'' een beperkt, doch aan-

eengesloten geografisch gebied beoogt, bijvoorbeeld een aantal aan elkaar

grenzende steden of gemeenten. Een regionale editie van een landelijk

verspreid blad die specifiek voor een bepaalde streek wordt uitgegeven,

voldoet aan deze definitie(991). Dit geldt ook voor een provinciaal blad.

In beide gevallen spreekt het voor zich dat de publicatie in de geviseerde

bladen slechts regelmatig is indien de vennootschap ook in de betrokken

streek is gevestigd(992).

313. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING. FOUTIEVE VERMELDING Ð Van

oudsher wordt aanvaard dat een onvrijwillig foutieve vermelding in de

oproeping de geldigheid van de algemene vergadering slechts kan aantasten

indien zij de besluitvorming heeft kunnen beõÈnvloeden. De bewijslast van

deze potentieÈle invloed komt toe aan de eiser tot nietigverklaring (art. 64, 1
o

W.Venn.; art. 190bis, § 1, 3
o
Venn.W.).

In een geval voorgelegd aan het Hof van Beroep te Gent vermeldde de

oproeping ten onrechte dat de betrokken vergadering ,,in voortzetting'' werd

gehouden. Terecht stelde het Hof dat een dergelijke vergissing niet volstaat

om de besluiten van de vergadering te vernietigen nu blijkt dat de eiser tot

nietigverklaring op de hoogte was van de juiste toestand en zijn belangen

derhalve op geen enkele wijze werden geschaad(993).

314. DEPOTCLAUSULE Ð Overeenkomstig art. 536, eerste lid W.Venn.

(art. 74, § 1, eerste lid Venn.W.) bepalen de statuten de formaliteiten die

moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toege-

laten. In uitvoering van deze bepaling bevatten tal van statuten een depot-

clausule op grond waarvan de vennoten een bepaald aantal dagen voÂoÂr de

algemene vergadering hun deelname moeten aanmelden. Aldus wil men het

bestuur de mogelijkheid bieden de samenstelling van de algemene vergade-

ring en het verloop ervan nauwgezet voor te bereiden. Sedert de Wet van

18 juli 1991 is een dergelijke voorafgaande aanmelding zelfs een wettelijke

vereiste in publieke vennootschappen (art. 536, tweede lid W.Venn.; art. 74,

§ 1, tweede lid Venn.W.)(994).

(990) Luik 22 oktober 1992, Pas. 1992, II, 117; T.B.H. 1994, 1017, noot F.D.B.

(991) Anders: J. Van Bael, ,,De oproeping tot een algemene vergadering in geval van uitgifte

van effecten aan toonder'', Not. Fisc. M. 1996, p. 115-116, nr. 25, die op grond van een (al te)

strikte interpretatie van de wet, die hij de lege ferenda overigens niet opportuun acht, eist dat

het blad afkomstig is uit de streek waar de vennootschap is gevestigd. Een loutere verspreiding

in deze streek zou aldus niet volstaan.

(992) Kort Ged. Kh. Turnhout 17 april 1998, T.R.V. 1998, (539) 540. Zie ook hoger, nr. 311.

(993) Gent 25 juni 1992, T.B.B.R. 1993, 67.

(994) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1073-1074, nr. 167.
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Bij gebreke van een statutaire of wettelijke depotclausule, kan elkeen die

aantoont dat hij op de dag van de algemene vergadering vennoot is, aan de

algemene vergadering deelnemen. Een loutere vermelding in de oproeping

voor de algemene vergadering dat de aandelen minstens 5 dagen voÂoÂr de

algemene vergadering op het kantoor van de instrumenterende notaris moe-

ten worden neergelegd, kan aan deze regel geen afbreuk doen. Bijgevolg is

de uitsluiting door de algemene vergadering van een aantal aandeelhouders

omdat ze een niet in de statuten, doch enkel in de oproeping vermelde

depotvereiste niet hebben nageleefd, onwettig. Nu bleek dat deze aandeel-

houders samen meer dan 33% van de stemmen vertegenwoordigden, stond

meteen rekenkundig vast dat zij het besluit tot kapitaalverhoging met uit-

sluiting van het voorkeurrecht en de daarmee verbonden besluiten tot statu-

tenwijziging hadden kunnen beõÈnvloeden. Het vonnis van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel van 1 juli 1993(995) dat de besluiten van de litigieuze

vergadering vernietigt, kan dan ook worden goedgekeurd. Dit vonnis werd

nog gewezen voÂoÂr de invoering van de wettelijke nietigheidsregeling van

besluiten van de algemene vergadering, maar blijft onverminderd geldig

onder het nieuwe recht. Meer zelfs, want in casu werd de betrokken kapi-

taalverhoging goedgekeurd zonder dat het verslag opgelegd door art. 596

W.Venn. (art. 34bis, § 4 Venn.W.) was voorgelegd. Welnu, eÂeÂn van de

vernieuwingen van art. 190bis Venn.W. (art. 64 W.Venn.) bestaat er precies

in het voorleggen van (o.m.) dit verslag te kwalificeren als een substantieÈle

vormvereiste. De niet-naleving van de verslagverplichting volstaat derhalve

om het besluit nietig te verklaren, zonder dat een effectieve invloed op het

besluit moet worden aangetoond.

In een geval voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koop-

handel te Kortrijk(996) bevatten de statuten een bepaling naar luid waarvan

,,de aandeelhouders, om deel te kunnen nemen aan de vergaderingen, het

recht hebben hun aandelen te deponeren bij een bankinstelling naar hun

keuze''. Anders dan een klassieke depotclausule, legde deze bepaling dus niet

de verplichting op om de aandelen voorafgaand aan de algemene vergadering

te deponeren, maar bood zij enkel de mogelijkheid daartoe. Dit gegeven

neemt echter niet weg dat in geval een aandeelhouder van de geboden

modaliteit gebruik maakt, hij het bankattest dat de blokkering van de aan-

delen tot aan de dag van de algemene vergadering bevestigt, aan de vergade-

ring moet overmaken. Volgens de minderheidsaandeelhouders hadden de

meerderheidsaandeelhouders dit nooit gedaan, ook niet nadat zij daartoe

uitdrukkelijk hadden verzocht, reden waarom zij zich vragen stelden naar de

werkelijke eigendomsrechten van de meerderheidsaandeelhouders. Toen zij

enige tijd na deze algemene vergadering werden gecontacteerd door een in

de V.S. gedomicilieerd persoon die verklaarde reeds verscheidene jaren

eigenaar te zijn van een belangrijk pakket aandelen in de betrokken N.V.,

(995) Kh. Brussel 1 juli 1993, Rev.prat.soc. 1994, 314, noot Ph. Lambrecht.

(996) Kort Ged. Kh. Kortrijk (eenz. verz.) 29 januari 1991, T.R.V. 1993, 566.
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leidden zij hieruit af dat de meerderheidsaandeelhouders effectief niet be-

schikten over de participatie waarvan ze steeds hadden beweerd eigenaar te

zijn. Om die reden vorderden zij op eÂeÂnzijdig verzoekschrift de aanstelling

van een sekwester over de aandelen van de N.V. De volstrekte noodzakelijk-

heid van deze maatregel vloeide volgens hen voort uit het toonderkarakter

van de aandelen: indien zij immers ,,zouden aankondigen actie te onder-

nemen'', dan zouden de aandelen ,,onmiddellijk kunnen doorgeschoven

worden naar derden''. Terecht weigerde de Voorzitter op dit verzoek in te

gaan. Terzake herinnerde hij er vooreerst aan dat de loutere vrees dat de

tegenpartij stukken zou laten verdwijnen, niet kon worden beschouwd als een

volstrekte noodzakelijkheid. Bovendien konden de minderheidsaandeelhou-

ders op geen enkele wijze hun bewering staven als zou de Amerikaanse

rechtsonderhorige eigenaar zijn van een belangrijk pakket aandelen. Ten-

slotte motiveerde de Voorzitter zijn afwijzing nog door erop te wijzen dat

,,verzoekers geen enkel recht of aanspraak hebben of beweren te hebben op

de aandelen''. Om die reden achtte hij sekwestratie van de aandelen ,,hoe

dan ook niet mogelijk''. Deze zienswijze ligt in de lijn van de vaste recht-

spraak die sekwestratie slechts toestaat indien (o.m.) het bestaan van ogen-

schijnlijke rechten op de litigieuze goederen wordt aangetoond (zie hierover

verder nr. 395 e.v.)(997).

315. MEDE-EIGENDOM VAN AANDELEN. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGA-

DERING ÐWanneer een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan

kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schor-

sen totdat eÂeÂn enkel persoon is aangeduid om t.a.v. haar als eigenaar van het

aandeel op te treden (artt. 43, vierde lid en 124, derde lid Venn.W.). Van het

Wetboek van vennootschappen werd gebruik gemaakt om het toepassings-

gebied van deze regel uit te breiden tot alle soorten effecten die in de

B.V.B.A. en de N.V. kunnen worden uitgegeven (artt. 236 en 461 W.Venn.)

eÂn hem tevens te introduceren voor de C.V. (art. 360 W.Venn.).

Tijdens de besproken periode werd door het Hof van Beroep te Brussel(998)

bevestigd dat de door deze regel aan de vennootschap geboden schorsings-

mogelijkheid vervalt wanneer de onverdeelde eigenaars eÂeÂn van hen hebben

aangeduid om tijdens de algemene vergadering als hun lasthebber op te

treden(999). In voorkomend geval wordt immers het resultaat bereikt dat de

wetgever met deze modaliteit beoogde, met name ,,verhinderen dat de

vennootschap zou worden geconfronteerd met meningsverschillen omtrent

de uitoefening van de rechten verbonden aan de onverdeelde aandelen'', wat

haar werking zou kunnen verlammen (zie ook verder, nr. 394).

(997) B. Tilleman, ,,Het gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen'', T.R.V. 1993,

p. 505-506, nr. 4 en de verwijzingen aldaar.

(998) Brussel 28 juni 1995, T.B.H. 1996, 168, noot; V&F 1997, 46; A.J.T. 1996-97, 360, noot

M. Dalle.

(999) Vgl. reeds, in dezelfde zin: A. Benoit-Moury, ,,Dix ans de jurisprudence en matieÁre de

socieÂteÂs'', Act.Dr.Louvain 1991, p. 118-119, nr. 50.
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316. ONREGELMATIGE SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADE-

RING(1000) Ð Nadat zij een aandelenoverdracht in een B.V.B.A. wegens

de niet-naleving van een statutaire goedkeuringsclausule had nietig verklaard

(verder nr. 455), vernietigde de Rechtbank van Koophandel te Leuven me-

teen alle besluiten van algemene vergaderingen waarop met de wederrech-

telijk overgedragen aandelen was gestemd(1001). Met name ging zij ervan

uit dat deze vergaderingen niet geldig waren bijeengeroepen en samenge-

steld. Deze motivering is al te bondig. Behoudens bedrieglijk opzet, dat in

casu zeker niet voorlag, kan een ongeldige bijeenroeping of samenstelling

van de algemene vergadering slechts tot nietigheid leiden indien wordt

aangetoond dat zulks het genomen besluit heeft kunnen beõÈnvloeden (hoger,

nr. 308). Nu de litigieuze aandelen slechts een minderheidsparticipatie uit-

maakten en in toepassing van de zogenaamde ,,rekensomregel'' derhalve

geen invloed op de genomen besluiten kon worden aangetoond, had de

Rechtbank minstens de mogelijke invloed van de voormalige en, ingevolge

het vonnis, ,,in ere herstelde'' vennoot op de besluitvorming moeten ver-

melden. Overigens ligt de bewijslast van deze invloed krachtens de wet bij de

eiser tot nietigverklaring en kan men ten zeerste betwijfelen of deze de, zelfs

potentieÈle, invloed van de afwezige vennoot had kunnen aantonen.

Ook bij de motivering van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te

Gent d.d. 18 oktober 1993(1002) kunnen vragen worden gesteld. In casu

onderschreef de Rechtbank vooreerst de stelling van eiser dat hij als eigenaar

van vijf aandelen van een N.V. ten onrechte was verhinderd aan de algemene

vergadering deel te nemen. De onvolledige inschrijving in het aandelen-

register kon immers niet verhinderen dat uit verscheidene elementen bleek

dat de vennootschap hem wel degelijk als aandeelhouder had erkend (verder,

nr. 388). Bijgevolg vernietigde zij de beslissing waarbij hij van deelname aan

de algemene vergadering werd uitgesloten. De andere besluiten van de

algemene vergadering en de besluiten die op latere vergaderingen waren

genomen, werden evenwel gevalideerd. Terzake stelde de Rechtbank zeer

algemeen dat de eiser met 5 aandelen op een totaal van 2.250 aandelen ,,het

resultaat van de beslissingen niet (kon) beõÈnvloeden''. De gebruikte bewoor-

dingen wekken de indruk dat de betrokken participatie nooit decisief kan

zijn, wat uiteraard niet kan worden bijgetreden. Bovendien maakt het vonnis

nergens melding van de (afwezigheid van) overtuigingskracht van de weder-

rechtelijk uitgesloten eiser op de overige aandeelhouders. Hoewel het best

mogelijk is dat het de eiser in casu ontbrak aan voldoende overtuigingsver-

mogen, in welk geval de uiteindelijke beslissing om de besluiten van de

algemene vergadering te valideren kan worden bijgetreden, was een precie-

zere motivering van het vonnis aangewezen geweest.

(1000) Zie ook verder, nr. 547 (zaak-Cera).

(1001) Kh. Leuven 18 november 1997, V&F 1998, 54.

(1002) Kh. Gent 18 oktober 1993, T.G.R. 1994, 13.
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317. AGENDA. AMENDERINGSBEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Ð Het belang van een gedegen invulling van de agenda van de algemene

vergadering kan moeilijk worden overschat. Hoewel het Wetboek van ven-

nootschappen (de Vennootschappenwet) dit niet als dusdanig bepaalt, wordt

immers algemeen aanvaard dat, behoudens indien alle vergadergerechtigden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij dienaangaande eenparig anders

besluiten, de algemene vergadering slechts kan beraadslagen over aangele-

genheden die (impliciet of expliciet) op de agenda zijn vermeld(1003). Het

betreft een regel van behoorlijke vergadertechniek, die zijn oorsprong vindt

in de goede trouw: de afwezige en niet-vertegenwoordigde vergadergerech-

tigden moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de vergadering slechts

zal beraadslagen over de op de agenda vermelde onderwerpen.

Deze grondregel moet evenwel worden genuanceerd in het licht van de

fundamentele bevoegdheid van de algemene vergadering om de voorstellen

waarover beraadslaagd wordt, te amenderen. Zonder deze bevoegdheid zou

een echte beraadslaging niet mogelijk zijn. Zij behoort derhalve tot essentie

van de algemene vergadering, ongeacht of het een gewone, bijzondere of

buitengewone vergadering betreft. Wel spreekt het voor zich dat amende-

menten slechts mogelijk zijn wanneer zij in het verlengde liggen van de

opgegeven agendapunten en er impliciet in vervat liggen.

In het hoger (nr. 309) aangehaalde arrest van 10 februari 1998 motiveerde het

Hof van Beroep te Brussel zijn beslissing tot schorsing van de besluiten van

de algemene vergadering, benevens op de reeds aangehaalde gronden, ook

door te stellen dat een besluit tot verhoging van het kapitaal met 1.300.000

BEF niet toelaatbaar was, nu in de oproeping slechts melding werd gemaakt

van een kapitaalverhoging met 1.200.000 BEF(1004). Deze zienswijze

kunnen wij in haar algemeenheid niet bijtreden aangezien zij het amende-

ringsrecht van de algemene vergadering al te zeer beknot.

318. BESLUIT TOT ONTBINDING. STATUTENWIJZIGING. OPSCHORTING Ð Wan-

neer de algemene vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en

tot aanstelling van een vereffenaar, dan moet dit gebeuren ,,volgens de regels

die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld'' (artt. 343 en 645W.Venn.;

artt. 102 en 139 Venn.W.). Bijgevolg is het besluit tot ontbinding slechts

geldig indien de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquora inzake

statutenwijziging worden bereikt en voor zover het op authentieke wijze

wordt vastgesteld (art. 66 W.Venn.; art. 190bis Venn.W.)(1005). Is aan deze

(1003) Zie o.m. L. FreÂdericq, TraiteÂ de droit commercial belge, Gent, Fecheyr, 1950, V, p. 673,

nr. 478; C. Resteau, A. Benoit-Moury en A. GreÂgoire, TraiteÂ des socieÂteÂs anonymes, Brussel,

Swinnen, 1982, II, p. 337, nr. 1147; B. Tilleman, De geldigheid van besluiten van de algemene

vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 226-227, nr. 338; F. De Bauw, Les assembleÂes

geÂneÂrales dans les socieÂteÂs anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, p. 241, nr. 562.

(1004) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, (402) 410.

(1005) Zie ook E. De Bie en J. De Leenheer, Vereffening van vennootschappen na de Wet van

13 april 1995, Diegem, Ced.Samsom, 1996, 43-44.
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laatste voorwaarde niet voldaan, dan kan het besluit worden opgeschort ,,tot

eindbeslissing van de bodemrechter over de wettigheid''(1006). Niets ver-

hindert evenwel de algemene vergadering om in tussentijd een nieuw ontbin-

dingsbesluit te nemen, ditmaal ,,conform de wettelijke voorschriften''(1007).

Indien dit nieuwe besluit niet (langer) is aangetast door vorm- of materieÈle

gebreken en de eiser evenmin een inhoudelijke onregelmatigheid, bijvoor-

beeld een misbruik van meerderheid, aantoont, kan het door de kort geding-

rechter niet meer worden opgeschort(1008).

319. STATUTAIRE CLAUSULE VAN PROPORTIONELE VERTEGENWOORDIGING. WIJ-

ZIGING Ð De regel dat de benoeming van het bestuur tot de exclusieve

bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, impliceert niet dat de

beslissingsvrijheid van de algemene vergadering op dit punt aan geen enkele

beperking kan worden onderworpen. Meer dan eens bevatten de statuten van

,,besloten'' N.V.'s dan ook een zogenaamde clausule van proportionele

vertegenwoordiging. Op grond van een dergelijke clausule worden de aan-

delen in twee of meer soorten ingedeeld, waarbij aan de houders van iedere

soort het exclusieve recht wordt toegekend om de kandidaten voor eÂeÂn of

meer bestuursmandaten voor te dragen(1009). Vanuit het oogpunt van de

algemene vergadering bestaat het specifieke kenmerk van deze techniek erin

dat haar keuzerecht wordt beperkt, doch niet uitgesloten. Het behoud van een

beperkt, zij het reeÈel keuzerecht, zowel formeel als vanuit inhoudelijk oog-

punt, vormt dan ook de eerste geldigheidsvoorwaarde voor elke regeling van

bindende voordracht. Concreet moeten derhalve steeds minimaal twee aan-

vaardbare kandidaten per vacant mandaat worden voorgedragen(1010).

De vraag onder welke voorwaarden een clausule van proportionele verte-

genwoordiging kan worden gewijzigd, gaf aanleiding tot een interessante

beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brus-

sel(1011). Terzake bepaalde de Voorzitter dat het besluit tot afschaffing van

de verschillende categorieeÈn van aandelen en van het eraan verbonden

voordrachtrecht slechts kan worden genomen mits naleving van de procedure

en de voorwaarden van art. 560 W.Venn. (art. 71 Venn.W.)(1012). Nu in

casu bleek dat het door deze bepaling voorgeschreven verslag niet was

medegedeeld, er niet was voldaan aan de vereiste aanwezigheids- en meer-

(1006) Kort Ged. Kh. Brussel 5 maart 1991, T.R.V. 1992, 557, noot.

(1007) Id.

(1008) Kort. Ged. Kh. Brussel 23 april 1991, T.R.V. 1992, 560, noot.

(1009) Voor een toepassing tijdens de besproken periode, zie Kh. Brugge 3 december 1992,

T.R.V. 1993, (30) 34-35.

(1010) Vgl. Brussel 31 augustus 1983, Rev.prat.soc. 1983, 294; J.T. 1984, 213, noot F. 't Kint;

Kh. Brussel 13 december 1984, Rev.prat.soc. 1985, 122. Zie Overzicht, T.P.R. 1986, p. 993-

996, nr. 157-159.

(1011) Kort Ged. Kh. Brussel 13 april 1995, T.R.V. 1996, 413, noot.

(1012) Vgl. reeds, in dezelfde zin: D. Van Gerven, ,,De evenredige en onevenredige verte-

genwoordiging van aandeelhouders in de raad van bestuur'', T.B.H. 1991, p. 866, nr. 21.
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derheidsquora en de omliggende omstandigheden bovendien wezen op een

misbruik van meerderheid (verder, nr. 323-324), schorste de Voorzitter het

besluit, in afwachting van een uitspraak ten gronde. Terzelfdertijd beval zij

de bijeenroeping van een nieuwe algemene vergadering, die zou moeten

overgaan tot benoeming van een bestuurder overeenkomstig de in ere her-

stelde statutaire clausule van proportionele vertegenwoordiging.

320. EXTRA-STATUTAIRE INRICHTING VAN PROPORTIONELE VERTEGENWOORDI-

GING Ð Een andere interessante vraag m.b.t. proportionele vertegenwoordi-

ging betreft de mogelijkheid om een statutaire clausule naar luid waarvan de

raad van bestuur wordt samengesteld uit leden ,,te benoemen op voordracht

van de respectieve aandeelhouders'', aan te vullen middels een extra-statu-

taire overeenkomst die de concrete voorwaarden van de evenredige verte-

genwoordiging regelt. Terzake stelde de Rechtbank van Koophandel te

Brugge dat er geen grond bestaat om een dergelijke extra-statutaire overeen-

komst die ,,op hetzelfde ogenblik door alle aandeelhoudersgroepen'' wordt

aangegaan, ongeldig te verklaren(1013). Aldus sluit de Rechtbank zich aan

bij de (sterker wordende) stroming in de rechtsleer die stelt dat een propor-

tionele vertegenwoordiging ook middels een aandeelhoudersovereenkomst

kan worden georganiseerd(1014). Men zal er zich nochtans voor hoeden in

haar uitspraak een algemene aanvaarding te lezen van de mogelijkheid om

buiten of zelfs tegen de statutaire bepalingen in, aandeelhoudersovereen-

komsten te sluiten. In het aan de Rechtbank voorgelegde geval hadden

immers alle aandeelhouders de litigieuze overeenkomst ondertekend. Boven-

dien stelde de Rechtbank, nadat ze de geldigheid van de extra-statutaire

overeenkomst had erkend, dat ,,elke wijziging van de aandeelhoudersstruc-

tuur in beginsel (...) een uitdoving of herziening meebrengt van de bedongen

proportionele vertegenwoordiging''. Hierdoor beperkt zij meteen de rechts-

kracht van een dergelijke extra-statutaire regeling. Niettemin kan precies

daarom haar standpunt worden bijgetreden. (Kandidaat-)aandeelhouders

moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de regels inzake de werking

(1013) Kh. Brugge 3 december 1992, T.R.V. 1993, (30) 35.

(1014) Zie o.m.: L. Weyts, ,,De redactie van de aandeelhoudersovereenkomst'', in Liber

amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, p. 422, nr. 16; O. Ralet, ,,Les conventions

d'actionnaires'', DAOR 1987, nr. 4, p. 377; D. Van Gerven, ,,De evenredige en onevenredige

vertegenwoordiging van aandeelhouders in de raad van bestuur van een N.V.'', T.B.H. 1991,

852, nr. 3; I. Corbisier, ,,La socieÂteÂ et ses associeÂs'', in Droit des socieÂteÂs: les lois des 7 et 13

avril 1995, Brussel, Bruylant, 1995, p. 183-184, nr. 17; V. Simonart, ,,La contractualisation des

socieÂteÂs, ou les ameÂnagement contractuels des meÂcanismes socieÂtaires'', Rev.prat.soc. 1995,

105-106; B. FeÂron, ,,Les conventions d'actionnaires apreÁs la loi du 13 avril 1995'', T.B.H.

1996, 699-701; P. Van Hooghten, ,,Aandeelhoudersovereenkomsten na de Wet van 13 april

1995'', DAOR 1997, nr. 41, p. 42.

Zie evenwel anders: P. Van Ommeslaghe, ,,Les conventions d'actionnaires en droit belge'',

Rev.prat.soc. 1989, p. 317, nr. 19; J.M. Nelissen-Grade, ,,Goedkeurings- en voorkoopclausules

in de naamloze vennootschap. Overeenkomsten betreffende de uitoefening van het stemrecht'',

in N.V. en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1991, p. 85, nr. 60.
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van de vennootschap in de statuten vervat liggen. Indien een nieuwe aandeel-

houder geen partij is of moet worden(1015) bij de extra-statutaire overeen-

komst, zal hij van haar bestaan veelal niet op de hoogte zijn en kan hij hoe

dan ook niet gebonden zijn door haar bepalingen. Bij gebreke van anders-

luidende statutaire clausule, is deze aandeelhouder derhalve gerechtigd

kandidaat-bestuurders voor te dragen. Wel rijst in voorkomend geval nog

de vraag of in de extra-statutaire overeenkomst, indien zij nog bestaat(1016),

geen (impliciete) stemovereenkomst moet worden gelezen, waarbij vennoten

overeenkomen om te kiezen voor de kandidaten die de verbonden groepen in

uitvoering van de overeenkomst hebben voorgesteld. De geldigheid van een

dergelijke overeenkomst kan bezwaarlijk worden betwist (zie ook verder,

nr. 329-331).

321. CUMULATIEVE STEMMING Ð Hoewel het tot op heden in de Belgische

rechtspraktijk nog slechts met mondjesmaat wordt aangewend, moet worden

erkend dat het mechanisme van de zogenaamde ,,cumulatieve stemming''

minstens in een aantal gevallen een waardig alternatief kan zijn voor de

techniek van de proportionele vertegenwoordiging.

Het kenmerkende van de cumulatieve stemming bestaat er met name in dat

alle bestuursleden in eÂeÂn enkele stembeurt worden verkozen, waarbij het

aantal stemmen waarover elke vennoot in de regel beschikt, wordt verme-

nigvuldigd met het aantal te verkiezen bestuurders(1017). In het kader van

deze stemming kan een vennoot hetzij al zijn stemmen uitbrengen op eÂeÂn

kandidaat, hetzij zijn stemmen verdelen over verscheidene kandidaten. Door,

in functie van het aantal te begeven mandaten, te berekenen hoeveel stem-

men voor een bestuursmandaat nodig zijn, kan iedere vennoot vooraf be-

palen op welke wijze hij zijn stemkracht het best kan laten renderen(1018).

Algemeen kan daarbij worden gesteld dat naarmate het aantal te begeven

mandaten toeneemt, het aantal aandelen vereist voor de invulling van een

mandaat vermindert. Dit is meteen de onderliggende doelstelling van het

mechanisme, met name ook aan de minderheidsvennoten de mogelijkheid

bieden om eÂeÂn of meer bestuurders of zaakvoerders aan te duiden.

(1015) Bijvoorbeeld ingevolge een clausule die een overdracht slechts toestaat indien de

overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst.

(1016) Uit voormeld citaat kan men afleiden dat de Rechtbank van Koophandel ervan uitging

dat een overdracht van aandelen door eÂeÂn van de partijen bij de overeenkomst, een ontbinding

van deze overeenkomst teweeg brengt. Het is derhalve raadzaam middels een uitdrukkelijke

clausule in een voortzetting van de overeenkomst tussen de overblijvende partijen te voorzien.

(1017) E. De Bie, ,,Het cumulatief stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging van

aandeelhouders in de raad van bestuur van een N.V.'', T.R.V. 1995, p. 69-70, nr. 2. Vgl.

evenwel, Kort Ged. Kh. Brugge 15 juli 1993 (T.R.V. 1995, 123, noot) waar er in het licht van

art. 541, eerste lid W.Venn. (art. 74bis, § 2 Venn.W.) schijnbaar wordt vanuit gegaan dat ook

bij cumulatieve stemming elk aandeel in beginsel slechts eÂeÂn stem zou hebben.

(1018) Zie voor de precieze formule en voor cijfervoorbeelden: E. De Bie, ,,Het cumulatief

stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de raad van bestuur van

een N.V.'', T.R.V. 1995, p. 71-74, nr. 9-12, alsook p. 130 (erratum).
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Het belangrijkste voordeel van de cumulatieve stemming bestaat erin dat zij

leidt tot een zekere graad van evenredige vertegenwoordiging, zonder dat,

zoals bij een clausule van proportionele vertegenwoordiging met de bijho-

rende categorievorming het geval is (hoger, nr. 319), een gewijzigde verhou-

ding tussen de vennoten ingevolge een aandelenoverdracht noopt tot een per

definitie delicate statutenwijziging.

Blijft nog de vraag naar de geldigheid van het mechanisme van de cumula-

tieve stemming. In zijn - qua motivering en helderheid ongetwijfeld voor

verbetering vatbare - beschikking van 15 juli 1993 beantwoordde de Voor-

zitter van de Rechtbank van Koophandel te Brugge deze vraag terecht

positief(1019), ook indien, zoals in casu het geval was, het mechanisme

van de cumulatieve stemming wordt gecombineerd met de techniek van de

bindende voordracht. Beide technieken vormen inderdaad een toegelaten

afwijking van art. 63W.Venn. (art. 74bis, § 1 Venn.W.) op grond waarvan de

gewone regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens anderslui-

dende statutaire bepalingen, ook gelden voor de algemene vergadering.

322. VERKOOP VAN GEHELE VENNOOTSCHAPSVERMOGEN. BEVOEGD ORGAAN Ð

In een opmerkelijke uitspraak van 5 oktober 1992 vernietigde de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Mechelen een onderhandse overeenkomst tot verkoop

van alle onroerende en roerende goederen van een N.V.(1020). Deze over-

eenkomst was gesloten door de afgevaardigd-bestuurder van de N.V., die

ingevolge een eÂeÂnhandtekeningsclausule de vennootschap alleen kon verte-

genwoordigen.

Terzake stelde de Rechtbank vooreerst dat deze verkoop een beschikking

over het volledige vennootschapsvermogen impliceert, die in casu neerkomt

op een ,,virtuele ontbinding'' van de vennootschap. Onder verwijzing naar

art. 102 Venn.W. (art. 645 W.Venn.) oordeelde de rechtbank dat deze

handeling slechts door de algemene vergadering kon worden gesteld, niet

door de afgevaardigd bestuurder. Deze zienswijze wijkt af van de geldende

cassatie-rechtspraak annex (meerderheids)rechtsleer die een verdwijning van

het volledige vennootschapsactief slechts als een grond van ontbinding

beschouwen indien daardoor de verwezenlijking van het doel van de ven-

nootschap definitief en onherroepelijk onmogelijk is geworden, en bijgevolg

enkel in die hypothese de algemene vergadering bevoegd achten(1021).

In het licht van deze rechtspraak en rechtsleer is ook de tweede redengeving

van de Rechtbank voor kritiek vatbaar. Gesteld werd met name dat de kopers

perfect op de hoogte waren van de echtelijke moeilijkheden tussen twee van

de drie bestuurders van de verkopende vennootschap en, meer precies, dat zij

(1019) Kort Ged. Kh. Brugge 15 juli 1993, T.R.V. 1995, 123, noot.

(1020) Rb. Mechelen 5 oktober 1992, T.R.V. 1994, 462, noot; R.W. 1995-96, 884, noot B. Van

Der Meersch.

(1021) X., noot onder Rb. Mechelen 5 oktober 1992, T.R.V. 1994, p. 465, nr. 2. Zie ook

Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1031-1035, nr. 112-114.
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,,er niet onkundig (konden) van zijn dat deze handeling, in de concrete

omstandigheden waarin ze plaatsvond, klaarblijkelijk buiten het doel van

deze vennootschap lag''. Indien men evenwel aanvaardt dat het doel van de

vennootschap, met name ,,het uitoefenen van elke activiteit in de horecasec-

tor'', ook na de vervreemding van het vennootschapsvermogen nog kon

worden nagestreefd, kan men bezwaarlijk spreken van een doeloverschrij-

dende handeling in de zin van art. 526 W.Venn. (art. 63bis Venn.W.). Het is

immers niet zo dat een handeling die niet nuttig of dienstig is voor het

bereiken van het vennootschapsdoel, noodzakelijkerwijze ook moet worden

gekwalificeerd als doeloverschrijdend. De rechtsleer gaat er integendeel

vanuit dat art. 526 W.Venn. (art. 63bis Venn.W.) enkel handelingen viseert

die als het ware objectief buiten de statutaire doelomschrijving vallen(1022).

EeÂn en ander neemt evenwel niet weg dat er op intern vlak in casu wel

degelijk sprake was van een bevoegdheidsoverschrijding door de afgevaar-

digd-bestuurder. Hij had de litigieuze handeling immers gesteld zonder

voorafgaande beraadslaging, laat staan beslissing, vanwege de raad van

bestuur. Hoewel art. 522 W.Venn. (art. 54 Venn.W.) dit, in tegenstelling

tot art. 526 W.Venn. (art. 63bis Venn.W.), niet als dusdanig poneert, wordt

ook m.b.t. deze bepaling aanvaard dat een misbruik van vertegenwoordi-

gingsmacht vanwege een bestuurder door de vennootschap kan worden

ingeroepen t.a.v. een wederpartij te kwader trouw(1023). Welnu, uit de

voorliggende feiten blijkt duidelijk dat de kopers zich bewust waren (of

minstens bewust moesten zijn) van het feit dat de afgevaardigd bestuurder

zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid ten nadele van de vennootschap ge-

bruikte, zodat de voorwaarden voor derde-medeplichtigheid aan andermans

contractbreuk waren vervuld en de uitzondering op het beginsel van de niet-

tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsoverschrijdingen kon worden toege-

past.

Tenslotte, en het is in het bijzonder om deze reden dat haar uitspraak de

aandacht trok, grondde de Rechtbank de nietigverklaring van de verkoop op

art. 215, § 1 B.W. Naar luid van deze bepaling kan de ene echtgenoot zonder

de instemming van de ander niet beschikken over de rechten die hij bezit op

de gezinswoning, of over de huisraad die zich daarin bevindt. Terzake

oordeelde de Rechtbank dat deze bescherming ook blijft bestaan wanneer

de gezinswoning wordt ingebracht in een vennootschap. Nu de echtgenote

niet had ingestemd met de verkoop van het onroerend goed, dat tevens de

voornaamste gezinswoning uitmaakte, werd deze verkoop bijgevolg ook op

(1022) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1029-1030, nr. 110.

(1023) Vgl. reeds J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, p. 171-172, nr. 326-327; L.

Simont, ,,La loi du 6 mars 1973 modifiant la leÂgislation relative aux socieÂteÂs commerciales'',

Rev.prat.soc. 1979, p. 43, nr. 44. Zie ook N. Geelhand, ,,De externe vertegenwoordigingsmacht

van de organen van de vennootschap'', T.R.V. 1994, p. 64, nr. 5; D. Van Gerven, ,,Derden en de

vennootschap'', in Het kontrakt en de derden. De externe gevolgen. De derde medeplichtig-

heid, Brussel, B.V.B.J., 1995, p. 248, nr. 17; B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen,

Kalmthout, Biblo, 1996, p. 596-597, nr. 1038-1039. Vgl. tevens, hoger, nr. 110.
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deze grond vernietigd. Terecht werd de uitspraak op dit punt bekriti-

seerd(1024). Anders dan art. 215, derde lid van de Franse C.c.(1025), is

art. 215, § 1 B.W. enkel van toepassing wanneer eÂeÂn van beide echtgenoten

een zakelijk recht op de gezinswoning bezit. Wanneer m.a.w. de volle

eigendom van de woning in een vennootschap-rechtspersoon wordt inge-

bracht, dan behoort zij toe aan deze laatste(1026) en kan art. 215 B.W. niet

meer worden ingeroepen, ook niet wanneer eÂeÂn van de echtgenoten, door zijn

rechten als vennoot te gebruiken, de bestemming van deze woning kan

beõÈnvloeden.

323. MISBRUIK VAN MEERDERHEID. MISBRUIK VAN MINDERHEID Ð Wie zijn

recht uitoefent met de uitsluitende bedoeling een ander schade toe te brengen

of op een wijze die het belang van een derde disproportioneel benadeelt in

vergelijking met zijn eigen voordeel, maakt zich schuldig aan rechtsmisbruik

en schendt derhalve het beginsel van de goede trouw(1027).

324. In het licht van deze criteria besliste de Rechtbank van Koophandel te

Brussel dat het besluit van de algemene vergadering tot hergroepering en

samenwerking met een derde-vennootschap, zulks ingevolge financieÈle

moeilijkheden, niet is aangetast door misbruik van meerderheid(1028). Het

loutere gegeven dat een fusie met de derde-vennootschap, eerder dan de

herstructurering annex samenwerking, de minderheidsaandeelhouders zou

hebben toegelaten rechtstreeks te genieten van de voordelen van de samen-

werking met de derde-vennootschap, volstaat niet om tot een dergelijk

misbruik te besluiten. Niet alleen waren de genomen besluiten als dusdanig

vanuit economisch oogpunt verantwoord en derhalve in het belang van de

vennootschap, uit de gegevens van de zaak blijkt ook dat de verkoop van

activa in het kader van de herstructurering tegen een rechtvaardige prijs

geschiedde en dat een toekomstige deelname van de minderheidsaandeel-

houders in een latere fase werd vooropgesteld. De vaststelling dat deze

(1024) B. Van Der Meersch, noot onder Rb. Mechelen 5 oktober 1992, R.W. 1995-96, p. 887-

888, nr. 5-6; B. Cartuyvels, N. Coppens en C. Delpierre-Romain, ,,Les reÁgles des reÂgimes

matrimoniaux applicables aux apports en socieÂteÂ'', in Les socieÂteÂs et le patrimoine familial.

Convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, p. 20, nr. 12; G. Baeteman, H.

Casman en J. Gerlo, ,,Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1989-1995)'',

T.P.R. 1996, p. 148-149, nr. 8; J. Du Mongh, ,,Oprichting van een vennootschap tijdens het

huwelijk'', T.P.R. 1997, 90-92.

(1025) In voormelde noot (X., noot onder Rb. Mechelen 5 oktober 1992, T.R.V. 1994, p. 465,

nr. 4) werd dit verschil bij de bespreking van het arrest van het Franse Hof van Cassatie van

11 maart 1986 ten onrechte over het hoofd gezien.

(1026) Vgl. F. Bouckaert, ,,Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht'', in Gezin en

recht in een postmoderne samenleving. Twintig jaar post-universitaire cyclus Willy Delva

(1973-1993), Gent, Mys & Breesch, 1994, (309), p. 324, nr. 21.

(1027) Daarover, tijdens de besproken periode, X. Dieux, ,,Nouvelles observations sur l'abus

de majoriteÂ ou de minoriteÂ dans les personnes morales fonctionnant selon le principe majo-

ritaire'', T.B.B.R. 1998, 8-22. Zie ook vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1079-1082, nr. 174-175.

(1028) Kh. Brussel 22 juni 1992, T.R.V. 1993, 86, noot; Rev.prat.soc. 1993, 36.
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deelname ingevolge financieÈle moeilijkheden uiteindelijk niet kon plaats-

vinden, wijzigt dit besluit niet.

Ook het Hof van Beroep te Luik besloot in toepassing van voormelde criteria

tot de afwezigheid van een misbruik van meerderheid(1029). In casu had het

bestuur van een N.V. de wettelijke oproepingsformaliteiten voor de bijeen-

roeping van een algemene vergadering correct nageleefd. Niettemin waren

de minderheidsaandeelhouders, die over een blokkeringsminderheid be-

schikten, niet op de algemene vergadering aanwezig. Nu bleek dat de

oproepingen gepubliceerd waren in de kranten die de vennootschap reeds

van oudsher koos voor haar publicaties en dat de minderheidsaandeelhouders

reeds geruime tijd wisten dat er een buitengewone algemene vergadering zou

worden bijeengeroepen, kon aan de meerderheid geen rechtsmisbruik of

schending van de goede trouw worden verweten. Het gegeven dat de

algemene vergadering werd gehouden op 31 juli, m.a.w. in volle vakantie-

periode, wijzigt hieraan niets nu de wet geen enkel verbod inhoudt om op

bepaalde tijdstippen een algemene vergadering bijeen te roepen. Het zijn

integendeel de minderheidsaandeelhouders zelf die volgens het Hof onvoor-

zichtig hebben gehandeld, nu zij de gebruikelijke publicatiekanalen onvol-

doende hebben opgevolgd, hoewel zij wisten dat een vergadering zou

worden bijeengeroepen.

In een geval voorgelegd aan het Hof van Beroep te Brussel werd het misbruik

van meerderheid daarentegen wel bewezen geacht(1030). In casu had de

algemene vergadering van een B.V.B.A. de formeel regelmatige beslissing

genomen om de erfgenamen van een overleden vennoot niet toe te laten tot

de algemene vergadering aangezien deze overgang nog niet het voorwerp

had uitgemaakt van een inschrijving in het aandelenregister (verder, nr. 390).

Bij nader toezien bleek de uitsluiting evenwel enkel te zijn ingegeven door

de wetenschap dat deze erfgenamen zouden weigeren in te stemmen met een

voorgenomen kapitaalverhoging. De enige doelstelling van de uitsluiting

bestond er derhalve in het normale beslissingsproces binnen de algemene

vergadering te omzeilen en aldus het voorstel tot kapitaalverhoging door te

drukken. Terecht besliste het Hof dat een dergelijke houding een misbruik

van bevoegdheid inhield waarbij de belangen van de uitgesloten vennoten

manifest werden geschonden en waarbij het geenszins vaststond of het

vennootschapsbelang erdoor gediend werd. Bijgevolg bevestigde het de

beslissing van de kort-gedingrechter om de besluiten van de litigieuze

algemene vergadering op te schorten.

325. De onder nr. 323 vermelde criteria kunnen evenzeer worden aangewend

om na te gaan of de minderheidsaandeelhouders zich niet schuldig maken

aan rechtsmisbruik.

(1029) Luik 22 oktober 1992, Pas. 1992, II, 117; T.B.H. 1994, 1017, noot F.D.B.

(1030) Brussel 28 juni 1995, T.B.H. 1996, 168, noot; V&F 1997, 46; A.J.T. 1996-97, 360, noot

M. Dalle.
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Aldus besliste de Rechtbank van Koophandel van Brussel dat de minder-

heidsaandeelhouders misbruik maken van procesrecht en dus niet misbruik

van minderheid in de klassieke, vennootschapsrechtelijke betekenis wanneer

ze, benevens de nietigverklaring van een besluit wegens bevoegdheidsover-

schrijding, ook de nietigverklaring van diverse andere besluiten en verrich-

tingen vorderen, nu blijkt dat deze besluiten en verrichtingen hun belangen

geenszins schaden(1031). Zelfs de vordering tot nietigverklaring van een

besluit wegens bevoegdheidsoverschrijding, waarvan de Rechtbank noch-

tans de gegrondheid erkende, kan volgens haar een misbruik van procesrecht

uitmaken indien zou blijken dat deze nietigverklaring geen enkel voordeel

zou opbrengen voor de agerende minderheidsaandeelhouder. Terzake be-

schikte de Rechtbank evenwel over onvoldoende gegevens, reden waarom

zij partijen om nadere toelichting verzocht.

In een betwisting voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Leuven

kwam het misbruik van minderheid in zijn klassieke vennootschapsrechte-

lijke betekenis ter sprake(1032). In casu poneerde de meerderheidsvennoot

van een B.V.B.A. dat de minderheidsvennoot, door de strikte naleving van

een statutaire goedkeuringsclausule te eisen, zich schuldig maakte aan mis-

bruik van minderheid. Terecht verwierp de Rechtbank deze stellingname. De

betrokken goedkeuringsclausule vereiste immers ,,een uitdrukkelijke, bij-

zondere en geschreven toestemming van alle vennoten''. In het licht van deze

duidelijke clausule kon het loutere stilzwijgen van de minderheidsvennoot

op een bepaalde algemene vergadering niet als instemming worden gekwa-

lificeerd en werd de aangevochten overdracht van aandelen derhalve ver-

nietigd (zie ook verder, nr. 455).

326. WILSGEBREKEN. GROND TOT NIETIGVERKLARING Ð Besluiten van de

algemene vergadering zijn rechtshandelingen van de vennootschap, waarop

de regels betreffende de wilsgebreken van toepassing zijn(1033). Bijgevolg

kan het besluit tot kapitaalverhoging dat wordt genomen met het oog op een

inbreng in natura door een derde, kandidaat-aandeelhouder, worden nietig-

verklaard indien naderhand blijkt dat de ingebrachte certificaten waardeloos

waren. In casu had de kandidaat-aandeelhouder opzettelijk verkeerde gege-

vens verstrekt aan de bedrijfsrevisor en aan de bestaande aandeelhouders,

waardoor de genomen besluiten ontegensprekelijk aangetast waren door de

wilsgebreken bedrog en dwaling. De nietigverklaring ervan door de Recht-

bank van Koophandel te Brussel(1034) moet dan ook worden goedgekeurd.

(1031) Kh. Brussel 29 mei 1991, T.B.H. 1992, 154. Vgl. vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1080,

nr. 174.

(1032) Kh. Leuven 18 november 1997, V&F 1998, 54.

(1033) L. Van Caneghem, ,,Nietigheid van besluiten van een algemene vergadering op

gronden van gemeen recht'', R.W. 1998-99, 1483-1484. Vgl. reeds J. Ronse, Preadvies over

nietigheid van besluiten van organen van de naamloze vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink,

1966, p. 15-17.

(1034) Kh. Brussel 25 september 1996, T.R.V. 1996, 650.
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Het gegeven dat de nietigverklaring van besluiten het voorwerp uitmaakt van

een wettelijke regeling waarin een uitdrukkelijke referentie naar de geldig-

heidsvereisten van het gemeen recht ontbreekt, verhindert immers niet dat

besluiten van de algemene vergadering ook op deze grond kunnen worden

vernietigd.

327. VORDERING TOT VOORLOPIGE OPSCHORTING VAN EEN BESLUIT. TERMIJN Ð

Hoewel art. 198, § 2, derde lid W.Venn. (art. 194bis, derde lid Venn.W.)

enkel een vordering tot nietigverklaring van een besluit viseert, lijdt het geen

twijfel dat de (verval)termijn van zes maanden waarin het voor het instellen

van deze vordering voorziet, ook geldt voor een vordering tot opschorting

van een besluit van de algemene vergadering. De doelstelling van de ver-

valtermijn bestaat er immers in op korte termijn een einde te maken aan de

rechtsonzekerheid die een potentieÈle aanvechting van een besluit met zich

meebrengt. In toepassing van deze beginselen stelde de Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Kortrijk dat de rechter in kort geding geen

sanctie kan opleggen die de rechter ten gronde niet meer zou kunnen

toepassen(1035). In casu bleek dat de aangevochten besluiten bijna elf

maand voor het instellen van de vordering tot opschorting waren gepubli-

ceerd in het Belgisch Staatsblad. Aangenomen mag worden dat indien de

besluiten moeten worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 74 W.Venn.

(art. 12, § 1 Venn.W.), de wettelijke termijn begint te lopen op de dag van de

bekendmaking.

328. VOORLOPIGE OPSCHORTING VAN EEN BESLUIT. GEVOLGEN Ð Het hier-

boven (nr. 313) reeds aangehaalde arrest van het Hof van Beroep te Gent

bracht het voorlopig karakter van beschikkingen in kort geding in herinne-

ring. Wanneer de voorzitter in kort geding de besluiten van de algemene

vergadering opschort ,,in afwachting van de definitieve beslechting ten

gronde'', dan blijft de rechter ten gronde derhalve volledig vrij om de

litigeuze besluiten al dan niet te vernietigen. Het gegeven dat tegen deze

beschikking geen hoger beroep werd ingesteld, wijzigt daaraan niets(1036).

Het voorlopige karakter van een beschikking tot opschorting verhindert

echter niet dat deze opschorting geldt ,,ten aanzien van allen'' (art. 179,

§ 1 W.Venn.; art. 190bis, § 3 Venn.W.). Nu de wet terzelfdertijd ook bepaalt

dat de beschikking tot opschorting moet worden bekendgemaakt (art. 179,

§ 2 W.Venn.; artt. 12, § 1, 7
o
en 190bis, § 3 Venn.W.), stelde het Hof van

Beroep te Brussel in de verder (nr. 547) besproken zaak-Cera dat de beschik-

king tot opschorting die de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel had

uitgesproken en die van rechtswege uitvoerbaar was, ,,geen uitwerking heeft

ten aanzien van derden, met name alle anderen dan de partijen in het geding,

zolang zij niet wordt bekend gemaakt op de wijze en in dezelfde vormen als

(1035) Kort Ged. Kh. Kortrijk 28 oktober 1996, V&F 1997, 54.

(1036) Gent 25 juni 1992, T.B.B.R. 1993, 67.
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de beslissing die zij opschort''(1037). Deze bekendmaking gebeurt in twee

fasen, zijnde eerst de neerlegging ter griffie binnen de vijftien dagen na de

dagtekening van de beschikking en vervolgens de publicatie in de Bijlagen

tot het Belgisch Staatsblad die op haar beurt eveneens binnen de vijftien

dagen na de neerlegging ter griffie moet plaatsvinden (artt. 69 en 73

W.Venn.; art. 10, §§ 1 en 3 Venn.W.). Voor de tegenwerpelijkheid aan

derden is in beginsel de datum van de publicatie bepalend: vanaf die datum

kan de akte in de regel aan derden worden tegengeworpen (art. 76 W.Venn.;

art. 10, § 4 Venn.W.). Concreet had voormeld arrest derhalve tot gevolg dat

de uitwerking van de opschorting van de fusie t.a.v. de omvangrijkste groep

belanghebbenden, zijnde alle vennoten en derden die geen partij waren in de

procedure in kort geding, gedurende minimaal vijftien dagen kon worden

uitgesteld. Van deze termijn werd gebruik gemaakt om het beroep tegen de

beschikking in eerste aanleg te behandelen (verder, nr. 547).

329. STEMAFSPRAKENÐ Na de bevestiging van de geldigheid van stemover-

eenkomsten, eerst door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 13 april 1989,

vervolgens door de wetgever met deWet van 18 juli 1991(1038), kon worden

uitgekeken naar de eerste toepassingen van de nieuwe regelgeving.

330. Een eerste beschikking dateert nog van voÂoÂr de Wet van 18 juli 1991,

zodat de beperking in art. 74ter Venn.W. (art. 551 W.Venn.) van de geldig-

heidsduur van stemovereenkomsten tot vijf jaar, die ingevolge de Wet van

13 april 1995 al snel werd vervangen door een verplichte beperking ,,in de

tijd''(1039), er niet in ter sprake kwam. In casu had de meerderheidsaandeel-

houder van een N.V. in het kader van de overdracht van zijn participatie twee

overeenkomsten gesloten die zijn toekomstige verbondenheid aan, respec-

tievelijk positie in de overgenomen vennootschap moesten veilig stellen.

Meer precies engageerde hij zich in de eerste overeenkomst om de indus-

trieÈle en commercieÈle politiek van de vennootschap verder te zetten. In ruil

(1037) Brussel 2 juli 1998, T.R.V. 1998, (339) 340.

(1038) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1082, nr. 176.

(1039) Zie o.m. over deze wijziging: M. Wyckaert, ,,Overdrachtsbeperkingen en stemrecht'',

in De vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 111-116, nr. 23-34; I. Corbisier, ,,La

socieÂteÂ et ses associeÂs'', in Droit des socieÂteÂs: les lois des 7 et 13 avril 1995, Brussel, Bruylant,

1995, p. 168-189, nr. 14-17; J. Cerfontaine en L. Van Caneghem, ,,Nieuwe regelen inzake

aandelen'', in Het gewijzigd vennootschapsrecht 1995, H. Braeckmans en E. Wymeersch

(eds.), Antwerpen, Maklu, 1996, p. 215-219, nr. 41-46; H. Geinger, ,,ContinuõÈteitsverzeke-

rende constructies in de naamloze vennootschap: overdrachtsbeperkingen m.b.t. de aandelen

en stemafspraken'', in De gewijzigde vennootschapswet 1995, K. Byttebier, R.R. Feltkamp en

A. Francois (eds.), Antwerpen, Kluwer, 1996, p. 422-423, nr. 22-23; B. FeÂron, ,,Les conven-

tions d'actionnaires apreÁs la loi du 13 avril 1995'', T.B.H. 1996, 698-699; P. Van Hooghten,

,,Aandeelhoudersovereenkomsten na de Wet van 13 april 1995'', DAOR 1997, nr. 41, p. 54-56.

Voor een overzicht van de (r)evolutie die rechtspraak, rechtsleer en wetgeving ondergingen op

het vlak van stemovereenkomsten en een bespreking van het huidige kader, zie F. Hellemans,

,,Stemovereenkomsten naar Belgisch recht'', in Beginselen van vennootschapsrecht in bina-

tionaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, 185-203.
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daarvoor verbond de overgenomen vennootschap zich om de bestaande

vergoeding annex voordelen in natura te behouden, zulks tot de pensioen-

leeftijd van de overdrager. Deze eerste overeenkomst werd ook ondertekend

door de overnemer, die de naleving ervan door de overgenomen vennoot-

schap waarborgde. De tweede overeenkomst werd enkel gesloten tussen de

overdrager en de overnemer. Benevens een aantal praktische modaliteiten

van de overdracht, bevatte zij een sterkmaking vanwege de overnemer dat de

overdrager tot bestuurder zou worden benoemd in de overgenomen

vennootschap. Vrij snel na het sluiten van deze overeenkomsten werden

zij door de overgenomen vennootschap respectievelijk de overnemer met de

voeten getreden.

Aangezien deze feitensituatie nauw aanleunt bij deze die aanleiding gaf tot

voormeld cassatiearrest van 13 april 1989 (hoger, nr. 329), kan het niet

verbazen dat de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik die

in kort geding de geldigheid van beide overeenkomsten moest beoordelen,

zich in belangrijke mate beperkte tot het verwijzen naar of hernemen van het

arrest van het hoogste Hof(1040). Meer precies stelde de Voorzitter dat de

eerste overeenkomst geen handeling om niet vanwege de overgenomen

vennootschap inhield nu de vergoeding precies beoogde de overdrager te

binden aan de vennootschap tot zijn pensioenleeftijd, en dat noch de eerste,

noch de tweede overeenkomst een belemmering vormde van de ad nutum

herroepbaarheid van bestuurders van een N.V. Evenmin verhinderden de

overeenkomsten de deelname aan de vennootschappelijke besluitvorming,

waren zij strijdig met het vennootschapsbelang of gaven zij blijk van bedrog.

Bijgevolg beantwoordden ze aan de voorwaarden die het Hof van Cassatie

voor de geldigheid van stemovereenkomsten had geponeerd en verklaarde de

Voorzitter ze prima facie geldig.

De beschikking van de Voorzitter wekt verwondering waar zij de eerste

overeenkomst verenigbaar acht met de vereiste van de ad nutum herroep-

baarheid van bestuurders. Hoewel deze overeenkomst enkel melding maakte

van een aan de overdrager gewaarborgde vergoeding, zonder dit aan een

bestuurdersmandaat te verbinden, lijdt het weinig twijfel dat zulks wel

degelijk de bedoeling was. Anderzijds kan ook het gegeven dat het de

algemene vergadering strikt genomen niet wordt verboden om de overnemer

als bestuurder te ontslaan, niet verhinderen dat een dergelijk ontslag fel

wordt bezwaard door de aangegane verbintenis die, anders dan in de feiten-

situatie die aanleiding gaf tot het Cassatie-arrest van 13 april 1989, door de

vennootschap zelf moest worden gedragen(1041).

331. Ook de twee andere stemovereenkomsten die in de rechtspraak aan bod

kwamen, werden enkel getoetst aan de criteria van het cassatie-arrest, hoewel

(1040) Kort Ged. Rb. Luik 12 april 1991, J.T. 1992, 81-85, noot Chr. Darville-Finet.

(1041) Vgl. de bedenkingen terzake van D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek Vennoot-

schapsrecht 1992-1993'', T.R.V. 1994, p. 427-428, nr. 76.
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beide uitspraken op 2 december 1992(1042), respectievelijk op 18 november

1993(1043) werden gewezen, m.a.w. op het ogenblik dat de wetgever reeds

geruime tijd de geldigheid van stemovereenkomsten had erkend en geregu-

leerd. In het licht van het openbare orde karakter van art. 551 W.Venn.

(art. 74ter Venn.W.) zou men aldus kunnen betogen dat de overeenkomsten

aan de nieuwe wettelijke regeling hadden moeten worden getoetst, ook al

waren zij reeds tevoren gesloten(1044). Uit de gegevens van beide vonnissen

blijkt evenwel dat de geviseerde overeenkomsten reeds (eÂeÂnzijdig) beeÈindigd

werden voÂoÂr de invoering van de nieuwe regeling, wat ongetwijfeld de

afwezigheid van enige referentie ernaar verklaart. Hoe dan ook komt het

ons voor dat beide Rechtbanken tot hetzelfde resultaat zouden zijn gekomen,

indien zij de betrokken overeenkomsten aan het nieuwe wettelijke kader

hadden getoetst.

De overeenkomst die aanleiding gaf tot de eerstgenoemde uitspraak, ver-

deelde de benoeming van de bestuurders over de onderscheiden aandeel-

houders die elk een bepaald aantal bestuurders mochten aanstellen. Terecht

stelde de Rechtbank dat dit beding ,,het beslissingsrecht van de algemene

vergadering volledig en duurzaam ophefte''(1045). Bijgevolg achtte zij het

beding strijdig met de door het Hof van Cassatie gestelde eis dat een stem-

overeenkomst het beslissingsrecht van de aandeelhouders in de vennoot-

schap niet mag elimineren. Nu de benoeming van bestuurders een exclusieve

bevoegdheid van de algemene vergadering uitmaakt, die zij onder geen enkel

beding kan delegeren (hoger, nr. 193), zou ook een toetsing aan art. 551

W.Venn. (art. 74ter Venn.W.) tot dit resultaat hebben geleid, zij het dan

wegens strijdigheid met de bepalingen van de Vennootschappenwet (het

Wetboek van vennootschappen) (art. 551, § 1, derde lid, 1
o
W.Venn.;

art. 74ter, § 1, derde lid, 1
o
Venn.W.).

De tweede uitspraak betrof, net als deze die in het vorige randnr. werd

besproken, een overeenkomst tussen een overdrager en een overnemer,

waarbij laatstgenoemde zich verbond om de overdrager gedurende (iets meer

dan) vijf jaar aan te stellen als afgevaardigd bestuurder. Nadat de Rechtbank,

o.i. ten onrechte, had gesteld dat deze verbintenis niet mocht worden be-

schouwd als een stemovereenkomst, toetste zij het beding niettemin aan de

door het Hof van Cassatie voor stemovereenkomsten weerhouden criteria en

bevestigde zij, voor het geval het beding toch als stemovereenkomst moest

worden beschouwd, de geldigheid ervan. Tevens verwierp zij de stelling als

zou de verbintenis strijdig zijn met de regel van de ad nutum herroepbaarheid

van bestuurders in een N.V. In het verlengde van het Hof van Cassatie in zijn

arrest van 13 april 1989, interpreteerde zij art. 518, § 2 W.Venn. (art. 55,

(1042) Kh. Brugge 3 december 1992, T.R.V. 1993, 30.

(1043) Kh. Brussel 18 november 1993, Rev.prat.soc. 1994, 174, noot I. Corbisier.

(1044) Vgl. P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, in A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 1999,

p. 51-52, nr. 79.

(1045) Kh. Brugge 3 december 1992, T.R.V. 1993, (30) 34.
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vijfde lid Venn.W.) derhalve erg restrictief. Deze bepaling wordt nageleefd

indien de algemene vergadering de bestuurders te allen tijde kan ontslaan. De

verbintenis aangegaan door een aandeelhouder, in casu de overnemer, waar-

bij deze aan een bestuurder gedurende een bepaalde termijn een bepaalde

vergoeding waarborgt, belemmert deze ontslagbevoegdheid van de algeme-

ne vergadering niet en wordt derhalve geldig geacht. Terecht werd in de

rechtsleer gesteld dat deze restrictieve interpretatie van art. 518, § 2 W.Venn.

(art. 55, vijfde lid Venn.W.) op gespannen voet staat met het door het Hof

van Cassatie aan deze bepaling toegemeten openbare orde-karakter(1046).

AFDELING 5

CONTROLE

§ 1. Controle door een commissaris of door een individuele vennoot

332. NIEUW RECHT Ð Kleine en middelgrote vennootschappen, die in het

Wetboek van vennootschappen alle worden beschouwd als kleine vennoot-

schappen (art. 15 W.Venn.), zijn vrijgesteld van de verplichting een com-

missaris te benoemen (art. 141, 2
o
W.Venn.; art. 64, § 2 Venn.W.). Om na te

gaan of een vennootschap van deze vrijstelling kan genieten, moeten de

criteria jaaromzet, balanstotaal en gemiddeld personeelsbestand sedert de

Wet van 13 april 1995 nog enkel berekend worden in hoofde van de

betrokken vennootschap en dus niet meer op geconsolideerde wijze. Een

vennootschap die op zichzelf beschouwd klein of middelgroot is, maar deel

uitmaakt van een grote groep, blijft dus vrijgesteld van de commissarisplicht.

Deze regel lijdt slechts uitzondering wanneer de betrokken vennootschap

deel uitmaakt van een groep die een geconsolideerde jaarrekening moet

opmaken, wanneer zij een portefeuillemaatschappij of een beursgenoteerde

vennootschap is (art. 141, 2
o
W.Venn.; art. 64, § 3 Venn.W.). Deze wijziging

maakte het voorwerp uit van een verdeeld advies in de Hoge Raad voor het

Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy(1047), waarbij de minderheidsstem

van de werkgevers uiteindelijk gevolgd werd in het parlement. Op die wijze

gingen, terwille van de verlichting van de kostenstructuur van de Belgische

ondernemingen, heel wat commissarismandaten verloren(1048). Gevreesd

mag worden dat vennootschappen opnieuw zullen toegeven aan de neiging

om de commissarisplicht te omzeilen door juridische splitsingen die geen

economische realiteit weerspiegelen. Het maatschappelijk verkeer is daar-

mee geenszins gediend.

(1046) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek Vennootschapsrecht 1992-1993'', T.R.V.

1994, p. 426-427, nr. 75; id., ,,Kroniek Vennootschapsrecht 1994-1995'', T.R.V. 1995, p. 489-

490, nr. 66.

(1047) Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy, Jaarverslag 1993-94, p. 33.

(1048) Zie voor de overgangssituaties, het advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfsreviso-

raat en de Accountancy, Jaarverslag 1996, 19.
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De Wet betreffende het gerechtelijk akkoord van 17 juli 1997 heeft aan de

commissaris een meldingsplicht opgelegd t.a.v. het bestuur en een meldings-

recht t.a.v. de voorzitter van de rechtbank van koophandel (art. 138

W.Venn.; art. 64sexies, § 2 Venn.W.)(zie ook verder, nr. 359). Meer bepaald

moet de commissaris die in de uitoefening van zijn controleopdracht ,,ge-

wichtige en overeenstemmende feiten vaststel(t) die de continuõÈteit van de

onderneming in het gedrang kunnen brengen'', het bestuur hierover inlich-

ten. Deze meldingsplicht lijdt slechts uitzondering indien het bestuur reeds

heeft beraadslaagd over de te nemen maatregelen. Acht de commissaris de

door het bestuur genomen maatregelen ontoereikend of laat het bestuur na

hem binnen de maand na zijn melding in te lichten over deze maatregelen,

dan kan hij, zonder schending van het beroepsgeheim, zijn bevindingen

meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Deze inno-

vatie kwam er op aanstichten van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat

en de Accountancy die er in een aanbeveling uit 1996(1049) betreffende de

preventieve rol van de bedrijfsrevisor en de accountant bij ondernemingen in

moeilijkheden voor pleitte om bedrijfsrevisoren die geconfronteerd worden

met een situatie waarin de continuõÈteitsonderstelling niet langer gerecht-

vaardigd is, maar die stuiten op onwil van de bedrijfsleiding om daaraan te

remedieÈren, een extern meldingsrecht te geven t.a.v. de voorzitter van de

rechtbank van koophandel zodat zij, zonder schending van het beroeps-

geheim, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen en

in zekere zin doorspelen naar de voorzitter.

Tenslotte kan nog worden gewezen op een (kleine) terminologische vernieu-

wing. Sedert de Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfs-

revisoraat is de functie van commissaris exclusief voorbehouden aan be-

drijfsrevisoren. Nu elke commissaris noodzakelijkerwijze revisor moet zijn,

is het in wezen overbodig te spreken van een ,,commissaris-revisor''(1050).

Niettemin bleef de wetgever ook na 1985 deze terminologie gebruiken. Het

Wetboek van vennootschappen brengt hierin verandering en heeft het nog

enkel over ,,commissarissen'' (art. 130 e.v. W.Venn.).

333. COMMISSARIS. BENOEMING Ð De benoeming van de commissaris be-

hoort tot de voorbehouden bevoegdheden van de algemene vergadering. In

vennootschappen die over een ondernemingsraad beschikken, kan de alge-

mene vergadering evenwel enkel een commissaris benoemen op voordracht

van de ondernemingsraad. Deze laatste dient hierover te beraadslagen op

initiatief en op voorstel van het bestuursorgaan. Een voordracht is slechts

geldig wanneer zij wordt goedgekeurd met een dubbele meerderheid: bene-

vens de meerderheid van de leden van de (volledige) ondernemingsraad,

moet zij ook door de meerderheid van de vertegenwoordigers van de werk-

(1049) In wezen ging het om twee verschillende adviezen van de Hoge Raad voor het

Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy: zie Jaarverslag 1996, 23 en 31.

(1050) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1083, nr. 177.
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nemers worden goedgekeurd (art. 156 W.Venn.; art. 15ter, § 2, eerste lid en

§ 3 van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het be-

drijfsleven).

Indien deze dubbele meerderheid in de ondernemingsraad niet wordt bereikt,

dan moet de ondernemingsraad een tweede keer beraadslagen teneinde

alsnog tot een minnelijk akkoord te komen (art. 3 K.B. 17 maart 1986

betreffende de voordracht door de ondernemingsraden van kandidaten voor

de opdracht van commissaris-revisor of van bedrijfsrevisor). Slaagt men er

ook op deze tweede vergadering niet in een commissaris voor te dragen, dan

kan elke belanghebbende de voorzitter van de bevoegde rechtbank van

koophandel bij verzoekschrift adieÈren. Daarop dient de voorzitter, zetelend

zoals in kort geding, een commissaris te benoemen en de bezoldiging ervan

vast te stellen (art. 157, eerste lid W.Venn.; art. 15ter, § 2, derde lid van de

Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven).

Dezelfde procedure moet ook worden gevolgd ingeval de algemene vergade-

ring weigert de door de ondernemingsraad voorgedragen kandidaat te be-

noemen(1051).

Anders dan bij de meeste andere vennootschapsrechtelijke geschillen, waar

hij de beslissingsvrijheid van de bevoegde organen in de mate van het

mogelijke zal vrijwaren, is de voorzitter hier derhalve verplicht om in plaats

van de normaal bevoegde organen te beslissen. Dat deze beslissing in

nagenoeg alle gevallen een opportuniteitsoverweging inhoudt, behoeft geen

betoog, doch is niettemin belangrijk aangezien het mede verklaart waarom in

soms erg gelijkaardige gevallen verschillend wordt beslist.

334. Terzake stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel(1052) dat de specifieke functie van de commissaris vereist dat de

leden van de ondernemingsraad hem volledig vertrouwen. Bijgevolg achtte

hij het niet aangewezen kandidaten te benoemen die het vertrouwen van de

vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad ontberen. In

casu hadden deze vertegenwoordigers vragen bij de onafhankelijkheid van

de kandidaten voorgedragen door het bestuur omdat zij, buiten hun controle-

opdracht, nog een aantal opdrachten op het vlak van de organisatie van de

boekhouding voor de betrokken vennootschap zouden vervullen(1053). De

sfeer van wantrouwen die aldus t.o.v. de kandidaten van het bestuur was

ontstaan, volstond voor de Voorzitter om de kandidaat van de werknemers-

afgevaardigden te benoemen, die, zo wordt aan het eind van de beschikking

gesteld, reeds een gunstig advies had gekregen vanwege de meerderheid van

de leden van de ondernemingsraad. Uit dit gegeven kan impliciet doch zeker

(1051) Over dit alles: B. Tilleman, Het statuut van de commissaris-revisor, Studies I.B.R.,

1997, nr. 3, p. 21 e.v.; id., ,,Nieuwe aandeelhouders, nieuwe commissaris-revisor'', noot onder

Antwerpen 3 mei 1993, T.R.V. 1996, (321), p. 322-325, nr. 6-21.

(1052) Kort Ged. Kh. Brussel (eenz. verz.) 21 december 1990, T.R.V. 1992, 49, noot.

(1053) Zie, over deze steeds belangrijker wordende problematiek, I. Demuynck, ,,De bedrijfs-

revisor: controleur en/of adviseur?'', T.R.V. 1992, 17-35. Zie ook hierna, nr. 335.
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ook worden afgeleid dat het in casu de algemene vergadering was die had

geweigerd de door de ondernemingsraad voorgedragen kandidaat te benoe-

men. Algemeen wordt immers aanvaard dat de ondernemingsraad slechts eÂeÂn

kandidaat aan de algemene vergadering moet voordragen(1054).

335. In de meeste gevallen doet de blokkering van de benoemingsprocedure

zich reeds voor op het niveau van de ondernemingsraad. Alsdan kan de

voorzitter niet meer terugvallen op een kandidaat die de instemming heeft

van de (volledige) ondernemingsraad, maar is hij veelal gedwongen te kiezen

tussen de kandidaat die door het bestuur wordt gesteund en deze die de

voorkeur van de vertegenwoordigers van de werknemers wegdraagt. Hoewel

de motivering van hun respectievelijke keuze een belangrijk element zal

vormen bij de beslissing van de voorzitter, kan niet worden ontkend dat het in

het bijzonder in deze hypothese is dat zijn beslissingsvrijheid het meest

uitgesproken zal zijn.

Zo verwierp het Hof van Beroep te Antwerpen de argumentatie van het

nieuwe bestuur van een N.V. om in het kader van de uniformisering van de

controle over de verschillende vennootschappen behorende tot dezelfde

groep, een nieuwe commissaris aan te stellen. Het Hof achtte het integendeel

belangrijk dat er op het vlak van de controle een zekere continuõÈteit bestaat.

Nu de commissaris zijn controletaak uitoefent ,,voor de onderneming als

zodanig en niet uitsluitend voor de aandeelhouders'', is deze continuõÈteit ook

belangrijk wanneer in tussentijd een belangrijk pakket aandelen van de

betrokken vennootschap werd overgedragen en de vennootschap hierdoor

deel uitmaakte van een nieuwe groep. Meer algemeen wees het Hof ook op

het belang van het gegeven dat de commissaris het vertrouwen geniet van de

onderscheiden geledingen van de ondernemingsraad, wat in casu niet het

geval was voor de nieuw voorgestelde kandidaat. Bijgevolg besliste het Hof

de dienstdoende commissaris, die overigens drie jaar tevoren eveneens bij

rechterlijke beslissing was benoemd en op wiens bekwaamheid en objecti-

viteit geen kritiek werd geuit, te herbenoemen(1055).

Het argument van de uniformisering van de controle over de verschillende

vennootschappen behorende tot dezelfde groep vond daarentegen wel, en

zelfs tot twee maal toe, gehoor bij de Voorzitster van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel(1056). Het gebrek aan onafhankelijkheid van de door

het bestuur voorgestelde kandidaat dat door de werknemersafgevaardigden

in de ondernemingsraad als reden van hun weigering was aangevoerd, achtte

zij niet gegrond. Wel wees zij in beide gevallen op de uitdrukkelijke ver-

bintenis van de kandidaat-commissaris om zich rechtstreeks noch onrecht-

streeks in te laten met het opstellen van de rekeningen van eÂeÂn van de

(1054) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1089, nr. 183.

(1055) Antwerpen 3 mei 1993, T.R.V. 1996, 319, noot B. Tilleman.

(1056) Kort Ged. Kh. Brussel (eenz. verz.) 13 januari 1995, T.R.V. 1996, 332, noot; Kort Ged.

Kh. Brussel (eenz. verz.) 17 mei 1995, T.R.V. 1996, 331, noot; T.B.H. 1996, 184.
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vennootschappen van de groep en om niet op te treden als hun juridisch of

fiscaal adviseur.

In dezelfde lijn kan een oudere uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel van Brussel worden gesitueerd(1057). In casu werd de

voorgenomen internationalisering van de onderneming, samen met de voor-

keur van de nieuwe meerderheidsaandeelhouder voor een nieuwe commis-

saris, voldoende geacht om de door het bestuur voorgestelde kandidaat te

benoemen. Deze beslissing werd mede ingegeven doordat de Voorzitter

oordeelde dat de kritiek vanwege de werknemersvertegenwoordigers in de

ondernemingsraad, als zou de voorgestelde kandidaat zijn taak als commis-

saris minimalistisch invullen, onvoldoende onderbouwd was.

336. COMMISSARIS. BEZOLDIGING Ð Niet alleen de benoeming, ook de

bezoldiging van de commissaris behoort tot de voorbehouden bevoegdheden

van de algemene vergadering (art. 134, § 1 W.Venn.; art. 64, § 1, derde lid

Venn.W.). In de praktijk wordt hierover reeds op een vroeger tijdstip onder-

handeld tussen het bestuur en de kandidaat-commissaris. Het bedrag van zijn

bezoldiging moet immers aan de ondernemingsraad ter informatie worden

meegedeeld. Om de hoogte van deze bezoldiging correct te kunnen inschat-

ten, kan de meerderheid van de werknemersafgevaardigden in de onderne-

mingsraad de kandidaat bovendien verzoeken een raming te maken van de

omvang van de te leveren prestaties (art. 158W.Venn.; art. 15ter, § 2, tweede

lid van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het be-

drijfsleven).

Tijdens de besproken periode rees de vraag of het de ondernemingsraad is

toegestaan de door het bestuur voorgestelde kandidaat te weigeren, niet op

grond van zijn bekwaamheid, objectiviteit of beroepsernst, maar op grond

van de overweging dat de voorgestelde bezoldiging de kandidaat-com-

missarissen onvoldoende in staat stelt hun opdracht naar behoren te ver-

vullen. In casu had eÂeÂn van de kandidaten voor de ondernemingsraad ver-

klaard dat indien hij tegen het overeengekomen uurloon ook voor zijn andere

clieÈnten zou werken, hij de continuõÈteit van zijn bedrijvigheid in gevaar zou

brengen.

Zowel in eerste aanleg(1058) als in beroep(1059) werd beslist dat de onder-

nemingsraad op deze grond een voorgestelde kandidaat kan weigeren. In dat

geval wordt geen kandidaat voorgedragen aan de algemene vergadering en

kan derhalve de procedure waarbij de voorzitter van de rechtbank van

koophandel niet enkel de commissaris benoemt, maar ook zijn bezoldiging

bepaalt, in werking worden gesteld. Nu over de persoon van de kandidaat-

commissarissen in wezen geen onenigheid bestond, kon de rechter zich in

(1057) Kort Ged. Kh. Brussel (eenz. verz.) 9 november 1992, T.R.V. 1993, 38, noot.

(1058) Kort Ged. Kh. Brussel 16 juni 1995, Rev.prat.soc. 1995, 453, noot G. Keutgen.

(1059) Brussel 6 juni 1996, T.B.H. 1998, 597, noot B. Tilleman; A.J.T. 1997-98, 520, noot Chr.

Van der Elst.
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casu beperken tot het bepalen van de bezoldiging. Om te bepalen welke

bezoldiging noodzakelijk is om de commissarissen hun controle-opdracht op

gedegen wijze en in volle onafhankelijkheid te laten vervullen, lieten zowel

de Voorzitter als het Hof van Beroep zich bijstaan door experten terzake.

337. COMMISSARIS. AANSPRAKELIJKHEID Ð Door het mandaat van commis-

saris exclusief voor te behouden aan bedrijfsrevisoren, beoogt de wetgever

de gedegen uitoefening van de controle op vennootschappen en ondernemin-

gen te waarborgen, zulks niet alleen in het belang van de vennootschap en

haar vennoten, maar ook in het belang van derden. De hoofdelijke aanspra-

kelijkheid, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van

derden, voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten

(art. 140 W.Venn.; art. 64octies Venn.W.), is hiervan een logisch gevolg.

Alle betrokkenen mogen er derhalve op rekenen dat de commissaris zijn

controle-opdracht ,,deskundig, onpartijdig en gewetensvol'' vervult(1060).

De koper van aandelen mag er aldus op vertrouwen dat een jaarrekening die

zonder voorbehoud door de commissaris werd goedgekeurd, een getrouw

beeld geeft. In een helder gemotiveerd en goed onderbouwd vonnis besliste

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat indien de koper kan aantonen

dat hij de berekening van de prijs van de aandelen op de jaarrekening heeft

afgestemd en later blijkt dat de commissaris deze jaarrekening ten onrechte

zonder voorbehoud heeft goedgekeurd, hij de aansprakelijkheid van deze

laatste kan inroepen(1061). Om na te gaan of er effectief sprake was van een

overtreding van het onderliggende jaarrekeningen- en boekhoudrecht, stelde

de Rechtbank een deskundige aan.

Ook schuldeisers van een door een commissaris gecontroleerde vennoot-

schap mogen erop vertrouwen dat de commissaris zijn controleplicht naar

behoren vervult. In een geval voorgelegd aan het Hof van Beroep te

Gent(1062) bleek dat de commissaris naliet de halfjaarlijkse controles door

te voeren en dat hij de boekhouding door een accountantskantoor liet con-

troleren. Een dergelijke werkwijze schendt ontegensprekelijk de regels die

gelden voor een behoorlijke uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor.

Men zal er zich echter voor hoeden om, naar het voorbeeld van het Hof,

vanuit deze vaststelling quasi-automatisch te besluiten dat de aansprakelijk-

heid van de commissaris voor de door een derde-schuldeiser geleden schade

vaststaat, nu het causaal verband tussen beide nog moet worden aangetoond.

(1060) Cf. A. Van Oevelen, ,,De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de com-

missaris-revisor'', in Handels-, economisch en financieel recht, Gent, Mys & Breesch, 1995,

p. 283, nr. 53. Zie ook P.A. Foriers en M. Von Kuegelgen, ,,La responsabiliteÂ civile des

reviseurs et experts-comptables'', Rev.dr.U.L.B. 1992, nr. 6, p. 61, nr. 80.

(1061) Rb. Brussel 12 december 1996, T.R.V. 1997, 38.

(1062) Gent 13 januari 1995, T.B.H. 1997, 179.
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Dat de aansprakelijkheid van de commissaris benevens burgerlijk ook straf-

rechtelijk kan zijn, werd tijdens de besproken periode voor het eerst op het

terrein geõÈllustreerd. In zijn arrest van 25 januari 1996 veroordeelde het Hof

van Beroep te Luik een commissaris die de jaarrekening van een vennoot-

schap zonder voorbehoud had goedgekeurd, hoewel hij kennis had van een

parallelle, zwarte boekhouding die binnen de vennootschap werd ge-

voerd(1063). Meer bepaald werd de betrokken commissaris wegens valsheid

in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van eÂeÂn maand en een

geldboete. Aldus hervormde het Hof het vonnis van de Correctionele Recht-

bank van NeufchaÃteau dat de commissaris had vrijgesproken onder verwij-

zing naar de artt. 140, tweede lid en 144, 6
o
W.Venn. (artt. 64octies, tweede

lid en 65, 6
o
Venn.W.)(1064). Naar luid van eerstgenoemde bepaling kunnen

commissarissen ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben

gehad, van hun hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontheven ,,wanneer zij

aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij die overtre-

dingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, indien daaraan geen

passend gevolg werd gegeven, op de eerste algemene vergadering nadat zij

er kennis van hebben gekregen''. Art. 144, 6
o
W.Venn. (art. 65, 5

o
Venn.W.)

stelt anderzijds dat de commissarissen in het verslag dat zij met het oog op de

gewone algemene vergadering opmaken, moeten vermelden of zij kennis

hebben van verrichtingen of beslissingen in strijd met de statuten van de

vennootschap of met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

(de Vennootschappenwet). Zij zijn echter van deze vermelding ontslagen

,,wanneer de openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap

onverantwoorde schade kan berokkenen, met name omdat de raad van

bestuur gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane onwettige

toestand te herstellen''. Volgens de Correctionele Rechtbank van NeufchaÃ-

teau was in casu aan de voorwaarden van beide wetsbepalingen voldaan.

Immers, nadat de commissaris op 31 maart 1989 tijdens een ondernemings-

raad op de hoogte was gesteld van het parallelle verkoopscircuit, had hij op

10 april een onderhoud met de directeur-generaal van de vennootschap en

richtte hij op 19 april een schrijven aan de raad van bestuur met de vraag aan

de illegale praktijken een einde te stellen. Eind april kreeg hij dienaangaande

genoegdoening van de raad van bestuur die tevens besliste om het bedrag van

80.000 BEF dat zich nog in de ,,zwarte kas'' bevond in de boeken in te

schrijven. Ongeveer terzelfdertijd maakte de commissaris zijn verklaring van

geen bezwaar op met het oog op de gewone algemene vergadering die op

17 mei zou plaatsvinden. Mede rekening houdend met de korte termijn

waarbinnen de commissaris moest handelen, leidde de Correctionele Recht-

bank uit dit alles af dat de commissaris zijn wettelijke verplichtingen had

vervuld en enkel had gehandeld in het belang van de vennootschap. Zoals

gezegd, volgde het Hof van Beroep te Luik deze zienswijze niet. Volgens het

(1063) Luik 25 januari 1996, Rev.prat.soc. 1997, 177, noot A. Benoit-Moury en N. Thirion.

(1064) Corr. NeufchaÃteau 26 januari 1995, Rev.prat.soc. 1997, 177.
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Hof was het schrijven van de commissaris aan de raad van bestuur onvol-

doende precies en kon de toezegging van de raad om voormeld bedrag van

80.000 BEF in de boeken op te nemen niet worden beschouwd als een

gepaste maatregel nu de commissaris wist dat de totale zwarte omzet over

de jongste vijf jaar ongeveer 20 miljoen BEF bedroeg, weze het op een totale

jaarlijkse omzet van 1,5 miljard BEF. Bijgevolg kon het Hof de onvoor-

waardelijke goedkeuring van de jaarrekening niet aanvaarden. In plaats

daarvan had de commissaris de aanleg van een provisie voor toekomstige

verliezen moeten aanbevelen. ,,Si une chose est de violer son secret profes-

sionel pour deÂnoncer au ministeÁre public des fraudes'', zo stelt het Hof,

,,autre chose est d'utiliser (...) des manoeuvres illicites pour masquer celle-ci

et leur permettre activement de perdurer''. In hun uitvoerige noot onder

beide uitspraken laken A. BENOIT-MOURY en N. THIRION de strenge houding

van het Hof waarvan zij de redenering op verscheidene punten beschouwen

als ,,eÂtranger aux meÂcanismes propres au droit des affaires''(1065). Meer

bepaald verwijten zij het Hof onvoldoende aandacht te hebben geschonken

aan de vennootschapsrechtelijke en, in het verlengde daarvan, boekhoud-

kundige regels die de taken en plichten van commissarissen vastleggen. Zij

benadrukken dat deze regels in redelijkheid moeten worden toegepast, reke-

ning houdend met de verschillende belangen die de commissaris moet in acht

nemen. Bovendien is het van het grootste belang dat de houding van de

commissaris marginaal wordt getoetst, wat het Hof volgens voormelde

auteurs precies niet deed. De enige verdienste van het arrest is naar

hun mening dan ook gelegen in zijn rol van katalysator, ,,susceptible de

relancer et d'approfondir le deÂbat sur la deÂpeÂnalisation du droit de l'entre-

prise''(1066).

338. INDIVIDUEEL CONTROLE- EN ONDERZOEKSRECHT. EINDE DOOR AANSTEL-

LING COMMISSARIS Ð In beginsel is elke vennootschap met (volkomen of

onvolkomen) rechtspersoonlijkheid onderworpen aan de commissarisplicht.

In de praktijk kunnen talrijke vennootschappen evenwel genieten van eÂeÂn

van de wettelijke uitzonderingen op dit beginsel. In die vennootschappen

beschikt iedere vennoot individueel over een onderzoeks- en controlerecht

dat door de statuten niet kan worden beperkt of uitgesloten (art. 166

W.Venn.; art. 64, § 2, tweede lid Venn.W.)(1067).

Niets verhindert evenwel een vennootschap om, zonder wettelijke verplich-

ting dienaangaande, over te gaan tot de aanstelling van een commissaris. Een

verzoek daartoe vanwege eÂeÂn of meer vennoten moet door het bestuurs-

orgaan worden voorgelegd aan de algemene vergadering (art. 165 W.Venn.;

art. 64, § 2, derde lid Venn.W.). Willigt de algemene vergadering dit verzoek

(1065) A. Benoit-Moury en N. Thirion, ,,La responsabiliteÂ peÂnale du reviseur d'entreprises:

EpeÂe de DamocleÁs ou Tigre de papier?'', noot onder Luik 25 januari 1996, Rev.prat.soc. 1997,

p. 226, nr. 53.

(1066) Id., p. 229, nr. 59.

(1067) Over de omvang van dit recht, zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1083-1086, nr. 178-179.
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in, dan betekent dit meteen het einde van het onderzoeks- en controlerecht

van de individuele vennoten(1068).

339. INDIVIDUEEL CONTROLE- EN ONDERZOEKSRECHT. BIJSTAND DOOR EEN AC-

COUNTANT. BEZOLDIGING Ð Voor de uitoefening van zijn controlerecht kan

de vennoot zich laten vertegenwoordigen of, zo wordt door de meerderheid

van de rechtspraak en rechtsleer aanvaard(1069), bijstaan door een accoun-

tant. De vergoeding van de accountant moet hij evenwel zelf dragen. Enkel

indien de accountant met instemming van de vennootschap werd benoemd of

indien een rechterlijke beslissing de vergoeding te haren laste legt, moet de

vennootschap de accountant vergoeden.

Dienaangaande besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat uit de brief van

de advocaat van de vennootschap waarin wordt gesteld dat zijn clieÈnt geen

bezwaren heeft tegen een nazicht van de boeken door een vennoot, ,,even-

tueel bijgestaan door een accountant van zijn keuze'', en uit de daarop-

volgende melding van de aanstelling van een accountant waartegen de

vennootschap niet protesteert, mag worden afgeleid dat de accountant met

instemming van de vennootschap werd benoemd en dat zijn vergoeding

bijgevolg te haren laste valt(1070). Het gegeven dat zich tijdens de uit-

oefening van de onderzoeks- en controlebevoegdheid bepaalde incidenten

hebben voorgedaan, wijzigt hieraan niets, nu niet wordt bewezen dat de

accountant of de vennoot hun bevoegdheid hebben overschreden of aan de

uitoefening ervan ongeoorloofde of onredelijke voorwaarden hebben ver-

bonden. De oorzaak voor de vervroegde beeÈindiging werd integendeel bij de

vennootschap gelegd aangezien zij de vragen van de accountant niet af-

doende had beantwoord.

Omdat het onderzoek derhalve geen antwoord kon bieden op de vragen die

de vennoot zich stelde bij het beleid van de vennootschap, vorderde en

verkreeg deze vennoot de aanstelling van een gerechtsdeskundige. Ook over

de vraag wie de bezoldiging daarvan moest dragen, bestond onenigheid.

Alvorens deze vraag te beantwoorden, benadrukte het Hof enkele verschillen

tussen het onderzoek door een gerechtsdeskundige overeenkomstig art. 962

e.v. Ger.W. en dit door een accountant op grond van art. 166 W.Venn.

(art. 64, § 2, tweede lid Venn.W.). Zo wordt de gerechtsdeskundige door

de rechter benoemd en treedt hij onder diens toezicht op, terwijl de accoun-

tant vrij door de vennoot wordt gekozen en hem vertegenwoordigt of bijstaat

in de uitoefening van zijn onderzoeks- en controlerecht. Verder moet het

verslag van de gerechtsdeskundige ter griffie van de rechtbank worden

neergelegd, terwijl de accountant zijn opmerkingen enkel aan de vennoot-

schap moet meedelen en dit alleen in de hypothese dat hij door haar wordt

(1068) Kort Ged. Kh. Hasselt 19 december 1997, T.R.V. 1998, 533.

(1069) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1086-1088, nr. 181.

(1070) Antwerpen 21 november 1995, A.J.T. 1996-97, 73, noot A. Goeminne, dat Kh.

Mechelen 8 januari 1993, A.J.T. 1996-97, 72 verbreekt.
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vergoed. Tenslotte moeten de kosten van de gerechtsdeskundige worden

beschouwd als kosten van het geding en vallen zij derhalve overeenkomstig

art. 1017 Ger.W. ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Aangezien

het onderzoek van de gerechtsdeskundige had uitgewezen dat de vragen die

de vennoot zich bij de boekhouding van de vennootschap had gesteld,

gegrond waren, legde het Hof ook de kosten van dit onderzoek ten laste

van de vennootschap. Terecht merkte het daarbij op dat de vennootschap

deze kosten had kunnen vermijden indien zij de gerechtvaardigde vragen van

haar vennoot, later bijgestaan door een accountant, onmiddellijk had beant-

woord.

340. INDIVIDUEEL CONTROLE- EN ONDERZOEKSRECHT. NIET-UITOEFENING. AAN-

SPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN Ð Traditioneel wordt het individueel

controle- en onderzoeksrecht beschouwd als een recht van de vennoten.

Zij kunnen dit recht uitoefenen, zonder daartoe nochtans verplicht te

zijn(1071).

In een opmerkelijke uitspraak zet de Rechtbank van Koophandel te Namen

zich af tegen deze traditionele zienswijze en stelt dat indien een vennoot-

schap niet aan de commissarisplicht is onderworpen, elke vennoot een

onderzoeksplicht heeft die vergelijkbaar is met deze van een commissa-

ris(1072). Nu blijkt dat de vennoten geen enkele onderzoeksdaad hebben

gesteld, ook niet op het ogenblik dat eÂeÂn van de zaakvoerders ingevolge het

gevoerde (non-)beleid vroegtijdig ontslag nam, verklaart de Rechtbank hen

hiervoor aansprakelijk. Daarbij grondt ze haar uitspraak zowel op art. 140

W.Venn. (art. 64octies Venn.W.) dat de aansprakelijkheid van de commis-

saris preciseert, als op de artt. 1382 en 1383 B.W. Terecht worden in de noot

onder deze uitspraak vragen gesteld bij deze uitbreiding van het onderzoeks-

en controlerecht tot een positieve verplichting. Hoewel een aansprakelijk-

heid van een vennoot op grond van de artt. 1382 en 1383 B.W. onder

bepaalde voorwaarden mogelijk moet worden geacht(1073), ontbreekt de

lege lata elke rechtsgrond om deze aansprakelijkheid te baseren op de niet-

uitoefening door de vennoot van zijn controle- en onderzoeksrecht.

De hervorming van dit vonnis door het Hof van Beroep van Luik(1074) dat

de toepassing van de aansprakelijkheidsregeling van de commissaris op de

vennoten verwerpt en alzo de traditionele zienswijze op het controlerecht

bevestigt, moet dan ook worden goedgekeurd.

(1071) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1085-1086, nr. 178.

(1072) Kh. Namen 20 november 1995, Rev.prat.soc. 1996, 349, noot M. De Wolf.

(1073) M.-F. Carlier, ,,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de vennoten t.a.v. de

schuldeisers van de vennootschap. Toepassing van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk

Wetboek'', T.R.V. 1995, 615-634.

(1074) Luik 17 december 1996, J.L.M.B. 1998, 583, noot C. Parmentier.
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§ 2. Het deskundigenonderzoek (artt. 168-169W.Venn.; art. 191 Venn.W.)

341. TOEPASSINGSGEBIED. VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING Ð Naar luid van

art. 168 W.Venn. (art. 191, eerste lid Venn.W.) kan de rechtbank, indien er

aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in

gevaar komen of dreigen te komen, eÂeÂn of meer deskundigen aanstellen om

de boeken en de rekeningen van de vennootschap, alsook de verrichtingen

die haar organen hebben gesteld, na te kijken.

Dienaangaande stelde de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde dat

deze onderzoeksmaatregel eveneens kan worden bevolen t.a.v. een vennoot-

schap in vereffening en haar vereffenaars(1075). Het gegeven dat de be-

trokken vennootschap werd ontbonden bij gerechtelijke beslissing, waarin

tevens de vereffenaars werden aangeduid, wijzigt hieraan niets. Benevens op

de ruime bewoordingen van de wet, kan deze zienswijze ook worden

gesteund op de onderliggende doelstelling van het deskundigenonderzoek,

met name (minderheids)vennoten de mogelijkheid geven om zich te be-

schermen tegen besluitvorming door de meerderheid die de belangen van de

vennootschap niet dient. Deze doelstelling moet ook na gerechtelijke ontbin-

ding kunnen worden nagestreefd.

342. TOEPASSINGSVOORWAARDEN INHOOFDEVANDEEISER Ð De vordering tot

aanstelling van een deskundige op grond van art. 168 W.Venn. (art. 191

Venn.W.) kan worden ingesteld door iedere vennoot die ten minste 1% heeft

van het totaal aantal stemmen of die effecten bezit met een kapitaalvertegen-

woordigende waarde van ten minste 50 miljoen BEF.

Uit de bewoordingen van de wet blijkt duidelijk dat dit slechts minimum-

normen zijn. Ook een vennoot die 50%(1076) of zelfs de meerderheid(1077)

van de stemrechten bezit, kan derhalve de vordering instellen. Wel zal zijn

vordering slechts ontvankelijk zijn indien hij een voldoende belang in de zin

van art. 17 Ger.W. kan aantonen(1078). Een dergelijk belang wordt niet

aangetoond door de meerderheidsvennoot van een B.V.B.A. die tevens

statutair zaakvoerder is, en de aanstelling van een deskundige vordert om

de boekhouding te controleren(1079). Zijn hoedanigheid van zaakvoerder

verleent hem immers voldoende mogelijkheden om terzake de nodige on-

derzoekshandelingen te verrichten.

Verder kan uit de wettelijke regeling worden afgeleid dat indien de stem-

rechten verbonden aan de effecten in handen van de agerende vennoot

(1075) Kh. Dendermonde (in raadkamer) 15 februari 1996, T.B.H. 1997, 185; R.W. 1996-97,

404.

(1076) Kh. Dendermonde (in raadkamer) 15 februari 1996, T.B.H. 1997, 185; R.W. 1996-97,

404.

(1077) Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, 1028, noot K. Byttebier.

(1078) K. Byttebier, ,,De criteria ter beoordeling van de ontvankelijkheid van een vordering ex

art. 191 Venn.W.'', noot onder Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, p. 1034-1035, nr. 6-9.

(1079) Kh. Kortrijk 7 december 1995, DAOR 1996, nr. 40, p. 85.
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geschorst zijn, deze effecten niet mogen worden in acht genomen voor de

berekening van de 1%-drempel. Hoewel men over de opportuniteit van deze

regel twijfels kan hebben, in het bijzonder in het licht van de kapitaals-

drempel die aan geen enkele schorsing onderhevig is(1080), kan hij moeilijk

worden betwist, nu de tekst van de wet duidelijk is. Wanneer aldus ingevolge

een rechterlijke beslissing de stemrechten verbonden aan een deel van de

aandelen van de agerende vennoot werden geschorst, is zijn vordering slechts

ontvankelijk indien de overige effecten in zijn bezit volstaan om de stem-

rechtendrempel te bereiken(1081). Anders gezegd: in geval de schorsing

betrekking heeft op effecten in handen van de agerende vennoot, dan beõÈn-

vloedt deze schorsing enkel de teller, niet de noemer. Omgekeerd onder-

vinden de vennoten waarvan de stemrechten niet zijn geschorst, geen invloed

van een eventuele schorsing van stemrechten verbonden aan effecten die

door andere vennoten worden gehouden. Het al dan niet bereiken van de 1%-

stemrechtendrempel moet immers steeds worden beoordeeld in het licht van

het geheel aantal stemmen(1082).

Indien de aandelen van een B.V.B.A. onverdeeld aan beide echtgenoten

toebehoren, maar in het register van vennoten vermeld staan op naam van

eÂeÂn van hen, dan kan enkel deze echtgenoot de aan de aandelen verbonden

lidmaatschapsrechten uitoefenen (art. 1401, 5
o
B.W.)(1083). Tot deze lid-

maatschapsrechten behoort het stemrecht en, in het verlengde daarvan, het

recht om de aanstelling van een deskundige te vorderen. De vordering van de

niet in het register vermelde echtgenoot is derhalve onontvankelijk. Het-

zelfde geldt voor de vordering ingesteld door een vennoot die slechts 10 van

de 2.500 aandelen in een B.V.B.A. bezit. In geen van beide gevallen wordt

immers de 1%-stemrechtendrempel bereikt(1084).

Benevens de stemrechten- of kapitaaldrempel en, conform het gemeen recht,

een voldoende belang, moet de agerende vennoot aan geen andere voor-

waarden beantwoorden. De vordering tot aanstelling van een deskundige

heeft aldus een zelfstandig karakter: zij kan louter als onderzoeksmaatregel

worden ingesteld, zonder dat men verplicht is eerst zijn vraagrecht op de

algemene vergadering of, in vennootschappen die niet over een commissaris

(1080) K. Byttebier, ,,De criteria ter beoordeling van de ontvankelijkheid van een vordering ex

art. 191 Venn.W.'', noot onder Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, p. 1037, nr. 13; D. Van

Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1994-1995'', T.R.V. 1995, p. 494-495,

nr. 77.

(1081) Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, 1028, noot K. Byttebier.

(1082) Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, 1028. De kritiek van K. Byttebier (,,De criteria ter

beoordeling van de ontvankelijkheid van een vordering ex art. 191 Venn.W.'', T.B.H. 1994,

p. 1038, nr. 15) op deze regel kunnen wij niet bijtreden.

(1083) H. Michel, ,,Le statut des parts et actions de socieÂteÂ au regard des reÂgimes matrimo-

niaux'', in Les socieÂteÂs et le patrimoine familial. Convergences et confrontations, Brussel,

Bruylant, 1996, 77; B. WauÃters, ,,Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke

aandelen in het aandelenregister'', noot onder Gent 21 januari 1998, T.R.V. 1998, p. 531, nr. 4.

(1084) Kh. Kortrijk 8 augustus 1996, V&F 1998, 156; Gent 21 januari 1998, V&F 1998, 48;

T.R.V. 1998, 525, noot B. WauÃters.
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beschikken, zijn onderzoeks- en controlerecht uit te oefenen(1085). Omge-

keerd ontneemt de uitoefening van deze rechten een vennoot in de regel niet

de mogelijkheid om de aanstelling van een deskundige te vorderen(1086).

Indien evenwel blijkt dat de agerende vennoot via het vraagrecht reeds

voldoende informatie heeft bekomen van de raad van bestuur, kan de aan-

stelling van de deskundige worden geweigerd(1087).

343. TOEPASSINGSVOORWAARDEN IN HOOFDE VAN DE GEVISEERDE VENNOOT-

SCHAP Ð Benevens het bewijs dat hij de stemrechten- of kapitaaldrempel

bereikt, moet de agerende vennoot ook aantonen dat er ,,aanwijzingen zijn

dat de belangen van de vennootschap op een ernstige wijze in gevaar komen

of dreigen te komen''. Een effectief bewijs dat de vennootschap gevaar loopt

is nochtans niet vereist. Een begin van bewijs in die zin volstaat(1088).

In de praktijk worden terzake de meest uiteenlopende gronden aanvaard,

gaande van het vermoeden van onregelmatigheden in de bedrijfsvoe-

ring(1089), boekhouding(1090) of vereffening van de vennootschap(1091),

over de vrees dat in de vennootschap een zwart-geldcircuit op gang is

gebracht(1092) of dat de beschikbare middelen al te genereus worden om-

gezet in een vordering in rekening-courant op de bestuurders(1093). Ook de

vaststelling dat de vennootschap in belangrijke mate teert op voorschotten

die haar door de vennoten in rekening-courant worden toegekend en dat

(o.m.) deze informatie wordt verborgen gehouden voor een vennoot die 33%

van de aandelen bezit(1094), of dat uit het verslag van de bedrijfsrevisoren

blijkt dat de vennootschap belangrijke waardeverminderingen zou moeten

doorvoeren op deelnemingen en ten gevolge daarvan de alarmbelprocedure

mogelijk moet worden gevolgd(1095), werden aanvaard als gronden tot aan-

stelling van een deskundige.

(1085) Kh. Brussel 3 september 1992, DAOR. 1992, nr. 25, p. 93, noot J. Billiet; T.B.H. 1994,

166; Kh. Dendermonde (in raadkamer) 15 februari 1996, T.B.H. 1997, 185; R.W. 1996-97, 404;

Kh. Kortrijk 10 februari 1994,DAOR 1996, nr. 40, p. 81; Kh. Kortrijk 7 december 1995,DAOR

1996, nr. 40, p. 85. Vgl. reeds Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1093, nr. 186.

(1086) Kort Ged. Kh. Brugge 24 augustus 1996, DAOR 1996, nr. 40, p. 99.

(1087) Kort Ged. Kh. Antwerpen 10 september 1997, V&F 1997, 322.

(1088) Kh. Dendermonde (in raadkamer) 15 februari 1996, T.B.H. 1997, 185; R.W. 1996-97,

404; Kh. Kortrijk 10 februari 1994, DAOR 1996, nr. 40, p. 81; Kh. Kortrijk 7 december 1995,

DAOR 1996, nr. 40, p. 85.

(1089) Kort Ged. Kh. Antwerpen 14 mei 1997, V&F 1998, 52.

(1090) Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 402; Kort Ged. Kh. Brugge, 24 augustus

1996, DAOR 1996, nr. 40, p. 99.

(1091) Kh. Dendermonde (in raadkamer) 15 februari 1996, T.B.H. 1997, 185; R.W. 1996-97,

404.

(1092) Kh. Gent 23 juni 1992, T.B.H. 1994, 1028.

(1093) Kh. Kortrijk 10 februari 1994, DAOR 1996, nr. 40, p. 81; Kh. Kortrijk 7 december

1995, DAOR 1996, nr. 40, p. 85.

(1094) Kh. Brussel 3 september 1992, DAOR 1992, nr. 25, p. 93, noot J. Billiet; T.B.H. 1994,

166.

(1095) Kh. Kortrijk 13 januari 1992, T.R.V. 1994, 344, noot.
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Overigens weze er bij dit alles op gewezen dat de aanwezigheid van een

commissaris geen beletsel vormt om een deskundige aan te stellen(1096).

Het deskundigenonderzoek heeft immers een andere finaliteit en veelal ook

een andere draagwijdte dan de controle door de commissaris(1097).

344. BEVOEGDE RECHTER Ð De vordering op grond van de artt. 168-169

W.Venn. (art. 191 Venn.W.) moet worden ingeleid voor de rechtbank van

koophandel die de partijen in raadkamer hoort en in openbare zitting uit-

spraak doet.

In de rechtsleer neemt men aan dat de bijzondere vennootschapsrechtelijke

regeling van het deskundigenonderzoek niet wegneemt dat ook in vennoot-

schapszaken een gemeenrechtelijk deskundigenonderzoek kan worden ge-

vorderd op grond van de artt. 962 e.v. Ger.W.(1098).

In het verlengde daarvan aanvaardt men evenzeer dat de aanstelling van een

deskundige in vennootschapszaken in kort geding of op eÂeÂnzijdig verzoek-

schrift kan worden gevorderd(1099). In voorkomend geval moet de vordering

worden gegrond op art. 584 Ger.W.(1100), dat aan de voorzitter een ruime

bevoegdheid geeft om op te treden in de zaken die tot de bevoegdheid van de

rechtbank van koophandel behoren, en dus niet op de artt. 168-169 W.Venn.

(art. 191 Venn.W.)(1101). De toepassing van art. 584 Ger.W. impliceert ener-

zijds dat de hoger (nr. 342) uiteengezette voorwaarden inzake minimale stem-

kracht of kapitaalbezit niet van toepassing zijn, doch heeft anderzijds tot gevolg

dat de aanstelling slechts kan worden bevolen wanneer er hoogdringendheid

respectievelijk volstrekte noodzakelijkheid is (vgl. hoger, nr. 228-229).

345. MISBRUIK VAN DE VORDERING TOT AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE Ð

In het bijzonder wanneer men de aanstelling van een deskundige vordert op

eÂeÂnzijdig verzoekschrift, zal men erover waken aan de voorzitter correcte en

volledige informatie ter beschikking te stellen. Nu tijdens de procedure op

derdenverzet bleek dat de partij die op eÂeÂnzijdig verzoekschrift was opge-

treden, op het ogenblik van het instellen van haar vordering geen vennoot of

(1096) Kort Ged. Kh. Brugge 24 augustus 1996, DAOR 1996, nr. 40, p. 99 (de overweging in

deze beschikking dat ,,de expertise meer waarborgen (biedt) inzake objectiviteit en onpartij-

digheid'' dan een controle door een commissaris, kan in haar algemeenheid evenwel bezwaar-

lijk worden bijgetreden). Zie ook F. Van der Mensbrugge, ,,La socieÂteÂ anonyme et ses

minoritaires'', Rev.B.Compt. 1992, nr. 2, p. 15.

(1097) Over dit onderscheid: B. Tilleman, ,,Het deskundigenonderzoek in vennootschaps-

zaken'', DAOR 1996, nr. 40, p. 57-59, nr. 9-12.

(1098) Id., p. 54-57, nr. 3-7.

(1099) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1095, nr. 190; D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek

Vennootschapsrecht 1998-1999'', T.R.V. 1999, p. 403, nr. 63.

(1100) Kort Ged. Kh. Antwerpen 14 mei 1997, V&F 1998, 52 (in casu werd de gerechtsdes-

kundige evenwel aangesteld in een uitspraak alvorens recht te doen op grond van art. 19,

tweede lid Ger.W.); Brussel 10 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 402; Brussel 15 oktober

1997, R.W. 1998-1999, 1222 (in casu werd de vordering evenwel afgewezen bij gebreke van

bewijs van volstrekte noodzakelijkheid).

(1101) In die zin, ten onrechte: Kort Ged. Kh. Brugge 24 augustus 1996,DAOR 1996, nr. 40, p. 99.
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bestuurder meer was in de betrokken vennootschap, veroordeelde de Voor-

zitter van de Rechtbank van Koophandel haar tot betaling van een schade-

vergoeding wegens tergend en roekeloos geding(1102).

346. AARD VAN DE BESLISSING TOT AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE Ð Het

gegeven dat de vordering op grond van de artt. 168-169 W.Venn. (art. 191

Venn.W.) voor de gewone rechter moet worden ingesteld en er derhalve

slechts zal over worden gevonnist na een behandeling ten gronde, betekent

niet dat een beslissing tot aanstelling van een deskundige de draagwijdte van

een bewarende maatregel of van een voorlopige voorziening zou overstij-

gen(1103). De rechten van partijen worden er derhalve niet door beõÈnvloed.

Ook na de aanstelling van een deskundige blijven alle mogelijke vorderingen

en verweermiddelen open.

347. EXPERT-BEWAARNEMER Ð Ten behoeve van de schuldeisers van de

vennootschap en, in bepaalde gevallen, van de schuldeisers van de vennoten

heeft de rechtspraak de figuur van de expert-bewaarnemer gecreeÈerd. Deze

rechtsfiguur houdt het midden tussen een deskundigenonderzoek en een

voorlopig bewindvoerder. Net als de deskundige zal hij veelal een contro-

lerende en rapporterende taak vervullen, doch daarnaast beschikt hij in de

meeste gevallen ook over een veto-recht voor sommige of alle verrichtingen

van de vennootschap. Zijn bestuurstaak wordt derhalve veelal negatief

geformuleerd, wat hem onderscheidt van de voorlopige bewindvoerder.

Aldus stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk een

expert-bewaarnemer aan op vordering van een schuldeiser van de meer-

derheidsaandeelhouder van een N.V.(1104) Meer bepaald had deze schuld-

eiser bewarend beslag gelegd op de aandelen die de meerderheidsaandeel-

houder aan zijn kinderen had geschonken en vroeg hij vervolgens de aan-

stelling van een expert-bewaarnemer teneinde de waarde van de in beslag

genomen aandelen te vrijwaren. Volgens de Voorzitter had de schuldeiser

een voldoende belang bij de gevorderde maatregel en was er tevens sprake

van hoogdringendheid: bij afwijzing van de vordering bestond immers het

gevaar dat de schuldeiser ,,door de handelingen van de verwerende partijen

een lege doos'' zou overhouden ,,met betrekking tot de inbeslaggenomen

aandelen''. Bovendien oordeelde de Voorzitter dat er voldoende elementen

voorhanden waren om een gerechtvaardigde vrees te erkennen ,,voor on-

regelmatige vermogenstransfers''. Bijgevolg stelde hij een bedrijfsrevisor

aan met de hierboven beschreven tweeledige opdracht. Enerzijds diende hij

,,als expert'' een aantal inventarissen en verslagen op te maken van de activa

(1102) Kort Ged. Kh. Mechelen 9 juli 1997, T.R.V. 1997, 421, noot.

(1103) Kh. Kortrijk 13 januari 1992, T.R.V. 1994, 344, noot; Kh. Kortrijk 10 februari 1994,

DAOR 1996, nr. 40, p. 81; Kh. Kortrijk 7 december 1995, DAOR 1996, nr. 40, p. 85; Kh.

Kortrijk 8 augustus 1996, V&F 1998, 156; Kort Ged. Kh. Brugge 24 augustus 1996, DAOR

1996, nr. 40, p. 99.

(1104) Kort Ged. Kh. Kortrijk 22 januari 1996, DAOR 1996, nr. 40, p. 91.
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en passiva van de betrokken N.V. en van de verschuivingen die zich tijdens

het voorafgaande jaar hadden voorgedaan. Anderzijds werd hij ook benoemd

,,als bewaarnemer van het maatschappelijk vermogen''. In die hoedanigheid

kreeg hij niet alleen toegang tot alle lokalen en bedrijfsruimten van de

vennootschap, maar mocht hij ook de vergaderingen van de raad van bestuur

bijwonen, moesten hem alle verrichtingen voor een bedrag van meer dan 5

miljoen BEF worden meegedeeld en kon hij zijn veto stellen tegen alle

rechtshandelingen van de N.V. die niet kaderden binnen een normaal beheer

en van aard waren het vermogen van de vennootschap aan te tasten.

AFDELING 6

JAARREKENING

348. BOEKHOUDRECHT IN EUROLAND. CODIFICATIE Ð Benevens de twintigste

verjaardag van de moderne boekhoudwetgeving in BelgieÈ en van de Com-

missie voor Boekhoudkundige Normen(1105), was ook de intrede in euro-

land een belangrijke gebeurtenis in de besproken periode. De K.B.'s van

1 september 1986, van 8 oktober 1976 en van 6 maart 1990 werden daartoe

aangepast, het eerste bij K.B. van 26 november 1998(1106), het tweede en

het derde bij K.B. van 15 december 1998(1107). Ook de Commissie voor

Boekhoudkundige Normen adviseerde uitvoerig over deze aangelegen-

heid(1108).

In de codificatiewet van 7 mei 1999 werd geopteerd voor de integratie van

het jaarrekeningenrecht in het Wetboek van vennootschappen. Meteen werd

de Wet van 17 juli 1975 ingrijpend gewijzigd omdat zij voortaan nog enkel

de louter boekhoudkundige bepalingen bevat. Voor het jaarrekeningen-

recht verwijst zij de niet-vennootschappelijke ondernemingen naar boek IV

van het Wetboek van vennootschappen. De verdere integratie van jaar-

rekeningenrecht en vennootschapsrecht vergt nog de afstemming van de

uitvoeringsbesluiten van 8 oktober 1976 en 6 maart 1990 op de codificatie.

EeÂn en ander zou moeten afgerond zijn tegen februari 2001, datum van

inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek.

349. TOEPASSINGSGEBIED. DREMPELS. KMO'S Ð De drempels die de mate

bepalen waarin het Europees jaarrekeningenrecht toepassing vindt, worden

om de vijf jaar door de Europese wetgever herzien op grond van art. 53, § 2

van de Vierde Richtlijn en door de Belgische Regering op grond van art. 15

W.Venn. (art. 12, § 2 W. 17 juli 1975). In de besproken periode gebeurde dit

(1105) De referaten van een naar aanleiding daarvan gehouden studiedag werden gebundeld in

Commissie voor Boekhoudkundige Normen, ,,Het boekhoudrecht in de samenleving'', Bull.

CBN buiten reeks, nrs. 40-41, Brussel, Ced-Samson, 1997, 421.

(1106) B.S. 1 december 1998, 2e uitg.

(1107) B.S. 25 december 1998, 2e uitg.

(1108) Advies 173/1, Bull.CBN januari 1997, nr. 37, p. 4-24; advies 173/2-6, Bull.CBN

februari 1998, nr. 42, p. 2-21; advies 173/7-8, Bull.CBN februari 1999, nr. 45, p. 19-29.
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door de Richtlijn van 21 maart 1994; bij K.B. van 27 april 1995 werden

dienvolgens de twee drempels inzake omzet en balanstotaal aangepast tot

200 miljoen BEF (excl. BTW), resp. 100 miljoen BEF. Na de besproken

periode werden de drempels opgetrokken door de Richtlijn van 17 juni 1999;

ingevolge het Koninklijk Besluit van 17 februari 2000(1109) zullen de

drempels dienvolgens worden opgetrokken en uitgedrukt in Euro (omzet:

6.250.000 Euro, excl. BTW; balanstotaal: 3.125.000 Euro)(1110). Ook de

wijze waarop de derde drempel, nl. het jaargemiddelde van het personeels-

bestand (50), wordt berekend, werd in de besproken periode gewijzigd, nl. bij

K.B. van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans (nieuw art. 12, § 1,

eerste lid K.B. 12 september 1983; art. 15, § 4 W.Venn.).

Zoals men weet, is de vennootschap die meer dan eÂeÂn van deze drie drempels

overschrijdt, een grote vennootschap voor doeleinden van het jaarrekenin-

genrecht. Of deze drempels al dan niet overschreden worden, moet berekend

worden op geconsolideerde basis: de cijfers van verbonden vennootschappen

(art. 11 W.Venn.) moeten daartoe samengevoegd worden. Voldoen de on-

dernemingen samen, op basis van hun ,,geconsolideerde'' cijfers, aan de

criteria, dan wordt elk van de individuele ondernemingen afzonderlijk als

een ,,grote'' onderneming beschouwd (art. 15, § 5 W.Venn.; art. 12 K.B.

12 september 1983). Voor deze samenvoeging van de jaarrekeningen van

verbonden ondernemingen moet, luidens een advies van de Commissie voor

Boekhoudkundige Normen(1111), weliswaar tewerk gegaan worden volgens

het K.B. van 6 maart 1990, maar met inachtneming van de ondernemingen

die volgens dit K.B. buiten de consolidatiekring zouden mogen gelaten

worden; de ,,consolidatie'' gebeurt hier immers enkel voor doeleinden van

de enkelvoudige jaarrekeningplicht van de afzonderlijke ondernemingen, en

niet voor doeleinden van de ,,eÂchte'' consolidatie.

De geconsolideerde berekening werd afgeschaft bij W. 13 april 1995 voor

doeleinden van de commissarisplicht (art. 141, 2
o
W.Venn.; art. 64, § 3

Venn.W.; hoger nr. 332).

350. NEERLEGGING EN OPENBAARMAKING JAARREKENING. EUROPEES RECHT Ð

De openbaarmaking van de jaarrekening is een Europese verplichting die

werd opgelegd door art. 6, 1, f) van de Eerste Richtlijn (1968) met dien

verstande dat de inwerkingtreding van deze bepaling voor de besloten

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid werd uitgesteld tot aan

de tenuitvoerlegging van een richtlijn met betrekking tot de cooÈrdinatie

van de inhoud van balansen en winst- en verliesrekeningen. Die werd in

1978 uitgevaardigd als de Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening van

bepaalde vennootschapsvormen waaronder precies de besloten BVBA

(1109) B.S. 23 maart 2000.

(1110) De nieuwe drempels zullen van toepassing zijn op jaarrekeningen die betrekking

hebben op boekjaren afgesloten per 31 december 1999.

(1111) Advies 12/5, Bull.CBN februari 1993, nr. 30, p. 10.
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(GmbH). Behalve de Duitse regering kon dan ook niemand meer twijfelen

aan de definitieve inwerkingtreding van de openbaarmakingsverplichting

van de Eerste Richtlijn.

Het Hof van Justitie heeft in de besproken periode(1112) precies op preju-

dicieÈle vraag van het Oberlandesgericht van DuÈsseldorf ook voor de Duitse

regering alle twijfel desbetreffend opgeheven. De vraag was meer precies of

de Duitse wetgever voor een GmbH kon volstaan met een verplichte open-

baarmaking die enkel kon afgedwongen worden door vennoten, schuldeisers

of de ondernemingsraad, maar niet door het maatschappelijk verkeer (de

,,derden'' in het algemeen) of het openbaar ministerie. Uiteraard laat een

Europese Richtlijn de Lid-Staten vrij bij de keuze van de maatregelen die een

efficieÈnte naleving van de Richtlijn moeten verzekeren, voorzover deze

maatregelen in verhouding zijn tot de aard en het belang van de te respec-

teren normen, en gelijkwaardig aan de maatregelen die voor vergelijkbare

nationale normen zouden genomen worden (vgl. hoger, nr. 150). In casu

komt het Hof zelfs niet aan deze evenredigheids- en gelijkwaardigheidstoets

toe omdat precies de door de openbaarmaking geviseerde ,,derden'' buiten

beschouwing werden gelaten bij het uitbouwen van het sanctioneringsappa-

raat. De Duitse wetgeving kon geen genade vinden.

351. NEERLEGGING EN OPENBAARMAKING JAARREKENING. NIEUW BELGISCH

RECHT Ð Naar Belgisch recht worden de tijdige goedkeuring (binnen 6

maanden na het einde van het boekjaar) en de neerlegging (binnen de maand

na goedkeuring, en niet later dan 7 maanden na het einde van het boekjaar)

van de jaarrekening strafrechtelijk gesanctioneerd (artt. 92, § 1, 98, 126 en

128 W.Venn.; artt. 77, 80, 201, 3quater
o
-4

o
Venn.W.). Meestal doet de niet-

neerlegging zich over meerdere jaren voor. In een geval van zesvoudige niet-

neerlegging dat werd voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Gent, werd beslist dat het een voortgezet misdrijf betrof, met eenheid van

opzet(1113). Derhalve treedt de verjaring pas in met de neerlegging van de

laatste jaarrekening, en moet slechts eÂeÂn straf worden opgelegd (art. 65 SW).

De zware verwaarlozing van de neerleggingsplicht heeft de wetgever in-

middels bij W. 13 april 1995 tot nieuwe sancties geõÈnspireerd. EeÂn daarvan

bestaat in de omkering van de bewijslast. De niet-tijdige goedkeuring en/of

niet-tijdige neerlegging van de jaarrekening zijn overtredingen van de Ven-

nootschappenwet: indien derden aannemelijke schade in dat verband aan-

voeren, wordt het causaal verband vermoed, tenzij de vennootschap het

tegendeel aantoont (art. 80, laatste lid Venn.W.; art. 98, laatste lid W.Venn.).

Een andere sanctie bestaat in de gerechtelijke ontbinding: een vennootschap

die gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet heeft

(1112) Hof van Justie, C-97/96, 4 december 1997, T.R.V. 1998, 433.

(1113) Rb. Gent 15 april 1994, T.R.V. 1994, 342, noot M. Wyckaert.
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neergelegd, d.i. een zgn. slapende vennootschap, kan gerechtelijk ontbonden

worden op vordering van het Openbaar Ministerie (art. 177 sexies Venn.W.;

art. 182 W.Venn.)(1114).

352. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. DREMPELS. NIEUW RECHT. OPEN-

BAARMAKING Ð De drie drempels Ð waarbij overschrijding van meer dan

eÂeÂn leidt tot verplichte consolidatie Ð zijn voortaan opgenomen in art. 16

W.Venn. (oud art. 9 K.B. 6 maart 1990). Terwijl het overgangsregime met

hoge drempels dat gold voor boekjaren ingaand voÂoÂr 1 januari 1999 afliep,

werd het Koninklijk Besluit van 17 februari 2000(1115) voorbereid dat de

overgangsperiode zou verlengen voor boekjaren ingaand voÂoÂr 1 januari

2000. Inmiddels zouden de gewone drempels, die zullen gelden naÂ het

overgangsregime, aan de inflatie worden aangepast: de vereiste jaaromzet

wordt 25 miljoen euro (i.p.v. 800 miljoen BEF), het vereiste balanstotaal

wordt 12,5 miljoen euro (i.p.v. 400 miljoen BEF).

353. Het toegenomen belang van de geconsolideerde jaarrekening, hoewel

zij vooralsnog zonder juridisch gevolg blijft(1116), bleek opnieuw uit een

vraag van een portefeuillemaatschappij aan de Commissie voor Bank- en

Financiewezen om, met toepassing van art. 80bis Venn.W. (art. 104-105

W.Venn.), haar enkelvoudige jaarrekening in verkorte vorm te mogen op-

nemen in haar jaarbrochure, en wel in de toelichting bij de geconsolideerde

jaarrekening. De Commissie ging akkoord, onder voorwaarde dat de onder-

neming in de brochure zou laten opmerken dat de volledige versie van de

jaarrekening ter inzage lag op de zetel(1117).

354. PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN. NIEUW RECHT Ð De Commissie voor

Bank- en Financiewezen schreef een bevattelijke commentaar bij de wijzi-

gingen die door het K.B. van 25 november 1991 werden aangebracht aan het

K.B. van 1 oktober 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde

jaarrekening van portefeuillemaatschappijen(1118). Zij deed dit opnieuw

toen het oud K.B. van 18 september 1990 ingevolge het K.B. van 3 juli

1996 inzake periodieke informatieverstrekking vervangen werd en de regels

voor de genoteerde portefeuillemaatschappijen alsmede de rol van de CBF

terzake gewijzigd werden(1119).

(1114) K. Van Hulle, ,,Bepalingen inzake het commissariaat, de openbaarmaking van de

jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag'', in De vennootschapswetten van 7 en 13 april

1995, 237.

(1115) B.S. 23 maart 2000.

(1116) K. Geens, ,,Les conseÂquences juridiques de la consolidation'', in Nouvelles orienta-

tions en droit comptable (ed. CDVA), Collection scientifique de la faculteÂ de droit de LieÁge,

1994, 371-386.

(1117) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 112-114.

(1118) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 107-110.

(1119) Rondschrijven 98/1 dd. 18 maart 1998 (Commissie voor Bank- en Financiewezen,

Jaarverslag 1997-98, 128 en bijlage 27, 401).
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355. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN. GE-

TROUW BEELD Ð Portefeuillemaatschappijen bleven in de besproken periode

afwijkingen vragen van de regel dat Ð meestal in feite Ð gecontroleerde

vennootschappen integraal moeten geconsolideerd worden(1120). Merk-

waardig genoeg kan deze bede om een uitzondering gesteund worden op

het beginsel van het getrouw beeld (artt. 14, § 2 en 20 K.B. 6 maart

1990)(1121). Zij kan dan meer concreet geargumenteerd worden met verwij-

zing naar het ondergewicht van de betrokken dochter (art. 13, 1
o
K.B. 6 maart

1990), zelfs met verwijzing naar haar overgewicht (b.v. Solvay in Sol-

vac)(1122), naar haar uiteenlopende activiteit in vergelijking met die van

de rest van de groep(1123) (art. 14, § 1 K.B. 6 maart 1990) of naar ingrij-

pende en duurzame beperkingen die de uitoefening van de controle bemoei-

lijken(1124) (art. 13, 2
o
K.B. 6 maart 1990).

De doctrine op dit stuk wordt vooral gevoed door de Commissie voor Bank-

en Financiewezen n.a.v. haar prudentieÈle controle op de portefeuillemaat-

schappijen in het kader waarvan zij gemotiveerde afwijkingen kan toestaan

op de reglementering inzake geconsolideerde jaarrekeningen, inzoverre deze

niet strijden met de Zevende Richtlijn (art. 8 K.B. 1 september 1986).

Naargelang het geval wordt aan de CBF gevraagd om een bepaalde partici-

patie niet integraal te moeten consolideren, of om een bepaalde participatie

niet volgens de vermogensmutatiemethode te moeten verwerken, hoewel zij

aan de formele voorwaarden daartoe voldoet. Dikwijls kan soelaas bekomen

worden door de vermoedens van feitelijke controle of van invloed van

betekenis (20%) te weerleggen. In het eerste geval kan ontsnapt worden

aan de integrale consolidatie en kan volstaan worden met de toepassing van

de vermogensmutatiemethode (b.v. Almanij-Kredietbank)(1125), in het

(1120) Zie over de controlenotie in het consolidatierecht de hoogst lezenswaardige bijdrage

van P.A. Foriers in Nouvelles orientations en droit comptable (ed. CDVA), Collection

scientifique de la faculteÂ de droit de LieÁge, 1994; vgl. J. Wouters, ,,Controle over een

vennootschap als regelgevend criterium'', T.R.V. 1993, 109.

(1121) Zie over de geconsolideerde jaarrekening en het getrouw beeld, G. Gelders, ,,Le

principe de l'image fideÁle dans le droit comptable'', C&FP augustus 1995, 15-21.

(1122) De bijkomende relevante informatie die dan kan afgeleid worden uit een integrale

consolidatie is gering: Commissie voor Bank en Financiewezen, Jaarverslag 1992-93, 117.

(1123) Zo moest Belcofi als financieÈle vennootschap niet integraal geconsolideerd worden

door de industrieÈle holding Ackermans/Van Haaren, terwijl Private Kas Bank niet integraal

geconsolideerd moest worden door de agro-groep Socfin: Commissie voor Bank- en Finan-

ciewezen, Jaarverslag 1992-93, 115-117.

(1124) Mooi voorbeeld hiervan is de vastgoedbevak die, hoewel in het aan de CBF voorgelegd

geval gecontroleerd in rechte, volgens de CBF toch niet integraal moest geconsolideerd worden

omdat hij autonoom en in het uitsluitend belang van de deelnemers moet beheerd worden:

Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 135.

(1125) Almanij weerlegde het vermoeden van feitelijke controle, door erop te wijzen dat de

groep een gedecentraliseerde overlegstructuur was zonder centraal bevel, en bekwam zo de

toestemming om Kredietbank niet integraal te consolideren: Commissie voor Bank- en

Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 110-111.
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tweede geval kan zelfs worden afgezien van de toepassing van de vermo-

gensmutatiemethode (b.v. Generale Maatschappij-Arbed)(1126). Indien

deze vermoedens op een voor de CBF overtuigende wijze worden weerlegd,

gaat het strikt genomen niet om een afwijking van de reglementering. Indien

de portefeuillemaatschappij de CBF niet overtuigt, dan kan de CBF een

afwijking toestaan op grond van voormelde bepalingen i.v.m. het getrouw

beeld, maar zij kan ook het been stijf houden. Wil de onderneming dan niet

buigen voor het gezag van de CBF, dan kan deze laatste tot een bekendma-

king van haar standpunt overgaan op grond van art. 6 K.B. nr. 64 van

10 november 1967.

Als een rode draad doorheen de besproken periode loopt het dispuut tussen

de CBF en de Generale Maatschappij over de consolidatiemethode die deze

laatste en Suez (later Suez Lyonnaise des Eaux) moesten toepassen t.a.v.

Tractebel.

Reeds in het vorige overzicht kon aandacht besteed worden aan dit dispuut,

n.a.v. het jaarverslag 1990-91 waarin de CBF haar niet-akkoord liet kennen

met de argumentatie van de Generale Maatschappij die aandrong op de

toepassing van de vermogensmutatiemethode met betrekking tot Tracte-

bel(1127).

Uit de volgende jaarverslagen blijkt enkel het vervolg van dit dovemansge-

sprek. Bij herhaling onderstreepte de holding, zonder het vermoeden van

feitelijke controle te willen weerleggen, het eigene van de feitelijke con-

trolesituatie (40%) tussen de Generale Maatschappij en Tractebel, en die

tussen Tractebel en Electrabel (45%), en op het disproportioneel gewicht dat

deze nutsgroep voor de toen nog overwegend financieÈle holding vertegen-

woordigde alsook op de rem die het ControlecomiteÂ voor de Electriciteit en

de Gas betekende voor de uitoefening van de controle. Bij herhaling liet de

CBF blijken dat zij het geenszins eens was met deze argumentatie, en

verplichtte zij de Generale Maatschappij ertoe deze bezwaren kenbaar te

maken in haar jaarverslag (art. 6 K.B. nr. 64 van 10 november 1967)(1128).

Uiteindelijk kwam de kwestie tot bedaren(1129) toen GBL in 1996 zijn

participatie in Tractebel overdroeg aan de Generale Maatschappij, zodat

deze laatste de controle in rechte verkreeg, en nog moeilijk met de vermo-

gensmutatiemethode kon volstaan.

(1126) Toen de Generale Maatschappij haar participatie in Arbed tengevolge van akkoorden

met de Luxemburgse staat afbouwde tot 14,5% (met stemrecht), ontstond een betwisting met

de CBF over de vraag of de vermogensmutatiemethode nog moest toegepast worden. Uit-

eindelijk bleven beide partijen bij hun standpunt, maar gelet op de ruime informatie die in het

jaarverslag gegeven werd en het advies van de commissarissen, verzaakte zij aan toepassing

van art. 6 K.B. nr. 64 van 10 november 1967: Commissie voor Bank- en Financiewezen,

Jaarverslag 1993-94, 104-107.

(1127) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1103, nr. 198.

(1128) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 110 e.v.; 1992-93,

112-115; 1993-94, 108-109.

(1129) Zie nochtans, S. Michielsen en B. Delvaux, Zes huwelijken en een begrafenis, Tielt,

Lannoo, 1999, 277.
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356. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN. BE-

STENDIGHEID Ð Een ander probleem dat bij herhaling aan bod kwam in de

prudentieÈle controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen was de

vraag op welke wijze een wijziging in de waarderingsregels het best kon

verzoend worden met het beginsel van de bestendigheid, d.w.z. met de regel

dat de boekhoudkundige continuõÈteit van het eÂne jaar op het andere is

verzekerd (art. 21 K.B. 6 maart 1990). In de besproken periode kregen zowel

Petrofina(1130) als CBR(1131) problemen met dit beginsel, en met name

met de vraag of de retroactieve en mogelijks negatieve doorwerking van een

wijziging van waarderingsregels in resultaat moest worden genomen dan wel

of zij kon geõÈmputeerd worden op de reserves. In het eerste geval heeft de

aanpassing een vermindering van het geconsolideerd resultaat tot gevolg, in

het tweede geval leidt zij enkel tot een vermindering van het gesonsolideerd

eigen vermogen bij het begin van het boekjaar. Precies in dit tweede geval,

stemt de eindbalans van vorig jaar niet overeen met de beginbalans van het

volgend jaar, zoals het nochtans wordt voorgeschreven door art. 31, 1, f) van

de Vierde Richtlijn (art. 5, tweede lid K.B. 8 oktober 1976)(1132).

In haar jurisprudentie heeft de CBF, gelet op het Belgische positieve recht,

een duidelijke voorkeur te kennen gegeven voor het in resultaat nemen van

het verschil dat teweeg gebracht wordt door de retroactieve wijziging van

waarderingsregels. Onder druk van de internationale omgeving waarin de

betrokken ondernemingen zich bevonden, heeft de CBF zich echter in geen

van beide voormelde gevallen verzet tegen een imputatie op de reserves.

Voor deze inschikkelijke houding vond zij bijkomende steun in de verschil-

lende interpretatie die in de ons omringende landen aan art. 31, 1, f) van de

Vierde Richtlijn gegeven wordt, alsmede in International Accountanting

Standard n
o
8 en Financial Accounting Standard 106 (US) waarin de impu-

tatie op reserves wordt voorgestaan.

357. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING. PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN. CON-

SOLIDATIEVERSCHILLEN Ð Positieve consolidatieverschillen (b.v. goodwill

betaald voor een overgenomen dochter) mogen in BelgieÈ niet worden

geõÈmputeerd op de reserves. Hoewel deze optie door de Zevende Richtlijn

werd open gelaten (art. 30), moeten consolidatieverschillen in BelgieÈ langs

de resultatenrekening worden afgeschreven (artt. 51-52 K.B. 6 maart 1990):

(1130) Commissie voor Bank en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 115. Petrofina wilde

betreffende de activering van zijn nieuwe aanboringen (al dan niet gelukt) overstappen van de

,,full cost''-methode naar die van de ,,successful efforts''.

(1131) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 10. Ingevolge FAS

106 moesten de Amerikaanse dochters van CBR voorzieningen aanleggen voor de dekking van

aanvullende sociale stelsels voor de gezondheidszorgen van gepensioneerde personeelsleden.

(1132) Weliswaar geldt art. 5, tweede lid K.B. 8 oktober 1976 slechts onverminderd art. 11,

derde lid dat toelaat bedragen in balansen aan te passen met het oog op de vergelijkbaarheid

over opeenvolgende jaren: de CBF is evenwel van oordeel dat deze uitzondering specifiek

geschreven werd met het oog op ingrijpende bedrijfsreorganisaties zoals fusies en splitsingen

(Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 115-116).
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het is logisch dat de prijs die betaald wordt voor verwachte opbrengsten ten

laste wordt genomen op het ogenblik en in de mate dat deze opbrengsten

gerealiseerd worden (overeenstemmingsbeginsel). Toch heeft de CBF aan

het einde van de besproken periode(1133) afwijkingen toegestaan aan meer-

dere portefeuillemaatschappijen die zich terecht beriepen op de toepassing

van de imputatiemethode in de ons omringende landen, en op het concur-

rentieel nadeel dat daaruit voor hen voortvloeide. De CBF vroeg wel dat

melding zou gemaakt worden van deze methode in het geconsolideerd jaar-

verslag gedurende de ganse periode waarover het consolidatieverschil theo-

retisch zou afgeschreven geweest zijn.

358. BINDENDE KRACHT VAN DE JAARREKENING Ð De vraag of en in welke

gevallen een in beginsel, eens goedgekeurde, onveranderlijke jaarreke-

ning(1134) nog kan gewijzigd worden, wordt doorgaans beantwoord aan

de hand van het onderscheid tussen het geval waarin aldus wordt terug-

gekomen op een eerder genomen beslissing van de vennootschap en het

geval waarin aldus een vergissing wordt rechtgezet(1135). In het vorige

overzicht werd nog aandacht besteed aan het arrest van het Hof van

Cassatie van 12 mei 1989(1136) dat in de besproken periode het voorwerp

uitmaakte van een erg relevante noot van de hand van KIRKPATRICK en

GARABEDIAN(1137). Zij besluiten dat in drie gevallen tot wijziging van de

jaarrekening moet worden overgegaan: materieÈle vergissing, schending van

de boekhoudreglementering en indien er grond bestaat tot vernietiging van

het goedkeuringsbesluit.

De bindende kracht van de jaarrekening vindt vooral zijn betekenis in de

context van de fiscaliteit, omdat in BelgieÈ wordt uitgegaan van de eÂeÂnheid

van commercieÈle en fiscale balans. Hoewel dit beginsel impliceert dat het

boekhoudrecht, behoudens wettelijke uitzondering, maatgevend is voor de

fiscale winstberekening (,,Massgeblichkeitsprinzip''), heeft het in feite en

jammer genoeg geleid tot een overdreven fiscalisering van het boekhoud-

recht. Dit heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ertoe ge-

bracht enkele beleidslijnen aan te geven voor de fiscaal gekleurde vragen die

haar gesteld worden(1138).

In het reeds vermelde arrest van 12 mei 1989 was het Hof van Cassatie mild

voor een vennootschap die per vergissing een normalerwijze van vennoot-

(1133) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 133. Vgl. reeds

Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 110-112.

(1134) Het beginsel van de onveranderlijkheid werd door de CBN in een omstandig advies

over de regelmatige boekhouding voor het eerst sterk gerelativeerd: advies 174/1,

Bull.CBN februari 1997, nr. 38.

(1135) Instituut der Bedrijfsrevisoren, Jaarverslag 1991, 150-151.

(1136) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1104, nr. 210.

(1137) D. Garabedian en J. Kirkpatrick, ,,La rectification du bilan de la socieÂteÂ anonyme en

droit priveÂ et en droit fiscal'', noot onder Cass. 12 mei 1989, R.C.J.B. 1992, 313.

(1138) Advies 14/1, Bull.CBN februari 1993, nr. 30, p. 12.
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schapsbelasting vrijgestelde meerwaarde niet als onaantastbaar had geboekt,

en deze vergissing enkele jaren later rechtzette. Zij kon niettemin, ook voor

de voorbije jaren, nog van de belastingvrijstelling genieten. Minder fortuin-

lijk verging het een vennootschap met een vergelijkbaar probleem in de

besproken periode voor het Hof van Beroep te Brussel(1139). Zoals men zich

herinnert is de onaantastbaarheidsvoorwaarde dubbel: 1
o
de betrokken winst

moet op een afzonderlijke passiefrekening worden geboekt; 2
o
de betrokken

winst mag niet dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de

wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning (art. 190 WIB 92).

Het is in het al dan niet vervuld zijn van deze tweede voorwaarde dat

mogelijks het verschil kan gevonden worden tussen het arrest van het Hof

van Cassatie (dat expliciet vermeldt dat de bodemrechter had vastgesteld dat

deze voorwaarde vervuld was) en dat van het Hof van Beroep van Brussel

(dat expliciet vermeldt dat de tweede voorwaarde niet vervuld was). Dat de

eerste voorwaarde tijdelijk niet vervuld is -bijvoorbeeld door boeking van de

meerwaarde onder de beschikbare reserves, kan immers gekwalificeerd

worden als een vergissing, omdat het vrij makkelijk kan rechtgezet worden.

Eens echter een in beginsel vrijgestelde som kan geaffecteerd geweest zijn

aan een winstuitkering of aan de wettelijke reserves, is de retroactieve

rechtzetting minder evident. Uit de resultatenrekening van de vennootschap

die voor het Hof te Brussel kwam, bleek niet dat dergelijke ontoelaatbare

affectatie niet had plaats gehad -de onteigeningsvergoeding was geboekt als

uitzonderlijke opbrengst, maar was niet afzonderlijk gehouden bij de winst-

affectatie (1140).

Uiteraard is de bindende kracht van de jaarrekening grotendeels een intern

vennootschappelijke en fiscale aangelegenheid. Aandeelhouders die de jaar-

rekening hebben goedgekeurd en bestuurders die ze hebben opgesteld zijn er

door gebonden en de vennootschap kan er behoudens vergissing niet meer op

terugkomen(1141). Maar de jaarrekening is niet tegenwerpelijk aan derden

en derden kunnen zich er ook niet op beroepen. Zij brengt m.a.w. geen

burgerrechtelijk gevolg voor hen teweeg. De afboeking van een vordering

staat dus niet gelijk met haar kwijtschelding(1142).

359. JAARREKENING. CONTINUITEITSONDERSTELLING. NIEUW RECHT Ð Bij de

beoordeling van de jaarrekening en bij het afleveren van zijn verklaring,

moet de bedrijfsrevisor van de continuõÈteitsonderstelling kunnen uitgaan

(art. 15, derde lid K.B. 8 oktober 1976)(1143). Dit komt erop neer dat de

omstandigheden zijns inziens van die aard zijn dat de voortzetting van de

onderneming gedurende een jaar gewaarborgd lijkt (,,going concern''). Is dit

(1139) Brussel 5 december 1991, T.R.V. 1992, 253.

(1140) Luik 25 januari 1996, Rev.prat.soc. 1997, 182.

(1141) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1105, nr. 202.

(1142) Luik 17 juni 1998, J.T. 1998, 677.

(1143) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1107, nr. 206.
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niet het geval, dan moet uitgegaan worden van de liquidatiehypothese en

dienen activa en passiva in dat perspectief - d.i. doorgaans veel lager-

gewaardeerd te worden (art. 40 K.B. 8 oktober 1976)(1144).

In de besproken periode heeft de wetgever geõÈnnoveerd op dit stuk, en wel op

een dubbel niveau. Een eerste innovatie betreft de meldingsplicht van de

commissaris t.a.v. het bestuur en zijn meldingsrecht t.a.v. de voorzitter van

de rechtbank van koophandel (art. 138 W.Venn.; art. 64sexies, § 2 Venn.W.;

zie ook hoger, nr. 332). Een tweede innovatie gaat terug op de Wet van

13 april 1995 en betreft de vrijwillige ontbinding (zie verder, nr. 471).

360. FUSIES EN SPLITSINGEN. NIEUW RECHT Ð In de besproken periode werd

de Wet van 24 juni 1993 uitgevaardigd houdende aanpassing van het Bel-

gisch recht aan de Derde en de Zesde E.G.-Richtlijn inzake fusies en

splitsingen, gevolgd door de Wet van 13 april 1995 die ook een vennoot-

schapsrechtelijke regeling inhield voor inbrengen van algemeenheid van

goederen en van takken van werkzaamheid. Op het stuk van de boekhouding

en de jaarrekening werd, mede om fiscale redenen, een keuze gemaakt voor

de continuõÈteitsmethode van de ,,interest pooling''(1145). Deze keuze komt

o.a. tot uiting in de aanpassing van het K.B. van 8 oktober 1976 bij K.B. van

6 december 1993. De Commissie voor Boekhoudkundige normen becom-

mentarieerde de nieuwe bepalingen en hun praktische toepassing in een

geheel daaraan gewijd nummer van haar bulletin(1146). Ook de juridische

commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren moest zich reeds over

enkele netelige problemen buigen inzake de toewijzing aan het eigen ver-

mogen van de toegelaten opleg in geld(1147) en de verdeling van datzelfde

eigen vermogen bij splitsing(1148).

361. ALGEMENE WAARDERINGSREGELS. VOORZICHTIGHEIDS- EN REALISATIEBE-

GINSEL Ð In een princiepsgeschil legde het Duitse Bundesgerichtshof een

prejudicieÈle vraag voor aan het Europees Hof betreffende de interpretatie van

het voorzichtigheidsbeginsel zoals neergeschreven in art. 31 van de Vierde

Richtlijn(1149). Kan een moedervennootschap die op hetzelfde ogenblik

haar jaarrekening afsluit als haar 100%-dochter (31 december), reeds het

(1144) Zo moet bijvoorbeeld een onderneming die ingevolge de vernietiging van een bij-

zonder plan van aanleg door de Raad van State haar exploitatievergunning verliest, overscha-

kelen op liquidatieboekhouding: Vr. en Antw. Kamer 1997-98, nr. 120, p. 16575, Vr. nr. 280,

Pieters.

(1145) M. Bellen, ,,Boekhoudkundige aspecten van fusies en splitsingen'', in J. Ronse

Instituut (ed.), De nieuwe fusiewetgeving 1993, Kalmthout, Biblo, 1995, 117; M. Wyckaert,

,,De boekhoudrechtelijke verwerking van vennootschapsrechtelijke herstructureringen: ge-

trouw of ontrouw beeld?'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 73.

(1146) Bull. CBN juni 1994, nr. 32. Zie ook reeds Bull. CBN december 1993, nr. 31, p. 2-5.

(1147) IBR, Jaarverslag 1995, 229.

(1148) IBR, Jaarverslag 1995, 230.

(1149) Hof van Justitie, zaak C234/92, 27 juni 1996, T.R.V. 1996, 401, noot S. Van Crom-

brugge.
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door deze dochter in haar voordeel gedecreteerd dividend opnemen in haar

jaarrekening over dat boekjaar, hoewel dat dividend door de dochter pas

werd gedecreteerd na het einde van het boekjaar van de moeder? Bijzondere

omstandigheid in dit geval was dat de jaarrekening van de moedervennoot-

schap vier maanden (19 oktober tegen 29 juni) na die van de dochter werd

goedgekeurd, en dat de controle van de ontwerp-jaarrekening van de moeder

nog niet was afgerond op het ogenblik dat de dochter haar jaarrekening

goedkeurde, zodat het verschoonbaarder leek nog rekening te houden met dit

dividend. Het Hof van Justitie volgt een op de consolidatie afgestemde

redenering die Belgische juristen, zoals de annotator VAN CROMBRUGGE,

makkelijk in het verkeerde keelgat zal schieten.

Het voorzichtigheidspostulaat zoals het i.v.m. de winstrealisatie wordt ge-

formuleerd in de Vierde Richtlijn houdt in dat winsten slechts mogen

opgenomen worden voorzover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn.

Het Hof plaatst dit postulaat in het kader van het overheersend beginsel

van het getrouw beeld: indien gerealiseerde winsten, zoals ook baten en

lasten, risico's en verliezen overeenkomstig het voorzichtigheidspostulaat

worden opgenomen, dan is het getrouw beeld gewaarborgd(1150). Het Hof

vervolgt dan zijn redenering door te stellen dat indien het beginsel van het

getrouw beeld gerespecteerd werd bij de dochtermaatschappij, niets zich

verzet tegen de opname van haar winst(-dividend) in de balans van de

moeder voor hetzelfde boekjaar als datgene waarvoor de dochter deze winst

bestemd heeft, ook al heeft deze bestemming dan pas plaats gehad na

balansdatum van dochter en moeder.

Het spreekt voor zich dat deze opvatting maar met moeite in overeenstem-

ming kan gebracht worden met de letter van art. 31 van de Vierde Richtlijn:

het dividend kan in casu niet beschouwd worden als een winst die op de

balansdatum van de moeder gerealiseerd is, precies omdat deze balansdatum

samenvalt met die van de dochter en er toch moeilijk van kan uitgegaan

worden dat de dochter steeds haar ganse winst als dividend aan de moeder zal

affecteren. Volgt men het Europees Hof, dan is het slechts een kleine stap om

voor te houden dat de moedervennootschap de winst kan opnemen en

affecteren die haar dochter gemaakt heeft, zelfs als de dochter deze winst

nog niet aan de moeder bestemd heeft. Het op geconsolideerde basis be-

schouwen van winst- en dividendpolitiek, hoe economisch verantwoord en

aantrekkelijk dit ook mag lijken, vergt vele juridische stappen, waarbij de

opname in het nieuwe Wetboek van vennootschappen van de bepalingen

inzake geconsolideerde jaarrekening (hoger, nr. 348) niet meer is dan een

kleine stap in de goede richting: de opname in het Wetboek op zich heeft

vooralsnog geen ander rechtsgevolg dan de vervennootschappelijking van de

desbetreffende bepalingen. Het zal derhalve geen twijfel meer lijden dat een

(1150) Zie over het verband tussen deze beginselen, Y. Stempnierwsky, ,,Le processus menant

aÁ la qualification comptable. Approches pratiques et exemples'', in CDVA (ed.), Nouvelles

orientations en droit comptable, Luik, 1994, (39) 53.
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overtreding van deze bepalingen, in de context van de bestuurdersaansprake-

lijkheid, kan gelden als een overtreding van de vennootschapswet, wat niet

zeker was onder het regime van art. 77 Venn.W.

362. ALGEMENE WAARDERINGSREGELS. OVEREENSTEMMINGSBEGINSEL Ð Ter-

wille van het getrouw beeld, moet rekening gehouden worden met de kosten

en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande

boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbrengsten worden

betaald of geõÈnd (art. 19, vierde lid K.B. 8 oktober 1976). Dit is de reden

waarom het tijdstip van facturatie (accrual accounting) voorgaat op dat van

de inning van de opbrengst of de betaling van de kost (cash accounting).

Maar ook het tijdstip van facturatie kan niet overeenstemmen met het jaar

waarop de last of de opbrengst betrekking heeft. Zo is het vaak met over-

eenkomsten die te maken hebben met opeenvolgende prestaties, zoals een

langlopende huur, en die frequent leiden tot betalingen die te paard zitten op

twee boekjaren. Naargelang het geval zal het dan gaan om te late betalingen

die toch moeten worden opgenomen in de opbrengsten van het voorgaande

boekjaar omdat ze daarop betrekking hebben, of om vooruitbetalingen die

pas als gerealiseerd kunnen beschouwd worden in het daaropvolgende boek-

jaar. Een dergelijke over te dragen opbrengst moet dan geneutraliseerd

worden door haar op te nemen in passiefpost X. Overlopende rekeningen.

In een arrest van het Hof van Cassatie dd. 20 februari 1997(1151) wordt dit

beginsel in verband met vooruit ontvangen huurgelden bevestigd en, wat

zonder twijfel op praktisch vlak belangrijker is, wordt de fiscus verplicht zich

er naar te schikken, en dus het belastbaar tijdstip uit te stellen: de belastbare

winst wordt immers samengesteld volgens de regels van het boekhoudrecht,

behoudens expliciete wettelijke afwijking. In casu is dergelijke afwijking

niet voorhanden, welintegendeel, het overeenstemmingsbeginsel wordt door

de fiscale wetgeving bevestigd (art. 265 W.I.B., artt. 165, 167, § 1, 3
o
, a) en

168, 1
o
K.B.W.I.B.).

In de besproken periode werd ook een belangwekkend advies gepubliceerd

van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen over de vraag hoe art. 19,

vierde lid van het K.B. van 8 oktober 1976 moet worden toegepast in de

context van verrichtingen onder opschortende voorwaarde(1152). Daarbij

valt op dat de CBN van oordeel is dat de retroactiviteit ook doorwerkt in het

jaarrekeningenrecht en dat de verrichting tot uitdrukking moet gebracht

worden in de jaarrekening van het boekjaar waarin de verrichting werd

aangegaan, zelfs wanneer de voorwaarde pas vervuld wordt na het afsluiten

van het boekjaar.

(1151) Cass. 20 februari 1997, T.R.V. 1997, 149, noot C. Chevalier; A.F.T. 1996-97, 405, noot

S. Huysman. Zie voor het arrest a quo, Brussel 22 juni 1995, F.J.F. 96/1. Een vergelijkbaar

geval in de besproken periode: Gent 9 januari 1997, A.J.T. 1996-97, 406, noot S. Huysman.

(1152) Advies 148/6, Bull.CBN maart 1995, nr. 34, p. 21.
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363. VALSHEID IN DE JAARREKENING. FRAUDE. STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKE-

LIJKHEID COMMISSARIS. STRAFBEPALINGEN Ð Wanneer een commissaris na

het afsluiten van het boekjaar een belangrijk parallel circuit met ,,zwarte

kas'' ontdekt bij het vervullen van zijn controle-opdracht, zal hij uiteraard de

raad van bestuur vragen om onmiddellijk een einde te stellen aan deze

onwettelijke praktijken en om de toestand te regulariseren. Tot aan het arrest

van het Hof van Beroep te Luik van 26 januari 1995 was niet volstrekt

duidelijk welke andere en verdergaande verplichtingen in zulk geval op de

commissaris konden wegen. Weliswaar wordt in art. 65, 6
o
Venn.W.

(art. 144, 6
o
W.Venn.) van de commissaris geeÈist dat hij in zijn verslag

melding maakt van de verrichtingen die strijdig zijn met de wet of met de

statuten, met dien verstande dat hij daartoe niet gehouden is indien de

melding aan de vennootschap onverantwoorde schade zou berokkenen,

met name omdat de raad van bestuur gepaste maatregelen heeft genomen

om de aldus ontstane onwettige toestand te herstellen. In casu had de

commissaris op 19 april, d.i. meer dan drie maanden na het afsluiten van

het boekjaar, de feiten ontdekt en de raad van bestuur tot stopzetting en

regularisatie aangemaand, en moest hij reeds op 28 april zijn commissaris-

verslag ter beschikking stellen van de aandeelhouders die op 17 mei zouden

vergaderen. In dat verslag maakte hij geen enkel voorbehoud nopens rele-

vante feiten die zich zouden hebben voorgedaan na het boekjaar, welinte-

gendeel bevestigde hij geen enkele kennis te hebben van dergelijke feiten

(vgl. art. 77, vierde lid Venn.W.; art. 96, 2
o
en 3

o
W.Venn.). Mede gelet op de

uiterst korte tijdspanne tussen ontdekking en melding, drong hij derhalve ook

niet aan op het aanleggen van een provisie voor waarschijnlijke lasten en

verliezen. Hij wordt vervolgd en, na vrijspraak in eerste aanleg(1153), in

hoger beroep ook veroordeeld als mededader wegens valsheid in geschrifte

en gebruik van valse stukken. Uiteindelijk werd hij samen met enkele

bestuurders ook hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de ontdoken belas-

ting.

Deze veroordeling kwam zwaar aan in middens van bedrijfsrevisoren(1154).

De revisor is verplicht tot een professionele scepsis maar kan onmogelijk

elke fraude ontdekken. Zoals ook bleek uit de verdediging van de revisor in

het besproken arrest, voelde de revisor zich in casu de gevangene van de

strijd tussen zijn beroepsgeheim enerzijds en zijn verantwoordelijkheid t.o.v.

het maatschappelijk verkeer anderzijds. Begrijpelijkerwijze is de revisor

meest van al beducht voor de gevolgen die aan de openbaarmaking van

dergelijke fraude zouden kunnen verbonden zijn.

Na het arrest kwam een aanbeveling van de Hoge Raad voor Bedrijfs-

revisoraat en Accountancy toelichting verstrekken met betrekking tot de

(1153) Corr. NeufchaÃteau 26 januari 1995, Rev.prat.soc. 1997, 177.

(1154) Zie ook A. Benoit-Moury, N. Thirion, ,,La responsabiliteÂ peÂnale du reviseur d'entre-

prises: EpeÂe de DamocleÁs ou Tigre de Papier?'', Rev.prat.soc. 1997, 189.
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rol van bedrijfsrevisoren en externe accountants inzake fraude(1155). De

aanbeveling maakt een onderscheid tussen die gevallen waarin de beroeps-

beoefenaar slechts over vermoedens en indicieÈn van fraude beschikt, en de

gevallen waarin hij zeker is. In beide gevallen moet het om elementen gaan

die een betekenisvolle (,,material'')(1156) weerslag hebben op de financieÈle

staten. Als het in de laatste hypothesen niet onmiddellijk tot een stopzetting

eÂn een regularisatie voor het verleden komt, moet de commissaris de

algemene vergadering op de hoogte stellen. Als de revisor daarentegen enkel

over vermoedens en indicieÈn beschikt, is zijn rol veel delicater: wordt zijn

onzekerheid na interne melding niet weggenomen, dan pleit de Hoge Raad

voor een extern meldingsrecht inzake fraude dat niet zou kwalificeren als een

schending van het beroepsgeheim, naar het voorbeeld van het meldingsrecht

dat reeds bestaat voor revisoren van ondernemingen in moeilijkheden bij de

voorzitter van de rechtbank van koophandel (hoger, nr. 332). Overigens

weegt in geval van fraude een meldingsplicht op bankrevisoren aan de

Commissie voor Bank- en Financiewezen (art. 55 W. 22 maart 1993) en

ook de witwasmeldingsplicht werd bij Wet 10 augustus 1998 uitgebreid tot

de bedrijfsrevisoren en accountants (nieuw art. 2bis W. 11 januari 1993).

364. De ondernemingsleider is verantwoordelijk voor de naleving van de

boekhoudwetgeving. Strafbaar op grond van art. 17W. 17 juli 1975 (artt. 126

en 171 W.Venn.) is hij enkel wanneer hij wetens deze bepalingen met de

voeten treedt. Een onverschoonbare onwetendheid of een effectieve kennis

van de onregelmatigheden is vereist om aan dit kenniselement te vol-

doen(1157).

365. BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS Ð Het is niet mogelijk om in het

bestek van dit overzicht in te gaan op de bijzondere waarderingsregels die in

de besproken periode geadviseerd werden door de Commissie voor Boek-

houdkundige Normen. Er weze volstaan met een opsomming van de ven-

nootschapsrechtelijke relevante materies:

Ð de boeking en waardering van opties op aandelen(1158)

(1155) Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy, Jaarverslag 1997, 35. Deze

aanbeveling van de Hoge Raad werd later op het jaar gevolgd door een controle-aanbeveling

van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren zelf (IBR, Jaarverslag 1998, 279), die opnieuw het

voorwerp uitmaakte van een advies van de Hoge Raad (Jaarverslag 1997, 47).

(1156) Zie als voorbeeld van het materialiteitsprincipe als onderdeel van het getrouw beeld:

artt. 14, 19 en 32 K.B. 8 oktober 1976 (S. Van Crombrugge, ,,Boekhoudrecht en boekhoud-

theorie'', T.P.R. 1981, 991).

(1157) Brussel 28 juni 1993, J.T. 1993, 782.

(1158) Advies 4/4, Bull. CBN februari 1993, nr. 30, p. 9. Voor een commentaar op dit advies,

zie S. Douenias, ,,De fiscale en de boekhoudkundige behandeling van opties en de mogelijke

toepassing van de anti-rechtsmisbruikmaatregel'', A.F.T. 1995, 281-301. Vgl. met het nieuwe

recht onder de W. 26 maart 1999 (B.S. 1 april 1999), K. Geens en C. Croes, ,,Vennootschaps-

rechtelijke aspecten van de nieuwe wet van 26 maart 1999 in verband met aandelenopties'',

T.R.V. 1999, 207.
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Ð de boeking en waardering van effectenleningen(1159)

Ð de aanpassing van de prijs van een deelneming (b.v. ingevolge een garan-

tie verleend bij een acquisitie)(1160)

Ð de waardering van niet-volgestorte deelnemingen bij verliessitua-

ties(1161)

Ð de waardering van deelnemingen in buitenlandse niet-rechtsperso-

nen(1162)

Ð de ruil van een inbreng voor een deelneming en de meerwaarde die

daarbij tot zijn recht komt(1163)

Ð de verwerking van een kapitaalaflossing(1164)

Ð de terugbetaling van kapitaal, reserves en uitgiftepremies(1165)

Ð de verwerking van warrants bij de emitterende vennootschap(1166)

Ð de verwerving van aandelen met een prijstoeslag(1167)

Ð de verwerking van VVPR-strips(1168)

Ð toepassing van internationale en buitenlandse normen op Belgische

vennootschappen die een buitenlandse of internationale beursnotering

nastreven(1169).

AFDELING 7

KAPITAAL, AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN VAN DE N.V.

§ 1. Algemeen

366. NIEUW RECHT. GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN Ð Door de Wet van

7 april 1995 werd in de N.V. de mogelijkheid gecreeÈerd om effecten uit te

geven in gedematerialiseerde vorm (art. 460, tweede lid W.Venn.; art. 41, § 1,

tweede lid Venn.W.). De wetgever was blijkbaar van oordeel dat de daarmee

gepaard gaande verlaging van de kosten en risico's van effectentransacties, een

nieuwe dynamiek zou bezorgen aan het effectenverkeer(1170). Hoewel het

(1159) Advies 169/1, Bull. CBN februari 1985, nr. 33, p. 3 e.v.. Voor een commentaar, zie B.

Feron en B. Malvaux, ,,Le preÃt de titres Ð ApercËu des conseÂquences juridiques, fiscales et

comptables'', C&FP 1995/6, p. 28-39.

(1160) Advies 126/15, Bull. CBN februari 1999, nr. 45, p. 10.

(1161) Bull. CBN december 1993, nr. 31, p. 23.

(1162) Advies 168/1, Bull. CBN december 1993, nr. 31, p. 31.

(1163) Advies 126/14, Bull. CBN maart 1998, nr. 43, p. 21. Vgl. S. Van Crombrugge,

,,Kroniek Boekhoudrecht 1993-94'', T.R.V. 1994, 325-326.

(1164) Advies 121/5, Bull. CBN maart 1995, nr. 34, p. 18-19.

(1165) Advies 151/2, Bull. CBN maart 1995, nr. 34, p. 276.

(1166) Advies 139/7, Bull. CBN maart 1995, nr. 34, p. 20-21.

(1167) Advies 126/2, Bull. CBN september 1989, nr. 24. Vgl. Brussel 7 oktober 1994, A.F.T.

1995, 103.

(1168) Advies 126/13, Bull. CBN januari 1997, 25-33.

(1169) Advies Bull. CBN juni 1998, nr. 44, p. 2.

(1170) Memorie van Toelichting, Gedr. St. Senaat 1994-95, nr. 1321/1, 2.
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statuut van deze categorie van effecten reeds uitvoerig werd uitgewerkt in de

artt. 468-475 W.Venn. (artt. 52octies/1-7 Venn.W.), wordt nog gewacht op de

nodige uitvoeringsbesluiten (art. 475 W.Venn.; art. 52octies/7 Venn.W.). In

afwachting blijkt de praktijk vooralsnog niet erg warm te lopen voor de nieuwe

techniek(1171).

367. NIEUW RECHT. CERTIFICERING Ð In het vorige overzicht werd nog

uitvoerig ingegaan op de IPR-problematiek bij certificering van Belgische

aandelen in Nederlandse stichting-administratiekantoren(1172). Inmiddels

beschikt het Belgisch vennootschapsrecht sinds de Certificeringswet van

15 juli 1998 (in werking getreden op 1 november 1998)(1173) ook over

een geeÈigend wettelijk kader voor certificeringsverrichtingen, die meestal de

continuõÈteit in familiale ondernemingen beogen te bewerkstelligen, maar

soms ook worden aangewend als beschermingstechniek tegen vijandige

overnames. De essentie van certificering bestaat er in dat een scheiding

wordt doorgevoerd tussen de vermogens- en de zeggenschapsrechten ver-

bonden aan de betrokken effecten. De te certificeren effecten worden daarbij

ondergebracht in een juridische entiteit (,,administratiekantoor'') waarover

de controle in vaste handen is, en die in ruil certificaten uitgeeft die recht

geven op de patrimoniale rechten van de onderliggende effecten.

De Certificeringswet verbindt een aantal regels van dwingend en aanvullend

recht aan bepaalde certificeringsverrichtingen in Belgische vennootschap-

pen, zonder nochtans andere vormen van certificering die niet onder de Wet

vallen, uit te sluiten. In de eerste commentaren wordt vooral gewezen op het

ontbreken van een aangepast vehikel voor het administratiekantoor, terwijl

eveneens aanstoot wordt genomen aan de in het licht van de nagestreefde

doeleinden erg onpraktische regel dat de certificaten in beginsel op elk

moment kunnen worden ingewisseld tegen de onderliggende effecten (zgn.

,,royeerbaarheid''), waarbij deze royeerbaarheid wel beperkt maar niet voor

onbepaalde tijd uitgesloten kan worden(1174). Het gevolg van dit alles lijkt

te zijn dat de praktijk ook voor deze nieuwe techniek maar weinig appetijt

tentoon spreidt.

(1171) Zie voor een overzicht van het wettelijk kader: J. Tyteca, ,,De dematerialisatie van

aandelen en obligaties'', in De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 61-91; M.

Tison, ,,De uitgifte van gedematerialiseerde vennootschapseffecten. Bemerkingen bij de Wet

van 7 april 1995, in H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.), Het gewijzigde vennootschaps-

recht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 227-261.

(1172) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1192-1197, nr. 314-316.

(1173) B.S. 5 september 1998.

(1174) Zie o.m. P. Baert, ,,Certificering van vennootschapseffecten: bij de noorderburen over

het muurtje kijken'', T.R.V. 1999, 127-151; F. De Bauw en E. Pottier, ,,La certification de titres

eÂmis par une socieÂteÂ anonyme'', T.B.H. 1999, 523-562; F. HELLEMANS en R. TAS, ,,De

certificering van effecten (Wet van 15 juli 1998)'', in Jan Ronse Instituut (ed.), Nieuw

vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, ter perse; A. Verbeke,

,,Certificering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?'', Not.Fisc.M. 1999,

nr. 3, p. 43-67.
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§ 2. Aandelenoverdracht

368. OVERDRACHT VAN AANDELEN. BEVOEGDE RECHTER Ð Doorgaans neemt

men aan dat betwistingen betreffende de overdracht van aandelen in een

handelsvennootschap geen geschillen zijn ,,terzake van een handelsvennoot-

schap tussen vennoten'', waarvoor overeenkomstig art. 574, 1
o
Ger. W. de

rechtbank van koophandel bevoegd is. Dergelijke betwistingen betreffen im-

mers het bestaan noch de werking van de vennootschap. De Rechtbank van

Eerste Aanleg van Veurne bevestigde dat art. 574, 1
o
Ger.W. eng moet worden

geõÈnterpreteerd en verklaarde zich derhalve bevoegd om kennis te nemen van

een geschil betreffende de overdracht van aandelen in een B.V.B.A. (zie over

de wijziging van art. 574 Ger.W., hoger nr. 304-305)(1175).

Wanneer het geschil betrekking heeft op het eigendomsrecht van aandelen,

valt het daarentegen wel binnen het toepassingsgebied van art. 574, 1
o

Ger.W.(1176). De onzekerheid over de eigendom belemmert immers de

uitoefening van de lidmaatschapsrechten en raakt dus aan het bestaan, het

leven en de werking van de vennootschap. De Rechtbank van Koophandel

van Gent achtte zich dan ook terecht bevoegd om in kort geding een

sekwester aan te stellen over de aandelen waarvan het eigendomsrecht werd

betwist(1177).

369. OVERDRACHT VAN AANDELEN VERSUS OVERDRACHT VAN DE ACTIVA VAN

DE VENNOOTSCHAP Ð De overdracht van de aandelen van een vennootschap

met rechtspersoonlijkheid moet duidelijk worden onderscheiden van de

overdracht van haar activa. De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap

impliceert immers dat de verkoop van aandelen slechts de aandelen zelf tot

voorwerp heeft, en niet een daaraan beantwoordend deel van de vennoot-

schappelijke onderneming(1178).

Voor de overdracht van de activa van een vennootschap is in de regel haar

bestuursorgaan bevoegd, behoudens eventueel wanneer de overdracht de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel onmogelijk zou maken, in

welk geval een beslissing van de algemene vergadering nodig kan

zijn(1179). Over een overdracht van aandelen daarentegen beslissen de

betrokken aandeelhouders, weliswaar met inachtname van de eventuele

wettelijke, statutaire of conventionele overdraagbaarheidsbeperkingen.

(1175) Rb. Veurne 18 december 1997, V&F 1998, 149.

(1176) M. Wyckaert, ,,Een sekwester op aandelen aan toonder, aangesteld op eenzijdig

verzoekschrift'', noot onder Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 5 september 1994, T.R.V.

1995, p. 437, nr. 3.

(1177) Kort Ged. Kh. Gent 11 februari 1992, T.R.V. 1993, 562, noot.

(1178) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1113, nr. 216. Zie ook K. Geens, ,,Overname van een

onderneming'', in Juridische actualiteit omtrent de K.M.O., Leuven, Jura Falconis Libri, 1995,

p. 12, nr. 6; P. Van Hooghten, ,,Acquisitieovereenkomsten'', DAOR, 1990, nr. 16, p. 60-62,

nr. 1-8.

(1179) M.W., ,,Verkoop van activa of verkoop van aandelen'', noot onder Gent 19 mei 1993,

T.R.V. 1996, p. 649, nr. 3. Zie daarover uitgebreid Overzicht, T.P.R. 1993, nr. 113 e.v.
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Zeker in familiale vennootschappen, waar de aandeelhouders vaak ook het

bestuursorgaan uitmaken, wordt eÂeÂn en ander niet altijd duidelijk uit elkaar

gehouden, zoals mag blijken uit een arrest van het Hof van Beroep van

Gent(1180). In het kader van een overdracht van een aantal bedrijfsactiva

van een N.V. aan een andere N.V., bedingt de koper een voorkooprecht

ingeval van overdracht van de overige activa van de verkopende N.V. en van

haar dochtervennootschap, of ingeval van overdracht van de aandelen van

deze beide vennootschappen. De aandeelhouders van de verkoper zijn geen

partij bij de overeenkomst, maar worden later door de vennootschap wel op

de hoogte gebracht van de opgenomen verbintenissen. De onderhandelingen

die nadien worden gevoerd over de overname van alle aandelen, geraken in

het slop. De vennootschap (verkoper) deelt vervolgens mee opnieuw te

overwegen een deel van haar bedrijfsactiva te gelde te maken, en nodigt

de oorspronkelijke koper uit om een bod te doen. Dit bod wordt te laag

bevonden door de vennootschap, die vervolgens laat weten zich niet meer

gebonden te achten door het voorkooprecht, waarna de aandeelhouders

hun aandelen overdragen aan een derde. Het Hof van Beroep van Gent

oordeelt uiteindelijk dat de verkopende vennootschap een fout beging door

voorbehoudloos verbintenissen op te nemen terwijl zij niet feitelijk en

juridisch ingedekt was, en veroordeelt haar dan ook tot betaling van een

schadevergoeding. Anders dan de eerste rechter, verwerpt het Hof het

argument dat de kandidaat-koper had moeten weten dat de verkopende

vennootschap haar aandeelhouders niet persoonlijk kon verbinden. Er kan

nochtans niet worden ontkend dat de kandidaat-koper blijk gaf van een

verregaande slordigheid bij het opstellen van de desbetreffende overeen-

komst: er werd geen melding gemaakt van een volmacht van de aandeel-

houders aan het bestuur van de vennootschap om te onderhandelen over

de overdracht van hun aandelen, en evenmin verklaarde de vennootschap

zich sterk te maken voor haar aandeelhouders. Zoals terecht wordt opge-

merkt in de noot bij het arrest, waren er op het eerste gezicht een aantal

feitelijke omstandigheden voorhanden, waaruit een stilzwijgende bekrachti-

ging door de aandeelhouders van de namens hen aangegane verbintenissen

had kunnen worden afgeleid(1181). Dit zou wellicht tot een billijker resultaat

hebben geleid, aangezien dan de overdragende aandeelhouders aansprakelijk

hadden kunnen worden gesteld. De aansprakelijkheid van de vennootschap

legde de financieÈle last nu de facto bij de nieuwe aandeelhouders, die

mogelijk geen enkel uitstaans hadden met de schending van het voorkoop-

recht. Deze laatsten zouden weliswaar nog kunnen trachten de bestuurder

aansprakelijk te stellen die namens de vennootschap de voorkoopovereen-

komst afsloot.

(1180) Gent 19 mei 1993, T.R.V. 1996, 646, noot M.W.

(1181) M.W., ,,Verkoop van activa of verkoop van aandelen'', noot onder Gent 19 mei 1993,

T.R.V. 1996, p. 650, nr. 5.
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370. GARANTIES BIJ OVERDRACHT VAN AANDELEN. ALGEMEEN Ð Het onder-

scheid tussen de overdracht van aandelen, en de overdracht van de onderne-

ming die in de vennootschap wordt uitgebaat, is eveneens van wezenlijk

belang voor de omvang van de wettelijke garantieverplichtingen. De ge-

meenrechtelijke garanties ingeval van verkoop behelzen de leveringsplicht

van de verkoper, de vrijwaring voor uitwinning en de vrijwaring voor

verborgen gebreken. Aangezien deze slechts de overgedragen aandelen

betreffen, en niet de achterliggende onderneming(1182), is hun draagwijdte

eerder beperkt en worden ze in de praktijk bijna altijd aangevuld met

contractuele garanties die wel de vermogenspositie van de onderneming

als voorwerp hebben(1183).

Naast deze specifieke gemeenrechtelijke garanties die inherent zijn aan de

verkoopovereenkomst, kan de koper desgevallend uiteraard ook een beroep

doen op meer algemene actiemogelijkheden uit het verbintenissenrecht, en

met name op de wilsgebreken geweld, (gekwalificeerde) benadeling, dwa-

ling en bedrog. Het bestaan van een wilsgebrek betekent dat de wilsuiting

gevormd werd onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken of

van een van buiten komende oorzaak(1184). Zij verwijzen naar een aantas-

ting van de toestemming van de koper, en niet naar een aantasting van de

verkochte zaak. Hun voorwerp is dan ook niet noodzakelijk beperkt tot de

overgedragen aandelen, maar kan ook betrekking hebben op de voorstelling

die de koper heeft gekregen van het vennootschapsvermogen. In sommige

gevallen kan een beroep op het bestaan van een wilsgebrek daarom aan de

koper ruimere actiemogelijkheden geven dan de (wettelijke) garanties uit de

verkoopovereenkomst(1185).

371. GARANTIES. VERBORGEN GEBREKEN Ð In een zeer didactisch arrest zet

het Hof van Beroep van Luik de principes inzake de vrijwaring voor ver-

borgen gebreken i.g.v. overdracht van aandelen op een rijtje(1186). Het

geschil betrof een overdracht van aandelen in twee N.V.'s, die samen met

een derde vennootschap in een joint-venture een olieput uitbaatten. De prijs

van de aandelen diende telkens in twee schijven te worden betaald. De eerste

schijf was onmiddellijk verschuldigd. Voor de eerste overdracht kon deze

nog worden aangepast indien uit een nog op te stellen jaarrekening een

verschil zou blijken tussen de betaalde prijs en het netto-actief, terwijl de

eerste schijf van de prijs van de tweede overdracht werd bepaald in functie

(1182) Zie M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aandelen'', DAOR 1997, nr. 44, p. 25,

nr. 17.

(1183) Zie nochtans voor een pleidooi tot herwaardering van de gemeenrechtelijke garanties:

X. Dieux, ,,Les garanties en matieÁre de cessions d'actions: pour un retour au droit commun!'',

in Liber Amicorum Commission Droit et Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 1998, 487-505.

(1184) W. Van Gerven, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Antwerpen,

Story-Scientia, 1987, p. 312, nr. 105.

(1185) Zie M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aandelen'', DAOR 1997, nr. 44, p. 41,

nr. 50.

(1186) Luik 1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, 97, noot I. Corbisier.
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van verrichte investeringen. De tweede schijf diende voor beide overdrach-

ten slechts te worden betaald indien de geeÈxploiteerde olieput een bepaald

rendement zou halen. Helaas bleek de put (opge)droog(d) te zijn, terwijl uit

een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor bleek dat het netto-actief van

de eerste N.V. lager was dan gedacht. Daarop vorderen de kopers de ontbin-

ding van de eerste overdracht op grond van de gemeenrechtelijke regels

inzake verborgen gebreken, terwijl zij voor de tweede overdracht de nietig-

verklaring wegens substantieÈle dwaling nastreven (zie bespreking hierna,

nr. 374), en ondergeschikt eveneens de ontbinding wegens verborgen ge-

breken.

Het Hof van Beroep stelt vooreerst dat een overdracht van aandelen wordt

beheerst door de regels inzake overdracht van schuldvorderingen, die in het

B.W. wordt behandeld als een bijzonder geval van verkoop. Bijgevolg

moeten Ð mutatis mutandis Ð dezelfde regels worden toegepast inzake

vrijwaring voor verborgen gebreken (art. 1693-1694 B.W.)(1187). Volgens

een andere opvatting moet een overdracht van aandelen aan toonder worden

beschouwd als de verkoop van een zaak, en geldt daarvoor bijgevolg de op

het eerste gezicht ruimere waarborg van art. 1641 B.W. De praktische

gevolgen van het onderscheid zijn evenwel gering. Ook wanneer art. 1693

B.W. toepasselijk wordt geacht, grijpt de rechtspraak vaak toch nog aan-

vullend terug naar art. 1641 B.W.(1188). Dit was ook het geval in het hier

besproken arrest.

Vervolgens brengt het Hof in herinnering dat de wettelijke vrijwaring voor

verborgen gebreken van de artt. 1641 e.v. B.W. slechts betrekking heeft op

gebreken die de aandelen zelf ongeschikt maken voor hun normaal gebruik,

zoals de uitoefening van het stemrecht, het recht op dividend en op een deel

in het liquidatiesaldo, en niet op gebreken die betrekking hebben op activa

van de onderliggende onderneming(1189). De gehanteerde formulering

(,,ongeschikt voor hun normaal gebruik'') verwijst naar de functionele visie

op het verborgen gebrek (in tegenstelling tot de klassieke visie) die niet

langer een intrinsiek gebrek van de verkochte zaak vereist. Mogelijke toepas-

singsgevallen zijn volgens het Hof b.v. valse aandelen, aandelen die voor de

verkoop geheel of gedeeltelijk werden afgelost, gedeeltelijk volstorte aan-

delen die als volstort worden verkocht, aandelen waarvan de rechten zijn

geschorst en aandelen in een vennootschap die nietig is of een niet-realiseer-

(1187) Luik 1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, (97) 103.

(1188) I. Corbisier, ,,Quand J.R. manqua de discernement dans la seÂlection de puits de peÂtrole

au Texas ...: des vicissitudes affectant le cas eÂcheÂant une cession d'actions ou de l'omnipreÂ-

sence discreÁte de la cause dans une vision contractualiste de l'entreprise'', noot onder Luik

1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, 135-137; M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aan-

delen'', DAOR 1997, nr. 44, p. 25, nr. 16.

(1189) Luik 1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, (97) 104.
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baar doel heeft, maar dit laatste slechts indien dit vaststaat op het tijdstip van

de verkoop en verborgen wordt gehouden voor de koper(1190).

Het Hof besluit dan ook dat de wettelijke vrijwaringsplicht voor verborgen

gebreken slechts uitzonderlijk speelt bij overdracht van aandelen. De over-

nemer die zich wil wapenen tegen andere risico's zoals het opduiken van een

verborgen passief of van minwaarden op het actief, dient dit dan ook te doen

door een bijzondere garantieclausule in de overnameovereenkomst. De vor-

dering wegens verborgen gebreken wordt dan ook verworpen.

Wat betreft de aanpassing van de eerste schijf van de eerste overdracht in

functie van de evaluatie van het netto-actief, oordeelt het Hof dat de

betrokken balans als een addendum bij de overeenkomst diende te worden

beschouwd, en derhalve tegensprekelijk moest worden vastgesteld, zodat de

resultaten van de eenzijdige audit op initiatief van de kopers niet kunnen

worden weerhouden.

372. GARANTIES. VRIJWARING WEGENS UITWINNING Ð Overeenkomstig art.

1626 B.W. moet de verkoper de koper vrijwaren voor de gehele of gedeelte-

lijke uitwinning van de verkochte zaak, of voor de lasten die iemand beweert

op de zaak te hebben en die bij de koop niet zijn opgegeven. Opnieuw speelt

deze vrijwaringsplicht slechts wanneer de aandelen zelf worden uitgewon-

nen, b.v. in gevallen waar achteraf de eigendomstitel van de verkoper wordt

betwist of wanneer de aandelen niet vrij en onbelast werden verkocht(1191).

Het Hof van Beroep van Gent stelde dan ook ten onrechte in een geval waar

de overdrager van aandelen in strijd met een niet-concurrentiebeding de

betrokken vennootschap had beconcurreerd: ,,overeenkomstig art. 1628 B.W.

is de overlater gehouden tot vrijwaring van de overnemers tegen uitwinning

door zijn eigen daad, zowel met betrekking tot de universaliteit van de

overgenomen zaak als tot de individuele bestanddelen ervan''. Er wordt

verder geoordeeld dat het gedrag van de overlater geen grond tot ontbinding

is, omdat de niet-geoorloofde concurrentie slechts impact heeft gehad op een

aantal factoren die de waarde van de aandelen bepalen, zodat er sprake is van

partieÈle uitwinning die slechts aanleiding kan geven tot schadevergoe-

ding(1192). Met deze overwegingen verliest het Hof in elk geval het onder-

scheid uit het oog tussen de uitwinning van de aandelen zelf en de uitwinning

van de onderliggende onderneming, die niet onder de gemeenrechtelijke

vrijwaringsplicht valt(1193). In casu hoefde niet eens te worden terugge-

(1190) Zie voor commentaar: I. Corbisier, ,,Quand J.R. manqua de discernement dans la

seÂlection de puits de peÂtrole au Texas ...: des vicissitudes affectant le cas eÂcheÂant une cession

d'actions ou de l'omnipreÂsence discreÁte de la cause dans une vision contractualiste de

l'entreprise'', noot onder Luik 1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, 149-152.

(1191) Zie M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aandelen'', DAOR 1997, nr. 44, p. 26,

nr. 21.

(1192) Gent 23 juni 1995, T.R.V. 1996, 642, noot. Zie over het niet-concurrentiebeding: N.

Ulburghs, ,,Het niet-concurrentiebeding in overname-overeenkomsten'', V&F 1998, 99-108.

(1193) Zie in die zin ook M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aandelen'', DAOR 1997,

nr. 44, p. 32, nr. 32.
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grepen naar de gemeenrechtelijke verplichting tot vrijwaring voor uitwin-

ning door eigen daad, aangezien het gedrag van de overnemer een schending

uitmaakte van een uitdrukkelijke contractuele verplichting, zodat reeds uit

dien hoofde schadevergoeding kon worden toegekend.

373. GARANTIES. BEDINGENTENBEHOEVEVANDEVENNOOTSCHAPÐHet komt

vaak voor dat de door de overnemer bedongen garanties aldus geformuleerd

zijn, dat zij de vennootschap tot voordeel strekken, ook al is deze geen partij

bij de overeenkomst tot overdracht van haar aandelen, zo b.v. ingeval van

een niet-concurrentiebeding. Indien het een zuiver beding ten behoeve van

een derde betreft, kan naast de overnemer ook de vennootschap als derde-

begunstigde zelf de betrokken garantie inroepen wanneer daartoe aanleiding

bestaat(1194). Dit kan onaangename procedurele en andere gevolgen met

zich meebrengen. Zo zal de vennootschap die geen partij is bij de over-

nameovereenkomst, doorgaans ook geen partij zijn bij de arbitrageclausule

die daarin voorkomt, en derhalve als derde niet vrijwillig of gedwongen

kunnen tussenkomen in een arbitraal geding tussen overdrager en overnemer.

Hieraan kan worden verholpen door de vennootschap partij te maken bij de

overnameovereenkomst, of minstens het beding ten behoeve van de vennoot-

schap uit te breiden tot de arbitrageclausule(1195). Een alternatief bestaat

erin te stipuleren dat enkel de overnemer de garanties kan inroepen. Noch-

tans houdt deze formule het nadeel in dat de schade van de overnemer

ingeval de garantie niet bewaarheid wordt, die normaliter zal bestaan in

het gedeelte van de prijs dat ,,te veel'' werd betaald, moeilijk aantoonbaar is,

omdat er niet altijd een rechtstreeks verband bestaat tussen de door de

vennootschap geleden schade en de prijs van de aandelen. Daarom kan de

schade van de overnemer contractueel best gelijk worden gesteld met de

schade die de vennootschap zelf zou kunnen aanvoeren, mocht zij recht-

streeks begunstigde van de garanties zijn geweest(1196).

In de hiervoor vermelde zaak betreffende de niet-naleving van het concur-

rentiebeding waartoe de verkoper zich had verbonden (hierboven, nr. 372),

diende het Hof van Beroep van Gent zich eerst te buigen over de vraag of de

kopers uÈberhaupt de schending van het concurrentiebeding konden inroepen.

De overdrager betoogde dat alleen de vennootschap als derde-begunstigde

zou kunnen ageren. Het Hof stelt terzake zonder meer dat het gegeven dat de

vennootschap, rechtspersoon, schade lijdt door de niet-naleving van het niet-

concurrentiebeding, niet belet dat de overnemers ten gevolge van de daaruit

voortvloeiende waardevermindering van hun aandelen een eigen en van de

(1194) Cass. 4 januari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 556; R.W. 1988-89, 90; R. Kruithof, H.

Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman, ,,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbinte-

nissen'', T.P.R. 1994, p. 547-548, nr. 247.

(1195) B. Demeulenaere, ,,Arbitrale bevoegdheids- en rechtsmachtaspecten in het kader van

koop-verkoop-overeenkomsten van aandelen'', T.P.R. 1995, p. 451-453, nr. 21-23.

(1196) K. Geens, ,,Overname van een onderneming'', in Juridische actualiteit omtrent de

K.M.O., Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, p. 12-13, nr. 6.
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vennootschap onderscheiden schade lijden(1197). Deze uitspraak kan niet

worden goedgekeurd. Indien het betrokken niet-concurrentiebeding moet

worden gekwalificeerd als een zuiver derdenbeding ten behoeve van de

vennootschap Ð wat wellicht het geval is Ð kan de overnemer als stipulant

wel ten behoeve van de vennootschap/derde-begunstigde nakoming vorderen

van het derdenbeding(1198), maar kan enkel deze laatste aanspraak maken

op schadevergoeding, tenzij wanneer contractueel ook een schadevergoeding

voor de overnemer werd bedongen. De waardevermindering van de aandelen

maakt voor de overnemer slechts afgeleide schade uit (zgn. reflexschade; zie

hierover hoger, nr. 267). In casu was de schade van de vennootschap

trouwens reeds vergoed in een andere procedure.

374. WILSGEBREKEN. DWALING EN BEDROG Ð In het hiervoor besproken

arrest van het Hof van Beroep van Luik (zie nr. 371), vorderden de kopers

ook de nietigverklaring van eÂeÂn van de overdrachten wegens substantieÈle

dwaling. Overeenkomstig art. 1110 B.W. is dwaling inderdaad een mogelijke

oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid

betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

Het Hof beslist dat de overnemers principieel de mogelijkheid hebben om

zich te beroepen op dwaling die betrekking heeft op de zelfstandigheid van

de zaak, indien zij kunnen bewijzen dat voor alle partijen bij de overeen-

komst de samenstelling van activa en passiva van de vennootschap of het

rendement van de aandelen doorslaggevende beweegredenen vormden om te

contracteren. Een vergissing over de waarde van aandelen houdt evenwel

geen substantieÈle dwaling in, aangezien deze niet de zelfstandigheid van de

zaak betreft, zeker niet nu de waardebepaling altijd een zeker risico inhoudt

dat door de partijen wordt aanvaard(1199). Dit blijkt in casu uit het feit dat de

tweede schijf niet moest worden betaald indien de olieput droog zou blijken

te zijn. Het Hof wijst er bovendien op dat garantieclausules die de gemeen-

rechtelijke verplichtingen van de verkopers van aandelen verzwaren, restric-

tief geõÈnterpreteerd moeten worden(1200).

(1197) Gent 23 juni 1995, T.R.V. 1996, 642, noot.

(1198) W. Van Gerven, Cursus verbintenissenrecht, 1991, Leuven, Acco, I, 161; C. Larrou-

met, Les opeÂrations juridiques aÁ trois personnes en droit priveÂ, Doctoraatsthesis UniversiteÂ de

Bordeaux ± FaculteÂ de droit et des sciences eÂconomiques, 1968, p. 396, nr. 175.

(1199) Luik 1 april 1992, Rev.prat.soc. 1993, 106. Zie ook de noot van I. Corbisier onder dit

arrest, ,,Quand J.R. manqua de discernement dans la seÂlection de puits de peÂtrole au Texas ...:

des vicissitudes affectant le cas eÂcheÂant une cession d'actions ou de l'omnipreÂsence discreÁte de

la cause dans une vision contractualiste de l'entreprise'', Rev.prat.soc. 1993, 153-156; W.

Dejonghe, ,,De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door

acquisitie van aandelen'', V&F 1997, p. 89, nr. 16-18; M. Wauters, ,,Garanties bij overdracht

van aandelen'', DAOR 1997, nr. 44, p. 42, nr. 53.

(1200) R. Kruithof, H. Bocken, F. De Ly en B. De Temmerman, ,,Overzicht van rechtspraak

(1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R. 1994, p. 454-455, nr. 181.
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375. Meestal roept de overnemer zowel dwaling als bedrog in. Dit was het

geval in een geschil dat werd beslecht door het Hof van Beroep van

Antwerpen(1201). De overnemer van de aandelen in twee B.V.B.A.'s roept

de nietigheid van de overeenkomsten tot overdracht van de aandelen in

wegens bedrog resp. dwaling. De betrokken horecazaken zouden onder meer

in een krantenadvertentie ten onrechte als ,,zeer winstgevend'' zijn omschre-

ven, hoewel dit achteraf geen steun bleek te vinden in de boekhoudkundige

gegevens. Bovendien hadden de overlaters een aantal uitvluchten gehanteerd

om de balansen niet te hoeven voorleggen. Het Hof van Beroep oordeelt dat

geen bedrog wordt bewezen, voornamelijk omwille van de laattijdige reactie

van de overnemer, die na enkele maanden exploitatie nog een nieuwe zaak

overnam van dezelfde overlaters, en nog een deel van de koopprijs betaalde,

en overigens onvoldoende aantoonde wat nu in werkelijkheid de exploita-

tieresultaten waren. Betreffende de ingeroepen dwaling gaat het Hof akkoord

met de overnemer dat deze de zelfstandigheid van de zaak betrof, aangezien

de voorgespiegelde hoge rendabiliteit de doorslaggevende beweegreden

vormde voor de overnames. Het acht evenwel niet bewezen dat deze hoge

rendabiliteit in werkelijkheid niet haalbaar was, terwijl de beweerde dwaling

hoe dan ook niet verschoonbaar was, nu een voorzichtige overnemer toch

minstens de boekhouding zou hebben geverifieerd.

376. Ook in een ander arrest van hetzelfde Hof van Beroep van Antwerpen,

nadien bevestigd door het Hof van Cassatie, was de toepassing van een aantal

wilsgebreken aan de orde(1202). Het arrest is weliswaar te feitelijk om veel

licht te laten schijnen over de principes, maar desalniettemin lezenswaardig.

In het kader van een overeenkomst tot overdracht van aandelen in een

P.V.B.A., die wordt gesloten op 5 december 1981, wordt de overnameprijs

vastgesteld op 11 miljoen BEF, ,,te vermeerderen met het bedrag der

vorderingen en te verminderen met het bedrag der schulden van de

P.V.B.A. op 31 december 1981''. De rekening-courant van eÂeÂn der overlaters

evolueert tussen 31 december 1980 en 31 december 1981 van een creditsaldo

van 729.841 BEF naar een debetsaldo van 9.987.015 BEF, waarbij een

bedrag van 6.224.989 BEF wordt opgenomen in de weken die volgen op

de ondertekening van de overnameovereenkomst. Merkwaardig genoeg on-

dernemen de kopers in eerste instantie niets tegen de betrokken overlater,

terwijl uit de feiten nochtans blijkt dat zij op de hoogte waren van de toename

van het saldo van diens rekening-courant. Zij betalen zelfs nog een eerste en

een tweede schijf van de overnameprijs. Wanneer een afrekening wordt

opgesteld in uitvoering van de overnameovereenkomst, wordt het debetsaldo

van de rekening-courant weliswaar niet in rekening gebracht bij de vorde-

ringen. Uiteindelijk vorderen de kopers een paar jaar later alsnog terugbeta-

(1201) Antwerpen 23 juni 1997, A.J.T. 1997-98, 446, noot R. Pascariello.

(1202) Antwerpen 10 september 1990, T.R.V. 1992, 93, noot P. Van Hooghten, bevestigd door

Cass. 11 oktober 1991, T.R.V. 1992, 83, noot.
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ling van het bedrag waarmee de rekening-courant toenam, en beroepen zich

daarbij zowel op bedrog, dwaling en gekwalificeerde benadeling bij de

overdracht als op de afwezigheid van goede trouw bij de overlaters.

Nadat de kopers in eerste aanleg gelijk hadden gekregen, wijst het Hof van

Beroep van Antwerpen hun vordering af. Het Hof leidt uit het gebrek aan

reactie van de kopers, nadat zij kennis hadden gekregen van de aangeklaagde

toestand, af dat zij zich niet bedrogen voelden en evenmin gedwaald hadden.

Het cassatiemiddel waarin wordt betoogd dat het Hof de afwezigheid van

bedrog ten onrechte afleidt uit gedragingen van de kopers naÁ de overeen-

komst, terwijl het bestaan van een wilsgebrek moet worden beoordeeld ten

tijde van het sluiten van de overeenkomst, wordt verworpen. Het Hof van

Cassatie oordeelt namelijk dat het Hof van Beroep uit de latere gedragingen

wel degelijk heeft afgeleid dat de toestemming van de kopers vrij van

wilsgebreken was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

Het Hof van Beroep acht het overigens bewezen dat de overnemers ,,akkoord

ging[en] met een feitelijke overname van de rekening-courant'', waarmee

klaarblijkelijk wordt bedoeld dat zij het nog openstaande saldo (namens de

vennootschap?) hebben kwijtgescholden. Dit wordt afgeleid uit het feit dat

het debetsaldo van de rekening-courant niet in rekening werd gebracht als

,,vordering'' voor het bepalen van de uiteindelijke overnameprijs. EeÂn en

ander illustreert vooral hoe gebrekkig de acquisitieovereenkomst was opge-

steld. De gehanteerde formulering voor de berekening van de prijs zette de

poort open voor allerlei misbruiken(1203). Zo doet de opname van gelden

via de rekening-courant wel het bedrag van de ,,vorderingen'' stijgen, het-

geen in principe een verhoging van de overnameprijs voor gevolg moest

hebben, maar ze verhoogt geenszins het totaalbedrag van de activa van de

vennootschap, welintegendeel omdat liquide middelen worden vervangen

door een mogelijk moeilijk inbare vordering. Zulks is uiteraard onredelijk en

was allicht niet de bedoeling van de partijen toen zij hun overeenkomst

sloten. Aan het evenwicht dat het Hof meent te ontdekken tussen het niet-

verhogen van de overnameprijs en het kwijtschelden van de vordering in

rekening-courant t.a.v. de overlater, hebben de kopers dan ook geen bood-

schap: zij dienden uiteindelijk evenveel te betalen voor de aandelen van een

vennootschap waaruit inmiddels meer dan zes miljoen was verdwenen.

Logischer zou zijn geweest om uit te gaan van het voortbestaan van het

debetsaldo in rekening-courant. De op het eerste gezicht daarmee gepaard

gaande prijsverhoging op basis van de formule in de overeenkomst, had

kunnen worden vermeden met een beroep op de goede trouw bij de uitvoe-

ring van overeenkomsten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de kopers de

voor hen slechte afloop van deze zaak in de eerste plaats aan zichzelf te

wijten hadden.

(1203) Zie ook P. Van Hooghten, ,,Dwaling en bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van

aandelen'', noot onder Antwerpen 10 september 1990, T.R.V. 1992, p. 103, nr. 10.
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377. De wilsgebreken dwaling en bedrog werden ook aangevoerd in een

geval dat door het Hof van Beroep van Gent werd beslecht. De belangrijkste

vennoot van een B.V.B.A., tevens zaakvoerder, had 246 van zijn 248

gedeeltelijk volgestorte aandelen verkocht aan een derde. In de verkoop-

overeenkomst werd verkeerdelijk vermeld dat de aandelen volgestort waren.

Na het faillissement van de B.V.B.A. vordert de curator van de overnemer de

volstorting van zijn aandelen, waarop deze laatste tegenover de overdrager

de nietigheid vordert van de aandelenoverdracht wegens dwaling of bedrog.

Het Hof beslist evenwel dat er geen sprake kan zijn van dwaling of bedrog,

omdat de overnemer onmogelijk kan geloofd hebben dat de verkregen

aandelen werkelijk volgestort waren. De prijs van de aandelen werd met

name vastgesteld aan de hand van het eigen vermogen van de vennootschap,

door optelling van de posten ,,gestort kapitaal'' en ,,reserves'', onder aftrek

van de verliezen. Bovendien oordeelt het Hof dat, behoudens onaanvaard-

bare laksheid, mag worden aangenomen dat de overnemer voorafgaandelijk

de statuten had ingekeken. De vermelding in de overeenkomst dat de over-

dracht volgestorte aandelen betrof, is dan ook slechts een materieÈle vergis-

sing, zodat art. 1156 B.W. toepassing moet vinden: niet de letterlijke tekst

van de overeenkomst, maar de gemeenschappelijke bedoeling van partijen

moet prevaleren(1204).

378. BEDROG. INFORMATIEVERPLICHTING VOOR DE VERKOPER Ð In het vorige

overzicht werd ingegaan op de vraag in welke mate op de verkoper van

aandelen een informatieverplichting rust. In de regel is dit enkel zo wanneer

de wet, de overeenkomst of zijn beroep hem daartoe verplicht. Het achter-

houden van bepaalde gegevens zal daarom slechts uitzonderlijk als bedrog in

de zin van art. 1116 B.W. kunnen worden beschouwd, nl. wanneer de

verkoper iets verzwijgt dat hij gelet op de omstandigheden had moeten

meedelen(1205).

Ook het meedelen van verkeerde gegevens kan uiteraard bedrog uitmaken,

althans in de mate dat dit bewust gebeurt. Dit is niet noodzakelijk het geval,

b.v. omdat de verkoper vaak zelf de vermogenstoestand van de vennootschap

op het ogenblik van de koop slechts bij benadering kent, niet in het minst

omdat deze soms afhankelijk is van bepaalde appreciaties of boekhoud-

kundige opties. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt oordeelde

dan ook dat de verkoper van aandelen geen contractuele fout begaat door

verkeerde gegevens te verstrekken over de grootte van het eigen vermogen,

omdat de overeenkomst precies in de mogelijkheid voorzag om de prijs aan

te passen indien die gegevens niet correct zouden blijken(1206).

(1204) Gent 11 maart 1998, T.R.V. 1998, 163, noot F. Hellemans.

(1205) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1112, nr. 215. Zie ook W. Dejonghe, ,,De rechtspositie van

de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie van aandelen'', V&F

1997, p. 89-91, nr. 19-29.

(1206) Rb. Hasselt 7 september 1998, V&F 1998, 286.
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379. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST. LICHTEN VAN AANKOOPOPTIE Ð Een

overeenkomst tot overdracht van aandelen kan tot stand komen doordat eÂeÂn

van beide partijen aan de andere een aankoop- of verkoopoptie geeft, waarna

de andere partij deze binnen de afgesproken termijnen en voorwaarden

aanvaardt. Voorwaarde is uiteraard wel dat in de optie reeds alle voor de

overeenkomst essentieÈle elementen vervat liggen.

Dit was niet het geval in een geschil waarover de Rechtbank van Koophandel

van Brussel in kort geding uitspraak moest doen(1207). Aangezien de

samenwerking tussen de hoofdaandeelhouders van een N.V. problematisch

verliep, gaf eÂeÂn van hen aan de andere een optie om zijn aandelen voÂoÂr een

bepaalde datum en tegen een bepaalde prijs over te nemen. Deze antwoordde

binnen de gestelde termijn dat hij de optie met zekerheid zou kunnen lichten,

en kondigde aan dat hij een ontwerpbundel zou bezorgen met overnamecon-

tracten. Het ontwerp van overnameovereenkomst bevatte evenwel een niet-

concurrentiebeding dat voor de kandidaat-overlater onaanvaardbaar was. De

rechter oordeelt dan ook dat in deze omstandigheden prima facie geen

overeenkomst tot overdracht van aandelen tot stand is gekomen.

380. PRIJS VAN DE AANDELEN. BEPAALD OF BEPAALBAAR Ð Uiteraard moet

ook de prijs waartegen de aandelen zullen overgaan, bepaald of bepaalbaar

zijn, zoniet komt er geen geldige koop tot stand (art. 1591 B.W.). Aan deze

voorwaarde is volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg van Veurne niet

voldaan wanneer is gestipuleerd dat de aandelen worden verkocht ,,aan de

prijs van de dag'', terwijl partijen het er niet over eens zijn wat daarmee werd

bedoeld(1208). In een geval waar de prijs voor de aandelen kon worden

aangepast indien bepaalde gegevens niet correct zouden blijken te zijn,

oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt dat er evenmin

nog een bepaalde of bepaalbare prijs was, nu er inderdaad onjuistheden

aan het licht kwamen terwijl niet was vastgelegd hoe de prijs dan precies

diende te worden aangepast. Bovendien was er geen akkoord bereikt over de

te verstrekken waarborgen. Tenslotte was bepaald dat de koop slechts door-

ging indien de resultaten van een due diligence aanvaardbaar werden be-

vonden door de koper, hetgeen door de Rechtbank terecht als een zuiver

potestatieve voorwaarde werd aangemerkt, ook al wordt het onderzoek

gevoerd door een derde(1209).

381. PRIJS VAN DE AANDELEN VERSUS ,,REEÈLE WAARDE'' Ð In het hoger

besproken arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen, waarbij eÂeÂn van

de overlaters na de aandelenoverdracht nog belangrijke opnames deed in

rekening-courant (zie nr. 376)(1210), voerden de kopers in ondergeschikte

(1207) Kort. Ged. Kh. Brussel 30 juni 1995, T.R.V. 1996, 513, noot.

(1208) Rb. Veurne 18 december 1997, V&F 1998, 149.

(1209) Rb. Hasselt 7 september 1998, V&F 1998, 286.

(1210) Antwerpen 10 september 1990, T.R.V. 1992, 93, noot P. Van Hooghten.
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orde aan dat de bedongen overnameprijs uiteindelijk veel te hoog was in

verhouding tot de intrinsieke waarde van de aandelen. Het Hof antwoordt

terecht dat de prijs van aandelen niet noodzakelijk wordt bepaald door hun

werkelijke waarde, maar dat zij een overeen te komen waarde kunnen hebben

die wordt bepaald door andere en/of bijkomende factoren. In dit verband

wordt ook de aangevoerde ,,gekwalificeerde benadeling'' van de hand ge-

wezen. Voor zover het al mogelijk zou zijn om een juiste ,,intrinsieke

waarde'' van aandelen te bepalen, bepaalt geen enkele wettelijke regel een

verplichting om aandelen te verkopen aan de ,,juiste'' prijs. De kopers

konden vooral zichzelf verwijten dat zij bij het opstellen van de overeen-

komst niet de gebruikelijke voorzorgen hadden genomen om er zich middels

contractuele garanties van te verzekeren dat zij waar voor hun geld kregen.

382. PRIJSBEPALING DOOR EEN DERDE Ð Aan de voorwaarde dat de prijs

bepaald of bepaalbaar moet zijn, is voldaan wanneer partijen de prijsbepaling

overlaten aan een derde (art. 1592 B.W.). Deze methode wordt vaak aange-

wend in het kader van een prijsrevisieclausule, wanneer de verkoop snel

gesloten moet worden. Dergelijke clausule laat toe de prijs aan te passen in

functie van de resultaten van een audit die na de verkoop wordt gehouden. De

prijsherziening kan het gevolg zijn van in de overeenkomst vastgelegde

parameters of van een bindende beslissing van een derde, die minstens op

grond van de initieÈle overeenkomst bepaalbaar moet zijn(1211).

Dit laatste was het geval in een geschil dat werd voorgelegd aan het Hof van

Beroep van Brussel(1212). Een lasthebber was door zijn broer en zus

gemandateerd om een pakket aandelen te verkopen. De verkoopprijs werd

vastgesteld op 1 frank, met het beding dat de kopers een bedrag gelijk aan het

netto-actief moesten bijbetalen indien dit groter zou blijken, terwijl ingeval

er een netto-passief zou worden vastgesteld, dit ten laste viel van de ver-

kopers. Dit laatste kan verwonderlijk lijken, aangezien de aandeelhouders in

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de regel niet aansprake-

lijk zijn voor het passief en de aandelen dus in normale omstandigheden

nooit minder dan nul frank waard kunnen zijn, maar de verkopers wilden

kennelijk een faillissement voorkomen terwille van de goede naam van de

familie, alsook een eventuele vordering op grond van bestuurdersaansprake-

lijkheid vermijden. De bevoegdheidsoverschrijding die door de overdragers

t.a.v. hun lasthebber werd ingeroepen, acht het Hof in elk geval gedekt

doordat zij niet hebben gereageerd op de briefwisseling m.b.t. de

verkoop. Ook het beding waarbij het vaststellen van het verschil tussen

actief en passief wordt toevertrouwd aan twee derden, wordt geldig geacht

op grond van art. 1592 B.W. en art. 1134 B.W. Het Hof oordeelt dat

dergelijke prijsbepaling door een derde geen deskundigenonderzoek is en

(1211) K. Geens, ,,Overname van een onderneming'', in Juridische actualiteit omtrent de

K.M.O., Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, p. 14-15.

(1212) Brussel 2 februari 1992, J.T. 1992, 106.

402



evenmin een arbitrage, zodat de desbetreffende bepalingen van het Gerech-

telijk Wetboek geen toepassing vinden.

383. PRIJSBEPALING AAN DE HAND VANDE NETTO-BALANSWAARDE. UITVOERING

TE GOEDER TROUW Ð Enigszins vergelijkbaar met de voorgaande situatie

waren de feiten waarover het Hof van Beroep van Gent uitspraak moest

doen(1213). Tussen partijen werd een optieovereenkomst afgesloten betref-

fende een pakket aandelen in een N.V., waarbij de prijs werd gelijkgesteld

aan de hand van de netto-balanswaarde van het laatst afgesloten boekjaar,

zoals die zou blijken uit de laatst neergelegde jaarrekening op het ogenblik

van de uitoefening van de optie. Wanneer meer dan tien jaar later de optie

wordt gelicht, achten de verkopers de prijs van de aandelen zoals die uit de

balans blijkt te laag en vragen zij de aanstelling van een deskundige om de

jaarrekeningen te onderzoeken en aldus de definitieve verkoopprijs te be-

palen. De door de eerste rechter aangestelde bedrijfsrevisor komt na het

aanbrengen van enkele correcties uiteindelijk tot een hogere netto-balans-

waarde. Het argument van de kopers dat partijen krachtens art. 1134 B.W.

gebonden zijn door de overeengekomen prijsbepaling, zodat geen enkele

herziening meer mogelijk is, wordt door het Hof van Beroep van Gent

verworpen op grond van de overweging dat overeenkomsten te goeder trouw

moeten worden uitgevoerd. Wanneer een overnameprijs wordt bepaald aan

de hand van de ,,netto-balanswaarde'', dan is vereist dat deze een getrouw

beeld weergeeft van het vermogen van de vennootschap.

Zoals alle overeenkomsten moeten clausules inzake prijsbepaling inderdaad

te goeder trouw worden uitgevoerd (art. 1134, laatste lid B.W.)(1214). Dit is

in het bijzonder het geval wanneer de prijs wordt berekend aan de hand van

elementen die vatbaar zijn voor manipulatie. Een loutere verwijzing naar de

balanswaarde houdt risico's in, omdat het opstellen van een jaarrekening

geen exacte wetenschap is en afhangt van zekere keuzes, b.v. betreffende

waardering van activa en passiva. Zoals terecht wordt opgemerkt in de noot

onder het arrest, is het evenwel zeer de vraag of de overeenkomst in casuwel

ruimte liet voor prijsherziening, nu duidelijk overeengekomen was hoe de

netto-balanswaarde zou worden bepaald, met name op grond van de laatst

neergelegde jaarrekening, terwijl de optiegevers blijkbaar geen gebruik

hadden gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen te maken n.a.v. de

goedkeuring van deze jaarrekening(1215).

384. CONTRACTUEEL RECHT VAN HOGER BOD Ð Het Hof van Beroep van

Brussel kreeg een geschil voorgelegd betreffende een ander mechanisme

van prijsherziening, ontleend aan de praktijk m.b.t. termijncontracten, met

(1213) Gent 3 juni 1993, T.Not. 1994, 421, kritische noot F. Bouckaert.

(1214) Overzicht, T.P.R. 1978, p. 890-891, nr. 283; T.P.R. 1986, p. 1425-1426, nr. 447.

(1215) F. Bouckaert, noot onder Gent 3 juni 1993, T.Not. 1994, 428.
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name het contractueel recht van hoger bod (,,clause d'offre concurren-

te'')(1216). In casu had eÂeÂn van de twee belangrijkste aandeelhouders die

wegens een conflict met de andere grootaandeelhouder zijn aandelen aan

deze laatste verkocht, zich het recht bedongen om binnen een bepaalde

termijn een hoger bod van een derde aan te brengen, in welk geval de

oorspronkelijke koper-grootaandeelhouder binnen een korte termijn moest

beslissen om hetzij een prijstoeslag te betalen, hetzij af te zien van de koop

waarna de uitgetreden aandeelhouder zijn aandelen vrij kon verkopen aan

deze derde. Voorwaarde voor eÂeÂn en ander was wel dat de uittredende

aandeelhouder rechtstreeks noch onrechtstreeks enig belang had in de bie-

dende derde.

Uiteindelijk kreeg het Hof wegens de specifieke omstandigheden van de

zaak niet echt de gelegenheid om zich uit te spreken over de werking van de

betrokken clausule. Binnen de afgesproken termijn kwam de uittredende

aandeelhouder wel met een derde bieder voor de pinnen, maar die bleek een

stroman te zijn voor een andere vennootschap waarvan aanvankelijk de

identiteit verborgen werd gehouden voor de zittende aandeelhouders, en

die later een concurrerende onderneming bleek te zijn. Het Hof oordeelde

dat de aandeelhouder in die omstandigheden niet met kennis van zaken had

kunnen beslissen welk van de twee mogelijke opties hij diende te kiezen, met

name een prijstoeslag betalen of afzien van de oorspronkelijke koop, aan-

gezien het risico bestond dat de werkelijke bieder gelieerd was met de

oorspronkelijke aandeelhouder wiens vertrek met de ganse operatie was

beoogd. Het bod van de derde werd dan ook afgewezen als ongeldig, en

dit ongeacht of de eerst uitgetreden aandeelhouder in werkelijkheid al dan

niet een belang had in de bieder.

In de noot onder het arrest onderwerpt MAQUET de clausule aan een kritische

analyse en wijst ze op de gevaren en moeilijkheden die er aan verbonden

zijn(1217). Zo moet het bod van de derde vergelijkbaar zijn met het oor-

spronkelijke, o.m. wat betreft de kwaliteit van de bieder, bestaat het risico op

een ,,offre de complaisance'' dat enkel de prijs beoogt op te drijven en kan

het bod desgevallend strijdig zijn met het venootschapsbelang, b.v. in het

geval van een bod door een concurrent (zoals in bovenstaand geschil). Dit

belet nochtans niet dat in bepaalde omstandigheden een dergelijke clausule,

mits goed geredigeerd, haar plaats kan hebben in de overnameovereenkomst.

385. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN OP NAAM.

INSCHRIJVING IN HET AANDELENREGISTER Ð De tegenwerpelijkheid van de

overdracht van aandelen op naam in de N.V. is minder duidelijk geregeld dan

het geval is in de B.V.B.A. In deze laatste vennootschapsvorm gelden de

overdrachten en overgangen van aandelen ten aanzien van de vennootschap

(1216) Brussel 8 december 1994, Rev.prat.soc. 1995, 223, noot S. Maquet.

(1217) S. Maquet, ,,De l'insertion d'une clause d'offre concurrente dans une cession de droits

sociaux'', noot onder Brussel 8 december 1994, Rev.prat.soc. 1995, 232-243.
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en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister

(art. 250 W.Venn.; art. 125, tweede lid Venn.W).

In de N.V. bepaalt art. 465, eerste lid W.Venn. (art. 43, eerste lid Venn.W.)

dat de eigendom van het aandeel op naam wordt ,,bewezen'' door de

inschrijving in het aandelenregister. Art. 504, eerste lid W.Venn. (art. 43,

derde lid Venn.W.) stelt verder dat de overdracht van aandelen op naam

,,geschiedt'' door een verklaring van overdracht die eveneens in dit register

wordt ingeschreven en wordt ondertekend door overdrager en overnemer. De

overdracht kan evenwel ook ,,geschieden'' volgens de bepalingen van

art. 1690 B.W. inzake de overdracht van schuldvorderingen. Hoewel de

wet dit niet uitdrukkelijk bepaalt, lijkt het vanzelfsprekend dat het bestuurs-

orgaan dat in toepassing van deze bepaling op de hoogte wordt gebracht van

de overdracht of deze erkent, vervolgens moet overgaan tot inschrijving

ervan in het aandelenregister(1218). Het staat de vennootschap tenslotte vrij

een overdracht te erkennen en in te schrijven waarvan zij het bewijs vindt in

brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en

overnemer blijkt. Hoewel een letterlijke lezing van deze bepalingen anders

zou kunnen doen vermoeden (,,geschiedt''), wordt algemeen aangenomen

dat de overdracht tussen partijen geldig tot stand komt door de loutere

wilsovereenstemming en dat de voorgeschreven formaliteiten slechts dienen

om de overdracht tegenwerpelijk te maken aan de vennootschap en aan

derden(1219), m.a.w. dat op dit punt dezelfde regel geldt als in de

B.V.B.A. Er blijft nochtans een verschil bestaan tussen beide vennootschaps-

vormen inzoverre art. 250 W.Venn. (art. 125, tweede lid Venn.W.) niet

verwijst naar art. 1690 B.W. Dit belet niet dat de Rechtbank van Koophandel

van Gent, in een geval waar de overlater van aandelen in een B.V.B.A.

weigerde de overdracht te ondertekenen in het aandelenregister, waarop de

overnemer de overdracht betekende aan de B.V.B.A., terecht besliste dat een

vennootschap die behoorlijk kennis heeft gekregen van een overdracht, de

tegenwerpelijkheid daarvan moet aanvaarden, ook al voorziet art. 125

Venn.W. niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van een betekening(1220).

386. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Veurne diende in het hoger reeds

aangehaalde vonnis (zie nr. 380), te herinneren aan voornoemd onderscheid

tussen de voorwaarden inzake geldigheid en tegenwerpelijkheid m.b.t. de

overdracht van aandelen in een B.V.B.A.(1221). Vooreerst wordt gepreci-

seerd dat enkel het feit van de overdracht moet worden ingeschreven, en niet

(1218) Zie ook Brussel 24 juni 1981, T.B.H. 1984, 113, noot; Rev.prat.soc. 1981, 215, noot.

Anders: J.P. Blumberg en J. Van Lancker, ,,De overdracht van aandelen op naam en het nieuwe

artikel 1690 B.W.'', T.R.V. 1995, 376.

(1219) Cass. 12 juli 1923, Pas. 1923, I, 424; Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1370, nr. 379; T.P.R.

1993, p. 1148, nr. 264.

(1220) Kh. Gent 5 januari 1989, T.R.V. 1992, 554. Vgl. Cass. 5 december 1958, Pas. 1959, I,

342.

(1221) Rb. Veurne 18 december 1997, V&F 1998, 149.
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de modaliteiten, zoals b.v. de prijs die wordt betaald voor de aandelen. De

rechter beklemtoont verder dat het bewijs van een overeenkomst tot verkoop

van aandelen niet door het vennootschapsrecht wordt geregeld, maar door de

klassieke gemeenrechtelijke regels m.b.t. het bewijs van verbintenis-

sen(1222). De inschrijving in het aandelenregister die in beginsel slechts

ziet op de tegenwerpelijkheid van de overdracht, kan wel een begin van

schriftelijk bewijs uitmaken. Aangezien de regel ,,bezit geldt als titel''

(art. 2279 B.W.) niet kan worden toegepast voor aandelen op naam, is het

anderzijds evident dat de beweerde eigenaar zich in dit verband niet kan

beroepen op het ,,bezit'' dat zou blijken uit het aandelenregister.

Een gelijkaardige uitspraak deed de Voorzitter van de Rechtbank van Koop-

handel van Gent, in het kader van een vordering tot gedwongen overname

(art. 642-643 W.Venn.; art. 190quater Venn.W. Ð zie hierover verder,

nr. 427 e.v.)(1223). De eiseres was blijkens een inschrijving in het aandelen-

register wel aandeelhouder in een B.V.B.A., maar kon geen enkel element

aanbrengen waaruit bleek dat zij deze aandelen werkelijk had verkregen. De

Voorzitter stelt terecht dat de inschrijving in het aandelenregister geen

eigendomstitel is, maar slechts een bewijsmiddel, en dan nog geen exclusief

middel, nu het bewijs van een geldige overdracht moet kunnen worden

geleverd. De vordering van betrokkene tot overname van haar aandelen

was dan ook niet ontvankelijk.

387. Aan de regel dat de overdracht tussen partijen volkomen is door de

wilsovereenstemming, ook zonder inschrijving in het aandelenregister, werd

ook herinnerd door het Hof van Beroep van Beroep van Brussel. De over-

dracht van een pakket aandelen in een B.V.B.A. kwam tot stand op 1 januari

1984, waarbij de prijs uiterlijk tegen 30 juni van dat jaar moest worden

betaald. Tegen het einde van deze termijn aangemaand tot betaling, beroept

de overnemer zich op de exceptio non adimpleti contractus, omdat de

overdracht nog niet is ingeschreven in het aandelenregister. Hij vindt echter

geen gehoor bij het Hof, dat onder aanhaling van voormelde regel de

exceptie van de hand wijst, en stelt dat de overdrager integendeel het recht

heeft om de inschrijving in het aandelenregister te weigeren zolang hij niet is

betaald(1224). Met deze laatste bedenking kan niet onverdeeld worden

ingestemd. De inschrijving in het aandelenregister is inderdaad geen geldig-

heidsvoorwaarde voor de overdracht, maar wanneer de overdrager niet

meewerkt aan het vervullen van de formaliteiten voor de tegenwerpelijkheid,

b.v. wanneer hij daartoe uitgenodigd weigert de overdracht in het register te

ondertekenen, komt hij tekort aan zijn leveringsplicht. Het tot stand brengen

van de tegenwerpelijkheidsvereisten kan immers worden vergeleken met de

(1222) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1147, nr. 263.

(1223) Voorz. Kh. Gent 23 januari 1997, T.G.R. 1997, 172.

(1224) Brussel 19 april 1994, T.B.H. 1994, 1025.
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verplichting tot afgifte ingeval van overdracht van aandelen aan toon-

der(1225). Uit het arrest kan niet met zekerheid worden opgemaakt of de

overdrager in casu onwillig was en of zijn gedrag aldus het inhouden van de

prijs rechtvaardigde.

388. De formaliteiten van art. 504, eerste lid W.Venn. (art. 43, derde lid

Venn.W.) moeten overigens met de nodige soepelheid worden toegepast. De

Rechtbank van Koophandel van Gent oordeelde dat een onvolledigheid bij

de inschrijving van een overdracht van aandelen van een N.V. in het aan-

delenregister, met name het ontbreken van de dagtekening en de handteke-

ning van de overnemer, niet belet dat er wel degelijk een aan de vennoot-

schap tegenwerpelijke overdracht is tot stand gekomen, temeer daar dit werd

bevestigd door andere omstandigheden, zoals het feit dat de betrokken

aandeelhouder werd uitgenodigd op de algemene vergadering en dividenden

kon innen(1226).

389. In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel wordt

ingegaan op de vraag t.a.v. welke ,,derden'' de inschrijving van een over-

dracht in het aandelenregister een tegenwerpelijkheidsvereiste is. Een

schuldeiser had beslag gelegd in handen van een naamloze vennootschap

op de door haar uitgegeven aandelen op naam die toebehoorden aan zijn

schuldenaar. De verkoop van de aandelen aan deze laatste was evenwel

voordien gerechtelijk ontbonden wegens niet-betaling van de prijs. De

schuldenaar was dus nog slechts schijnbaar eigenaar van de effecten, en de

schuldeiser diende diens vermogen te nemen in de toestand waarin het zich

bevond ten tijde van het beslag. Het feit dat de schuldenaar volgens het

aandelenregister nog eigenaar was van de effecten speelt volgens de Recht-

bank geen rol, aangezien schuldeisers geen toegang hebben tot het aandelen-

register (a contrario art. 463 W.Venn. resp. art. 42 Venn.W.). De beslagleg-

gende schuldeiser beroept zich dan ook tevergeefs op art. 504, eerste lid

W.Venn. (art. 43 Venn.W.), omdat deze bepaling volgens de Rechtbank

slechts het bewijs van eigendom van de aandelen regelt met het oog op de

deelname aan het vennootschapsleven en het uitoefenen door de betrokken

aandeelhouder van zijn rechten t.o.v. andere aandeelhouders. De derden die

worden bedoeld zouden dan ook enkel diegenen zijn die kunnen betrokken

zijn bij het vennootschapsleven, b.v. de andere aandeelhouders, en niet de

schuldeisers(1227). Deze beslissing kent dus slechts een beperkte draag-

wijdte toe aan het aandelenregister als publiciteitssysteem. Mogelijk was het

in casu nochtans meer aangewezen geweest om de tegenwerpelijkheids-

formaliteiten voor een overdracht van aandelen eenvoudig niet van toepas-

(1225) M.Wauters, ,,Garanties bij overdracht van aandelen'',DAOR 1997, nr. 44, p. 26, nr. 19.

(1226) Kh. Gent 18 oktober 1993, T.G.R. 1994, 13.

(1227) Rb. Brussel 15 juni 1995, T.R.V. 1996, 407; T.B.H. 1996, 187.
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sing te verklaren op een overgang van deze aandelen ingevolge een gerechte-

lijke ontbinding van een verkoopovereenkomst.

De stelling dat de zogenaamde ,,volkomen derden'' niet worden bedoeld in

art. 504, eerste lid W.Venn. (art. 43 Venn.W.), is immers niet evident. In elk

geval lijkt ze niet houdbaar in de B.V.B.A., aangezien volgens art. 233,

eerste lid W.Venn. (art. 125, derde lid Venn.W.) ook ,,elke belanghebbende

derde'' inzage heeft in het aandelenregister(1228). Ook in de N.V. is ze voor

discussie vatbaar, b.v. gelet op de buitenbezitstelling bij pand door inschrij-

ving in het aandelenregister, die enkel derden aanbelangt(1229). Zelfs al is

de juiste draagwijdte van het aandelenregister (in de N.V.) als publiciteits-

systeem t.a.v. derden niet helemaal duidelijk, dan moet in elk geval worden

aangenomen dat de raad van bestuur de plicht heeft om het aandelenregister

bij te werken overeenkomstig de hem bekende overdrachten. Derden die

misleid zouden worden door het aandelenregister, kunnen in het andere geval

aanspraak maken op schadevergoeding.

Inmiddels heeft de hier behandelde vraag wellicht veel aan belang verloren

ingevolge de wijziging van art. 1690 B.W., waardoor de overdracht in

beginsel aan derden tegenwerpelijk wordt door het sluiten van de overeen-

komst zelf (zie hierna, nr. 391). Dit doet nochtans niets af aan de verplichting

voor de raad van bestuur om het aandelenregister bij te werken en aan de

desgevallend daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid.

390. INSCHRIJVING IN HET AANDELENREGISTER. VERZAKING DOOR DE VENNOOT-

SCHAP Ð De regel dat een overdracht van aandelen slechts tegenwerpelijk is

aan de vennootschap en aan ,,derden'' na inschrijving in het aandelenregister,

is niet van openbare orde. De vennootschap kan er dus aan verzaken. Dit

werd tijdens de overzichtsperiode bevestigd door het Hof van Beroep van

Brussel, zetelend in kort geding. Nadat de aandelen van een overleden

vennoot in een B.V.B.A. waren overgegaan op zijn erfgenamen, weigerde

de enige andere vennoot, tevens zaakvoerder, hen toe te laten op een buiten-

gewone algemene vergadering, onder meer omdat deze overgang nog niet

het voorwerp had uitgemaakt van een inschrijving in het aandelenregister.

Het Hof beslist, onder verwijzing naar de door het Hof van Cassatie in het

Wagon-Lits-arrest gehanteerde openbare-ordebegrip(1230), dat de vereiste

van inschrijving in het aandelenregister uitsluitend tot doel heeft de belangen

van derden en van de vennootschap te beschermen, en geenszins de essen-

tieÈle belangen van de staat of van de gemeenschap betreft of de juridische

grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de samen-

(1228) Cass. 5 december 1958, Pas. 1959, I, 342.

(1229) D. Van Gerven en M. Wyckaert, ,,Kroniek Vennootschapsrecht (1996-1997)'', T.R.V.

1997, p. 362-363, nr. 34. Zie ook J.P. Blumberg en J. Van Lancker, ,,De totstandkoming en de

tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van aandelen op naam'', T.R.V. 1995, p. 451 e.v.,

nr. 13 e.v.

(1230) Cass. 10 maart 1994, zie bespreking onder nr. 520 e.v.
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leving berust. De vennootschap kon dus stilzwijgend of uitdrukkelijk aan dit

voorschrift verzaken, ook al werd dit in casu niet bewezen geacht(1231).

391. TEGENWERPELIJKHEID VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN OP NAAM.

WIJZIGING ART. 1690 B.W. Ð De hierboven uiteengezette tegenwerpelijk-

heidsregeling voor de overdracht van aandelen op naam in de N.V., onder-

ging tijdens de verslagperiode een belangrijke (indirecte) wijziging inge-

volge de versoepeling van de formaliteiten van art. 1690 B.W. door de Wet

van 6 juli 1994(1232). Waar vroeger de tegenwerpelijkheid van de over-

dracht t.a.v. de schuldenaar en t.a.v. derden slechts tot stand kwam door een

betekening of door een aanvaarding van de schuldenaar bij authentieke akte,

stelt art. 1690, eerste lid B.W. nu als algemene regel dat de overdracht van

een schuldvordering aan derden tegenwerpelijk is door het loutere feit van de

overdracht. Voor de tegenwerpelijkheid aan de gecedeerde schuldenaar moet

de overdracht hem (vormvrij) ter kennis zijn gebracht of door hem zijn

erkend (art. 1690, tweede lid B.W.). Tenslotte gelden nog bijzondere regels

voor het geval er verschillende overdrachten zouden plaatsvinden (art. 1690,

derde lid B.W.) en in geval van betaling te goeder trouw door de schuldenaar

aan de cedent (art. 1690, vierde lid B.W.).

De toepasselijkheid van art. 1690 B.W. op de overdracht van aandelen op

naam, heeft voor gevolg dat de overdracht aan derden tegenwerpelijk wordt

door het louter sluiten van de overeenkomst. De tegenwerpelijkheid aan de

vennootschap, die traditioneel wordt gelijkgesteld met de gecedeerde schul-

denaar voor de toepassing van art. 1690 B.W.(1233), wordt bereikt hetzij

door een kennisgeving van de overdracht, hetzij doordat zij de overdracht

erkent, of nog door de inschrijving van de overdracht in het aandelenregister.

Deze laatste formaliteit geeft de partijen dus slechts een bijkomende moge-

lijkheid (bovenop het gemeen recht van art. 1690 B.W.) om de tegenwerpe-

lijkheid t.a.v. de vennootschap tot stand te brengen, maar speelt in de regel

geen rol meer m.b.t. de tegenwerpelijkheid aan (andere) derden. Dit is slechts

anders indien de aandelen achtereenvolgens aan verschillende overnemers

worden overgedragen, in welk geval de voorrang uitgaat naar de eerste die

van de overdracht kennis heeft gegeven aan de vennootschap of van haar een

erkenning heeft bekomen, op voorwaarde dat die overnemer te goeder trouw

is (art. 1690, derde lid B.W.). Volgens DIRIX is het vereiste van de kennis-

geving (of de erkenning) van de overdracht ook bepalend voor het beslechten

(1231) Brussel 28 juni 1995, T.B.H. 1996, 168, noot; V&F 1997, 46; A.J.T. 1996-97, 360, noot

M. Dalle.

(1232) B.S. 15 juli 1994. Zie hierover J.P. Blumberg en J. Van Lancker, ,,De overdracht van

aandelen op naam en het nieuwe artikel 1690 B.W.'', T.R.V. 1995, 366 e.v.; S. Gilcart,

,,L'opposabiliteÂ de la cession des valeurs mobilieÁres en droit des socieÂteÂs'', in L'opposabiliteÂ

de la cession de creÂance aux tiers Ð commentaires de la Loi du 6 juillet 1994, Brugge, Die

Keure, 1995, 95 e.v.

(1233) S. Gilcart, ,,L'opposabiliteÂ de la cession des valeurs mobilieÁres en droit des socieÂteÂs'',

in L'opposabiliteÂ de la cession de creÂance aux tiers Ð commentaires de la Loi du 6 juillet 1994,

Brugge, Die Keure, 1995, p. 127, nr. 43.
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van het conflict tussen de overdrager en alle andere derden die concurrerende

aanspraken kunnen doen gelden, zo b.v. de beslagleggende schuldeiser. In

die opvatting zijn er dus heel wat minder ,,derden'' waarvoor de automa-

tische tegenwerpelijkheid geldt(1234).

EeÂn en ander leidt ertoe dat de betrouwbaarheid van het aandelenregister in

de N.V. verder wordt uitgehold. Voorzichtige overnemers doen er dan ook

goed aan om aan de raad van bestuur van de vennootschap een verklaring te

vragen dat de vennootschap geen kennisgeving heeft ontvangen van een

overdracht en evenmin dergelijke overdracht heeft erkend(1235). Dit belet

nochtans niet dat de raad van bestuur die zou nalaten het aandelenregister aan

te passen aan de hem bekende overdrachten, zijn aansprakelijkheid in het

gedrang brengt (zie hierboven, nr. 389, in fine). De lege ferenda kunnen wij

ons aansluiten bij het pleidooi om het aandelenregister als publiciteitssys-

teem voor de eigendom van aandelen op naam t.a.v. derden, in ere te her-

stellen(1236).

392. FORMALITEITEN VOOR DE OVERDRACHT. AANDELEN AAN TOONDER Ð De

overdracht van het aandeel aan toonder geschiedt door de enkele overgave

van het effect (art. 504, laatste lid W.Venn.; art. 45 Venn.W.). Overdrachten

van aandelen aan toonder moeten dan ook niet worden ingeschreven in het

aandelenregister, aangezien daardoor de veelal gewenste anonimiteit van het

aandeelhouderschap verloren zou gaan. Het is dan ook evident dat een

aandeelhouder een beweerde overdracht van aandelen aan toonder niet kan

betwisten op grond van het feit dat deze door hem niet werd ondertekend in

het aandelenregister. Toch werd dit argument aangehaald in een geschil dat

door het het Hof van Beroep van Brussel diende te worden beslecht(1237).

De betrokken aandeelhouder had een vordering tot revindicatie ingesteld

tegen een vennootschap betreffende vijf door haar uitgegeven aandelen, die

zij voor hem in een safe bewaarde in de periode dat hij bestuurder was van de

vennootschap. Het Hof leidt evenwel uit een aantal met elkaar overeenstem-

mende vermoedens af dat de aandelen wel degelijk werden teruggegeven.

Dit volgt onder meer uit het jarenlange (meer dan 17 jaar) stilzitten van de

aandeelhouder, uit de verklaring van de actuele bezitter van de aandelen dat

hij deze tussen 1970 en 1972 had aangekocht van een derde, die zich op zijn

beurt meende te herinneren in 1971 de betrokken aandelen te hebben aan-

gekocht van de revindicerende aandeelhouder, terwijl deze laatste vanaf dat

ogenblik ophield met deel te nemen aan de algemene vergadering en ook

geen dividenden meer kwam innen. Tenslotte voerde de betrokkene nog aan

dat hij de beweerde overdracht niet had ondertekend in het aandelenregister.

(1234) E. Dirix, ,,De vormvrije cessie'', R.W. 1994-95, p. 141 e.v., nr. 15 e.v.

(1235) J.P. Blumberg en J. Van Lancker, ,,De overdracht van aandelen op naam en het nieuwe

artikel 1690 B.W.'', T.R.V. 1995, 376.

(1236) Ibid.

(1237) Brussel 7 oktober 1992, T.B.H. 1994, 162, noot.
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Zoals gezegd is dit echter geen vereiste bij overdracht van aandelen aan

toonder, zodat ook dit argument wordt verworpen. Overigens zou de oplos-

sing nauwelijks anders zijn geweest wanneer de aandelen op naam waren

geweest. De inschrijving van de overdracht in het aandelenregister betreft

zoals gezegd immers slechts de tegenwerpelijkheid aan de vennootschap en

aan derden, terwijl de overdracht inter partes met alle middelen kan worden

bewezen.

393. OVERDRACHT VAN NOG NIET-GEDRUKTE AANDELEN AAN TOONDER. HAND-

GIFT Ð Volgestorte aandelen aan toonder bestaan als waardepapieren pas

van zodra de aandeelbewijzen gedrukt en uitgereikt zijn. Tot zolang zijn de

rechten van de aandeelhouders onlichamelijk van aard(1238).

Het Hof van Beroep van Gent besliste dan ook dat dergelijke nog niet

gedrukte toonderaandelen niet vatbaar zijn voor een gift van hand tot hand,

aangezien een handgift van onlichamelijke roerende goederen slechts moge-

lijk is voor zover het recht is geõÈncorporeerd in de titel(1239). De oprichter

van een patrimonium-N.V. had kort na de oprichting vijf door hem onder-

tekende verklaringen laten registreren, waarin hij beweerde een aantal aan-

delen van hand tot hand te hebben geschonken aan vijf familieleden, terwijl

de aandelen op dat ogenblik nog niet gedrukt waren. Achteraf zouden de

betrokken aandelen weliswaar door een derde aan de begunstigden zijn

overhandigd. Het Hof volgt evenwel de stelling van de rechtsopvolgers

van de inmiddels overleden ,,schenker'' en stelt dat een geldige handgift

niet wordt bewezen. De geregistreerde verklaringen kunnen immers niet

dienen als bewijs van de beweerde handgift, maar hoogstens van de bedoe-

ling daartoe. Ook het feit dat de gedrukte aandelen achteraf alsnog door een

derde werden overhandigd, wordt niet als een voldoende bewijs beschouwd,

aangezien voor een schenking een uitdrukkelijk mandaat vereist is, terwijl

daarvan geen bewijs kan worden voorgelegd.

394. AANDEEL DAT TOEBEHOORT AAN VERSCHILLENDE EIGENAARS Ð Indien

een aandeel toebehoort aan verschillende eigenaars, kan de vennootschap de

uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat eÂeÂn enkele

persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de

vennootschap (art. 461 W.Venn. resp. art. 43, laatste lid Venn.W. voor de

N.V.; art. 236W.Venn. resp. art. 124, laatste lid Venn.W. voor de B.V.B.A.).

Het Hof van Beroep van Brussel brengt de ratio legis van deze bepaling in

herinnering, met name ,,verhinderen dat de vennootschap zou geconfron-

teerd worden met meningsverschillen omtrent de uitoefening van de rechten

verbonden aan de onverdeelde aandelen hetgeen tot verlamming van haar

werking zou kunnen leiden''. Dit doel is bereikt wanneer de verschillende

(1238) Overzicht, T.P.R. 1986, p. 1374 e.v., nr. 384.

(1239) Gent 4 oktober 1995, T.R.V. 1996, 122, noot J. Byttebier; R.W. 1995, 1029.
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eigenaars van de aandelen volmacht geven aan eÂeÂn van hen om met deze

aandelen te stemmen. De schorsing van het stemrecht verbonden aan deze

aandelen is in die omstandigheden onrechtmatig(1240).

395. SEKWESTEROPAANDELENÐMet de regelmaat van de klok wordt aan de

rechter in kort geding de aanstelling van een sekwester gevraagd over

aandelen waarover een geschil bestaat, soms ook over het aandelenregister

(zie ook nr. 399). Deze sekwester is een gerechtelijk bewaarnemer die de

gesekwestreerde goederen in bezit houdt tot het geschil is beslecht, om te

vermijden dat men ze zou laten verdwijnen of dat er misbruik van zou

worden gemaakt. In het algemeen moeten twee voorwaarden zijn vervuld

opdat een sekwester zou kunnen worden aangesteld. Zoals gezegd moet een

geschil, of minstens een belangentegenstelling bestaan betreffende de goe-

deren waarvan sekwestratie wordt gevorderd. Bovendien moet de eiser

aantonen dat hij (ogenschijnlijke) rechten heeft op deze goederen(1241).

396. BETWISTINGVANEIGENDOMÐHet klassieke toepassingsgeval betreft de

aanstelling van een sekwester over aandelen waarvan de eigendom betwist

wordt (art. 1961, 2
o
B.W.). Zo claimde de vroegere afgevaardigde bestuurder

van een N.V. het eigendomsrecht over de helft van de aandelen in het bezit

van zijn vroegere levensgezellin. De Rechtbank van Koophandel van Gent

ging in op zijn vordering om over deze aandelen een sekwester aan te

stellen(1242). Dezelfde Rechtbank verwierp een verzoek tot aanstelling

van een sekwester over aandelen die zouden zijn overgedragen in strijd

met overdrachtsbeperkingen vervat in een aandeelhoudersovereenkomst,

nu prima facie niet bleek dat de derde-bezitter te kwader trouw was(1243).

In een geval dat uiteindelijk werd getrancheerd door het Hof van Beroep van

Luik, had de onderliggende betwisting betrekking op het al dan niet bestaan

van een aankoopoptie op een aandelenpakket. Het Hof stelt een sekwester

aan over de aandelen, nu uit een aantal vermoedens minstens de schijn kan

worden afgeleid dat inderdaad een dergelijke optie werd verleend. De blok-

kering van deze aandelen wordt ook uitgebreid tot de dividenden waarop zij

recht geven(1244).

397. Artikel 1961 B.W. wordt extensief geõÈnterpreteerd en de daarin ge-

geven opsomming van geschillen waarvoor een sekwester kan worden aan-

gesteld, wordt geacht slechts exemplatief te zijn. Een gerechtelijk sekwester

kan derhalve worden aangesteld telkens als de rechter oordeelt dat het, gelet

op de omstandigheden, noodzakelijk is om een litigieuze zaak aan een partij

(1240) Brussel 28 juni 1995, T.B.H. 1996, 168, noot; V&F 1997, 46.

(1241) B. Tilleman, ,,Het gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen'', T.R.V. 1993,

p. 503-508, nr. 1-8.

(1242) Kort Ged. Kh. Gent 11 februari 1992, T.R.V. 1993, 562, noot.

(1243) Kort Ged. Kh. Gent 14 november 1997, T.R.V. 1998, 54, noot.

(1244) Luik, 16 mei 1997, Rev.prat.soc. 1998, 107.
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te onttrekken(1245). Aldus diende de Rechtbank van Koophandel van Kort-

rijk een sekwester aan te stellen over de aandelen van de huwelijksgemeen-

schap, nadat de echtgenoot de kluizen had leeggemaakt, omdat de vrees

bestond dat de aandelen niet meer zouden worden teruggegeven(1246).

In een nevenaspect van de zaak-Cofibel vroeg een belangrijke groep min-

derheidsaandeelhouders op eenzijdig verzoekschrift de aanstelling van een

sekwester over alle aandelen aan toonder van de beursgenoteerde N.V. PB

Finance, die in het bezit waren van eÂeÂn van haar aandeelhouders, de N.V.

Sberi, in het kader van een door hen ingeleide vordering tot nietigverklaring

van deze aandelen. De Rechtbank van Koophandel van Luik kent de vorde-

ring toe onder verwijzing naar voormelde extensieve interpretatie van

art. 1961 B.W. en stelt dat de aanstelling van een sekwester mogelijk is in

alle gevallen waar men belang heeft bij een bewarende maatregel in afwach-

ting van een eindbeslissing over de grond van de zaak(1247). In de noot

merkt WYCKAERT op dat in casu toch wel enige goede wil vereist was om de

grondvoorwaarden voor de aanstelling van een sekwester vervuld te achten.

Met name de voorwaarde dat de eisende partij (minstens ogenschijnlijke)

rechten moeten hebben op de aandelen, werd nogal los ingevuld, aangezien

de minderheidsaandeelhouders de betrokken aandelen wilden laten vernieti-

gen.

398. De aanstelling van een sekwester wordt ook toegestaan in het kader van

een voorgenomen overdracht van aandelen, waarvan de rechtmatigheid

wordt betwist. In het kader van een betwisting waarbij de nietigverklaring

of ontbinding van een overdracht van aandelen werd gevorderd, vroegen en

kregen de overnemers zelf de aanstelling van een sekwester over hun

aandelen, opdat hen op de A.V. geen onzorgvuldig stemgedrag zou kunnen

worden verweten indien de ontbinding van de overdracht zou worden uit-

gesproken(1248).

399. SEKWESTER OVER HET AANDELENREGISTER Ð Een sekwester kan ook

worden aangesteld over het aandelenregister. Op verzoek van een kandidaat-

koper die meende reeds een definitieve overeenkomst tot overdracht van

aandelen in een aantal vennootschappen van de Dupuis-groep te hebben

afgesloten, legde de Rechtbank van Koophandel van Brussel verbod op aan

de vermeende verkopende aandeelhouders om verder te onderhandelen over

de overdracht van deze aandelen, hetzij om zo'n overdracht af te sluiten of

(1245) B. Tilleman, ,,Het gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen'', T.R.V. 1993,

p. 505, nr. 3.

(1246) Kort. Ged. Rb. Kortrijk 22 mei 1992, T.R.V. 1993, 552.

(1247) Kort Ged. Kh. Luik (eenz. verz.) 5 september 1994, T.R.V. 1995, 432. Zie voor een

nadere bespreking van de feitelijke context de noot van M. Wyckaert, ,,Een sekwester op

aandelen aan toonder, aangesteld op eenzijdig verzoekschrift'', T.R.V. 1995, 437-439.

(1248) Kort. Ged. Kh. Hasselt 14 juli 1993, T.R.V. 1993, 554.
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uit te voeren. Aan de betrokken vennootschappen werd tevens verbod op-

gelegd om een overdracht van de litigieuze aandelen aan anderen dan de

verzoekers vast te stellen, onder meer door inschrijving van dergelijke

overdracht in het aandelenregister. Tenslotte wordt een sekwester aangesteld

met als opdracht de inbezitname van alle documenten betreffende de voor-

genomen overdracht en van het aandelenregister(1249).

In een ander geval wijst dezelfde Rechtbank van Koophandel van Brussel de

vordering tot aanstelling van een sekwester over het aandelenregister af,

omdat niet wordt bewezen dat de eisende partij geen inzage zou kunnen

krijgen van dit register of dat het risico bestaat dat dit zou verdwijnen(1250).

§ 3. Overdrachtsbeperkingen

400. OVERDRACHT VAN AANDELEN VOÂ OÂ R DE OPRICHTING OF VOÂ OÂ R DE KAPITAAL-

VERHOGING. NIEUW RECHT Ð Oud art. 46, eerste lid Venn.W. bepaalde dat

overdracht van aandelen slechts geldig was ,,na de definitieve oprichting van

de vennootschap en de storting van een vierde van het bedrag der aandelen''.

De wetgever beoogde daarmee de windhandel in aandelen van nog niet

opgerichte vennootschappen tegen te gaan. Deze regel, die afweek van de

gemeenrechtelijke bepaling van art. 1130 B.W., krachtens dewelke toekom-

stige zaken het voorwerp kunnen uitmaken van een verbintenis, werd in de

praktijk gaandeweg meer en meer als hinderlijk ervaren, omdat hij vaak

volledig legitieme verrichtingen in de weg stond. De Wet van 13 april 1995

schafte voornoemd verbod dan ook in zijn geheel af(1251).

Tijdens de verslagperiode werden nog enkele beslissingen gewezen onder

het oude recht, waarbij het nieuwe recht blijkbaar al inspirerend werkte,

aangezien de rechtspraak geneigd was om het toepassingsgebied van oud

art. 46 Venn.W. erg beperkend in te vullen, met als argument dat art. 46

Venn.W. als uitzondering op het gemeen recht restrictief moest worden

geõÈnterpreteerd. In drie uitspraken werd aldus een eenzijdige verbintenis

tot aan- of verkoop van nog niet bestaande aandelen gebillijkt. Zo besliste het

Hof van Beroep van Gent dat oud art. 46 Venn.W. geen toepassing vond op

een eenzijdige verkoopbelofte waarvan pas kon worden gebruik gemaakt

vanaf de oprichting(1252). De Rechtbank van Koophandel van Brussel

kwam tot een gelijkaardige beslissing(1253). Bovendien ging het in casu

om aandelen die zouden worden uitgegeven n.a.v. een kapitaalverhoging,

waarvan de Rechtbank onder verwijzing naar de bijdrage van KIRKPATRICK

(1249) Kort. Ged. Kh. Brussel 9 november 1984, T.R.V. 1993, 569.

(1250) Kort. Ged. Kh. Brussel 30 juni 1995, T.R.V. 1996, 513, noot.

(1251) Zie hierover M. Wyckaert, ,,Overdrachtsbeperkingen en stemrecht'', in De Vennoot-

schapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 109-110, nr. 20-22.

(1252) Gent 17 mei 1996, T.R.V. 1996, 406, noot.

(1253) Kh. Brussel 13 mei 1996, T.R.V. 1997, 177, noot.
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stelde dat deze sowieso niet onder de toepassing van art. 46 Venn.W.

vielen(1254). Deze stelling gaat weliswaar in tegen de meerderheidsopvat-

ting in de rechtsleer, die in navolging van een (oud) arrest van het Hof van

Cassatie, art. 46 Venn.W. wel degelijk ook toepasselijk achtte bij kapitaal-

verhoging(1255). De Rechtbank van Koophandel van Nijvel sloot zich dan

wel weer aan bij deze cassatierechtspraak, maar besloot desalniettemin tot de

niet-toepasselijkheid van art. 46 Venn.W. omdat het andermaal slechts ging

om een eenzijdige verbintenis tot aankoop(1256). De Rechtbank gaf nog mee

dat het door de wetgever gevreesde risico op windhandel minder groot is

tussen aandeelhouders die de toestand van de vennootschap kennen, dan

wanneer de overnemer een buitenstaander is.

De Rechtbank van Koophandel van Brussel besliste daarentegen wel dat het

recht dat aan de bestaande aandeelhouders van een N.V. zou zijn toegekend

om hun aandelen om te ruilen tegen aandelen van een op dat moment nog

niet opgerichte vennootschap, moet worden gekwalificeerd als een dubbele

overdracht van aandelen, waarvan er eÂeÂn betrekking heeft op de aandelen van

de nog-bestaande vennootschap en als zodanig onder het verbod van oud

art. 46 Venn.W. valt(1257).

Elke discussie terzake is nu hoe dan ook louter academisch geworden.

401. OVERDRACHTSBEPERKINGEN. NIEUW RECHT Ð De negatieve reacties op

de dwingende en erg beknottende regeling inzake overdrachtsbeperkingen

die door de Wet van 18 juli 1991 was uitgewerkt(1258), noopte de wetgever

ertoe deze met de Wet van 13 april 1995 andermaal te wijzigen.

Uiteindelijk worden overdrachtsbeperkingen in de N.V. beheerst door twee

principes (zie art. 510 W.Venn.; art. 41, § 1 Venn.W.):

1
o
onvervreemdbaarheidsclausules zijn toegelatenmits zij in de tijd zijn beperkt

en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap;

2
o
voorkoop- en goedkeuringsclausules mogen slechts leiden tot een on-

overdraagbaarheid van maximaal zes maanden.

Aldus werd opnieuw aansluiting gezocht bij de regels die golden voÂoÂr 1991.

Ook met de nieuwe regeling zijn evenwel niet alle problemen opgelost. Met

name is er nog steeds voldoende stof voor discussie aangaande de concrete

(1254) J. Kirkpatrick, ,,Le reÂgime de la cession d'actions futures d'une socieÂteÂ anonyme en

droit positif belge et de lege ferenda'', in Hommage aÁ Jacques Heenen, Brussel, Bruylant,

1994, 221-239.

(1255) Cass. 6 oktober 1932, Pas. 1932, I, 264, noot P.L.; Rev.prat.soc. 1933, 48, noot.

(1256) Kh. Nijvel 16 april 1992, T.R.V. 1993, 253.

(1257) Kh. Brussel 22 juni 1992, T.R.V. 1993, 86, noot; Rev.prat.soc. 1993, 36.

(1258) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1117, nr. 224.
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invulling van de dubbele voorwaarde die wordt gesteld voor de geldigheid

van standstillclausules(1259).

Hoewel de (gewijzigde) regeling inzake overdraagbaarheidsbeperkingen

m.b.t. aandelen in de N.V. in de doctrine druk werd becommentarieerd en

overdrachtsbeperkingen een zeer belangrijke rol spelen in de vennootschaps-

praktijk, werden over deze materie tijdens de verslagperiode nauwelijks

gerechtelijke uitspraken gepubliceerd.

402. OVERDRACHTSBEPERKINGEN. TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN Ð Een

aspect waarover de discussie in alle hevigheid woedt, betreft de tegenwerpe-

lijkheid aan derden van overdrachtsbeperkingen. Behalve in de hypothese

van een openbaar bod bracht de wetgever in 1995 op dit punt nochtans geen

wijzigingen aan(1260).

Er bestaat geen discussie over dat overdrachtsbeperkingen die niet in de

statuten maar slechts in een aandeelhoudersovereenkomst zijn opgenomen,

niet tegenwerpelijk zijn aan de derde-verkrijger te goeder trouw. De inhoud

van een overeenkomst bindt in beginsel immers enkel de partijen (art. 1165

B.W.), en dezen zullen in voorkomend geval enkel de overdrager kunnen

aanspreken tot schadevergoeding. Indien de overnemer nochtans op de

hoogte was van de overdrachtsbeperkingen m.b.t. de door hem overgenomen

aandelen, maakt hij zich schuldig aan derde-medeplichtigheid aan contract-

breuk. Het normale gevolg daarvan is de nietigheid van de overdracht, al

wordt soms ook voorgesteld om in geval van een voorkooprecht de aandelen

rechtstreeks over te dragen aan de begunstigde, en aldus over te gaan tot

uitvoering in natura. Deze laatste sanctie lijkt nochtans niet aangewezen in

gevallen waar de overdrager zijn aandelen niet had overgedragen indien hij

daarbij het voorkooprecht in acht moest nemen(1261).

Zoals reeds werd gesignaleerd in het vorige overzicht, blijft de doctrine

verdeeld over de vraag of statutaire overdrachtsbeperkingen wel tegenwer-

pelijk zijn aan de kandidaat-overnemers(1262). De meerderheidsstrekking

pleit voor de tegenwerpelijkheid van dergelijke clausules, zij het met wat

(1259) Zie over dit alles M. Wyckaert, ,,Overdrachtsbeperkingen en stemrecht'', in De

Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, p. 97-109, nr. 4-19; J. Cerfontaine en L. Van

Caneghem, ,,Nieuwe regelen inzake aandelen'', in H. Braeckmans en E. Wymeersch (eds.),

Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 189-225.

(1260) Zie M. Wyckaert, ,,Overdrachtsbeperkingen en stemrecht'', in De Vennootschaps-

wetten van 7 en 13 april 1995, p. 105-108, nr. 15-16.

(1261) Daarover K. Geens, ,,L'opposabiliteÂ d'une clause statutaire d'agreÂment ou de preÂemp-

tion'', in Liber Amicorum Commission Droit et Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 1998,

p. 522-523, nr. 24.

(1262) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1125-1126, nr. 230. Voor een recent overzicht van de

standpunten zie B. Tilleman, ,,Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen bij niet-

publieke vennootschappen'', in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, p. 533-541,

nrs. 10-31.
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meer aarzeling voor wat betreft voorkooprechten dan voor goedkeurings-

clausules(1263).

De Rechtbank van Koophandel van Gent moest zich in kort geding uitspre-

ken over een geschil aangaande deze problematiek en maakte een correcte

toepassing van bovenvermelde principes(1264). De raad van bestuur van een

N.V. ontzegde een aandeelhouder het recht om de lidmaatschapsrechten

verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen (in casu het recht om een

algemene vergadering te laten bijeenroepen), omdat de betrokken aandelen

aan toonder in zijn bezit zouden zijn gekomen in strijd met een aandeelhou-

dersovereenkomst, waarbij partijen zich ertoe hadden verbonden hun aan-

delen enkel binnen de groep over te dragen. De rechter stelt eerst dat de vrije

overdraagbaarheid van de aandelen in de N.V. de regel is, en dat eventuele

beperkingen aan dit principe slechts tegenwerpelijk zijn aan derden als zij in

de statuten worden opgenomen. In beginsel is de overdracht dan ook geldig

en kan enkel de overdrager worden aangesproken tot schadevergoeding, nu

de Rechtbank oordeelt dat de ingeroepen derde-medeplichtigheid aan con-

tractbreuk in casu niet bewezen voorkomt.

403. GOEDKEURINGSCLAUSULES Ð De Rechtbank van Koophandel van Gent

kreeg een geschil m.b.t. een goedkeuringsclausule voorgelegd. De statuten

van een N.V. vereisten ingeval van een overdracht van aandelen de instem-

ming van twee derden van de overige aandeelhouders. Tevens voorzagen zij

in een specifieke procedure in geval van verzet van de aandeelhouders tegen

de voorgenomen overdracht. Hoewel geen bewijs kan worden voorgelegd

dat de vereiste toestemming werd bekomen, leidt de rechter de nodige

goedkeuring toch af uit het feit dat de statutair bepaalde procedure van

verzet niet werd gevolgd, terwijl de vennootschap nochtans op de hoogte

was van de overdracht door de inschrijving ervan in het aandelenregis-

ter(1265).

§ 4. Onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder

404. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. VERLIES VAN TITELS VAN EEN BUITEN-

LANDSEVENNOOTSCHAPÐDeWet van 24 juli 1921 bevat een regeling inzake

(1263) I. Peeters, ,,Standpunt: Kunnen beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen

van een N.V. jegens een derde-verkrijger enkel afgedwongen worden op grond van het leerstuk

van de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk?'', T.R.V. 1991, 511; M. Wyc-

kaert, ,,Overdrachtsbeperkingen en stemrecht'', in De Vennootschapswetten van 7 en 13 april

1995, p. 107-108, nr. 16. Voor een pleidooi voor de volledige tegenwerpelijkheid van statutaire

clausules op grond van de idee dat de overnemer van aandelen toetreedt tot het vennoot-

schapscontract, met inbegrip van de daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen: K. Geens,

,,L'opposabiliteÂ d'une clause statutaire d'agreÂment ou de preÂemption'', in Liber Amicorum

Commission Droit et Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 1998, 507-523.

Contra tegenwerpelijkheid: H. Laga, ,,Het leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan ander-

mans contractbreuk toegepast op de schending van statutaire aanvaardings- en voorkooprecht-

clausules'', noot onder Kh. Namen 22 februari 1990, T.R.V. 1991, 234.

(1264) Kort. Ged. Kh. Gent 14 november 1997, T.R.V. 1998, 54, noot.

(1265) Kh. Gent 18 oktober 1993, T.G.R. 1994, 13.
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verzet bij onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder(1266). Een

amusant geschil aangaande deze problematiek werd voorgelegd aan het Hof

van Beroep van Brussel(1267). Uit een nalatenschap waren 100 titels aan

toonder van de Nederlandse vennootschap Royal Dutch verdwenen. Een

aantal erfgenamen volgt de volledige verzetsprocedure waarin de Wet van

24 juli 1921 voorziet. Later duiken de titels op bij de kleindochter van de

erflater, die beweert dat ze verstopt zaten in twee lampen die nog tijdens het

leven van de erflater het voorwerp hadden uitgemaakt van een handgift aan

haar moeder.

Het Hof van Beroep van Brussel beslist in de eerste plaats dat de Wet van

24 juli 1921 terecht werd toegepast, aangezien moet worden aangenomen dat

de erflater niet de intentie had om met de lampen ook de aandelen te

schenken, en dus onvrijwillig het bezit van deze aandelen heeft verloren.

Het Hof stelt evenwel ook dat ingevolge de regels van het internationaal

privaatrecht, niet alle bepalingen van deze Wet kunnen worden ingeroepen.

Dit is met name het geval voor art. 24 van de Wet, dat bepaalt dat de

betrokken titels na afloop van de verzetsprocedure hun waarde verliezen,

waardoor de verzetdoende partij recht heeft op nieuwe titels en op de

opbrengsten van de oude titels. Door dit waardeverlies is de uitgever van

de titels anderzijds bevrijd van de verbintenissen, geõÈncorpeerd in de oude

titels, tegenover nadien opduikende derden. Nu dit laatste aspect evenwel

betrekking heeft op de betrekkingen tussen de vennootschap en haar aandeel-

houders, die overeenkomstig het internationaal privaatrecht worden beheerst

door de lex causae, d.w.z. door het nationale recht van de vennootschap (lex

societatis), kan het (Belgische) verzet geen dergelijk gevolg sorteren(1268).

Het Hof besluit dan ook dat de oorspronkelijke titels nooit hun waarde

hebben verloren, en verklaart dienvolgens de in ondergeschikte orde inge-

stelde eigendomsvordering van de erfgenamen betreffende deze aandelen

gegrond.

§ 5. Volstorting

405. VOLSTORTINGSPLICHT VERSUS OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID Ð Over-

eenkomstig art. 199, derde lid W.Venn. (art. 190, derde lid Venn.W.) kunnen

de schuldeisers via de zijdelingse vordering in de plaats van de vennootschap

de vennoten aanspreken tot volstorting van hun aandelen, voor zover deze

bijstortingen opeisbaar zijn. Vaak stellen de statuten de opeisbaarheid van de

bijstortingen afhankelijk van een beslissing in die zin van het bevoegde

vennootschapsorgaan, doorgaans de raad van bestuur resp. de zaakvoerders.

(1266) Zie hierover M. Wyckaert, ,,Onvrijwillig verlies van titels aan toonder'', T.R.V. 1992,

333-339.

(1267) Brussel 12 juni 1996, T.R.V. 1997, 409, noot P. Vandepitte.

(1268) Zie hierover P. Vandepitte, ,,Ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder:

proeve tot begripsomschrijving Ð enkele vraagstukken van internationaal privaatrecht'',

T.R.V. 1997, 414-421.
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Uiteraard kan dit vanuit het standpunt van de schuldeisers problematisch zijn

in kleine vennootschappen waar dezelfde personen oprichter, aandeelhouder

en bestuurder resp. zaakvoerder zijn. Daarom bepaalt art. 199, eerste lid

W.Venn. (art. 190, eerste lid Venn.W.) dat de schuldeisers de bijstortingen

door de rechter kunnen laten bevelen. Deze moet zich voor het overige wel

houden aan de eventuele statutaire voorwaarden voor de opeisbaarheid van

de bijstortingen, b.v. wanneer een termijn is vastgesteld vooraleer de bij-

stortingen kunnen worden opgevraagd(1269).

Na het faillissement belet de schorsing van de individuele vervolgingen dat

schuldeisers ut singuli nog gebruik zouden maken van de mogelijkheden

geboden door art. 199W.Venn. (art. 190 Venn.W.). Enkel de curator kan dan

nog de vordering tot volstorting instellen. In het kader van een dergelijke

vordering trachtten de oprichters-vennoten van een B.V.B.A. zich te ver-

weren door te stellen dat de voorwaarden voor hun oprichtersaansprakelijk-

heid (art. 229 W.Venn.; art. 123 Venn.W.) niet vervuld waren. Het Hof van

Beroep van Antwerpen verwerpt dit verweer en veroordeelt de oprichters tot

volstorting, maar meent wel een tegenstrijdigheid te ontwaren tussen de

voorwaarden voor de oprichtersaansprakelijkheid van art. 229 W.Venn.

(art. 123 Venn.W.), die in casu niet vervuld waren, en art. 199 W.Venn.

(art. 190 Venn.W.)(1270). In de noot merkt WYCKAERT op dat deze ver-

meende tegenstrijdigheid onbestaande is. De vordering tot verdere volstor-

ting van nog niet volstorte aandelen, die rust op de houders van de betrokken

aandelen Ð die in casu ook de oprichters van de vennootschap waren Ð

heeft uiteraard niets te maken met de aansprakelijkheid van de oprichters

wegens onvolledige plaatsing van het kapitaal (art. 229, 1
o
W.Venn.; art. 123,

4
o
Venn.W.) ingeval niet is voldaan aan de minimale volstortingseisen bij de

oprichting (art. 229, 2
o
W.Venn.; art. 123, 5

o
Venn.W.) of wegens de

kennelijke ontoereikendheid van het kapitaal.

406. BEVOEGDE RECHTBANKÐ De vraag of de rechtbank van koophandel dan

wel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is inzake een vordering tot

volstorting, die na het faillissement van de vennootschap wordt ingesteld door

de curator tegen een aandeelhouder die geen handelaar is, geeft traditioneel

aanleiding tot betwisting. Zeker is dat de bevoegdheid van de rechtbank van

koophandel niet kan worden gesteund op art. 574, 2
o
Ger.W., aangezien

dergelijke vordering niet uit het faillissement ontstaat en de gegevens voor

de oplossing van het geschil zich evenmin bevinden in het bijzonder recht dat

het stelsel van het faillissement beheerst. Om die reden werd tijdens de

besproken periode enkele keren geoordeeld dat enkel de rechtbank van eerste

aanleg bevoegd is om uitspraak te doen over dergelijke vordering(1271).

(1269) Zie M. Wyckaert, ,,Volstortingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid: hemelsbreed

verschillende verplichtingen'', noot onder Antwerpen 14 april 1992, T.R.V. 1992, p. 324, nr. 3.

(1270) Antwerpen 14 april 1992, T.R.V. 1992, 322, noot M. Wyckaert.

(1271) Arrondrb. Brussel 1 februari 1993, J.L.M.B. 1993, 1110; Kh. Hasselt 22 februari 1996,

R.W. 1996-97, 825.
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In voornoemde rechtspraak werd niet stilgestaan bij de vraag of de bevoegd-

heid van de rechtbank van koophandel niet zou kunnen worden gesteund op

art. 574, 1
o
Ger.W. Alleszins moet een geschil inzake de volstorting van de

inbreng worden beschouwd als een ,,geschil ter zake van een handelsven-

nootschap''. Het betrokken artikel spreekt echter (onder meer) over geschil-

len tussen vennoten, maar niet tussen de curator en de vennoten. Weliswaar

is de vordering tot volstorting een vennootschapsvordering, zodat de curator

in casu moet worden beschouwd als vertegenwoordiger van de vennoot-

schap, maar ook geschillen tussen vennoten en de vennootschap worden niet

uitdrukkelijk genoemd door art. 574, 1
o
Ger.W. Wellicht is dit de reden

waarom deze bevoegdheidsgrond in het geheel niet ter sprake werd gebracht

in de geciteerde rechtspraak. Na de verslagperiode nam het Hof van Cassatie

echter een ander standpunt in. Het Hof stelde in een arrest van 25 juni 1999

namelijk dat onder de in art. 574, 1
o
Ger.W. opgesomde betwistingen ook

deze tussen de vennootschap en haar vennoten moet worden gerekend, zodat

de vordering tot volstorting ingesteld door de curator toch onder de bevoegd-

heid van de rechtbank van koophandel valt(1272).

De wijziging van art. 574, 1
o
Ger.W. bij Wet van 7 mei 1999 (zie hoger,

nr. 304) lost het gestelde probleem definitief op, in de zin van het voormelde

cassatiearrest. Er is nu inderdaad uitdrukkelijk bepaald dat geschillen ter

zake van een handelsvennootschap tussen oprichters resp. vennoten en de

vennootschap tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel beho-

ren(1273).

407. WIJZE VAN VOLSTORTING. INSCHRIJVING IN REKENING-COURANT Ð Het

onmiddellijk te volstorten gedeelte van een inbreng in geld dient overeen-

komstig art. 449 W.Venn. (art. 29bis, vijfde tot zevende lid Venn.W.) te

worden gedeponeerd op een bijzondere rekening. In een strafzaak besliste

het Hof van Beroep van Gent dat de inschrijving ten belope van 1/5 van de

nominale waarde van de aandelen in een B.V.BA., in een rekening-courant

die in debet staat, niet kan worden beschouwd als een gedeeltelijke volstor-

ting van de aandelen. Het Hof merkt op dat de maatregelen inzake de

volstorting van het kapitaal, waaronder het voorschrift van art. 449 W.Venn.

(art. 29bis, vijfde tot zevende lid Venn.W.) niet louter vormelijk zijn, maar

bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de vennootschap effectief over vol-

doende middelen zou beschikken voor de bedrijfsvoering. De zaakvoerder

van de B.V.B.A. wordt dan ook veroordeeld wegens het erkennen van geld-

(1272) Cass. 25 juni 1999, T.B.H. 1999, 563. Zie voor commentaar: M.A. Delvaux, ,,La loi du

7 mai 1999 et la compeÂtence des juridictions consulaires pour connaõÃtre des actions lieÂes au

droit des socieÂteÂs commerciales viseÂes par les lois coordonneÂes sur les socieÂteÂs commerciales'',

T.B.H. 2000, p. 223-224, nr. 18.

(1273) Zie hierover M.A. Delvaux, ,,La loi du 7 mai 1999 et la compeÂtence des juridictions

consulaires pour connaõÃtre des actions lieÂes au droit des socieÂteÂs commerciales viseÂes par les

lois coordonneÂes sur les socieÂteÂs commerciales'', T.B.H. 2000, p. 223-224, nr. 18.
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stortingen die niet werkelijk zijn gedaan (art. 648, 4
o
W.Venn.; art. 206,

eerste lid Venn. W.)(1274).

De mogelijkheid tot volstorting van aandelen die een inbreng in geld verte-

genwoordigen via een inschrijving in rekening-courant, wordt betwist. Een

loutere verhoging van het debetsaldo van de vennotenrekening, zoals in casu

blijkbaar het geval was, is in elk geval onaanvaardbaar. In het algemeen lijkt

ook de initieÈle volstortingsplicht, die krachtens de artt. 449 W.Venn.

(art. 29bis Venn.W. Ð oprichting) en 600 W.Venn. (art. 34 Venn.W. Ð

kapitaalverhoging) via een bijzondere rekening moet geschieden, niet door

loutere inschrijving in rekening-courant te kunnen geschieden. Wel achten

een aantal auteurs het mogelijk om de verdere stortingen te doen via reke-

ning-courant, voor zover deze een creditsaldo in hoofde van de vennoot

vertoont ten belope van minstens het bedrag van de bijstorting(1275). In die

zin oordeelde het Hof van Beroep van Gent dat compensatie tussen de

volstortingsplicht en het creditsaldo van een vennotenrekening principieel

toelaatbaar is(1276). In casu strandde deze wijze van volstorting evenwel op

het verbod van compensatie na faillissement, aangezien niet werd aange-

toond dat de vordering in rekening-courant voordien opeisbaar was gewor-

den.

408. WIJZEVANVOLSTORTING. BETALINGD.M.V.WISSEL Ð Een aandeelhouder

die zijn inbreng n.a.v. een kapitaalverhoging in een N.V. moet volstorten,

doet dit via een wissel getrokken op een Duitse vennootschap, waarvan hij

bestuurder is, en die door de N.V. wordt verdisconteerd. EeÂn van de andere

aandeelhouders van deze N.V. verzet zich tegen deze vorm van volstorting,

waarna de bestemming van de verdisconteerde wissel wordt gewijzigd in een

voorschot voor handelstransacties tussen beide vennootschappen, terwijl

verder wordt onderhandeld over de wijze van volstorting van het kapitaal.

Het Hof van Beroep van Brussel spreekt zich niet uit over de vraag of

volstorting kon via een wissel, maar oordeelt dat niet wordt bewezen dat

er een overeenkomst was met de Duitse vennootschap dat zij via die wissel

de volstorting zou doen voor rekening van haar bestuurder(1277).

In de noot onder het arrest wordt er op gewezen dat ook een dergelijke

overeenkomst op zich niet had volstaan, aangezien in elk geval ook een

akkoord van de N.V. was nodig geweest(1278). Volgens sommige auteurs is

(1274) Gent 29 januari 1996, R.W. 1997-98, 1337, noot A. Vandeplas.

(1275) Zie over dit alles M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995,

p. 337, nr. 479.

(1276) Gent 25 september 1991, T.B.H. 1992, 499; R.W. 1991-92, 614; Rev.prat.soc. 1992,

107, noot.

(1277) Brussel 7 juni 1995, T.R.V. 1995, 595, noot.

(1278) X., ,,Volstorting van een inbreng in geld via een wissel'', noot onder Brussel 7 juni

1995, T.R.V. 1995, 597.
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een inbetalinggeving zelfs volledig uitgesloten, omdat dit een wijziging van

een inbreng in geld naar een inbreng in natura impliceert(1279).

409. VOLSTORTING OF VOORSCHOT Ð Ook al wordt in bepaalde gevallen

aanvaard dat de volstorting kan gebeuren door compensatie met het credit-

saldo van een rekening-courant (zie hierboven, nr. 407), dan betekent dit nog

niet dat elk voorschot in rekening-courant zomaar kan worden gelijkgesteld

aan een inbreng in kapitaal. Een vennote van een B.V.B.A. had, bovenop de

volstorting van haar aandelen, nog een bedrag overgeschreven op de reke-

ning van de vennootschap, met als vermelding ,,apport aÁ la socieÂteÂ''. Dit

bedrag werd door de venootschap geboekt bij het opeisbaar passief, d.m.v.

een inschrijving in een rekening-courant op naam van de vennote. Toen deze

laatste dit bedrag terugvorderde, weigerde de vennootschap tot uitbetaling

over te gaan, omdat het een inbreng in kapitaal zou betreffen. Het Hof van

Beroep van Bergen wijst deze zienswijze terecht van de hand, aangezien de

enkele vermelding ,,inbreng in de vennootschap'' nog niet bewijst dat het om

een kapitaalinbreng ging, zeker nu het tegendeel bleek uit de wijze waarop

het bedrag was geboekt. Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat in het

andere geval het geld op een bijzondere rekening had moeten worden gestort,

en binnen de drie maanden een beslissing tot kapitaalverhoging had moeten

worden genomen (art. 311 W.Venn. resp. art. 122, § 4 Venn.W. voor de

B.V.B.A.; art. 600 W.Venn. resp. art. 34, § 3 Venn.W. voor de N.V.)(1280).

410. BEWIJS VAN VOLSTORTING Ð De vraag of een bepaalde betaling al dan

niet een volstorting van het kapitaal uitmaakt, dan wel slechts als een

,,voorschot'' of ,,lening'' vanwege de aandeelhouders moet worden gekwa-

lificeerd, leidt wel vaker tot betwisting. Zeker in kleine vennootschappen

waar de aandeelhouders ook allen bestuurder of zaakvoerder zijn, bestaat

vaak de neiging om de tijdelijke kasbehoeften van de vennootschap te delgen

door een inbreng via rekening-courant zonder dit als een formele volstorting

aan te merken, zodat de fondsen nadien makkelijk terug kunnen worden

vrijgemaakt. Dergelijke al dan niet bewuste ,,slordigheid'' kan de betrokken

aandeelhouder zuur opbreken, omdat het risico bestaat dat hij, wanneer de

vennootschap in slechte papieren geraakt, een tweede keer zal moeten

betalen krachtens zijn volstortingsplicht.

EeÂn en ander werd geõÈllustreerd in een arrest van het Hof van Beroep van

Gent(1281). Het Hof besliste dat een jaarrekening of een verslag van een

buitengewone algemene vergadering niet kan gelden als bewijs van volstor-

ting van het kapitaal, nu de aantekeningen in het aandelenregister als bewijs

dienen t.a.v. de vennootschap en van derden (art. 463, tweede lid, 2
o

(1279) O.m. P. Van Ommeslaghe en X. Dieux, ,,Examen de jurisprudence (1979-1990). Les

socieÂteÂs commerciales'', R.C.J.B. 1992, p. 644, nr. 30. Zie over deze problematiek ook M.

Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, p. 337-339, nr. 480.

(1280) Bergen 10 februari 1992, R.R.D. 1992, 434.

(1281) Gent 20 september 1996, T.R.V. 1997, 581.

422

/secure/DocumentView.aspx?id=rn55051&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86727&amp;origin=TPR


W.Venn. resp. art. 42, eerste lid, tweede streepje Venn.W. voor de N.V. en

art. 233, 2
o
W.Venn. resp. art. 125, 2

o
Venn.W. voor de B.V.B.A.). Het Hof

voegt er wel aan toe dat dit niet het enig mogelijke bewijs is, aangezien het

bewijs ook kan worden geleverd door de vennootschapsakte zelf. Nu de

beweerde volstortingen in het kasboek werden ingeschreven als leningen

toegestaan door een andere vennootschap, kunnen deze bedragen niet wor-

den aangezien als volstorting.

In haar algemeenheid kan de door het Hof gehanteerde stelling niet worden

bijgetreden. De initieÈle volstorting bij de uitgifte van de aandelen zal blijken

uit de oprichtingsakte of uit de notarieÈle akte m.b.t. de kapitaalverhoging.

Voor de bijstortingen voorziet de wet weliswaar in een verplichte melding in

het aandelenregister en in de jaarlijks neer te leggen staat van het kapitaal

(art. 479 W.Venn.; art. 51 Venn.W.), zonder nochtans beperkingen te stellen

m.b.t. de toegelaten bewijsmiddelen. Indien b.v. de jaarrekening of het

verslag van een algemene vergadering als betrouwbaar kunnen worden

aangemerkt, moeten zij principieel kunnen dienen als bewijs van volstorting

(vgl. hoger, nr. 386, i.v.m. de rol van het aandelenregister als bewijsmiddel

voor een overdracht van aandelen). In casu was dit evenwel niet het geval,

gelet op de tegenstrijdige vermeldingen in het kasboek.

411. NOTARIEÈLE AKTE HOUDENDE VERBINTENIS TOT VOLSTORTING. UITVOER-

BARE TITEL Ð Het Hof van Beroep van Gent wees de vordering van de

curator tegen eÂeÂn van de vennoten van de faillietverklaarde B.V.B.A.

,,Miami Vice'', strekkende tot volstorting van diens aandelen, af als onont-

vankelijk wegens gebrek aan belang, omdat hij reeds over een uitvoerbare

titel beschikte. Het Hof oordeelde namelijk dat de notarieÈle akte waarin werd

vastgesteld dat de betrokken vennoot aandelen ter waarde van 300.000 BEF

had gekregen, waarvan slechts 100.000 BEF was volstort, terwijl in de

statuten een procedure werd vastgelegd voor het opvragen van de volstorting,

zo'n uitvoerbare titel uitmaakte, vanaf het ogenblik dat de curator had

voldaan aan de door die procedure voorgeschreven formaliteiten, met name

de aanmaning tot volstorting bij aangetekend schrijven(1282). Zoals terecht

wordt opgemerkt in de korte noot bij dit arrest, kan men toch betwijfelen of

in casu wel was voldaan aan de voorwaarden voor uitvoerbaarheid van de

notarieÈle akte, met name dat zij een verbintenis bevat die vatbaar is voor

tenuitvoerlegging, d.w.z. zeker, vaststaand en opeisbaar is, en waarin de

uitvoeringsmodaliteiten nauwkeurig zijn omschreven(1283). De notarieÈle

akte levert in de regel dan ook slechts een uitvoerbare titel op voor de

bijstortingen, wanneer de statuten het precieze tijdstip daarvan voorschrij-

ven(1284). Aangezien in het besproken geval blijkbaar nog een aangetekend

(1282) Gent 26 juni 1997, T.R.V. 1997, 400, noot.

(1283) E. Dirix en K. Broeckx, ,,Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht 1991-1996'', T.P.R.

1996, p. 1478 e.v., nr. 146 e.v.

(1284) Zie M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Biblo, Kalmthout, 1995, p. 355-356,

nr. 508-510.
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schrijven nodig was om de storting opeisbaar te maken, was kennelijk niet

voldaan aan de voorwaarde van opeisbaarheid, althans kan de opeisbaarheid

niet uit de notarieÈle akte zelf worden afgeleid.

§ 6. Kapitaalverhoging

412. BEVOEGDHEIDÐDe bevoegdheid om het kapitaal te verhogen berust in

BelgieÈ sedert 1913 exclusief bij de algemene vergadering (art. 581, eerste lid

W.Venn.; art. 33bis, § 1 Venn.W.). Dit is ook uit het uitgangspunt van de

Tweede Richtlijn (zie art. 25, 1
o
: ,,Elke kapitaalverhoging vindt plaats

krachtens een besluit van de algemene vergadering''). Daaraan wordt geen

afbreuk gedaan door de in deze Richtlijn opgenomen en in het Belgische

recht omgezette mogelijkheid, om aan de raad van bestuur een statutaire

machtiging te verlenen tot verhoging van het kapitaal, d.i. het zgn. ,,toege-

staan kapitaal''(1285).

Het Hof van Justitie dient regelmatig bij wijze van prejudicieÈle beslissing de

principieÈle bevoegdheid van de algemene vergadering inzake kapitaalverho-

ging te bevestigen, naar aanleiding van een aantal uitzonderingsprocedures

die zijn opgenomen in (vooral) de Griekse wetgeving. In twee arresten die

reeds werden besproken in het vorige overzicht, had het Hof van Justitie

beslist dat art. 25 van de Tweede Richtlijn directe werking heeft, en dat de

door de Griekse wetgever gecreeÈerde mogelijkheid om het kapitaal van

ondernemingen in moeilijkheden te verhogen bij administratief besluit,

strijdt met deze bepaling(1286). Tijdens de besproken periode werd ander-

maal een arrest uitgesproken met betrekking tot een nagegenoeg identieke

feitensituatie en vraagstelling, waarin het Hof uiteraard tot hetzelfde besluit

kwam(1287).

413. Tijdens de verslagperiode veroordeelde het Hof nog maar eens een

Griekse uitzonderingsregeling, die voor bankinstellingen in moeilijkheden

voorziet in de verplichting om binnen een bepaalde termijn hun kapitaal te

verhogen, bij gebreke waarvan een voorlopig bewindvoerder kan worden

aangesteld die alle bevoegdheden van de vennootschapsorganen overneemt,

en aldus onder meer de bevoegdheid krijgt om het kapitaal te verho-

gen(1288).

In toepassing van deze regeling werd het kapitaal van een bankinstelling in

(1285) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1128, nr. 235; K. Geens, ,,Het toegestaan kapitaal

als afweermechanisme tegen overvallen'', noot onder Brussel 1 maart 1988, T.R.V. 1988, 135

e.v.

(1286) Hof van Justitie 30 mei 1991, T.R.V. 1991, 409, noot J. Bouckaert; Rev.prat.soc. 1992,

49; T.Not. 1991, 392; Hof van Justitie 24 maart 1992, T.R.V. 1992, 311, noot J. Wouters;

Rev.prat.soc. 1992, 210; T.B.H. 1992, 932, noot I. Maselis. Zie hierover Overzicht, T.P.R.

1993, p. 1128-1129, nr. 235.

(1287) Hof van Justitie 12 november 1992, C-134/91 en C-135/91 (Kerafina-Keramische und

Finanz-Holding en Vioktimatiki), Pb. 1992, I-5699.

(1288) Hof van Justitie 12 maart 1996, T.R.V. 1996, 170, noot M.W.; Rev.prat.soc. 1996, 394.
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moeilijkheden verhoogd door de aangestelde bewindvoerder, ,,opdat zij haar

activiteiten op een stabiele grondslag zou kunnen verrichten''. De bestaande

aandeelhouders werden via een mededeling in de pers uitgenodigd om binnen

de dertig dagen hun voorkeurrecht uit te oefenen, waarna derden konden

inschrijven. Een aantal bestaande aandeelhouders die niet hadden ingeschre-

ven, vochten deze kapitaalverhoging aan voor hun nationale rechter, waarop

deze zich tot het Hof van Justitie richtte met drie prejudicieÈle vragen betref-

fende de verenigbaarheid van deze werkwijze met het gemeenschapsrecht.

Het Hof van Justitie stelt in de eerste plaats vast dat de Tweede Richtlijn,

behoudens enkele uitdrukkelijke uitzonderingen (beleggingsmaatschappijen

met veranderlijk kapitaal en cooÈperatieve verenigingen: zie art. 1, tweede lid

van de Richtlijn), van toepassing is op alle naamloze vennootschappen,

ongeacht hun activiteit, en dus ook op bankvennootschappen. In de tweede

plaats acht het de geviseerde regeling inzake de sanering van kredietinstel-

lingen onverenigbaar met de bepalingen van deze Richtlijn. Daartoe verwerpt

het Hof het argument dat deze saneringsregeling zowel binnen het Griekse

recht als binnen het gemeenschapsrecht een lex specialis zou zijn, die zou

ontsnappen aan de voorwaarden van art. 25 van de Tweede Richtlijn. Evenmin

kan worden voorgehouden dat de betrokken saneringsmaatregel in feite een

liquidatieregeling uitmaakt, in welk geval de bepalingen van de Richtlijn

volgens de vroegere rechtspraak van het Hof niet hoeven te worden gevolgd,

omdat de organen van de vennootschap hun bevoegdheden slechts tijdelijk

verliezen en de ganse operatie essentieel gericht is op het voortbestaan van de

onderneming. In antwoord op de minder belangrijke derde vraag stelt het Hof

dat de bekendmaking van de kapitaalverhoging in een aantal dagbladen niet

kan worden aangemerkt als een schriftelijke inkennisstelling van de houders

van aandelen op naam, in de zin van art. 29, derde lid van de Tweede Richtlijn.

Tenslotte merkt het Hof ook nog op dat een nationale bepaling die rechtsmis-

bruik sanctioneert (zoals de Griekse wetgeving er klaarblijkelijk eÂeÂn bevat),

geen afbreuk mag doen ,,aan de volle werking en de eenvormige toepassing

van de gemeenschapsbepalingen in de Lid-Staten''. In casu betekent dit

volgens het Hof dat een aandeelhouder die zich op art. 25 van de Tweede

Richtlijn beroept, niet mag worden geacht rechtsmisbruik te plegen omwille

van het loutere feit dat hij minderheidsaandeelhouder is van een vennootschap

die onder de saneringsregeling valt, of omdat de sanering van de vennootschap

hem ten goede is gekomen. Met de annotator van het arrest moet worden

vastgesteld dat het Hof met deze rechtspraak wel erg veel belang hecht aan de

aandeelhoudersdemocratie, en de bescherming van de schuldeisers wat uit het

oog lijkt te verliezen, ondanks het feit dat luidens de door het Hof aangehaalde

preambule van de Tweede Richtlijn, deze niet alleen de bescherming beoogt

van de belangen van de deelnemers aan een N.V. maar ook van derden(1289).

(1289) Zie M.W., ,,De bevoegdheid van de algemene vergadering inzake kapitaalverhoging'',

noot onder Hof van Justitie 12 maart 1996, T.R.V. 1996, p. 177, nr. 2.
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414. TOEGESTAAN KAPITAAL. BEPERKING OF OPHEFFING VAN HET VOORKEUR-

RECHT Ð Statutair kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid worden

,,toegestaan'' om het kapitaal te verhogen (zgn. ,,toegestaan kapitaal'':

art. 603 e.v. W.Venn.; art. 33bis, § 2 Venn.W.). In het vorige overzicht werd

reeds aandacht besteed aan het gevaar voor oneigenlijk gebruik van het

toegestaan kapitaal. Bij het aan banden leggen van dit oneigenlijk gebruik

kan de rechtspraak terugvallen op het dubbel doelgebonden karakter van de

bevoegdheid van de raad van bestuur. Niet alleen moet hij deze bevoegdheid

uitoefenen in het belang van de vennootschap, aangezien het een gedele-

geerde bevoegdheid is moet hij ze ook benutten in de geest van de oor-

spronkelijke titularis, met name de algemene vergadering(1290). Deze dub-

bele beperking van de bevoegdheid van de raad van bestuur werd tijdens de

verslagperiode herhaaldelijk bevestigd door de rechtspraak(1291).

EeÂn en ander vertoont vooral belang wanneer de raad van bestuur in het

kader van de hem verleende bevoegdheid besluit het voorkeurrecht te

beperken of op te heffen. Deze mogelijkheid moet wel uitdrukkelijk zijn

opgenomen in de statutaire machtiging. Wanneer de beperking of opheffing

van het voorkeurrecht bovendien geschiedt ten gunste van eÂeÂn of meer

bepaalde personen, moet dit nog bijzonder worden aangegeven (art. 605,

2
o
W.Venn.; art. 34bis, § 3, tweede lid Venn.W.). In dergelijke gevallen moet

de raad van bestuur zijn beslissing verantwoorden in een bijzonder verslag en

dient tevens een verslag te worden opgemaakt door de commissaris-revisor

of door een bedrijfsrevisor of extern accountant (art. 598W.Venn.; art. 34bis,

§ 3, derde lid Venn.W.). Een gelijkaardige verplichting geldt wanneer de

kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk tot stand komt door inbreng in

natura, in welk geval de wet niet in een voorkeurrecht voorziet (art. 602

W.Venn.; art. 34, § 2 Venn.W.)(1292).

In een zaak waarover de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Hasselt uitspraak moest doen, had de raad van bestuur van een N.V. net voor

het verstrijken van de statutaire machtiging het kapitaal verhoogd door

inbreng in natura. Een minderheidsaandeelhoudster die niet in de raad van

bestuur was vertegenwoordigd, vroeg in kort geding de schorsing van de

stemrechten verbonden aan de nieuw uitgegeven aandelen, omdat de aan-

wending van het toegestaan kapitaal er slechts op gericht zou zijn geweest

haar voorkeurrecht uit te sluiten. De rechter geeft gevolg aan de vraag om het

stemrecht verbonden aan de nieuw uitgegeven te schorsen, omdat prima

facie niet lijkt te zijn voldaan aan de vereiste dat de raad van bestuur moet

uiteenzetten waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging

van belang zijn voor de vennootschap (art. 602, derde lid W.Venn.; art. 34,

§ 2 Venn.W.). Bovendien wordt niet aangetoond waarom in casu de alge-

(1290) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1129-1130, nr. 236.

(1291) Voorz. Kh. Hasselt 1 maart 1994, T.R.V. 1994, 358, noot M. Wyckaert; Brussel

20 december 1995, T.R.V. 1996, 54, noot.

(1292) In dit geval kan enkel een bedrijfsrevisor het tweede verslag opmaken.
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mene vergadering niet kon worden samengeroepen. In die omstandigheden

oordeelt de rechter dat het niet uitgesloten is dat de raad van bestuur

rechtsmisbruik heeft begaan door het toegestaan kapitaal enkel aan te

wenden om de minderheidsaandeelhoudster van haar blokkeringsminderheid

te beroven(1293).

Hoewel het voor de hand ligt dat het meestal de meerderheidsaandeelhouder

zal zijn die gebeurlijk misbruik maakt van de techniek van het toegestaan

kapitaal, diende het Hof van Beroep van Brussel tijdens de verslagperiode

toch een geschil te beslechten waarbij de vork anders aan de steel zat(1294).

In een Belgische N.V. die deel uitmaakte van een buitenlandse groep,

bestond een geschil tussen de buitenlandse meerderheidsaandeelhouder en

de overige aandeelhouders. Deze laatsten hadden echter wel de meerderheid

in de raad van bestuur en verhoogden het kapitaal met opheffing van het

voorkeurrecht ten voordele van een nieuwe aandeelhouder. Als verantwoor-

ding werd gesteld dat men de aandeelhouderskring wou uitbreiden om, gelet

op de bestaande moeilijkheden, te vermijden dat de meerderheidsaandeel-

houder beslissingen zou doordrukken die nadelig zouden zijn voor de

vennootschap. Het Hof merkt eerst op dat het voorkeurrecht werd opgeheven

ten voordele van een bepaalde persoon, zonder dat de machtiging inzake

toegestaan kapitaal voorzag in die mogelijkheid. De eiser had deze onregel-

matigheid evenwel niet opgeworpen. Vervolgens wordt gesteld dat de beslis-

sing van de raad van bestuur was ingegeven door de zorg voor de continuõÈteit

en autonomie van de vennootschap, en dus was verantwoord in het belang

van de vennootschap. Er is evenwel niet voldaan aan de tweede voorwaarde,

met name het feit dat de gedelegeerde bevoegdheid moet worden uitgeoe-

fend in de geest van de oorspronkelijke titularis, de algemene vergadering.

Het omkeren van de machtsverhoudingen binnen de vennootschap druist

volgens het Hof in tegen de wil van de algemene vergadering, aangezien

moeilijk kan worden aangenomen dat de meerderheidsaandeelhouder in die

zin zou hebben gestemd.

415. De bijzondere procedure voor de opheffing van het voorkeurrecht ten

voordele van eÂeÂn of meer bepaalde personen, kwam (weliswaar ten onrechte)

ter sprake in een kort geding voor de Rechtbank van Koophandel van

Charleroi. Omwille van een patsituatie op het niveau van de raad van bestuur

van een N.V., stelt de Voorzitter een voorlopig bewindvoerder aan, die o.m.

de bevoegdheid krijgt om het kapitaal te verhogen overeenkomstig de be-

staande machtiging inzake toegestaan kapitaal. Aangezien deze machtiging

niet voorziet in de mogelijkheid om het voorkeurrecht op te heffen ten

voordele van eÂeÂn of meer bepaalde personen, kan ook de voorlopige be-

windvoerder dergelijke bevoegdheid niet krijgen. Wel kan de termijn voor

uitoefening van het voorkeurrecht worden beperkt binnen de grenzen van de

(1293) Voorz. Kh. Hasselt 1 maart 1994, T.R.V. 1994, 358, noot M. Wyckaert.

(1294) Brussel 20 december 1995, T.R.V. 1996, 54, noot.
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wet, waarna de bestaande aandeelhouders kunnen inschrijven ten belope van

de niet-uitgeoefende voorkeurrechten (art. 594 W.Venn.; art. 34bis, § 2

Venn.W.), maar dit is uiteraard iets anders dan opheffing van het voorkeur-

recht ten voordele van bepaalde personen(1295).

416. VOORKEURRECHT. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Ð De

Tweede Richtlijn en de Belgische omzetting daarvan voorzien enkel in een

voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders indien de kapitaalverho-

ging tot stand komt door inbreng in geld. Ingeval van een kapitaalverhoging

door inbreng in natura, zal het in de praktijk immers vaak onmogelijk zijn om

een voorkeurrecht toe te kennen, aangezien doorgaans slechts eÂeÂn of be-

paalde aandeelhouders in staat zijn de inbreng in natura te verrichten. Zoals

hierboven reeds werd uiteengezet, gelden bij inbreng in natura wel bijzon-

dere informatieverplichtingen onder de vorm van twee bijzondere verslagen

(nr. 414). Het Duitse recht is verder gegaan, en voorziet als uitgangspunt dat

de bestaande aandeelhouders ook bij inbreng in natura een voorkeurrecht

genieten. Dit voorkeurrecht kan weliswaar worden opgeheven, maar voor dat

geval heeft het Bundesgerichtshof een rechtspraak ontwikkeld waardoor een

dergelijk besluit aan een inhoudelijke controle wordt onderworpen, bovenop

de eveneens bestaande verslagverplichting.

Tijdens de besproken periode kreeg het Hof van Justitie de vraag voorgelegd

of deze bijkomende bescherming van de aandeelhouders in strijd is met de

bepalingen van de Tweede Richtlijn, m.a.w. of het mogelijk is om een

voorkeurrecht op te leggen buiten de gevallen die daarin zijn vermeld, en

om bovendien aan de opheffing van het voorkeurrecht strengere voorwaar-

den te verbinden dan bepaald in de Richtlijn(1296). De kat werd de bel

aangebonden door een kleine aandeelhouder van de A.G. Siemens, die zich

verzette tegen een machtiging van de algemene vergadering aan de raad van

bestuur om, met opheffing van het voorkeurrecht, het kapitaal te verhogen

door inbreng in geld of natura, onder meer om via aandelenruil participaties

in andere ondernemingen te verwerven. Althans voor wat betreft deze laatste

doelstelling had het Bundesgerichtshof geoordeeld dat de opheffing van het

voorkeurrecht in strijd was met zijn rechtspraak, waarop (allicht op initiatief

van de AG Siemens) de vraag naar de verenigbaarheid van het Duitse

systeem met de Tweede Richtlijn werd voorgelegd aan het Hof van Justitie.

In de lijn van zijn hoger besproken rechtspraak waarin de aandeelhouders-

democratie centraal staat (zie nr. 412-413), oordeelt het Hof dat de Tweede

Richtlijn slechts minimumnormen oplegt en aan de Lidstaten de mogelijk-

heid laat om ook ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in natura, een

voorkeurrecht op te leggen. Het is tevens mogelijk om een beslissing tot

opheffing van dergelijk voorkeurrecht te onderwerpen aan een inhoudelijke

(1295) Voorz. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996, 308, noot Ph. Lambrecht.

(1296) Hof van Justitie 19 november 1996, V&F 1997, 30, noot K. Byttebier; Rev.not.b. 1997,

553.
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controle, in het belang van de aandeelhouders. In de noot bij het arrest merkt

BYTTEBIER op dat eÂeÂn en ander voor het Belgische recht onder meer betekent

dat een statutaire clausule die het voorkeurrecht ook van toepassing verklaart

ingeval van inbreng in natura, geldig is, ook al zal dit meestal weinig

praktisch zijn(1297).

§ 7. Kapitaalvermindering

417. REEÈLE KAPITAALVERMINDERING. BESCHERMING SCHULDEISERS Ð Door

de Wet van 5 december 1984 werd ons vennootschapsrecht aangepast aan de

Tweede Richtlijn. Daardoor kan de vennootschap overgaan tot een zgn.

,,reeÈle kapitaalvermindering'', d.w.z. waarbij een terugbetaling aan de aan-

deelhouders geschiedt, desgevallend door vrijstelling van hun volstortings-

plicht, zonder dat dergelijke verrichting nog door derden kan worden aan-

gevochten.

Tijdens de verslagperiode werd nog een beslissing gewezen onder het recht

van voÂoÂr de aanpassing aan de Tweede Richtlijn. Het oude art. 72 Venn.W.

bepaalde dat een kapitaalvermindering geen nadeel mocht toebrengen aan de

rechten van derden(1298). De Rechtbank van Koophandel van Brussel

oordeelt dat een dergelijk nadeel voorhanden is in de mate dat de in het

kader van de kapitaalvermindering uitbetaalde bedragen niet voor (winst)-

uitkering vatbaar waren, d.w.z. in de mate dat daardoor het netto-actief

daalde beneden het bedrag van het kapitaal vermeerderd met de onbeschik-

bare reserves(1299) (vgl. huidig art. 617 W.Venn.; art. 77bis

Venn.W.)(1300). De Rechtbank aarzelt weliswaar of de aangewezen sanctie

wel de nietigverklaring van de verrichting is, en heropent dienaangaande dan

ook de debatten.

418. Sinds de Wet van 5 december 1984 moeten derden een reeÈle kapitaal-

vermindering voor lief nemen, ook wanneer zij daardoor nadeel kunnen

ondervinden, maar de schuldeisers wier vordering nog niet is vervallen voÂoÂr

de bekendmaking van de kapitaalvermindering, krijgen de mogelijkheid om

een zekerheid te eisen. Zij beschikken daartoe over een termijn van twee

maand (art. 613 W.Venn.; art. 72bis, § 1 Venn.W.).

De houders van een opeisbare schuldvordering kunnen daarentegen geen

aanspraak maken op een zekerheidsstelling. Zij worden immers geacht over

voldoende middelen te beschikken om hun rechten te laten gelden en zouden

geen bijkomende bescherming behoeven. Deze voorwaarde verhindert dat

(1297) K. Byttebier, ,,Voorkeurrecht in geval van inbreng in natura en de tweede richtlijn'',

noot onder Hof van Justitie 19 november 1996, V&F 1997, p. 44, nr. 33.

(1298) Zie ook Cass. 22 mei 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1300; Pas. 1987, I, 1171; R.W. 1987-

88, 570, noot; T.R.V. 1988, 54, noot K. Geens.

(1299) Kh. Brussel 2 februari 1993, T.R.V. 1994, 293, noot E. De Bie.

(1300) Daarover: R. Tas, ,,Uitkeringen aan de aandeelhouders en daarmee gelijkgestelde

verrichtingen: enkele knelpunten, 20 jaar na de Tweede en de Vierde Richtlijn'', in Knelpunten

van dertig jaar vennootschapsrecht, 141-185.
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een zekerheid zou worden toegekend voor een vordering sub judice, aange-

zien deze noodzakelijk vervallen is, nu een eventuele positieve gerechtelijke

uitspraak declaratief is en terugwerkt tot op het ogenblik van het inleiden van

de vordering(1301). Nochtans is de ratio legis voor het uitsluiten van ver-

vallen vorderingen in dit geval niet voorhanden.

De vordering moet tevens vaststaan. Een eventueel vorderingsrecht volstaat

niet, aangezien het nog niet ontstaan is.

419. Zelfs indien de schuldeiser titularis is van een niet-vervallen vordering

is zijn recht op een zekerheidsstelling evenwel nog niet absoluut. In de eerste

plaats kan de vennootschap dergelijke eis afweren door de schuldvordering

te betalen onder aftrek van een disconto. Wanneer geen overeenstemming

wordt bereikt over de te stellen zekerheid, kan het geschil ook worden

voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend

zoals in kort geding, die kan oordelen ,,dat geen zekerheid behoeft te worden

gesteld gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser

beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap''.

In de besproken periode werden twee beslissingen gepubliceerd waarbij de

opportuniteit van een zekerheidsstelling diende te worden afgemeten aan de

financieÈle gegoedheid van de vennootschap. Zo kende de Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Brussel de vorderingen toe van de verhuurder

van een bedrijfsgebouw (voor nog te vervallen huurgelden) en van de

eigenaar van dit gebouw (voor de gemeenschappelijke kosten en lasten),

aangezien de betrokken vennootschap als huurder reeds eerder had blijk

gegeven van betalingsmoeilijkheden. Het feit dat het precieze aandeel van de

huurder in de kosten en lasten werd betwist in een andere procedure, vormde

voor de Voorzitter geen bezwaar, aangezien was gebleken dat de vennoot-

schap alvast met een bepaald bedrag instemde(1302). In een andere zaak

kende het Hof van Beroep van Gent een bankwaarborg toe voor de pensi-

oenverplichtingen van een vennootschap die haar kapitaal wou verminderen,

aangezien zij het bewijs niet kon leveren voldoende gegoed te zijn(1303).

420. Een met de regeling inzake reeÈle kapitaalvermindering gelijklopende

schuldeisersbescherming geldt sinds de Wet van 29 juni 1993 ook bij fusies

en splitsingen (zie hierover verder, nr. 544 e.v.).

421. FORMELE KAPITAALVERMINDERING MET VERNIETIGING VAN AANDELEN.

VERWORVEN RECHT OM AANDEELHOUDER TE BLIJVEN Ð In het kader van sane-

ringsoperaties gebeurt het regelmatig dat het kapitaal wordt verminderd tot

nul ter aanzuivering van geleden verliezen, met vernietiging van de be-

(1301) Zie voor een toepassing: Brussel 6 november 1991, T.R.V. 1992, 88, noot J. Tyteca;

Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1133, nr. 243.

(1302) Voorz. Kh. Brussel 2 februari 1994, T.R.V. 1994, 466, noot J. Tyteca; DAOR 1994,

nr. 32, p. 89.

(1303) Gent 24 januari 1997, A.J.T. 1996-97, 500, noot F. Nichels.
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staande aandelen, waarna een kapitaalverhoging volgt. Dit kan tot problemen

leiden indien de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet kunnen of

willen uitoefenen. In het vorige overzicht werd verdedigd dat zij geen

verworven recht hebben om aandeelhouder te blijven, voor zover bij de

kapitaalvermindering het beginsel van de gelijke behandeling wordt geres-

pecteerd (art. 612, eerste lid W.Venn.; art. 72, eerste lid Venn.W.)(1304).

Deze stelling werd tijdens de verslagperiode bevestigd door een uitspraak

van de Rechtbank van Koophandel van Brussel(1305).

§ 8. Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties

422. NIEUW RECHT Ð Ingevolge de Richtlijn van 23 november 1992(1306)

tot wijziging van de Tweede Richtlijn, diende de Belgische wetgeving inzake

inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties te worden aangepast. Met

name moesten de voorschriften inzake de verkrijging van eigen aandelen

door een N.V. worden uitgebreid tot verkrijgingen door haar dochterven-

nootschappen. Dit gebeurde bij Wet van 13 april 1995 (min of meer)

onverkort voor zogenaamde ,,rechtstreeks gecontroleerde dochtervennoot-

schappen'', d.w.z. ,,dochtervennootschappen waarin de moedervennoot-

schap, alleen of krachtens een aandeelhoudersovereenkomst, rechtstreeks

de meerderheid van de stemrechten bezit, uitoefent of controleert, of waarin

zij over het recht beschikt om rechtstreeks de meerderheid van de bestuur-

ders of zaakvoerders te benoemen'' (art. 627-628 W.Venn.; art. 52quinquies,

§ 1, tweede lid Venn.W.). Voor de andere dochtervennootschappen maakte

de wetgever gebruik van de door de Richtlijn geboden mogelijkheid om

enkel te voorzien in de schorsing van de stemrechten verbonden aan de

effecten die deze dochters bezitten in hun moeder (art. 631, § 1, eerste lid

W.Venn.; art. 52quinquies, § 1, eerste lid, in fine Venn.W.).

De wetgever maakte van de gelegenheid gebruik om de reeds bestaande en

zeer technische bepalingen inzake inkoop van eigen aandelen (artt. 620-625

W.Venn.; art. 52bis Venn.W.) en kruisparticipaties (artt. 631-632 W.Venn.;

artt. 52quinquies en 52sexies Venn.W.) in een (iets) meer leesbare structuur

te gieten en hier en daar te ,,repareren'', zonder voor het overige veel

fundamentele wijzigingen aan te brengen(1307).

Op de omzetting van de Richtlijn valt technisch eÂeÂn en ander aan te merken.

Bovendien geeft het naast elkaar bestaan van de oude Belgische kruisparti-

(1304) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1135, nr. 244.

(1305) Kh. Brussel 22 juni 1992, T.R.V. 1993, 86, noot; Rev.prat.soc. 1993, 36.

(1306) Richtlijn 92/10/EEG, Pb. nr. L 347 1992, 64.

(1307) Zie hierover o.m. K. Geens, ,,La transposition en droit belge de l'article 24bis de la

DeuxieÁme Directive par le projet 1005'', in Le projet de loi modifiant les lois coordonneÂes sur

les socieÂteÂs commerciales Ð Quels changements dans la vie des entreprises?, Rev.prat.soc.,

bijzonder nummer, 1995, 51-58; J. Gabriel, ,,Quelques reÂflexions sur le nouveau reÂgime des

participations croiseÂes'', Rev.prat.soc. 1996, 169-228; F. Hellemans en R. Tas, ,,Inkoop en

inpandneming van eigen effecten Ð kruisparticipaties'', in De Vennootschapswetten van 7 en

13 april 1995, 125-174.
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cipatieregeling en de nieuwe Europees geõÈnspireerde bepalingen aanleiding

tot interpretatieproblemen. Los daarvan blijven de betrokken verrichtingen

overgereglementeerd. In dit perspectief kan worden gesignaleerd dat mo-

menteel binnen de schoot van de Europese Commissie hard wordt nagedacht

over een mogelijke ,,afslanking'' van de Tweede Richtlijn, onder meer voor

wat betreft de rigide regels inzake de financiering door de vennootschap van

een overname van haar aandelen (b.v. in het kader van een management buy

out: art. 629 W.Venn.; art. 52ter Venn.W.)(1308).

§ 9. Publiek beroep, transparantie, misbruik van voorkennis

423. PUBLIEKE VENNOOTSCHAPPEN. NIEUW RECHT - Nadat de wetgever in 1991

in de Handelsvennootschappenwet een aantal specifieke verplichtingen had

opgenomen voor naamloze vennootschappen die een publiek beroep op het

spaarwezen doen of hebben gedaan(1309), oordeelde hij het in 1995 nuttig

om een definitie van deze notie in de Handelsvennootschappenwet op te

nemen(1310).

Het publiek karakter van een vennootschap in het vennootschapsrecht volgt

luidens art. 26 W.Venn. (art. 438 Venn.W.) noodzakelijkerwijze uit haar

eigen initiatief. Dit is niet steeds zo in het financieel recht: het gedwongen

openbaar bod in het K.B. 8 november 1989 geldt bijvoorbeeld alle doel-

witvennootschappen waarvan de aandelen in het publiek verspreid zijn

geraakt (verder, nr. 498).

De verrichtingen waardoor een vennootschap een publiek karakter verwerft,

worden limitatief opgesomd: een openbaar aanbod tot inschrijving, een

openbaar aanbod tot omruiling, een openbaar aanbod tot verkoop en een

openbaar aanbod tot omruiling of een opneming in de notering van een

effectenbeurs(1311), telkens van obligaties of effecten die al dan niet het

kapitaal vertegenwoordigen en al dan niet stemrecht verlenen, of van effec-

ten die recht geven op inschrijving op of verwerving van dergelijke effecten

of op omzetting in dergelijke effecten.

De vraag wanneer een verrichting openbaar is, kan worden afgeleid uit het

financieel recht. In dat verband kan worden opgemerkt dat het K.B. 9 januari

1991 zopas vervangen werd door het K.B. 7 juli 1999(1312). In art. 10 van

(1308) Zie E. Wymeersch, ,,Article 23 of the second company law directive: the prohibition

on financial assistance to acquire shares of the company'', in J. Basedow, K.J. Hopt en H. Kotz

(eds.), Festschrift fuÈr Ulrich Drobnig, Mohr Siebeck, 1998, 725-747.

(1309) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1136, nr. 246.

(1310) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 83. K. Geens, ,,De

fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende'', in De Ven-

nootschapswetten van 7 en 13 april 1995, 58.

(1311) De Koning geniet hier van een gelijkstellingsbevoegdheid met betrekking tot andere

gereglementeerde markten op grond van art. 71 W. 10 maart 1999 (B.S. 14 april 1999).

(1312) B.S. 17 augustus 1999. Zie G. T'Jonck, ,,Het K.B. van 7 juli 1999 over het openbaar

karakter van financieÈle verrichtingen: oude wijn in nieuwe vaten'', in J. Ronse Instituut (ed.),

Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, ter perse; D.

Napolitano, ,,Het openbaar karakter van financieÈle verrichtingen'', in T.R.V. 2000/2, ter perse.
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het nieuwe K.B. wordt duidelijk bevestigd wat vroeger reeds algemeen werd

aangenomen, namelijk dat de notie openbaar voor doeleinden van de uit-

giftereglementering en voor doeleinden van de vennootschapswetgeving

moet worden gelijkgeschakeld(1313).

De Commissie voor Bank- en Financiewezen houdt een lijst bij van de

naamloze vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen

of gedaan hebben, die eenmaal per jaar in het Belgisch Staatsblad gepubli-

ceerd wordt. De inschrijvings-, weglatings- en schrappingsprocedure werd

geregeld bij K.B. 4 maart 1997(1314).

Een vennootschap wordt niet langer geacht op het publiek spaarwezen

beroep gedaan te hebben, wanneer zij het voorwerp heeft uitgemaakt van

een uitkoopbod in de zin van art. 513 W.Venn., oud art. 190quinquies

Venn.W. (art. 438, vierde lid W.Venn.; art. 26, vierde lid Venn.W.). In

uitvoering van hetzelfde art. 438, vierde lid W.Venn. (art. 26, vierde lid

Venn.W.) wordt aangenomen dat de vennootschap geen publiek beroep meer

doet op het spaarwezen zodra haar obligaties of effecten onder minder dan

vijftig personen verspreid zijn (art. 11 K.B. 7 juli 1999).

424. TRANSPARANTIE. WET VAN 2 MAART 1989. NIEUW RECHT. ONDERLING

OVERLEG Ð Bij gelegenheid van de codificatie van het vennootschapsrecht

werden een aantal bepalingen uit de Wet van 2 maart 1989 die betrekking

hebben op de aandeelhoudersverplichtingen, overgeheveld naar het Wetboek

van vennootschappen (artt. 514-516 W.Venn.). Nieuw is de reductie van de

sanctie in verband met de schorsing van stemrecht die dreigt wanneer men

niet tijdig de overschrijding van de transparantiedrempel meldt: vroeger was

een melding minder dan 45 dagen voÂoÂr de algemene vergadering fataal, in

het nieuwe Wetboek wordt het stemrecht slechts geschorst indien later dan

20 dagen voÂoÂr de vergadering gemeld wordt (art. 545 W.Venn.). Dat de

termijn van 45 dagen inderdaad te lang was, bleek uit het prudentieel toezicht

van de Commissie voor Bank- en Financiewezen: soms kon een nieuwe

aandeelhouder daardoor niet deelnemen aan twee opeenvolgende buiten-

gewone algemene vergaderingen(1315).

Onder de naar het Wetboek van vennootschappen overgehevelde bepalingen

vindt men de mogelijkheid voor een vennootschap om statutair lagere trans-

parantiedrempels (b.v. in veelvouden van 3%) vast te leggen dan wettelijk

bepaald is (in veelvouden van 5%)(art. 515W.Venn.). Het loont de moeite op

te merken dat de Commissie voor Bank- en Financiewezen logischerwijze

geoordeeld heeft dat dergelijke statutaire drempels de wettelijke drempels

niet terzijde stellen: zo moet een aandeelhouder die de wettelijke drempel

(1313) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 129.

(1314) B.S. 2 april 1997. Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 83;

F. Hellemans, R. Tas en M. Wyckaert, ,,De K.B.'s van 4 maart 1997 tot uitvoering van de wet

van 13 april 1995'', T.R.V. 1997, 134.

(1315) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 119-120
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van 10% overschrijdt opnieuw melden, hoewel hij net de overschrijding van

de statutaire drempel van 9% heeft meegedeeld(1316).

Het is erg belangrijk dat de controleautoriteiten bij de bemiddelaars kunnen

informeren nopens de identiteit van personen die in beginsel anonieme

beurstransacties hebben opgedragen, opdat eerstgenoemden aldus de nale-

ving zouden kunnen controleren van de meldingsplicht die de transparantie-

wetgeving oplegt. Het betreft de gekende, en ook voor de bestrijding van het

misbruik van voorkennis zo nuttige, mogelijkheid voor de controleautoriteit

om alle nuttige informatie op te vragen in verband met beurstransacties aan

de bemiddelaars die op hun beurt aan hun clieÈnten vooraf moeten laten weten

dat zij de anonimiteit van hun verrichting t.a.v. de controleautoriteit niet

kunnen waarborgen.

Inzake openbaar bod (hoofdstuk II W. 2 maart 1989) was en is deze laatste

mogelijkheid nog steeds opgenomen in art. 11, § 4 K.B. 8 november 1989.

Voor de transparantiewetgeving s.s. (hoofdstuk I W. 2 maart 1989) fun-

geerde de mogelijkheid oorspronkelijk in art. 28 W. 4 december 1990. Later

werd zij opgenomen in de W. 6 april 1995 omdat voortaan de marktauto-

riteiten en niet langer de Commissie voor Bank- en Financiewezen titularis

werd van deze onderzoeksbevoegdheid. Om redenen van efficieÈntie werd

zelfs een protocol gesloten tussen de beurs en de Commissie voor Bank- en

Financiewezen(1317), omdat deze laatste weliswaar beroofd was van haar

onderzoeksbevoegdheid, maar niettemin belast bleef met het toezicht op de

naleving van de transparantiewetgeving door de aandeelhouders(1318).

Hoewel de CBF bij Wet van 6 april 1995 deels ontheven was van haar

toezichtsbevoegdheid op de naleving van de transparantiewetgeving ten

gunste van de marktautoriteiten, heeft zij deze nu herkregen op basis van

art. 70 van de Wet van 10 maart 1999 houdende een nieuw art. 18bis van de

Wet van 2 maart 1989. Het gaat hier om een figuurlijk haasje over tussen de

CBF en de marktautoriteiten. Zonder twijfel is de uiteindelijk bereikte

oplossing die geen andere is dan degene waarvoor aanvankelijk geopteerd

werd, de meest economische vanuit elk oogpunt(1319).

425. De belangrijkste prudentieÈle taak van de Commissie voor Bank- en

Financiewezen bestond er blijkens haar verslaggeving uit de besproken

periode in om te oordelen over de al dan niet toepasselijkheid van de

vermoedens inzake onderling overleg die zijn opgenomen in art. 7 K.B.

10 mei 1989 tot uitvoering van hoofdstuk I W. 2 maart 1989. Zoals men

weet, worden luidens deze bepaling geacht in onderling overleg op te treden

(1316) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 118-119.

(1317) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 140-141.

(1318) Voor een mooi voorbeeld van haar toezicht op de beleidsverklaring bij overschrijding

van de 20%-drempel: Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 121-

122.

(1319) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 145.
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de personen tussen wie een akkoord bestaat met als doel of gevolg een

parallelle gedragslijn te volgen voor het bezit, de verwerving of de over-

dracht van effecten.

Het belangrijkste wettelijk vermoeden juris tantum bestaat erin dat een

blokkeringsovereenkomst op onderling overleg wijst (vermoeden uit art. 7,

tweede lid, a) K.B. 10 mei 1989). Indien deze overeenkomst gesloten werd

om aan elk onderling overleg extrinsieke redenen, zal het tegenbewijs door

de CBF gemakkelijk aanvaard worden, zo bijvoorbeeld wanneer zij zelf

aandrong op zulke overeenkomst om te vermijden dat aandeelhouders die

samen paketten van meer dan 70% aanhouden, en alle aandelen lieten

noteren, op een destabiliserende wijze aandelen op de beurs zouden ver-

kopen(1320).

Minder genade vond in de ogen van de CBF een voorkoopovereenkomst

tussen een aandeelhouder met 68% en een aandeelhouder met 10% (ver-

moeden uit art. 7 tweede lid, b) K.B. 10 mei 1989). Hoewel eerstgenoemde

van oordeel was dat onderling overleg hier niet de drijfveer kon zijn, gelet op

het feit dat hij reeds de exclusieve controle bezat, stelde de CBF dat de

overeenkomst helemaal niet onschuldig was wanneer men ze toetste aan de

vereiste drijfveer van het onderling overleg: een bijkomende participatie van

10% zou hem immers toelaten voortaan elke blokkeringsminderheid te

weren(1321).

Hetzelfde lot onderging een syndicaat dat bestond uit een controlerende

vennootschap die op haar beurt gecontroleerd werd door een administratie-

kantoor en een aantal minderheidsaandeelhouders, die daarnaast ook certi-

ficaten aanhielden in het administratiekantoor(1322). Het was uit deze laat-

ste particulariteit dat de minderheidsaandeelhouders afleidden dat de ware

blokkering in het Nederlands administratiekantoor bestond, terwijl zij pre-

cies een aantal aandelen buiten de certificering hadden willen houden om er

aldus vrijer over te kunnen beschikken. De CBF ging deze argumentatie na

en stelde vast dat stabiliteit en continuõÈteit van de onderliggende vennoot-

schap op precies dezelfde wijze werden gehandhaafd in de administratie-

voorwaarden van het administratiekantoor als in het aandeelhouderssyndi-

caat. Zij komt zodoende tot de conclusie dat dit laatste wel degelijk het

onderling overleg nastreefde. Overigens levert het ontbreken van een stemaf-

spraak in een aandeelhoudersovereenkomst geen enkel afdoend tegenbewijs

van de wettelijke vermoedens op, precies omdat de wettelijke definitie van

onderling overleg volledig op de parallelle gedragslijn in verband met bezit,

verwerving en overdracht van aandelen geaxeerd is.

426. MISBRUIK VAN VOORKENNIS. NIEUW RECHT. EERSTE TOEPASSINGEN Ð

Deze materie bleef als eÂeÂn van de weinige behouden in de W. 4 december

(1320) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 116.

(1321) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 123.

(1322) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1992-93, 121.
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1990. Wel werd het eerstelijnstoezicht bij W. 6 april 1995 en bij W.

30 januari 1996 overgedragen aan de beursautoriteiten, terwijl het twee-

delijnstoezicht voorbehouden bleef aan de Commissie voor Bank- en Finan-

ciewezen(1323) (nieuw art. 186 W. 4 december 1990). De gerechtelijke

autoriteiten blijven de enige die vervolgingsbevoegd zijn, meestal op in-

structie van de marktautoriteit, en na advies van de Commissie voor Bank- en

Financiewezen (art. 187, § 1 W. 4 december 1990, zoals laatst gewijzigd bij

W. 10 maart 1999)(1324).

In de besproken periode werden ook ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in

de Koninklijke Besluiten die misbruik van voorkennis trachten te voorkomen

door de tijdige openbaarmaking van relevante informatie verplicht te maken.

Het vroegere K.B. van 18 november 1990 inzake de verplichtingen van

beursgenoteerde vennootschappen werd vervangen door twee K.B.'s van

3 juli 1996. Het eerste is het meest relevante in deze context omdat het

handelt over de verplichte openbaarmaking van occasionele, d.i. koersge-

voelige informatie: de controle erop ressorteert onder de bevoegdheid van

het directiecomiteÂ van de desbetreffende Effectenbeurs (art. 4, § 2 K.B. 3 juli

1996). Het tweede K.B. betreft de periodieke, d.i. halfjaarlijkse informa-

tie(1325) waarover het toezicht bij de Commissie voor Bank- en Financie-

wezen berust(1326). Het werd nog recent gewijzigd bij K.B. 17 december

1998 krachtens hetwelk naast een halfjaarlijks communiqueÂ voortaan ook

een jaarlijks communiqueÂ zal moeten verspreid worden(1327).

Inmiddels werden ook de eerste correctionele beslissingen gepubliceerd die

het repressieve luik van de bestrijding van het misbruik van voorkennis

betreffen. In een eerste zaak, die gebracht werd voor de Correctionele

Rechtbank van Gent, was de vraag aan de orde of een echtgenote die als

bestuurder van een N.V. op de hoogte was van de uitkering van een interim-

dividend, haar echtgenoot getipt had omdat deze laatste een beursdag later,

net voÂoÂr de persmededeling, aandelen ter waarde van 5 miljoen BEF in de

desbetreffende beursgenoteerde vennootschap gekocht had. Op een relatief

strenge veroordeling in eerste aanleg(1328), volgde een vrijspraak in hoger

beroep(1329), telkens op louter feitelijke gronden. Het is duidelijk dat de

intieme overtuiging van de strafrechter in dergelijke zaken een erg belang-

rijke rol speelt. Eens vaststaat dat het om koersgevoelige informatie gaat,

(1323) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 121.

(1324) Deze wet bracht ook ingrijpende wijzigingen aan in de samenwerking tussen de

Belgische en de buitenlandse controleautoriteiten (art. 187, § 2 en 188 W. 4 december 1990).

(1325) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 111 (zie ook de

Circulaire van de CBF van 23 juli 1996 in hetzelfde Jaarverslag op p. 309).

(1326) Bijvoorbeeld Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 106;

1997-98, 134.

(1327) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 125.

(1328) Corr. Gent 27 september 1995, R.W. 1995-96, 469; Rev.prat.soc 1996, 155. Commis-

sie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 115.

(1329) Gent 30 april 1997, T.R.V. 1997, 336; V&F 1997, 337. Commissie voor Bank- en

Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 118.
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kunnen vele bewijselementen die op schuld zouden kunnen wijzen immers

ook in andere zin worden aangewend: zo wijst de aankoop net voÂoÂr de

publieke mededeling er misschien wel op dat de echtgenoot getipt is geweest,

maar dan toch erg laat, op een moment met andere woorden dat de meeste

echtgenoten een aankoop niet meer zouden aandurven, wat er dan weer op

zou kunnen wijzen dat hij niet getipt is.

Minder gelukkig verging het een interne boekhouder uit Charleroi die een

maand voÂoÂr de persmededeling van de exceptionele jaarresultaten van zijn

werkgever aandelen kocht, terwijl hij reeds op de hoogte was van deze

uitzonderlijke winsten, hoewel hij nog niet wist dat een exceptioneel divi-

dend zou worden uitgekeerd(1330).

In een derde zaak die eveneens voor de Gentse correctionele rechtbank

speelde, wordt momenteel gewacht op het antwoord dat het Europees Hof

van Justitie op een prejudicieÈle vraag zal geven(1331). De drie verdachten

waren immers van oordeel dat de holdingexceptie bedoeld in art. 181 tweede

lid W. 4 december 1990 strijdig is met het gelijkheidsbeginsel zoals het werd

opgelegd door artikel 6 van de Richtlijn 89/592/EEG van 13 november 1989

inzake transacties van ingewijden. Zoals men weet, wordt uit gemeld art. 181

afgeleid dat holdings uitzonderlijk nog mogen ,,traden'' in aandelen van

vennootschappen waarin ze een deelneming bezitten op het ogenblik dat zij

over anderszins bevoorrechte informatie beschikken, inzoverre deze nog niet

openbaar moet gemaakt worden op grond van het K.B. van 3 juli 1996 inzake

occasionele informatie(1332); dergelijke informatie werd immers door de

wetgever als niet-bevoorrrecht aangemerkt indien het een holding is die

erover beschikt.

Om deze louter Belgische exceptie vanuit Europees gezichtspunt aan te

vechten, hebben de beklaagden zich gesteund op artikel 6 van de Richtlijn

dat de Lid-Staten toestaat om strengere bepalingen op te nemen in hun

nationaal recht, indien deze voor alle rechtsonderhorigen van gelijke streng-

heid zijn. De Belgische wetgever heeft zich zeker strenger opgesteld dan de

Europese omdat hij geen enkele causaliteit of intentionaliteit vereist: voor-

kennis is in zekere zin strafbaar zonder gebruik of misbruik, omdat de loutere

chronologische voorkennis in de ogen van de Belgische wetgever schijnbaar

volstaat voor strafbaarheid, nu niet moet bewezen worden, zoals in de

Europese Richtlijn, dat het misdrijf gepleegd werd met welbewuste ge-

bruikmaking van de voorkennis. Het is om aan deze geheel eigen, in het

bijzonder voor holdings grote strengheid tegemoet te komen Ð omdat hol-

dings precies doorlopend over voorkennis m.b.t. hun dochtervennootschap-

pen beschikken Ð dat de wetgever de holdingexceptie heeft ingevoegd: de

verdachten in deze zaak waren echter van oordeel dat dit strijdig is met het

(1330) Corr. Charleroi 27 september 1995, Bank Fin. 1995, 539.

(1331) Corr. Gent, 27 januari 1999, T.R.V. 1999, 47.

(1332) K. Geens, ,,Hoe duidelijk moet informatie zijn om bevoorrecht te zijn?'', T.R.V. 1991,

221.
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gelijkheidsbeginsel, omdat ook veel andere rechtsonderhorigen (b.v. be-

stuurders) permanent over bevoorrechte informatie beschikken die nog niet

moet openbaar gemaakt worden, terwijl zij als niet-holding toch niet kunnen

traden, zelfs indien zij geen enkel bewust gebruik van deze informatie

maken. In de ogen van de Gentse beklaagden zou dus een meer algemene

uitzondering op zijn plaats geweest zijn. Het is nu wachten op de uitspraak

van het Europees Hof die waarschijnlijk nog dit jaar zal vallen.

AFDELING 8

GESCHILLENREGELING

427. NIEUW RECHT. TOEPASSINGSGEBIED. DWINGEND Ð Sedert lang werd in

BelgieÈ gestreefd naar de invoering van een geschillenregeling zoals in

Nederland. Bij W. 13 april 1995 kwam het zover: vennoten die alleen of

samen meer dan 30% stemrechten bezitten Ð de berekening is ingewikkel-

der indien ook niet kapitaalvertegenwoordigende effecten werden uitgege-

ven, kunnen om gegronde redenen van de voorzitter van de rechtbank van

koophandel vorderen, zetelend zoals in kort geding, dat andere vennoten

worden verplicht om hun aandelen aan hen over te dragen (uitsluiting of

gedwongen overdracht); evenzeer kunnen vennoten die daartoe gegronde

redenen aanvoeren vorderen dat hun aandelen worden overgenomen door

andere vennoten waarop deze gegronde redenen betrekking hebben (uittre-

ding of gedwongen overname).

De geschillenregeling kan enkel worden toegepast in besloten vennootschap-

pen met beperkte aansprakelijkheid en in naamloze vennootschappen die

geen publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan (artt. 334-342

en artt. 635-642 W.Venn.; artt. 190ter-quater Venn.W.)(1333). De wetgever

van 13 april 1995 is er immers vanuit gegaan dat in naamloze vennootschap-

pen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan een

liquide aandelenmarkt bestaat waarop de aandelen vrij kunnen worden ver-

handeld(1334). Dit is uiteraard niet altijd het geval, zo bijvoorbeeld wanneer

de vennootschap haar publiek karakter enkel ontleent aan het feit dat zij een

openbare emissie van obligaties heeft gedaan. In de Nederlandse wetgeving

waaruit de geschillenregeling werd overgenomen, is haar toepassingsgebied

nog beperkender omschreven: enkel de B.V.'s komen in aanmerking, alsook

de besloten N.V.'s, dit zijn de naamloze vennootschappen waarin de aan-

delen op naam zijn en waarvan de statuten een blokkeringsclausule bevatten

eÂn een verbod om certificaten aan toonder uit te geven.

Zoals men weet bestaat voor de cooÈperatieve vennootschappen een sedert

1873 in de wet ingeschreven uittredings- en uitsluitingsregeling die nog bij

(1333) Bij uitbreiding is de geschillenregeling ook van toepassing op de commanditaire

vennootschap op aandelen (art. 657 W.Venn.; art. 107 Venn.W.).

(1334) Zie voor een geval waarin de illiquiditeit van een participatie duidelijk meespeelde in

het aanwezig achten van een wettige reden en dus in het toepasselijk oordelen van de

geschillenregeling, Voorz. Kh. Charleroi 5 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 427.
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W. 20 juli 1991 werd gewijzigd. In artikel 370 W.Venn. (art. 152 Venn.W.)

wordt voorzien in de mogelijkheid om vennoten uit te sluiten in de gevallen

waarin gegronde redenen of elke andere in de statuten aangehaalde reden

zulks rechtvaardigen (zie verder, nr. 469). In de vennootschappen zonder of

met onvolkomen rechtspersoonlijkheid kunnen de statuten steeds voorzien in

een uitsluitings- of uittredingsmogelijkheid(1335).

428. De wettelijke geschillenregeling is dwingend en de statuten kunnen de

toepassing ervan niet beperken of onderwerpen aan meer strikte voorwaar-

den. Wel kunnen statutaire of conventionele geschillenregelingen een anti-

cipatieve werking hebben, en de toepassing van de geschillenregeling voor-

afgaan. In Nederland werd de ontvankelijkheid van de geschillenregeling

afhankelijk gemaakt van de voorafgaande naleving van de statutaire of

conventionele bepalingen inzake conflicten tussen aandeelhouders(1336).

De Belgische wetgever heeft er uiteindelijk voor geopteerd deze ontvanke-

lijkheidsvoorwaarde niet te stellen. Uiteraard zal de gegrondheid van de

reden die wordt aangevoerd mede worden beoordeeld in het licht van het al

dan niet respecteren van de statutaire en/of conventionele bepalingen inzake

conflictpreventie. De werking van de vennootschap zal minder in het ge-

drang zijn naarmate meer statutaire en/of conventionele mechanismen voor-

handen zijn om het functioneren van de vennootschap in continuõÈteit moge-

lijk te maken; in dat geval zal de toepassing van de geschillenregeling minder

aangewezen zijn.

De statutaire of conventionele clausules die het meest in concurrentie zullen

komen met de wettelijke geschillenregeling zijn deze waarbij in wederzijdse

aandelenopties of uitkoop- en uitsluitingsmogelijkheden werden voorzien.

De geldigheid van dergelijke clausules is niet in het geding in de mate waarin

zij geen strengere voorwaarden stellen dan degene die in artikel 190ter en

quater Venn.W. worden vermeld. Het terzijde laten door de partijen van deze

statutaire of conventionele mechanismen kan, zoals gezegd, de gegrondheid

van hun aanspraken onder de wettelijke geschillenregeling negatief beõÈn-

vloeden.

429. Overigens laat de geschillenregeling niet toe om randproblemen aan te

pakken die nochtans van kapitaal belang kunnen zijn voor het welslagen van

een uittreding of een uitsluiting: zo besliste de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel te Brussel in een onuitgeven beslissing van 7 juli 1997 dat

de rekening-courant ten gunste van een uittredende vennoot niet moet

aangezuiverd worden door de vennootschap of de verwerende vennoot. De

positie in rekening-courant kan nochtans veel belangrijker zijn dan de

waarde van de aandelen van de betrokken vennoot. Zij kan uiteraard niet

(1335) J.M.M. Maeijer en K. Geens, ,,L'exclusion et la deÂmission judiciaires d'un actionnaire

dans les socieÂteÂs priveÂes: l'exemple neÂerlandais'', JourneÂes Juridiques J. Dabin 1992, niet

gepubliceerd.

(1336) Asser-Maeijer III, 2, p. 699, nr. 495.
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benut worden om een overeenkomst tot overdracht van aandelen geldig te

verklaren(1337).

430. HOEDANIGHEID VAN VENNOOT. PREVENTIEVE MAATREGELEN Ð Zowel

eiser als verweerder moeten in het kader van de geschillenregeling op het

ogenblik van het inleiden van de vordering de hoedanigheid van aandeel-

houder of van vennoot van de betrokken vennootschap bezitten(1338).

Indien de toekomstige verweerder houder is van aandelen aan toonder, kan

de vrees van de eiser dat de verweerder zijn aandelen ontijdig zou wegmaken

dermate groot en/of gegrond zijn dat de eiser zijn toevlucht neemt of moet

nemen tot preventieve bewarende maatregelen. In een geval dat op eÂeÂnzijdig

verzoekschrift voorgelegd werd aan de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel, besliste deze laatste om een sekwester aan te stellen

met als opdracht aan de verweerder terzelfdertijd de dagvaarding over te

maken alsmede de beschikking op grond waarvan hij was aangesteld en

luidens dewelke de verweerder binnen de 12 uur zijn aandelen aan de

sekwester moest overdragen(1339).

Zoals hoger reeds aangehaald, volstaat de hoedanigheid van aandeelhouder

of vennoot niet om een vordering tot uitsluiting in te leiden (artt. 636

W.Venn., art. 190ter, § 1 Venn.W.). Daarnaast is voor het instellen van

dergelijke vordering een aandelenbezitsdrempel gesteld: ofwel moet de eiser

30 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de aandelen bezitten

(tenzij de vennootschap niet kapitaalvertegenwoordigende effecten heeft

uitgegeven in welk geval 20 % volstaat), ofwel moet de eiser aandelen

bezitten waarvan de nominale waarde of de pariwaarde 30 % van het kapitaal

van de vennootschap vertegenwoordigt. Het is volstrekt begrijpelijk dat de

wetgever, naar Nederlands voorbeeld, het vereiste belang om de uitsluiting te

vorderen van een andere aandeelhouder of vennoot te vorderen derwijze

heeft gekwantificeerd.

431. MAATREGELEN ALVORENS RECHT TE DOEN Ð Het feit dat de voorzitter

van de rechtbank van koophandel zetelt zoals in kort geding, doet geen

afbreuk aan de mogelijkheid om maatregelen te vorderen alvorens recht te

doen overeenkomstig art. 19, lid 2 Ger.W. Dit wordt ten overvloede beves-

tigd in art. 638 W.Venn. (art. 190ter, § 4 Venn.W.) waar aan de voorzitter de

mogelijkheid wordt geboden om, bij wijze van voorlopige maatregel en

zonder enig rechtsmiddel voor de partijen, de vervreemding van de litigieuze

aandelen toe te laten, alsook om alle of een gedeelte van de eraan verbonden

rechten te schorsen, met uitzondering van het dividendrecht.

Waar duidelijk is dat het eerste lid m.b.t. de eventuele toelating van de

vervreemding van de aandelen betrekking heeft op de periode die ingaat met

(1337) Voorz. Kh. Gent 15 januari 1997, T.G.R. 1997, 170.

(1338) Voorz. Kh. Gent 23 januari 1997, T.G.R. 1997, 172.

(1339) Voorz. Kh. Brussel 9 januari 1997, onuitgegeven.
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de dagvaarding, kan het tweede lid met betrekking tot de schorsing van

rechten wellicht ook zo geõÈnterpreteerd worden (,,over te dragen aandelen'')

dat het enkel betrekking zou hebben op de periode vanaf de eerste beschik-

king. Tegen de eerste opvattingen van de doctrine in, was de Voorzitter van

de Rechtbank van Koophandel te Brussel in die zin van oordeel dat de

schorsing van rechten pas kon worden opgelegd eens de Voorzitter ten

gronde over de uittreding of de uitsluiting beslist had(1340). In de motivatie

voor dit afwijkend standpunt wees de Voorzitter op het gevaar voor misbruik

dat ontstaat indien ten nadele van de verwerende partij stemmingen worden

uitgelokt, terwijl diens stemrecht geschorst is. Nochtans is de rechter geens-

zins verplicht om de schorsing van rechten op te leggen(1341).

432. DE ROL VAN DE VENNOOTSCHAP Ð De eiser in uittreding of uitsluiting

moet de vennootschap in het geschil betrekken door haar te dagvaarden

(art. 637, eerste lid W.Venn.; artikel 190ter, § 3, tweede lid Venn.W.). De

vennootschap is volgens de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Kortrijk geen echte partij in dit geschil, zodat haar aanwezigheid slechts

vereist is met het oog op de tegenwerpelijkheid van de rechterlijke beslissing.

Zulks kan men afleiden uit het feit dat de Kortrijkse Voorzitter, in twee

opeenvolgende beslissingen, van oordeel is geweest dat artikel 753 Ger.W.

geen toepassing vindt indien de vennootschap verstek laat gaan op de inlei-

dingszitting(1342). Voormelde bepaling van het Gerechtelijk Wetboek

maakt het immers noodzakelijk voor de meest gerede partij om de verstek-

latende partij te verwittigen van de datum naar dewelke de zitting is verdaagd

indien het geschil onsplitsbaar is. In beide gevallen wees de Voorzitter de eis

toe ondanks het verstek van de vennootschap, en verklaarde hij haar de

vordering tegenwerpelijk.

Tot nog toe werd in de rechtspraak geen aandacht besteed aan het vraagstuk

of de gedaagde vennootschap alle aandeelhouders moet informeren over de

hangende procedure. Normalerwijze zullen enkel eisende en verwerende

aandeelhouders op de hoogte zijn van het geschil. In Nederland, waar de

geschillenregeling enkel toepassing vindt op vennootschappen met aandelen

op naam, moet de vennootschap de aandeelhouders die geen partij zijn bij het

geding, op de hoogte stellen van de procedure zodat zij zich, naargelang het

geval, kunnen voegen bij de eisende of de verwerende partijen. Naar Bel-

gisch recht is het minstens een norm van goed bestuur voor de vennootschap

om haar aandeelhouders in kennis te stellen van het hangende geschil.

(1340) Voorz. Kh. Brussel 24 maart 1997, T.R.V. 1997, 227, noot; DAOR 1997, nr. 44, p. 85,

noot E. Smit die alle andersluidende doctrine citeert. Vgl. J.M. Nelissen Grade, ,,De geschillen-

regeling en de uitkoopregeling'', in J. Ronse Instituut (ed.), De Vennootschapswetten van 7 en

13 april 1995, Kalmthout, Biblo, 1995, (337) 355-356.

(1341) Zo weigerde de Turnhoutse Voorzitter in een wat onduidelijke redengeving de schor-

sing van de stemrechten omdat de partijen (50-50%) mekaar hoe dan ook blokkeerden (Voorz.

Kh. Turnhout 28 maart 1997, T.B.H.(Act.) 1997, 460).

(1342) Voorz. Kh. Kortrijk 10 februari 1997, T.R.V. 1997, 95; Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli

1997, V&F 1997, 326.
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433. GEGRONDE REDEN. ALGEMEEN Ð Vooreerst weze opgemerkt dat ge-

gronde redenen die hun oorsprong vinden in feiten voÂoÂr de inwerkingtreding

van W. 13 april 1995, in aanmerking kunnen genomen worden om de

uittreding of de uitsluiting uit te spreken. Dit volgt uit de toepassing van

het beginsel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet en wordt

bevestigd door verschillende beslissingen in de besproken periode(1343).

Er bestaat twijfel over de vraag of de gegronde redenen ook betrekking

kunnen hebben op het gedrag van eÂeÂn van de aandeelhouders of vennoten in

zijn hoedanigheid van zaakvoerder of bestuurder(1344). Een vonnis van de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk heeft genuanceerd

geoordeeld dat de fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder ook in

ogenschouw worden genomen naast het gedrag als aandeelhouder of ven-

noot(1345). Omgekeerd kan het niet-respecteren door de verwerende aan-

deelhouder van de managementovereenkomst die voor de eisende aandeel-

houder de determinerende beweegreden was geweest voor zijn toetreding tot

de vennootschap, in hoofde van deze laatste de gegronde reden vormen voor

een eis tot gedwongen overname(1346).

Na herinnerd te hebben aan het subsidiair karakter(1347) van de geschillen-

regeling in die zin dat zij enkel toepassing kan vinden indien geen meer

geeÈigende middelen bestaan om bestuursfouten op te lossen(1348), oor-

deelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren(1349)

dat een eis tot gedwongen overname ongegrond was vermits hij gesteund was

op algemene klachten die veeleer gericht waren tegen het bestuur dan tegen

een welbepaalde aandeelhouder.

(1343) Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli 1997, V&F 1997, 326; Voorz. Kh. Kortrijk 17 februari

1997, T.R.V. 1997, 95. Zie zelfs voor een in zekere zin anticipatieve toepassing van de grotere

subsidiariteit van de ontbinding, d.i. voÂoÂr de inwerkingtreding van de Wet van 13 april 1995 op

1 juli 1996: Voorz. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996, 308. In eÂeÂn geval werd

ten onrechte gesteld dat het was omdat de wettige redenen hadden voortgeduurd naÂ 1 juli 1996

dat de nieuwe regeling dus kon worden toegepast: Voorz. Kh. Kortrijk 7 april 1997, V&F 1997,

333.

(1344) H. Braeckmans, ,,Gedwongen overdracht en overneming'', in H. Braeckmans en E.

Wymeersch (ed.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, p. 306,

nr. 23; H. Laga, ,,De geschillenregeling in N.V. en B.V.B.A. en het begrip gegronde redenen'',

Notarius 96/7-8, (326) 329.

(1345) Voorz. Kh. Kortrijk 17 februari 1997, T.R.V. 1997, 95.

(1346) Voorz. Kh. Charleroi 5 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 427. Vgl. met een afzetting

als bestuurder, Voorz. Kh. Verviers 31 januari 1997, Rev.prat.soc. 1997, 270.

(1347) Vgl. Voorz. Kh. Charleroi 30 april 1998, J.T. 1998, 555; Voorz. Kh. Leuven 28 novem-

ber 1996, A.J.T. 1996-97, 335.

(1348) Zie voor een subsidiariteitsrangorde, I. Corbisier, ,,La socieÂteÂ et ses associeÂs'', in

Centre J. Renauld (ed.), Les lois du 7 et 13 avril 1995, Brussel, Bruylant, 1995, (105) 206.

(1349) Voorz. Kh. Tongeren 8 juli 1997, T.R.V. 1999, 295.
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Het begrip gegronde reden refereert naar de wettige reden die grond is voor

de gerechtelijke ontbinding en is een notie met veranderlijke inhoud(1350).

Historisch bedoeld als rechtvaardigingsgrond van de ,,ultissimum remedium'

die de gerechtelijke ontbinding is (art. 45 W.Venn.; art. 1871 B.W.), krijgt

het concept uiteraard een andere connotatie in de context van de uittreding en

de uitsluiting. Alvast verliest het begrip buiten de context van de gerechte-

lijke ontbinding zijn vermogen om een neutrale situatie, zoals de onmoge-

lijkheid om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, of de ernstige

financieÈle moeilijkheden waarin de vennootschap verkeert, te duiden (zie

verder, nr. 472). Daarmee wil niet noodzakelijk gezegd zijn dat de gegronde

reden in de context van de geschillenregeling neerkomt op een fout die

verwijtbaar moet zijn aan de verwerende partij. Daarentegen is het duurzaam

en niet eens verwijtbaar gebrek aan verstandhouding uitgegroeid tot de

gegronde reden bij uitstek voor een uitsluiting of een uittreding.

Dergelijk duurzame onenigheid kan immers het louter gevolg zijn van het

gedrag van de vennoten en niet noodzakelijk van een inbreuk op hun

vennootschapsverplichtingen. Uiteraard zal het verwijtbaar karakter van de

gedragingen van de verwerende partij het voor de eisende partij gemakke-

lijker maken om de uittreding of de gedwongen uitsluiting te rechtvaardigen.

434. In de rechtspraak is er een duidelijke eensgezindheid over het feit dat

de gegronde reden sterker moet gerelateerd worden aan het belang van de

vennootschap indien de eis tot uitsluiting strekt dan indien hij tot uittreding

strekt(1351). De vordering tot uitsluiting is immers radicaler in het resultaat

dat zij beoogt ten aanzien van de verwerende partij dan de vordering tot

uittreding. Het ligt dan voor de hand dat een bijkomende toetsing van het

laakbaar gedrag van de verwerende partij aan het vennootschapsbelang op

zijn plaats is. Toch blijven de voorzitters soms bijna even streng voor de

vordering tot uittreding als voor die tot gerechtelijke ontbinding: zo zou

volgens de Gentse rechter een duurzame onenigheid tussen de vennoten niet

volstaan, maar zou de blijvende aanwezigheid van de eisende aandeelhouder

tevens levensbedreigend moeten zijn voor de vennootschap(1352).

Het feit dat de gegronde reden geen foutief gedrag veronderstelt, maakt het

mogelijk de uittredingsprocedure te bezigen op een minnelijke wijze als een

soort van echtscheiding bij onderlinge toestemming. De partijen kunnen in

dat geval vrijwillig verschijnen en een akkoordvonnis laten akteren waarbij

(1350) H. Laga, ,,De geschillenregeling in N.V. en B.V.B.A en het begrip gegronde redenen'',

Notarius 96/7-8, 326; J.M. Nelissen Grade, ,,De geschillenregeling en de uitkoopregeling'', in

J. Ronse Instituut (ed.), De Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Kalmthout, Biblo,

(337) 349; S. Maquet, ,,Justes motifs ou motifs justes?'', Rev.prat.soc. 1999, 125.

(1351) B.v. Voorz. Kh. Mechelen 6 februari 1997, T.B.H. 1998, 613; Voorz. Kh. Charleroi

5 februari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 427.

(1352) Voorz. Kh. Gent 15 april 1997, V&F 1998, 46.
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zij het eens zijn over de aanduiding van een expert en de te hanteren

waarderingsmethodes(1353). Voorts geven zij wederzijds het bestaan van

gegronde redenen toe, zonder enigerlei nadelige erkentenis nopens het

foutief karakter van hun gedrag.

Het spreekt vanzelf dat de invoering van de geschillenregeling nog een meer

subsidiair en ultiem ('ultissimum remedium') karakter heeft verleend aan de

vordering tot gerechtelijke ontbinding op grond van wettige reden(1354). Zij

zal enkel aangewezen zijn wanneer een neutrale en objectieve wettige reden

voorhanden is die aan geen enkele vennoot kan verweten worden en die de

continuõÈteit van de vennootschap in het gedrang brengt (verder, nr. 474).

435. Zoals in echtscheidingsprocedures, wordt een eis tot uitsluiting of tot

uittreding vaak beantwoord met een tegeneis die ertoe strekt het geschil in

het voordeel van de oorspronkelijke verwerende partij te beslechten. Zo

wordt een eis tot gedwongen uittreding dikwijls beantwoord met een tegeneis

tot gedwongen uitsluiting. Hoewel beide eisen hetzelfde voorwerp hebben,

wijst het naast mekaar bestaan ervan op het belang dat de partijen eraan

hechten om niet als ,,schuldige'' van de echtscheiding te worden aangeduid.

Nochtans is het gezag van gewijsde dat aan een rechterlijke beslissing

genomen ingevolge de geschillenregeling mag gehecht worden, zeer beperkt

voor het onderliggend geschil zelf, en kan zij vergeleken worden met die van

het kort geding voor de zaak ten gronde(1355). De vordering tot uitsluiting of

uittreding is immers autonoom en heeft een eigen voorwerp: het regelen van

een geschil in het belang van de vennootschap en van de partijen(1356).

Het komt voor dat een eis tot uitsluiting wordt gepareerd met een tegeneis tot

uitsluiting. In dat geval hebben de eisen wel degelijk een verschillend

voorwerp, en wordt de voorzitter van de rechtbank van koophandel voor

de keuze gesteld. Bij het maken van deze keuze zal de voorzitter zich laten

leiden, in de eerste plaats door het belang van de vennootschap, en in tweede

orde door het belang van de vennoten; deze belangenhieÈrarchie laat de

voorzitter toe om de continuõÈteit van de vennootschap veilig te stellen.

Ook hier is de schuldvraag niet primordiaal, al zal de voorzitter uiteraard

intuõÈtief niet anders kunnen dan ermee rekening te houden(1357).

Indien, bij duurzame onenigheid in een 50-50% verhouding, de eÂne partij een

kapitaalverhoging weigert goed te keuren, zonder dat haar fout bewezen

wordt, terwijl de andere partij door deze verhoging de continuõÈteit van de

vennootschap wil verzekeren, zal de keuze van de Voorzitter vlug gemaakt

(1353) Precies omwille van het deels minnelijk karakter van deze procedures, komt het zelden

tot publicatie in de vakpers (vgl. arbitrage).

(1354) Zie voor een anticipatieve toepassing van dit principe, d.i. voÂoÂr de inwerkingtreding

van de nieuwe wet: Voorz. Kh. Charleroi 1 februari 1996, Rev.prat.soc. 1996, 308.

(1355) J. Vananroye, noot onder Voorz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R.V. 1999, 205.

(1356) Gedr. St. Senaat 1993-94, nr. 1086/22, p. 427.

(1357) Voorz. Kh. Kortrijk 17 februari 1997, T.R.V. 1997, 95.
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zijn(1358). In dezelfde lijn besliste de Luikse Voorzitter: na de gegronde

redenen aangenomen te hebben, stelde hij reeds een expert aan om de prijs te

bepalen in afwachting van de bepaling van de richting van de uitsluiting;

ondertussen liet hij onderzoeken welke van beide echtgenoten-vennoten in

staat zou zijn om de participatie van de andere over te nemen, en dan nog

geld zou overhouden om in de continuõÈteit van de onderneming te investe-

ren(1359).

In een geschil dat werd voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank

van Koophandel te Tongeren vroegen de twee exploitanten-aandeelhouders

van een ijssalon die de vorm had aangenomen van een B.V.B.A. mekaars

uitsluiting(1360). De Voorzitter gaf uiteindelijk de voorkeur aan de ven-

noot die mede-eigenaar en verhuurder was van het gebouw boven de

vennoot die de leverancier was van het ijs. De Voorzitter was immers

van oordeel dat de plaats waar de zaak werd uitgebaat moest prevaleren

omwille van het commercieel belang daarvan voor de continuõÈteit van de

vennootschap. Opvallend in de feitensituatie die zonet beschreven werd was

dat de Voorzitter geen verwijtbaar gedrag aan eÂeÂn van beide partijen toe-

schreef, maar enkel een duurzame onenigheid vaststelde. Hiermee wordt

eens te meer aangetoond welk een gelukkig alternatief de geschillenregeling

biedt voor de gerechtelijke ontbinding die onvermijdelijk het radicale gevolg

van de discontinuõÈteit van de vennootschap met zich brengt, terwijl de

continuõÈteit van de onderneming die zij in eigendom heeft door de lotgeval-

len van de vereffening zal beheerst worden. EeÂn en ander belet niet dat de

vennoot die zogenaamd in het vennootschapsbelang wordt uitgesloten, zich

ongelijk behandeld kan voelen.

436. GEGRONDE REDEN. MISBRUIK Ð De belangrijkste gegronde reden die

wordt ingeroepen door eisende partijen bestaat in het beweerde misbruik van

meerderheid aan de zijde van verwerende partijen. Uiteraard zal misbruik

meestal worden ingeroepen ter ondersteuning van een eis tot uittreding:

meest ingeroepen als zodanig maar veelal afgewezen is de afzetting van

een minderheidsaandeelhouder als bestuurder(1361), tenzij deze precies

gebeurde hangende de procedure tot uittreding, in welk geval zij een ver-

zwarende omstandigheid kan uitmaken(1362); nog evidenter is de afwijzing

van de minderheidsaandeelhouder die zich tekort gedaan weet doordat hij

geen aanspraak mag maken op een bestuurszetel, of omdat een commissaris-

revisor werd benoemd ter verijdeling van het individueel controlerecht op het

(1358) Voorz. Kh. Turnhout 28 maart 1997, T.B.H. (Act.) 1997, 460.

(1359) Luik 10 oktober 1997, Rev.prat.soc. 1998, 394; JLMB 1998, 1067.

(1360) Voorz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R.V. 1999, 205, noot J. Vananroye; T.B.H. 1998,

616.

(1361) Afgewezen, niet in het minst omdat de afzetting gebeurde in het vennootschapsbelang:

Voorz. Kh. Verviers 31 januari 1997, Rev.prat.soc. 1997, 270. In vergelijkbare zin: Voorz. Kh.

Gent 15 april 1997, V&F 1998, 46.

(1362) Voorz. Kh. Dendermonde 19 maart 1997, T.R.V 1997, 153.
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ogenblik dat de minderheidsaandeelhouder dreigde met de overdracht van

zijn participatie aan een concurrent(1363). Indien echter in de context van

een triumviraat eÂeÂn van de drie minderheidsaandeelhouders-zaakvoerders

(33%) in de tang genomen wordt door zijn twee collega's die ook elk 33%

bezitten, en uiteindelijk de toegang tot de vennootschap wordt ontzegd en

afgezet als zaakvoerder, is er duidelijk reden om gedwongen overname uit te

spreken(1364).

Het is niet volstrekt onmogelijk dat een misbruik van meerderheid wordt

ingeroepen door een eiser in uitsluiting: indien de eiser bijvoorbeeld 30%

van de aandelen bezit, kan hij niettemin een misbruik van meerderheid

verwijten aan de verweerder die 51% van de aandelen bezit. Het spreekt

voor zich dat de rechter in dat geval het belang van de vennootschap zal

afwegen tegen dat van de vennoot, en tot een marginale toetsing van het

laatste aan het eerste zal overgaan.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk werd gecon-

fronteerd met een vennootschap in moeilijkheden die niettemin manage-

mentfees uitkeerde aan haar bestuurders hoewel deze bestuurders geen be-

langrijke prestaties voor de vennootschap geleverd hadden(1365). Deze

laatste vaststelling was een argument om de gedwongen overname toe te

staan temeer daar tot de toekenning van de bestuurdersbezoldigingen beslist

was door de raad van bestuur, waar zulks had dienen te geschieden door de

algemene vergadering.

Een ander opvallend geval van misbruik van meerderheid dat leidde tot een

gedwongen overname, had betrekking op een vennootschap waarin de meer-

derheidsaandeelhouders systematisch weigerden om dividenden uit te keren,

en terzelfdertijd niet de nodige fondsen wensten te investeren om de ven-

nootschap te moderniseren, hoewel zij winstgevend was(1366). Bovendien

benadeelden zij de vennootschap doordat zij haar onroerend goed en haar

machines ter beschikking stelden aan een andere vennootschap die zij alleen

controleerden en waaraan zij een bijna identieke maatschappelijke benaming

gaven.

437. Ook een misbruik van minderheid kan een wettige reden vormen voor

gedwongen uittreding. Indien een minderheidsaandeelhouder aanhoudend

zijn participatie gebruikt om een voor de vennootschap noodzakelijke kapi-

taalverhoging tegen te houden, en op die wijze de vennootschap de nood-

zakelijke liquiditeiten onthoudt voor haar werking, dan pleegt hij luidens een

ongepubliceerde beschikking van de Brusselse Voorzitter van 30 mei 1997

misbruik. Een verzwarende omstandigheid was dat de minderheidsaandeel-

(1363) Voorz. Kh. Hasselt 12 september 1997, V&F 1997, 339.

(1364) Voorz. Kh. Turnhout 22 november 1996, V&F 1997, 50.

(1365) Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli 1997, V&F 1997, 326.

(1366) Voorz. Kh. Kortrijk 7 april 1997, V&F 1997, 333.
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houder een compensatie had geeÈist als voorwaarde voor goedkeuring van de

kapitaalverhoging.

438. GEGRONDEREDEN. TEKORTKOMINGÐ Indien de vordering niet gesteund

is op een misbruik van meerderheid of minderheid maar op een loutere

tekortkoming van de verwerende partij, dan dient deze tekortkoming vol-

doende ernstig te zijn om de gedwongen overname te rechtvaardigen(1367).

Is dus zeker onvoldoende een loutere wens van de eiser om de vennootschap

te verlaten zonder bewijs van gegronde reden in hoofde van verweer-

der(1368). Nog strenger wordt geoordeeld indien de vordering tot uitsluiting

strekt: als de verweerder gestemd heeft voor de ontbinding in een situatie

waarin de helft van het maatschappelijk kapitaal verloren is (art. 633

W.Venn.; art. 103 Venn.W), en hij een minnelijk aanbod tot overname van

zijn aandelen heeft geweigerd, vormen dat nog geen redenen om hem uit te

sluiten(1369).

De meest voorkomende tekortkoming die verweten wordt aan de verwerende

partij in een geschil tot uitsluiting bestaat in de deloyale concurrentie die de

verwerende partij de vennootschap zou aangedaan hebben(1370). De Has-

seltse Voorzitter oordeelde nochtans dat een drie jaar oude veroordeling

wegens oneerlijke concurrentie niet meer kon ingeroepen worden als deze

oneerlijke concurrentie inmiddels tot het verleden behoorde(1371). In het

algemeen kan worden vastgesteld dat het uit de sloot halen van oude koeien

door de voorzitters niet op prijs gesteld wordt(1372), zeker wanneer van het

nu gelaakt gedrag voorheen geen punt werd gemaakt(1373).

439. GEGRONDE REDEN. DUURZAME ONENIGHEID Ð Meer nog dan het mis-

bruik van meerderheid of de verwijtbare tekortkoming zal de duurzame en

ernstige onenigheid tussen vennoten een reden vormen voor de eis tot

gedwongen uittreding of uitsluiting(1374). Ook hier wordt door de Voor-

zitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt terecht herinnerd aan het

subsidiair karakter van de geschillenregeling: de vordering tot uitsluiting kan

niet worden aangewend om elk geschil of elke onenigheid tussen vennoten

(1367) Zie bijvoorbeeld het zich onttrekken aan zijn vennootschapsverplichtingen door ver-

weerder, Voorz. Kh. Dendermonde 19 maart 1997, T.R.V. 1998, 153.

(1368) Voorz. Kh. Charleroi 30 april 1998, J.T. 1998, 555.

(1369) Voorz. Kh. Brussel 4 november 1996, Rev.prat.soc. 1997, 276-280.

(1370) Het bevel tot staking van de deloyale concurrentie als voorlopige maatregel (art. 19, lid

2 Ger.W.) werd door de Voorzitter te Brussel geweigerd, omdat zulks niet tot zijn bevoegdheid

zou horen in het kader van de geschillenregeling (Voorz. Kh. Brussel 24 maart 1997, hoger

aangehaald). Daarmee is geenszins gezegd dat de Voorzitter geen maatregelen in de zin van

art. 19, lid 2 Ger.W. kan bevelen (hoger, nr. 431).

(1371) Voorz. Kh. Hasselt 14 februari 1997, T.B.H. (Act.) 1997, 653; T.R.V. 1997, 105.

(1372) Voorz. Kh. Charleroi 30 april 1998, J.T. 1998, 555.

(1373) Voorz. Kh. Leuven 28 november 1996, A.J.T. 1996-97, 335.

(1374) Voorz. Kh. Mechelen 6 februari 1997, T.B.H. 1998, 613; Voorz. Kh. Turnhout 28 maart

1997, T.B.H. (Act.) 1997, 460.
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op te lossen; de verwerende vennoot die zijn rechten opeist, moet daarom

nog niet worden uitgesloten, zelfs niet indien hij zodoende de andere ven-

noten de indruk geeft dat zij zijn aanwezigheid niet langer kunnen dul-

den(1375). Om de uitsluiting te rechtvaardigen moet de duurzame onenig-

heid het functioneren van de vennootschap bemoeilijken zonder nochtans,

zoals de vordering tot gerechtelijke ontbinding het vereist, haar werking te

verlammen (zie verder, nr. 474).

Wanneer twee vennoten die tevens gewezen echtgenoten zijn mekaars uit-

sluiting vorderen in de nasleep van de echtscheidingsprocedure, dan is de

toewijzing van de uitsluiting niet altijd een evidentie: de onenigheid die

tussen de echtgenoten bestaat, verlamt niet noodzakelijk de continuõÈteit van

de vennootschap(1376), anderzijds is het geenszins uitgesloten dat de ven-

nootschap na de echtscheiding uitsluitend in het belang van de meerder-

heidsaandeelhouder-echtgenoot wordt bestuurd, en zelfs wordt gebruikt

tegen de eisende echtgenoot(1377). In dat geval is minstens de gedwongen

overname gerechtvaardigd, zo onder andere in het geval dat de vennootschap

de gezinswoning in eigendom heeft. Minder dan de vordering tot uittreding

vergt de vordering tot uitsluiting immers dat de werking van de vennoot-

schap in het gedrang wordt gebracht. Het volstaat dat de wettige reden de

belangen van eÂeÂn der echtgenoten ernstig in het gedrang brengt. Zodoende

zal de gedwongen uittreding de geeÈigende oplossing vormen voor een be-

langrijk aantal familiale conflicten waarin eÂeÂn van de aandeelhouders wordt

gemarginaliseerd.

440. DE PRIJS VAN DE OVERGEDRAGEN AANDELEN Ð Tenzij de geschillen-

regeling wordt benut als drukkingsmiddel om een minnelijk akkoord te

bereiken, zal de strategische keuze voor of tegen een vordering in uittreding

of uitsluiting grotendeels bepaald worden door de inschatting van de te

bepalen prijs. Eens de vordering ingewilligd is, zullen de partijen immers

onherroepelijk verbonden zijn door de prijs die de Voorzitter van de Recht-

bank vaststelt.

Zoals de partijen het eens kunnen zijn over de richting van de uittreding,

maar niet over de prijs, zo kunnen zij eveneens akkoord gaan over de

prijshoogte maar niet over de richting van de uittreding. Een akkoordvonnis

kan dus ook een eensgezindheid laten blijken over de prijshoogte, maar aan

de voorzitter vragen om de richting van de uittreding te bepalen. Meestal zal

uiteraard het omgekeerde geval zich voordoen, en zal de voorzitter in hoofd-

zaak de prijshoogte moeten bepalen na een akkoordvonnis over de richting

van de uittreding (zie nr. 434).

(1375) Voorz. Kh. Hasselt 14 februari 1997, T.B.H. (Act.) 1997, 653; T.R.V. 1997, 105.

(1376) Voorz. Kh. Leuven 28 november 1996, A.J.T. 1996-97, 335; T.R.V. 1997, 108; T.Not.

1997, 180, noot F. Bouckaert.

(1377) Zo bijvoorbeeld in een ongepubliceerde beschikking van Voorz. Kh. Brussel 6 mei

1997 (ex-echtgenote met 75% van de aandelen die ingebrachte gezinswoning benut zonder

erkenning van ex-echtgenoot met 25% van de aandelen).
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De rechter kan de prijshoogte alleen vaststellen(1378), maar zal daartoe

nagenoeg altijd een expert aanstellen. De expertise verloopt volgens de

gewone regels van het Gerechtelijk Wetboek. Bij gebreke van wettelijke

criteria kan niet voldoende onderlijnd worden hoe belangrijk het is de

maatstaven en methodes van waardering duidelijk te omschrijven in de

zending van de expert en dus in het dispositief van de dagvaarding. Gelet

op het ontbreken van een wettelijke termijn, is het aangewezen de einddatum

van de expertise eveneens in het dispositief op te nemen. Meestal zal

geopteerd worden voor een toepassing van de netto-actief methode enerzijds,

en van de rendementsmethode anderzijds(1379). Daarbij zal de expert nauw-

keurig moeten aangeven hoe hij tot een weging komt van de twee verschil-

lende waarden waartoe deze twee methodes aanleiding geven(1380).

Het uitgangspunt bij de waardering dient de prijs te zijn die de verkoper zou

verworven hebben in geval van een vrijwillige verkoop. De waarde bepaald

door de expert, moet derhalve in beginsel objectief zijn, met dien verstande

dat het meestal zal gaan over erg besloten vennootschappen voor de aandelen

waarvan geen eÂchte markt bestaat. De prijsvermindering is zeker niet te

hanteren als een burgerlijke straf, ook niet wanneer de uitsluiting gerecht-

vaardigd voorkomt in het belang van de vennootschap. Toch betekent dit niet

dat geen deÂcote voor een minderheidsdeelneming kan worden vastgesteld of

dat een prijsvermindering wegens illiquiditeit uit den boze zou zijn. De

illiquiditeit en de minderheidsparticipatie vormen immers objectieve gege-

vens waarmee ook bij een objectieve prijsbepaling op de vrije markt reke-

ning zou worden gehouden. Het lijkt niet aangewezen de expert hierin een al

te ruime appreciatiebevoegdheid toe te kennen: het is verkieslijk dat de

voorzitter van de rechtbank in de zending van de expert duidelijk omschrijft

met welke prijsverminderende factoren door de expert rekening mag worden

gehouden(1381).

441. De datum waaraan de waardebepaling refereert zal meestal de datum

van de beschikking zijn waarin de uittreding of de uitsluiting wordt bevo-

len(1382). Uitzonderlijk zal een waardebepaling zich refereren aan een

vroeger tijdstip, en met name aan een tijdstip net voÂoÂr de wettige reden

waarop de uitsluiting of de uittreding gegrond wordt, zich heeft voorgedaan,

(1378) Voor het principe, Gent 21 januari 1988, V&F 1998, 48. Voor een voorbeeld, Voorz.

Kh. Mechelen 6 februari 1997, T.B.H. 1998, 613 (bij gebreke van redenen die ertoe zouden

strekken de boekwaarde niet als overnameprijs aan te nemen, bepaalt de rechter deze op de

boekwaarde van 565.700 BEF).

(1379) Voorz. Kh. Kortrijk 16 september 1996, A.J.T. 1996-97, 333.

(1380) Voorz. Kh. Kortrijk 17 februari 1997, T.R.V. 1997, 95.

(1381) Vgl. H. Braeckmans, ,,Gedwongen overdracht en overneming'', in Gewijzigd venoot-

schapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, p. 320, nr. 48; J.M. Nelissen Grade, ,,De

geschillenregeling en de uitkoopregeling'', in De Vennootschapswetten van 7 en 13 april

1995, 360.

(1382) Voor een geval waarin de datum van de inleiding van de vordering als uitgangspunt

werd genomen, Brussel 20 april 1999, T.R.V. 1999, 431.
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zodat zij in zekere zin een vergoedend karakter krijgt hoewel de voorzitter

niet de bevoegdheid heeft om op grond van artikel 190ter of quater Venn.W.

een schadevergoeding toe te kennen. Soms is het inderdaad onmogelijk om

de schadelijke gevolgen van de bestreden gedragingen bij de prijsbegroting

buiten beschouwing te laten(1383). Het is immers denkbaar dat de wettige

reden die de uittreding rechtvaardigt een prijsvermindering teweegbrengt.

TILLEMAN pleit er voor dat in dergelijke gevallen met de tussengekomen

waardevermindering geen rekening zou worden gehouden bij de bepaling

van de prijs(1384). Dan kan de datum waaraan de waardebepaling zich

refereert, moeilijk anders dan vastgesteld worden op een tijdstip voÂoÂr het

schadelijk gedrag van de verwerende partij. Desgevallend kan terzelfdertijd

nog een ander waardebepalingstijdstip worden aangeduid, bijvoorbeeld dat

van de beschikking, om de rechter zodoende toe te laten de impact in te

schatten van de zgn. gegronde reden(1385).

In een niet gepubliceerde beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van

Koophandel te Brussel van 7 juli 1999 kon dit standpunt nochtans geen

genade vinden, nadat de deskundige nochtans op basis van de eerste beschik-

king twee duidelijk uiteenlopende waarden had vastgesteld. De Voorzitter

volgde de stelling volgens welke de datum van waardebepaling hoe dan ook

de datum van de beschikking diende te zijn, zonder nadere toelichting.

In het Nederlandse recht wordt nadrukkelijk verwezen naar de datum waarop

de beschikking van gedwongen overname of uitsluiting onherroepelijk wordt

als datum van waardebepaling(1386). Toch bepleiten bepaalde Nederlandse

auteurs de stelling volgens welke ook rekening zou kunnen worden gehou-

den met een vroegere datum indien de wettige reden die aan de grondslag ligt

van de uittreding een waardevermindering tot gevolg heeft gehad(1387).

Bovendien laat het Nederlands procedurerecht toe dat gelijktijdig met de

geschillenregeling, voor dezelfde rechter een eis tot schadeloosstelling wordt

ingeleid. Naar Belgisch recht is dit niet denkbaar omdat de voorzitter van de

rechtbank van koophandel zetelt zoals in kort geding en hij in die hoedanig-

heid geen schadeloosstelling kan toekennen.

Bij een vordering tot uitsluiting zal het zelden of nooit aangewezen zijn om

de datum van waardebepaling op een ander tijdstip vast te stellen dan dat van

de beschikking. De waardebepaling laten refereren naar een tijdstip voÂoÂr de

gegronde gegronde reden die de uitsluiting rechtvaardigt, zou de eisende

partij die doorgaans niet schuldig is aan de moeilijkheden immers in het

(1383) Voorz. Kh. Kortrijk 7 april 1997, V&F 1997, 333.

(1384) B. Tilleman, ,,Een eerste commentaar in verband met de eerste precedenten m.b.t. de

geschillenregeling'', T.R.V. 1997, (101) 104; Id., noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 16 september

1996, A.J.T. 1996-97, 333.

(1385) Vgl. Voorz. Kh. Kortrijk 16 september 1996, A.J.T. 1996-97, 333.

(1386) Asser-Maeijer, 2, III, p. 705, nr. 498.

(1387) Zie daarover K. Geens en T. Verhoest, ,,DeÂveloppements reÂcents dans la matieÁre

des proceÂdures de sortie preÂvues par les articles 190ter et quater des lois coordonneÂes'',

Rev.prat.soc. 1998, 364.
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nadeel kunnen stellen, indien de gegronde reden een waardevermindering

van de onderneming met zich heeft gebracht.

442. BETALING VAN DE PRIJS Ð Bij uitsluiting zijn de eisers luidens de

wettekst hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs (artt. 338, vierde lid

en 640, vierde lid W.Venn.; art. 190ter, § 6, vierde lid Venn.W.); bij uittre-

ding zijn de verweerders hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs

(artt. 341, derde lid en 643, derde lid W.Venn.; art. 190quater, § 3, derde

lid Venn.W.). Aan deze passieve hoofdelijkheid beantwoordt geen actieve

hoofdelijkheid in geval van uitsluiting: dit betekent dat de aandelen door de

eisende partijen worden overgenomen naar evenredigheid van ieders aan-

delenbezit(1388), zelfs indien eÂeÂn van de eisende partijen alleen voor de

volledige prijs moet instaan (artt. 338, derde lid en 640, derde lid W.Venn.;

art. 190ter, § 6, derde lid Venn.W.). Op het stuk van de uittreding is de

situatie minder duidelijk: weliswaar zijn de verwerende partijen ook hoof-

delijk gehouden tot betaling van de prijs, maar er werd niet duidelijk bepaald

wat het lot is van de aandelen indien eÂeÂn van de verwerende partijen de

volledige prijs dient te betalen, en met name of deze verwerende partij dan

aanspraak kan maken op alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het

geding, of alleen op een met zijn aandelenbezit evenredig gedeelte.

Bij gedwongen overname of uittreding werd de stelling contra legem ver-

dedigd dat de verwerende partijen niet hoofdelijk zouden kunnen veroor-

deeld worden tot betaling van de prijs, omdat er geen wettelijke basis zou

zijn om de verwerende partij tegen wie de veroordeling voor de ganse prijs

wordt uitgevoerd aanspraak te geven op het volledige aandelenpakket(1389).

Deze stelling vindt zoals gezegd geen steun in de wet, al werd zij gevolgd in

een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Kortrijk die weigerde om de verwerende partijen hoofdelijk te veroordelen

tot betaling van de prijs(1390).

Het ligt overigens voor de hand dat een partij tegen wie de beschikking werd

uitgevoerd ten belope van de volledige prijs, het recht zal hebben om regres

te nemen op zijn medepartijen in het geding ten belope van de aandelen die

zij ontvangen hebben. Het dient toegegeven dat dit stuk recht in Nederland

beter geregeld is. Daar moeten bij betalingsmoeilijkheden van eÂeÂn van de

partijen de andere partijen bijdragen in de schuld van de betrokken partij naar

verhouding met het aandelenpakket dat zij reeds moesten overnemen; het

spreekt dan vanzelf dat de aandelen waarvoor zij de prijs betalen ook

daadwerkelijk door hen ontvangen worden (art. 343, 7
o
N.B.W.).

(1388) Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli 1997, V&F 1997, 326.

(1389) L. Cornelis en L. Willemen, ,,Naar keuze: de stok achter de deur of de knuppel in het

hoenderhok'', in De gewijzigde vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (345) 349.

(1390) Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli 1997, V&F 1997, 326.
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443. AANVAARDINGSCLAUSULES EN VOORKOOPRECHTEN Ð De werking van

aanvaardingsclausules en voorkooprechten valt niet steeds eenvoudig te

verzoenen met de geschillenregeling. Zoals men weet, heeft de wetgever

aan de voorzitter de macht verleend om de toepassing van de aanvaardings-

clausules te weigeren (artt. 337, 340, 639 en 642, telkens tweede lid

W.Venn.; artt. 190ter, § 5, eerste lid en 190quater, § 2 Venn.W.). Naar

Nederlands recht is hun toepassing overigens van rechtswege uitgesloten.

De vennootschap wordt veelal in een onmogelijke scheidsrechtersrol ge-

dwongen wanneer zij hangende de geschillenprocedure uitspraak moet doen

over de aanvaarding van een bijkomend aandelenpakket voor eisende of

verwerende partij -die immers reeds de hoedanigheid van aandeelhouder

hebben (hoger, nr. 430).

Verder ziet de voorzitter op grond van dezelfde bepalingen toe op de regel-

matigheid van elke overdraagbaarheidsbeperking waaraan de uit te sluiten of

uittredende partij is onderworpen, althans inzoverre de begunstigde van deze

beperking in het geding betrokken is. Evenzeer kan de voorzitter zich uitspre-

ken over de uitbreiding van deze beperking tot de verkrijger van de aandelen;

dit zal met name het geval zijn indien het om een louter conventionele

overdraagbaarheidsbeperking gaat, waarbij de overnemer van de aandelen geen

partij was. De voorzitter zal toezien op de naleving van de voorkooprechten die

statutair of extra-statutair bepaald zijn. Daarbij zal hij nochtans slechts de

partijen kunnen begunstigen die betrokken zijn in het geding. Het is de

begunstigden van het voorkooprecht derhalve geraden om zich te voegen,

naargelang het geval bij de eisende of de verwerende partijen, om op die

manier hun deel in de aandelen die het voorwerp uitmaken van het geding te

kunnen verwerven. Indien de begunstigde van het voorkooprecht zich derwijze

bij vrijwillige tussenkomst moet voegen bij een verwerende partij aan wie

gegronde redenen worden verweten, is zij niet noodzakelijk ,,medeplichtig''

aan deze gegronde reden. Opnieuw is dit stuk recht in Nederland aan een

duidelijker regeling onderworpen, zelfs indien van een voorkooprecht in het

geheel geen sprake is (art. 343, 2
o
N.B.W.). Ook in dat laatste geval kan het

immers voor een aandeelhouder die in eerste instantie niet bij het geding

betrokken was, aangewezen zijn om zijn aandeel niet te laten verwateren.

De voorzitter kan zich in de plaats stellen van de partij of de derde die in de

statuten of de overeenkomst is aangewezen om de prijs waartegen het

voorkooprecht kan worden uitgeoefend te bepalen. Hieruit mag geenszins

worden afgeleid dat hij niet gehouden zou zijn tot naleving van de prijs-

bepalingsmethode die door de statutaire of extra-statutaire voorkoopclausule

wordt voorgeschreven. Toch zou hij daardoor niet gebonden zijn in die

gevallen waarin het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend: dat althans be-

sliste de Kortrijkse Voorzitter in een geval waarin zowel begunstigde als niet

begunstigde aandeelhouders verwerende partij waren in een proces dat

strekte tot gedwongen overname(1391).

(1391) Voorz. Kh. Kortrijk 10 juli 1997, V&F 1997, 326.
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AFDELING 9

UITKOOPBIEDINGEN

444. SQUEEZE OUT. TOEPASSINGSGEBIED Ð Bij W. 13 april 1995 werd een

artikel 190quinquies ingevoegd in de Handelsvennootschappenwet (art. 513

W.Venn.) luidens hetwelk de houder van 95% van de aandelen in een

naamloze vennootschap voortaan de andere aandeelhouders kan verplichten

om hun aandelen in die vennootschap over te dragen. De geeÈigende techniek

voor dergelijke squeeze out is een openbaar uitkoopbod waarbij de meer-

derheidsaandeelhouder publiek aan de andere aandeelhouders laat weten dat

hij hun aandelen wil eÂn zal overnemen. De wetgever had in het oorspronke-

lijke art. 190quinquies Venn.W. wat onhandig duidelijk gemaakt dat de

naamloze vennootschappen die geen publiek beroep op het spaarwezen

hadden gedaan, niet zouden beheerst worden door het regime van de pu-

blieke vennootschappen, door aan te geven dat de Koning een aparte proce-

dure moest uitwerken voor eerstgenoemde vennootschappen.

De vraag was dan of uit de tekst van art. 190quinquies Venn.W. (art. 513

W.Venn.), die meer bepaald luidde dat de niet-publieke naamloze vennoot-

schappen niet onderworpen waren aan de W. 2 maart 1989, kon afgeleid

worden dat deze laatste wet en haar uitvoeringsbesluit van 8 november 1989

zonder meer toelieten om reeds een openbare squeeze out te organiseren,

zonder verdere uitvoeringsmodaliteiten voor de vennootschappen die een

publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan. De Commissie voor Bank-

en Financiewezen was van oordeel dat de tekst van art. 190quinquies

Venn.W. (art. 513 W.Venn.) voor onmiddellijke toepassing vatbaar was en

geen verdere uitvoering behoefde; zij liet dus enkele openbare uitkoopbie-

dingen toe. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel was een andere

mening toegedaan, en schorste in kort geding een lopend openbaar uitkoop-

bod(1392).

445. Noodgedwongen snel kwam het vervolgens bij K.B. van 11 juni

1997(1393) tot een aanpassing van het K.B. van 8 november 1989, waar

een hoofdstuk IV aan toegevoegd werd dat uitsluitend betrekking heeft op de

squeeze out voor vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen

hebben gedaan(1394). Dit hoofdstuk IV werd inmiddels reeds gereviseerd bij

K.B. van 21 april 1999 (verder, nr. 498)(1395).

Overigens werd bij K.B. 11 juni 1997 ook hoofdstuk II van het K.B.

8 november 1989 derwijze aangepast dat een bieder zich bij een vrijwillig

(1392) Kort Ged. Kh. Brussel 28 oktober 1996, T.R.V. 1996, 653. Zie daarover ook Commissie

voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 93.

(1393) B.S. 8 juli 1997.

(1394) Voor een eerste commentaar, Commissie voor Bank en Financiewezen, Jaarverslag

1996-97, 89. Zie ook A. Dirkx, ,,Het openbaar uitkoopbod of de squeeze out procedure naar

Belgisch recht'', T.R.V. 1997, 427.

(1395) B.S. 19 juni 1999.
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of gedwongen openbaar bod ab initio het recht kan voorbehouden om het bod

te heropenen met sqeeze out-effect indien hij na het initieÈle bod reeds meer

dan 95% zou verworven hebben (art. 32, derde lid K.B. 8 november 1989).

Ook een gedwongen openbaar bod bod kan sedertdien in de vorm van een

uitkoopbod gegoten worden (art. 41, § 3 K.B. 8 november 1989). De CBF

meldt dat een relatief groot aandeel van de squeeze outs onder deze laatste

bepalingen georganiseerd worden, en niet onder hoofdstuk IV(1396).

446. Wat later kwam de wetgever bij Wet van 16 juni 1998(1397) op

sommige van zijn in 1995 gezette stappen terug door een wijziging van

art. 190quinquies Venn.W. (art. 513 W.Venn.).

Vooreerst moet een gedwongen uitkoopbod voortaan niet meer noodzakelijk

slaan op alle effecten van de doelwitvennootschap, maar nog slechts op de

stemrechtverlenende effecten(1398).

De tweede belangrijke wijziging heeft enkel betrekking op de naamloze

vennootschappen die geen publiek beroep op het spaarwezen hadden gedaan.

Bij nader toezicht vond de wetgever de idee dat ook in veelal familiale

vennootschappen de verplichting zou bestaan voor de minderheidsaandeel-

houders om hun aandelen over te dragen, moeilijk verzoenbaar met het

besloten karakter van deze vennootschappen. Om die reden herschreef hij

art. 190quinquies, § 2 Venn.W. (art. 513 W.Venn.). In uitvoering daarvan

werkte de Koning in een K.B. van 3 mei 1999(1399) een ganse squeeze out-

procedure uit voor deze vennootschappen waarbij de Commissie voor Bank-

en Financiewezen niet tussenkomt, terwijl de minderheidsaandeelhouder niet

kan gedwongen worden om uit te treden(1400).

HOOFDSTUK IX

DE B.V.B.A.

447. WET VAN 15 JULI 1985. AANPASSING AAN HET VERHOOGDE WETTELIJK

MINIMUMKAPITAAL Ð Bij Wet van 15 juli 1985 werd het wettelijk mini-

mumkapitaal voor de B.V.B.A. opgetrokken van 250.000 BEF tot 750.000

BEF(1401).

(1396) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 123.

(1397) B.S. 16 juni 1998.

(1398) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 125.

(1399) B.S. 2 juli 1999.

(1400) T. Verhoest, ,,De uitgeholde squeeze out procedure in besloten vennootschappen'',

T.R.V. 1999, 297.

(1401) Art. 4 van de Wet van 15 juli 1985 tot wijziging van de wetten op de handels-

vennootschappen gecooÈrdineerd op 30 november 1935, B.S. 14 augustus 1985 (hierna ,,W.

15 juli 1985'').

454



Op grond van een bijzondere overgangsregeling(1402) kregen de B.V.B.A.'s

die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze Wet bestonden, vijf

jaar de tijd, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding, om hun

kapitaal tot het nieuwe wettelijk minimum te verhogen. Concreet moesten

de bestaande B.V.B.A.'s hun kapitaal derhalve aanpassen voÂoÂr 24 augustus

1990. Indien deze vennootschappen evenwel in de loop van de overgangs-

termijn hun duur verlengden of hun kapitaal wijzigden, dan dienden zij

terzelfdertijd ook hun kapitaal aan te passen aan de nieuwe minimumnorm.

Teneinde de naleving van de nieuwe regeling kracht bij te zetten, werd

bepaald dat indien het kapitaal niet tijdig werd verhoogd, de zaakvoerders

hoofdelijk gehouden waren tot betaling van het verschil tussen het nieuwe

wettelijk minimumkapitaal en het geplaatste kapitaal. Indien zij evenwel

tijdig voorstellen deden aan de algemene vergadering om het kapitaal te

verhogen of om de vennootschap om te zetten, dan wel te ontbinden, konden

zij van deze aansprakelijkheid worden ontslagen.

448. Tijdens de besproken periode kreeg de rechtspraak verscheidene keren

de gelegenheid deze overgangsregeling toe te passen(1403). Het betrof

telkens B.V.B.A.'s die bestonden op het ogenblik van de inwerkingtreding

van de nieuwe regeling, doch die hadden nagelaten hun kapitaal tijdig aan te

passen. Na het verstrijken van de overgangstermijn werden ze dan failliet

verklaard, waarop de curatoren een aansprakelijkheidsvordering instelden

tegen de zaakvoerders.

Meer bepaald werd in twee van de drie toepassingsgevallen de vordering

ingesteld tegen alle personen die vanaf de inwerkingtreding van de Wet van

15 juli 1985 in de betrokken B.V.B.A.'s het mandaat van zaakvoerder

hadden vervuld. De vordering van de curatoren werd telkens gegrond ver-

klaard, doch enkel in zover zij gericht was tegen de personen die zaakvoerder

waren op het ogenblik van het verstrijken van de overgangstermijn. De

andere beklaagden, die vroeger zaakvoerder van de B.V.B.A.'s waren ge-

weest, doch voÂoÂr het verstrijken van de overgangstermijn hun ontslag hadden

gegeven, werden vrijgesproken. Op het ogenblik van de beeÈindiging van hun

mandaat moest de verhoging van het kapitaal immers nog niet zijn door-

gevoerd en restte er nog tijd om de algemene vergadering hierover voor-

stellen te doen. Bijgevolg kon het niet-aanpassen van het kapitaal hen niet ten

laste worden gelegd(1404).

In het derde geval had de enige zaakvoerder wel tijdig een algemene

vergadering bijeengeroepen, doch maakten de notulen geen gewag van enig

voorstel om het kapitaal te verhogen, dan wel om de vennootschap om te

(1402) Artikel 17 W. 15 juli 1985.

(1403) Rb. Hasselt 18 december 1995, T.R.V. 1996, 188, noot; Kh. Antwerpen 9 november

1995, T.R.V. 1996, 190, noot F. Hellemans; Rb. Charlerloi 20 juni 1996, Rev.prat.soc. 1996,

409.

(1404) Rb. Hasselt 18 december 1995, T.R.V. 1996, 188, noot; Kh. Antwerpen 9 november

1995, T.R.V. 1996, 190, noot F. Hellemans.
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vormen of te ontbinden. De verklaring van eÂeÂn van de vennoten, broer van de

beklaagde zaakvoerder, als zou een voorstel tot kapitaalverhoging wel

degelijk besproken zijn, werd door de rechter ingevolge de familiale banden

als onvoldoende bewijskrachtig beschouwd. Wel ging hij dieper in op het

genotuleerde eÂn door de vergadering goedgekeurde voorstel van de zaak-

voerder om de boeken van de B.V.B.A. neer te leggen. Klassiek neemt men

aan dat het neerleggen van de boeken als dusdanig niet de ontbinding van de

vennootschap tot gevolg heeft(1405). In de praktijk volgt na de afwikkeling

van het faillissement nochtans nagenoeg steeds de ontbinding en vereffe-

ning(1406). In het licht daarvan beschouwde de Rechtbank het voorstel om

de boeken neer te leggen als een voorstel tot ontbinding van de B.V.B.A. dat

aldus de zaakvoerder bevrijdde van zijn aansprakelijkheid(1407). Hoewel zij

strikt genomen niet strookt met de wettelijke overgangsregeling, moet deze

uitspraak niettemin worden goedgekeurd(1408). In het voorliggende geval

kon er immers nauwelijks twijfel bestaan dat was voldaan aan de ratio legis

van de overgangsregeling, met name voÂoÂr het verstrijken van de overgangs-

termijn aan de algemene vergadering een voorstel formuleren om de ven-

nootschap in regel te stellen met de nieuwe regeling inzake minimumkapi-

taal, dan wel de activiteiten stop te zetten. Het neerleggen van de boeken van

een vennootschap die ingevolge haar schuldenlast niet langer levensvatbaar

is, beantwoordt aan deze ratio legis. De vennootschap zal immers niet langer

optreden als normale marktspeler waardoor elk gevaar voor misleiding van

derden verdwijnt.

449. Bovenstaande rechtspraak is ook van belang voor N.V.'s. Zoals hoger

(nr. 165) reeds aangeduid, werd het minimumkapitaal van de N.V. bij Wet

van 13 april 1995 verhoogd tot 2.500.000 BEF. Welnu, de overgangsregeling

die de wetgever in art. 111 van voormelde Wet heeft uitgewerkt, is (nage-

noeg) woordelijk dezelfde als deze van de Wet van 15 juli 1985(1409).

In het licht van bovenstaande rechtspraak kan aldus worden gesteld dat men

enkel de bestuurders die op 30 juni 2001 in functie zijn, zal kunnen aan-

spreken voor het verschil tussen het nieuwe wettelijke minimumkapitaal en

het gestorte kapitaal. Dit is slechts anders indien een N.V. voÂoÂr 30 juni 2001

haar duur zou verlengen of haar kapitaal zou verhogen zonder het nieuwe

(1405) L. FreÂdericq, TraiteÂ de droit commercial belge, Gent, Fecheyr, 1950, IV, p. 397-398,

nr. 256; J. Van Ryn, Principes, I, p. 239, nr. 341.

(1406) Onder de nieuwe Faillissementswet is dit zelfs de regel, behoudens in geval van

verschoonbaarheid: artt. 73, tweede lid en 83 Faill.W. Zie J. Verlinden, ,,Overzicht van de

nieuwe wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord (deel 2)'', T.R.V. 1998,

p. 16, nr. 111.

(1407) Rb. Charlerloi 20 juni 1996, Rev.prat.soc. 1996, 409.

(1408) Zie nochtans, kritisch: M. Wyckaert en D. Van Gerven, ,,Kroniek vennootschapsrecht

1996-1997'', T.R.V. 1997, p. 360, nr. 26.

(1409) F. Hellemans, ,,De aanpassing van het kapitaal van een N.V. aan de nieuwe minimum-

vereisten: wie doet wat?'', noot onder Kh. Antwerpen 9 november 1995, T.R.V. 1996, p. 192,

nr. 6 en 8.
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wettelijke minimum te bereiken. In voorkomend geval kunnen de bestuur-

ders die op dat tijdstip in functie zijn, worden aangesproken, tenzij ze aan de

algemene vergadering zouden hebben voorgesteld om het kapitaal overeen-

komstig de wettelijke voorschriften te verhogen.

450. BEGRIP ,,OPRICHTER''. MINIMALEVOLSTORTINGSPLICHT. OPRICHTERSAAN-

SPRAKELIJKHEID(1410) Ð ,,Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding,

worden zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, als oprichters be-

schouwd'', zo stelt art. 225 W.Venn. (art. 123, eerste lid Venn.W.). Deze

bepaling sluit aldus voor de B.V.B.A. de mogelijkheid uit om slechts

bepaalde personen die bij de oprichtingsakte verschijnen, als oprichters te

beschouwen. Voor de toepassing ervan is het overigens van geen belang of

men in persoon, dan wel bij gevolmachtigde verschijnt. Evenmin belangrijk

is de grootte van de deelneming in het kapitaal van de opgerichte

vennootschap. Vereist is enkel dat men verschijnt om op het kapitaal van

de vennootschap in te schrijven en aldus de hoedanigheid van vennoot te

verwerven. Is aan die voorwaarde voldaan, dan wordt de verschijnende

persoon als ,,oprichter'' beschouwd en kan hij in die hoedanigheid worden

aansprakelijk gesteld.

In het licht van deze beginselen kan het arrest van het Hof van Beroep te Gent

dd. 22 mei 1997 onmogelijk worden bijgetreden waar het stelt dat wie ,,op-

richtersaandelen'' overneemt, ook ,,de op de overdrager hoofdelijk rustende

verbintenis (...) tot volstorting van het volledige maatschappelijke kapitaal''

overneemt(1411). Oprichtersaansprakelijkheid is immers louter persoons- en

geenszins aandelengebonden. De hoedanigheid van oprichter en de daarmee

gepaard gaande oprichtersaansprakelijkheid gaan derhalve niet over op het

ogenblik van de overdracht van aandelen onder levenden. Enkel naar aan-

leiding van zijn overlijden kan zijn aansprakelijkheid overgaan: in voor-

komend geval gaan immers al zijn verbintenissen en aansprakelijkheden,

inclusief deze als oprichter, conform het gemeen recht over op de rechts-

opvolgers onder algemene titel(1412).

451. Nu voormeld arrest de oprichtersaansprakelijkheid niettemin liet over-

gaan op de overnemer van de ,,oprichtersaandelen'', rees de vraag waarin

deze aansprakelijkheid precies bestaat indien het kapitaal van de B.V.B.A.

op het ogenblik van de oprichting niet volledig is volgestort. Het antwoord

(1410) Zie ook hoger, nr. 166 e.v. Hierna worden slechts de voor de B.V.B.A. specifieke

regels besproken.

(1411) Gent 22 mei 1997, T.R.V. 1997, (500) 501, noot F. Hellemans; T.B.H. 1998, 201

(weergave). Zie ook Kh. Namen 20 november 1995, Rev.prat.soc. 1996, 349, dat dezelfde fout

maakt door de oprichtersaansprakelijkheid te weerhouden in hoofde van een persoon die niet

bij de oprichting betrokken was, doch de aandelen van de oprichter had overgenomen.

(1412) F. Hellemans, ,,Oprichtersaansprakelijkheid is persoons- en niet aandelengebonden'',

noot onder Gent 22 mei 1997, T.R.V. 1997, p. 504, nr. 9.
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op deze vraag maakt het voorwerp uit van art. 229, 1
o
en 2

o
W.Venn.

(art. 123, tweede lid, 4
o
en 5

o
Venn.W.).

Naar luid van art. 229, 1
o
W.Venn. (art. 123, tweede lid, 4

o
Venn.W.) zijn

,,oprichters (...) hoofdelijk gehouden (...) voor het volle gedeelte van het

kapitaal waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven (...), alsmede

voor het eventuele verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel

214 (W.Venn.) en het bedrag van de inschrijvingen''. Deze bepaling viseert

derhalve twee hypothesen. De eerste hypothese betreft het geval waarin niet

op geldige wijze is ingeschreven op het volle gedeelte van het kapitaal. Een

ongeldige inschrijving doet zich o.m. voor wanneer de inbreng gebeurt door

een persoon waarvan de toestemming volledig ontbreekt, wanneer de in-

breng is aangetast door dwaling, geweld of bedrog, of nog, wanneer een

waardeloos goed wordt ingebracht. De tweede hypothese is deze waarin de

gedane inbrengen wel geldig zijn, maar ze niet volstaan om het wettelijk

minimumkapitaal te bereiken. Aldus b.v. wanneer de onderscheiden oprich-

ters zich samen slechts verbinden tot een inbreng van 600.000 BEF.

Art. 229, 2
o
W.Venn. (art. 123, tweede lid, 5

o
Venn.W.) stelt verder dat de

oprichters gehouden zijn ,,tot werkelijke storting van ten minste een vijfde

van de aandelen waarop in geld is ingeschreven en tot de gehele storting van

de aandelen of gedeelten van aandelen die een inbreng in natura vertegen-

woordigen''. Deze bepaling herformuleert aldus art. 123, tweede lid, 5
o

Venn.W. dat de oprichters verplichtte tot werkelijke storting van ,,het bedrag

bepaald bij art. 120 (Venn.W.)''. In art. 120 Venn.W. is echter zowel sprake

van het wettelijk minimumkapitaal voor de B.V.B.A., m.n. 750.000 BEF, als

van de minimale volstortingsplichten, m.n. 250.000 BEF, eÂeÂn vijfde op ieder

aandeel waarop in geld is ingeschreven en volledige volstorting van de

aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen, waardoor de vraag

rijst naar welke van deze bedragen art. 123, 5
o
Venn.W. precies verwijst. Art.

229, 2
o
W.Venn. verduidelijkt thans dat het wel degelijk de minimale

volstortingsvereisten zijn waarvoor de oprichters dienen in te staan. Ten

onrechte herneemt de bepaling evenwel enkel de tweede en de derde volstor-

tingsvereiste, doch niet de eerste, m.n. een minimale volstorting van 250.000

BEF. Het verdient aanbeveling zulks nog voor de inwerkingtreding van het

Wetboek te herstellen.

Los van deze legistieke onnauwkeurigheid, kan voormeld arrest van het Hof

van Beroep te Gent niet worden bijgetreden waar het de overnemer van de

,,oprichtersaandelen'' veroordeelt tot volstorting van het nog niet volgestorte

deel van het kapitaal, zijnde 500.000 BEF op een totaal geplaatst kapitaal van

750.000 BEF. In casu was er immers geen sprake van een ongeldige

inschrijving of van een onvolledige plaatsing van het minimumkapitaal.

Bovendien was voldaan aan de minimale volstortingsvereisten. Anders ge-

zegd: op het ogenblik van de oprichting waren alle wettelijke vereisten

vervuld, en kon men derhalve de oprichters, in hun hoedanigheid van

oprichters, niet aanspreken. Indien zij konden worden aangesproken, dan

was dit enkel in hun hoedanigheid van vennoot. Hoewel dit voor de B.V.B.A.
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niet uitdrukkelijk wordt gesteld(1413), kan er immers geen twijfel over

bestaan dat zij in die hoedanigheid gehouden zijn tot volstorting van het

door hen toegezegd kapitaal(1414).

452. De in het vorig randnummer uiteengezette beginselen inzake aanspra-

kelijkheid gelden bij kapitaalverhoging mutatis mutandis in hoofde van de

zaakvoerders (art. 314, 1
o
en 2

o
W.Venn.; art. 123, 4

o
en 5

o
Venn.W.).

Zij werden treffend toegepast door het Hof van Beroep te Gent in een arrest

van 11 maart 1998(1415).

In casu had een B.V.B.A. haar kapitaal verhoogd met 500.000 BEF, tot

750.000 BEF, dit in het kader van de aanpassing van de statuten van de

B.V.B.A. aan de Wet van 15 juli 1985 (hoger, nr. 447). De verrichting leidde

evenwel enkel tot een verhoging van het geplaatste kapitaal. Het volgestorte

kapitaal bleef behouden op 250.000 BEF, dit ingevolge een ,,handigheidje''

van de vennoten die ervoor hadden geopteerd geen nieuwe aandelen uit te

geven, maar in plaats daarvan de nominale waarde per aandeel verhoogden

van 1.000 BEF tot 3.000 BEF. Aldus ontstond er strikt genomen geen

onmiddellijke bijkomende volstortingsplicht, nu de vereiste dat op ieder

aandeel waarop in geld is ingeschreven, ten minste een vijfde moet gestort

zijn, was vervuld. Bijna anderhalf jaar na deze kapitaalverhoging verkoopt

de belangrijkse vennoot en tevens zaakvoerder van de B.V.B.A. 246 van zijn

248 (nog niet volgestorte) aandelen aan een derde overnemer. Opnieuw twee

jaar later wordt de B.V.B.A. failliet verklaard. Wanneer de curator de

onvolledige storting opmerkt, stelt hij een vordering tot volstorting in, in

eerste orde enkel tegen de overnemer van de aandelen, later ook tegen de

overdrager.

Terecht verwerpt het Hof deze vordering voor zover deze is gesteund op

art. 314 W.Venn. (art. 123 Venn.W.)(zie ook verder, nr. 457). In het voor-

liggende geval kon deze bepaling immers niet worden toegepast. Dit is

zonder meer duidelijk t.a.v. de overnemer van de aandelen, aangezien deze

op het ogenblik van de verhoging nog geen zaakvoerder was. De overdrager

van de aandelen was wel zaakvoerder, doch bij gebreke van een ongeldige

inschrijving of een onvolledige plaatsing van het minimumkapitaal (art. 314,

1
o
W.Venn.; art. 123, 4

o
Venn.W.) en rekening houdend met de correcte

naleving van de minimale volstortingsvereisten (art. 314, 2
o
W.Venn.;

art. 123, 5
o
Venn.W.), kon ook zijn aansprakelijkheid niet worden weerhou-

den.

(1413) Vgl., m.b.t. de N.V., art. 507, eerste lid W.Venn. (art. 52, eerste lid Venn.W.) dat de

volstortingsplicht van de inschrijver expliciteert.

(1414) M. Wyckaert, ,,Volstortingsplicht en oprichtersaansprakelijkheid: hemelsbreed ver-

schillende verplichtingen'', noot onder Antwerpen 14 april 1992, T.R.V. 1992, p. 324, nr. 2; F.

Hellemans, ,,Oprichtersaansprakelijkheid is persoons- en niet aandelengebonden'', noot onder

Gent 22 mei 1997, T.R.V. 1997, p. 504-506, nr. 10-11.

(1415) Gent 11 maart 1998, T.R.V. 1998, 163, noot F. Hellemans.

459

/secure/DocumentView.aspx?id=rn91157&amp;origin=TPR


453. LIDMAATSCHAPSRECHTEN. ART. 1401, 5
o
B.W. ÐWanneer echtgenoten

gehuwd onder het wettelijk stelsel in de loop van het huwelijk aandelen

verwerven, dan behoren deze in de regel tot het gemeenschappelijk ver-

mogen. De lidmaatschapsrechten verbonden aan deze gemeenschappelijke

aandelen zijn evenwel eigen indien zij ,,in vennootschappen waarin alle

aandelen op naam zijn (...) toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam

van eÂeÂn echtgenoot alleen'' (art. 1401, 5
o
B.W.). In deze hypothese moet

derhalve een onderscheid worden gemaakt tussen de vermogenswaarde en de

lidmaatschapsrechten van de aandelen.

Deze beginselen werden op gelijklopende wijze toegepast door de Recht-

bank van Koophandel van Kortrijk(1416) en het Hof van Beroep te

Gent(1417). In casu hadden twee echtgenoten ,,gehuwd onder het stelsel

van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten ingevolge huwelijkscontract''

samen ingeschreven op een belangrijk pakket aandelen van een B.V.B.A. Op

dezelfde dag werd de naam van eÂeÂn van hen ingeschreven in het register van

aandelen. Bijna vijftien jaar later stelt de andere echtgenoot een vordering in

tot aanstelling van een deskundige op grond van de artt. 168-169 Venn.W.

(art. 191 Venn.W.)(hoger, nr. 341 e.v.). Nu de betrokken echtgenoot niet

werd vermeld in het aandelenregister en de toepassingsvoorwaarden van

art. 1401, 5
o
B.W. vervuld waren, was hij echter geen titularis van lidmaat-

schapsrechten en kon de vordering derhalve niet worden toegestaan. Ook de

enkel in graad van beroep ingestelde vordering tot wijziging van het aan-

delenregister ,,in de zin van de oprichtingsakte'' werd geweigerd. Uit geen

enkel gegeven kon immers worden afgeleid dat deze vermelding niet zou

overeenstemmen met de vrijwillige beslissing die beide echtgenoten samen

hadden genomen onmiddellijk na de oprichting van de B.V.B.A. Het Hof

vond integendeel bevestiging van het weloverwogen karakter van de be-

trokken beslissing in de statutaire clausule die voorzag in een schorsing van

de rechten verbonden aan aandelen toebehorend aan verscheidene eigenaars,

zulks tot het ogenblik dat eÂeÂn persoon wordt aangeduid als eigenaar van de

aandelen t.a.v. de vennootschap. Volgens het Hof beoogde de invulling van

de naam van eÂeÂn echtgenoot in het register precies te vermijden dat de

rechten verbonden aan de aandelen zouden worden geschorst. Ook het

gegeven dat de oprichting en derhalve de inschrijving in het aandelenregister

plaatsvond voÂoÂr de invoering van de regel van artikel 1401, 5
o
B.W., vormde

voor het Hof geen grond om de wijziging toe te staan. Deze bepaling diende

immers onmiddellijk worden toegepast op alle gemeenschappelijke aandelen

die op het ogenblik van haar inwerkingtreding in de door de wet bedoelde

vennootschappen op naam stonden van eÂeÂn echtgenoot. Terecht werd erop

gewezen dat deze onmiddellijke toepassing voor talrijke echtparen een be-

(1416) Kh. Kortrijk 8 augustus 1996, V&F 1998, 156.

(1417) Gent 21 januari 1998, V&F 1998, 48; T.R.V. 1998, 525, noot B. WauÃters.
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langrijke wijziging in hun rechtsverhoudingen heeft meegebracht(1418).

Echtgenoten in vennootschappen die niet echt intuitu personae waren aan-

gegaan en die tot 1987 via het concurrentieel bestuur beiden aan het vennoot-

schapsleven konden deelnemen, bleven ingevolge deze inschrijving in het

aandelenregister plots verstoken van iedere aanspraak op lidmaatschaps-

rechten en, zoals hierna zal blijken, in voorkomend geval ook van de

toebedeling van de aandelen bij de vereffening-verdeling van de huwelijks-

gemeenschap.

454. LIDMAATSCHAPSRECHTEN. ART. 1401, 5
o
B.W. VEREFFENING-VERDELING

VAN HUWELIJKSGEMEENSCHAP Ð De in het vorig randnummer uiteengezette

beginselen werden ook aangehaald in een uitspraak van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Luik van 12 januari 1998(1419), zij het slechts als aanloop

naar een aanverwant probleem. Met name rees de vraag aan wie de aandelen

van een B.V.B.A. die toebehoorden aan de huwelijksgemeenschap, doch

stonden ingeschreven op naam van eÂeÂn echtgenoot, moesten worden toebe-

deeld en hoe de prijs hiervoor moest worden vastgesteld.

In navolging van de meerderheidsrechtsleer terzake, stelde de Rechtbank dat

art. 1401, 5
o
B.W. met zich meebrengt dat de betrokken aandelen moeten

worden toegekend aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen in het

register staan ingeschreven(1420), dit reeds vanaf het ogenblik van de

ontbinding van het huwelijksstelsel. Dit gegeven neemt echter niet weg

dat de waarde van de aandelen moet worden berekend op het ogenblik van

de effectieve verdeling van de huwelijksgemeenschap en dat de in tussentijd

uit de aandelen verkregen inkomsten in het onverdeeld vermogen terecht-

komen. Aangezien er tussen beide tijdstippen een belangrijke tijdsspanne

kan liggen, tijdens welke de aandelen reeds aan eÂeÂn echtgenoot zijn toe-

gewezen, terwijl over de vergoeding ervan nog geen zekerheid bestaat, dient

deze echtgenoot zich in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten en bij

het bestuur van de vennootschap te gedragen als een normaal en voorzichtig

vennoot respectievelijk zaakvoerder. Doet hij dit niet, dan kan de andere

echtgenoot vragen dat bij het bepalen van de waarde van de effecten

abstractie zou worden gemaakt van beleidsbeslissingen die een normaal en

voorzichtig beheer te buiten gaan. In toepassing van deze regel preciseerde

(1418) B. WauÃters, ,,Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het

aandelenregister'', noot onder Gent 21 januari 1998, T.R.V. 1998, p. 531-532, nr. 7.

(1419) Rb. Luik 12 januari 1998, Rev.prat.soc. 1998, 421.

(1420) In dezelfde zin: Rb. Luik 28 februari 1994, Rev.trim.dr.fam. 1996, 82, noot Ph. De

Page; Rb. Doornik 5 december 1994, Rev.trim.dr.fam. 1995, 587. Zie ook H. Michel, ,,Le statut

des parts et actions de socieÂteÂ au regard des reÂgimes matrimoniaux'', in Les socieÂteÂs et le

patrimoine familial: convergences et confrontations, Brussel, Bruylant, 1996, 87; E. Vieuxjean

en Y.H. Leleu, ,,Personnes et reÂgimes matrimoniaux'', in Chronique de droit aÁ l'usage du

notariat, XXV, Luik, UniversiteÂ de LieÁge, 1997, p. 313, nr. 44; B. WauÃters, Aandelen en

echtscheiding, Proefschrift K.U.Leuven, 1998-99, p. 468-470, nr. 771-772 en de verwijzingen

aldaar.
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de Rechtbank vervolgens de uitgaven en beslissingen die bij het berekenen

van de waarde van de aandelen niet mochten worden in acht genomen.

Deze rechtspraak moet worden goedgekeurd(1421). Zij bereikt immers een

billijk evenwicht tussen de noodzaak om de aandelen snel aan eÂeÂn van de

echtgenoten toe te bedelen en het belang van de andere echtgenoot die

bezwaarlijk kan worden verplicht de patrimoniale gevolgen te ondergaan

van de waardeverminderingen van de aandelen ingevolge het onvoorzichtig

beheer van de echtgenoot aan wie de aandelen werden toebedeeld.

455. OVERDRACHT VAN AANDELEN. INSTEMMINGSVEREISTE Ð EeÂn van de

kenmerken bij uitstek van de B.V.B.A. is ongetwijfeld het strikte regime

waaraan de overdracht van de aandelen is onderworpen (art. 249 W.Venn.;

art. 126 Venn.W.). Dit regime is (minstens) van dwingend recht. Het kan in

de statuten enkel worden verstrengd, nooit versoepeld.

In een geval voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Leuven

bepaalden de statuten aldus dat een overdracht onder levenden slechts

toegelaten was ,,mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming

van alle vennoten''. Nu in casu bleek dat eÂeÂn van de vennoten nooit een

dergelijke uitdrukkelijke toestemming had verleend, werd de aangevochten

aandelenoverdracht nietig verklaard(1422). Het gegeven dat de aandelen

waren overgedragen aan een andere vennoot, wijzigt hieraan niets. Uit de

algemene libellering van de statutaire clausule kon immers worden afgeleid

dat zij eveneens van toepassing was op overdrachten tussen vennoten. Ook

het gegeven dat de overnemer van de aandelen met zijn nieuw verworven

aandelen had deelgenomen aan een algemene vergadering, zonder bezwaar

van de vennoot die de overdracht later aanvocht, verhinderde de nietigver-

klaring van de overdracht niet. In het licht van de uitdrukkelijk voorge-

schreven schriftelijke toestemming, kon het stilzwijgen van een vennoot

immers onmogelijk met een dergelijke instemming worden gelijkgesteld.

Door te kiezen voor nietigverklaring sloot de Rechtbank zich impliciet doch

zeker aan bij de opvatting die de instemmingsvereiste beschouwt als een

bestaansvoorwaarde, die, zoals de tekst van art. 249 W.Venn. (art. 126

Venn.W.) ook woordelijk stelt, ,,op straffe van nietigheid'' is voorgeschre-

ven. De meerderheidsrechtsleer gaat er evenwel van uit dat deze woorden per

vergissing in de tekst zijn terechtgekomen en dat de instemmingsvereiste

moet worden aangezien als een opschortende voorwaarde(1423). Bijgevolg

is de overdracht tussen partijen reeds geldig zonder de instemming van de

vennoten, maar wordt de uitvoering ervan opgeschort tot deze instemming is

(1421) Vgl. reeds in dezelfde zin: Ph. De Page, ,,Les parts d'associeÂ et l'attribution preÂfeÂren-

tielle'', noot onder Rb. Luik 28 februari 1994, Rev.trim.dr.fam. 1996, 87-88.

(1422) Kh. Leuven 18 november 1997, V&F 1998, 54.

(1423) Zie Overzicht, T.P.R. 1964, p. 202, nr. 158; T.P.R. 1993, p. 1146-1147, nr. 261-262,

waar telkens deze stelling werd verdedigd.
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verkregen. Weigeren de vennoten hun instemming, dan houdt de overeen-

komst op te bestaan bij gebrek aan voorwerp.

456. OVERDRACHT VAN NIET-VOLGESTORTE AANDELEN Ð Tijdens de bespro-

ken periode kreeg de rechtspraak, voor zover ons bekend voor het eerst, een

aantal keren de gelegenheid om zich uit te spreken over de vraag wie tot

volstorting kan worden aangesproken in geval van overdracht van niet-

volgestorte aandelen. Anders dan in de N.V., waar deze materie het voorwerp

uitmaakt van een uitdrukkelijke wettelijke regeling (art. 507W.Venn.; art. 52

Venn.W.), ontbreekt voor de B.V.B.A. enige regelgeving terzake. Wel heeft

de rechtsleer in de loop der jaren een aantal regels ontwikkeld die de

principieÈle mogelijkheid tot overdracht van niet-volgestorte aandelen trach-

ten te verzoenen met een zekere bescherming van de rechten van de vennoot-

schap en van de schuldeisers.

Zo neemt men aan dat, wat de relatie tussen de overdrager en de overnemer

betreft, het, behoudens andersluidende overeenkomst, de overnemer is die de

bijstorting moet doen(1424). Deze regel is gebaseerd op het logische ge-

geven dat de overnemer in beginsel enkel zal willen betalen voor hetgeen de

overdrager reeds daadwerkelijk heeft volgestort, in voorkomend geval ver-

hoogd of verlaagd met de door de vennootschap gerealiseerde winsten of

verliezen. Daarbij mag men ervan uitgaan dat de overnemer uiterlijk op het

ogenblik van de inschrijving van de overdracht in het aandelenregister op de

hoogte zal zijn van de niet-volstorting van de aandelen. Overeenkomstig

art. 233, tweede lid, 2
o
W.Venn. (art. 125, eerste lid, 2

o
Venn.W.) moeten de

gedane stortingen immers in het aandelenregister worden vermeld(1425).

Wat de gehoudenheid tegenover de vennootschap betreft, stelt de meer-

derheid van de rechtsleer dat de B.V.B.A. bij overdracht onder levenden

de overdragende vennoot niet meer aansprakelijk kan stellen voor bijstortin-

gen die opeisbaar worden nadat de overdracht in het aandelenregister is

ingeschreven(1426). Vanaf dat ogenblik is de overdracht immers tegen-

werpelijk aan de vennootschap (hoger, nr. 385). Concreet betekent dit dat

indien de storting opeisbaar is op het ogenblik van de overdracht en de

overdrager haar om enige reden nog niet heeft voldaan, de vennootschap de

overdrager kan aanspreken. Zoals hiervoor gesteld, kan deze laatste zich dan

(1424) M. Loir, TraiteÂ et formulaire des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe,

Brussel, Larcier, 1936, p. 231, nr. 53; M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout,

Biblo, 1995, p. 349, nr. 495.

(1425) F. Hellemans, ,,Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen

in een B.V.B.A.'', noot onder Gent 11 maart 1998, T.R.V. 1998, p. 167-168, nr. 5.

(1426) M. Loir, TraiteÂ et formulaire des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe,

Brussel, Larcier, 1936, p. 229 en 231, nr. 53; C. Resteau, Des socieÂteÂs de personnes aÁ

responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel, Polydore PeÂe, 1936, p. 168, nr. 175; L. FreÂdericq, TraiteÂ du

droit commercial, Gent, Fecheyr, 1950, V, p. 918, nr. 649; J. Van Houtte, TraiteÂ des socieÂteÂs aÁ

responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel, Larcier, 1962, p. 209, nr. 144; J. Ronse, Algemeen deel van het

vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 291; M. Wyckaert, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A.,

Kalmthout, Biblo, 1995, p. 349, nr. 495.
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vervolgens richten tot de overnemer, tenzij partijen anders zouden hebben

bedongen. Een minderheid van de rechtsleer is daarentegen de mening

toegedaan dat een uittredende vennoot tegenover de B.V.B.A. slechts is

bevrijd wanneer deze hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd(1427).

Ook wat de gehoudenheid tegenover derden betreft, is de rechtsleer verdeeld.

De meerderheidsrechtsleer stelt dat men art. 507 W.Venn. (art. 52 Venn.W.)

naar analogie moet toepassen(1428). Derhalve zou de overdragende vennoot

tot volstorting gehouden blijven ten belope van de schulden die door de

vennootschap zijn aangegaan voÂoÂr de bekendmaking van zijn uittreding in

het aandelenregister. Aan deze zienswijze ligt de idee ten gronde dat derden

voor de uitvoering van de volstortingsplicht mogen rekenen op de solvabi-

liteit van diegenen die vennoot waren op het ogenblik waarop zij met de

vennootschap contracteerden. Volgens een tweede zienswijze blijft de over-

drager tegenover derden ook gehouden tot volstorting voor de schulden die

de vennootschap na zijn uittreding heeft aangegaan(1429).

457. Het zijn in hoofdzaak de door de meerderheidsrechtsleer verdedigde

principes die de rechtspraak tijdens de besproken periode heeft toegepast. De

onderscheiden beslissingen werden overigens gewezen na een vordering tot

volstorting ingesteld door de curator.

Aldus besliste de Rechtbank van Koophandel te Brugge dat de overdrager

door de vennootschap niet meer kon worden aangesproken voor de volstor-

ting van zijn aandelen nu bleek dat deze volstorting niet was gevraagd en

evenmin eisbaar was op het ogenblik van de overdracht van aandelen(1430).

Wel liet zij een opening voor het geval zou blijken dat de overdracht was

geschied aan een persoon die reeds op het ogenblik van de overdracht

,,volkomen insolvabel was''. Indien de overdrager hiervan op de hoogte

was of behoorde te zijn, dan zou hij toch nog kunnen worden aangesproken.

Deze uitzondering moet worden goedgekeurd. In de geviseerde hypothese is

er immers sprake van frauduleus gedrag en kan het voordeel van de bevrij-

ding van de volstortingsplicht derhalve niet worden toegekend. Bij gebreke

van bewijs dat de aandelen daadwerkelijk aan een volkomen insolvabel

persoon waren overgedragen, kon de Rechtbank deze uitzondering echter

niet toepassen.

Ook het Hof van Beroep van Gent oordeelde dat de overdrager van niet-

volgestorte aandelen niet meer kan worden aangesproken door de vennoot-

(1427) J. Van Ryn en J. Heenen, Principes, II, 1957, p. 26, nr. 920; F. Bouckaert, Notarieel

vennootschapsrecht. N.V. en B.V.B.A., Antwerpen, Kluwer, 1997, I, p. 264, nr. 8.35.

(1428) M. Loir, TraiteÂ et formulaire des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe,

Brussel, Larcier, 1936, p. 229, nr. 53; L. FreÂdericq, TraiteÂ du droit commercial, Gent, Fecheyr,

1950, V, p. 918, nr. 649; J. Ronse, Algemeen deel, 291-292. Zie ook M. Wyckaert, Kapitaal in

N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, p. 349, nr. 495.

(1429) C. Resteau, Des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel, Polydore PeÂe,

1936, p. 168, nr. 175.

(1430) Kh. Brugge 11 januari 1996, V&F 1998, 281.
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schap voor stortingen die op het ogenblik van de inschrijving van de over-

dracht in het aandelenregister nog niet opvorderbaar waren(1431). Het arrest

is evenwel preciezer dan de hiervoor besproken uitspraak van de Rechtbank

van Koophandel te Brugge aangezien het ook, zij het ,,terloops'', ingaat op

de vraag welke vorderingsrechten toekomen aan de curator, in zijn hoedanig-

heid van vertegenwoordiger van de derden-schuldeisers. Terzake stelt het

Hof vast dat ,,op de datum van de overdracht van de aandelen, de schulden

die er op de faillissementsdatum waren, niet bestonden''. Aldus past het Hof

impliciet doch zeker art. 507W.Venn. (art. 52 Venn.W.) naar analogie toe op

de B.V.B.A. en sluit het zich derhalve ook op dit punt aan bij de meer-

derheidsstelling terzake.

In een eerder karig gemotiveerd arrest nam het Hof van Beroep te Luik een

andere stelling in. In casu had de tweede vennoot van een B.V.B.A. al zijn

aandelen overgedragen aan de eerste vennoot, doch hadden partijen nage-

laten deze overdracht te akteren in het (overigens niet-bestaande) register

van aandelen. Terecht verwierp het Hof de stelling van de overnemer als zou,

ingevolge deze niet-inschrijving in het aandelenregister, de curator nog enkel

de overdrager kunnen aanspreken. Uit de feiten bleek immers zeer duidelijk

dat de vennootschap deze overdracht erkend en aanvaard had. Deze erken-

ning volstond voor het Hof echter niet om de overdrager bevrijd te achten

van zijn volstortingsplicht. In navolging van en onder verwijzing naar de

hiervoor aangehaalde minderheidsstelling van VAN RYN, stelde het immers

dat bij gebreke van een uitdrukkelijk akkoord vanwege de vennootschap, de

curator zich zowel tot de overnemer als tot de overdrager kan richten(1432).

Wel voegde het eraan toe dat de uiteindelijke betalingsplicht ligt bij de

overnemer. In navolging van wat de rechtsleer dienaangaande algemeen

aanneemt, was het derhalve de mening toegedaan dat het de overnemer is

die, behoudens andersluidende overeenkomst, de bijstorting moet doen.

Dit laatste gegeven neemt echter niet weg dat de situatie van de overdrager in

de rechtspraak van het Hof van Beroep te Luik gevoelig verschilt van deze in

de ervoor aangehaalde rechtspraak van de Rechtbank van Koophandel te

Brugge en het Hof van Beroep te Gent. Een wetgevende tussenkomst die

deze lacune voor de B.V.B.A. wegwerkt, zou terzake meer eÂeÂnheid in en

voorspelbaarheid van de rechtspraak kunnen brengen(1433). Van de gele-

genheid zou meteen kunnen worden gebruik gemaakt om de overdrager, in

de gevallen waarin hij kan worden aangesproken, de mogelijkheid te bieden

om, naast zijn eigen mede-contractant, ook de verdere overnemers van de

betrokken aandelen aan te spreken.

(1431) Gent 11 maart 1998, T.R.V. 1998, 163, noot F. Hellemans.

(1432) Luik 19 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 1063; Rev.prat.soc. 1998, 222, noot W. Derijcke.

(1433) F. Hellemans, ,,Over de volstortingsplicht bij overdracht van niet-volgestorte aandelen

in een B.V.B.A.'', noot onder Gent 11 maart 1998, T.R.V. 1998, p. 168, nr. 6; M. Wyckaert en

D. Van Gerven, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1997-1998'', T.R.V. 1998, p. 397, nr. 29.
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458. PANDVERZILVERING. BESLAG OP AANDELEN Ð Dat de aandelen van een

B.V.B.A. het voorwerp kunnen uitmaken van een burgerlijk of handelspand

of, meer algemeen, van beslag, wordt algemeen aanvaard(1434). Wel moet

op het ogenblik van de verzilvering van de in pand gegeven of beslagen

aandelen art. 249 W.Venn. (art. 126 Venn.W.) worden in acht geno-

men(1435).

Dienaangaande oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat overdraagbaar-

heidsbeperkingen alleszins geen beletsel vormen voor het leggen van uit-

voerend derdenbeslag op aandelen op naam van een B.V.B.A., ,,voor zover

het enkel de bedoeling is van de beslagleggende schuldeiser te beletten dat

de aandelen worden overgedragen''. Met deze toevoeging beperkte het Hof

evenwel de gevolgen van een uitvoerend beslag tot die van een bewarend

beslag en ontweek het de hoofdvraag, met name onder welke voorwaarden

de schuldeiser tot uitwinning van de beslagen aandelen kan overgaan.

Die (hoofd)vraag kwam tijdens de besproken periode wel aan bod in andere

beslissingen, waar zich meteen de (sub)vraag stelde of aandelen van een

B.V.B.A. die het voorwerp uitmaken van een handelspand, moeten worden

beschouwd als ,,openbare fondsen''(1436). Mede in het licht van de gevol-

gen van een positief antwoord op deze vraag, m.n. een verplichting om bij

pandverzilvering of bij uitvoerend beslag de verkoop van de aandelen te

laten geschieden op een beurs, verdient het o.i. de voorkeur deze aandelen

niet te kwalificeren als ,,openbare fondsen''(1437). Terecht werd erop ge-

wezen dat de verplichte tegeldemaking via een beurs slechts efficieÈnt is

indien de betrokken effecten vrij overdraagbaar zijn en er minstens een

potentieÈle markt voor bestaat(1438). De beslissing om aan de aangestelde

bemiddelaar de keuze te laten tussen een openbare en onderhandse verkoop

moet dan ook worden goedgekeurd(1439). In functie van de concrete om-

standigheden en van de (eventuele) respons van de markt zal hij immers

kunnen beslissen op welke wijze de aandelen het best kunnen worden

(1434) Voor een toepassing tijdens de besproken periode: Gent 14 december 1993, R.W. 1994-

95, 126.

(1435) G. De Leval, TraiteÂ des saisies, Luik, FaculteÂ de Droit, 1988, p. 90-91, nr. 50; E. Dirix

en K. Broeckx, Beslag, in A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1992, p. 344-345, nr. 670-672.

(1436) Cf. art. 4 van de Wet op het Handelspand en art. 1523 Ger.W. Sedert de Wet van

21 oktober 1997 tot vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel

spreekt art. 4 van de Wet op het Handelspand evenwel nog enkel over ,,effecten''.

(1437) In dezelfde zin: Kort Ged. Kh. Tongeren (eenz. verz.) 3 februari 1994, T.R.V. 1995,

512, noot I. Peeters.

Anders, in het kader van een procedure van uitvoerend beslag die evenwel door dezelfde regels

wordt beheerst: Beslagr. Luik 27 juni 1994, T.Not. 1995, 170, noot D. Michiels.

(1438) I. Peeters, ,,Pandverzilvering Ð Aandelen in een B.V.B.A. Publieke fondsen. Proce-

dure. Positie van de pandhoudende schuldeiser'', noot onder Voorz. Kh. Tongeren (eenz. verz.)

3 februari 1994, T.R.V. 1995, 517. Zie ook D. Michiels, ,,Beslag op aandelen in een B.V.B.A.'',

noot onder Luik 27 juni 1994, T.Not. 1995, 175-176, die erop wijst dat de Vlaamse Conferentie

van Gerechtsdeurwaarders voor haar leden een procedure contra legem heeft uitgewerkt van

verkoop ter maatschappelijke zetel.

(1439) Voorz. Kh. Tongeren (eenz. verz.) 3 februari 1994, T.R.V. 1995, (512) 513, noot I.

Peeters.
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verzilverd. Of het ook nodig is om voor de verkoop beroep te doen op een

erkend bemiddelaar, is minder zeker. Sedert de Wet van 6 april 1995 bestaat

alleszins geen verplichting meer in die zin, althans niet voor aandelen van

een B.V.B.A.(1440) In het licht van de concrete omstandigheden van de zaak

zou het bijvoorbeeld ook raadzaam kunnen zijn de opdracht toe te vertrou-

wen aan een accountant of bedrijfsrevisor, eventueel in samenspraak met een

erkend bemiddelaar. Aldus zou ook meer aandacht kunnen worden besteed

aan de vereiste van goedkeuring van de overdracht door de overige vennoten.

Thans komt deze voor het voortbestaan van de vennootschap nochtans

essentieÈle aangelegenheid in de rechtspraak niet aan bod(1441).

459. BESLAG OP AANDELEN. COLLUSIE TUSSEN AANDEELHOUDER EN ENIGE

ZAAKVOERDER Ð De onbeschikbaarheid van de aandelen die uit het beslag

voortvloeit, heeft een relatief karakter. Indien de beslagen vennoot na het

beslag nog daden van beschikking stelt, zijn deze niet tegenwerpelijk aan de

beslaglegger. Aldus beschouwd is een vervreemding van de beslagen aan-

delen, ten nadele van de beslaglegger, juridisch gezien onmogelijk. Betreft

het beslag aandelen op naam, dan is ook de vernietiging ervan, ingevolge hun

onlichamelijke aard, niet mogelijk.

In het licht van deze elementen lijkt het niet opportuun een gerechtelijk

mandataris aan te stellen teneinde een vervreemding of vernietiging van de

aandelen op naam ten nadele van de beslaglegger te voorkomen. Indien

evenwel een gevaar op collusie bestaat tussen de beslagen vennoot en de

zaakvoerder van de betrokken vennootschap, dan kan een georganiseerd

toezicht op het bestuur van de vennootschap en op de vennootschapsactiva

weÂl verantwoord zijn. Benevens het belang van de beslaglegger, kan deze

maatregel ook het belang van de vennootschap dienen. Dit is in het bijzonder

geval wanneer de bestuurlijke opdracht van de voorlopige bestuurder wordt

beperkt tot het houden van toezicht op het commercieel bestuur dat door de

zittende zaakvoerder wordt waargenomen(1442).

460. GEWONE EN STATUTAIRE ZAAKVOERDER. CRITERIA Ð Anders dan in de

N.V., waar de bestuurders steeds ad nutum herroepbaar zijn (hoger, nr. 194),

kunnen de zaakvoerders van een B.V.B.A. van een bijzondere ontslagbe-

scherming genieten indien zij in de statuten worden benoemd. Overeenkom-

stig art. 256, tweede lid W.Venn. (art. 129, derde lid Venn.W.) ,,worden de

(1440) Zie ook: M. Wyckaert en D. Van Gerven, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1995-1996'',

T.R.V. 1996, p. 463, nr. 31.

(1441) Zie Kort Ged. Kh. Tongeren (eenz. verz.) 3 februari 1994, T.R.V. 1995, 512, noot I.

Peeters; Beslagr. Luik 27 juni 1994, T.Not. 1995, 170, noot D. Michiels, die geen van beiden

aanduiden op welke wijze met de wettelijke en eventueel statutaire overdrachtsbeperkingen

moet worden rekening gehouden.

(1442) Kort Ged. Kh. Brussel 14 mei 1991, Rev.not.B. 1991, 607; T.R.V. 1992, 45, noot I.

Peeters.
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zaakvoerders (...) die door de vennoten zonder beperking van hun duur

benoemd zijn in de akte van oprichting(1443)'' immers ,,geacht benoemd

te zijn voor de duur van de vennootschap''. Zij kunnen slechts worden

ontslagen ofwel bij eenparig besluit van de vennoten, ofwel in geval van

gewichtige reden bij een besluit genomen onder de voorwaarden voor wijzi-

ging van de statuten. Het staat de vennoten evenwel vrij om in de statuten van

deze wettelijke ontslagbescherming af te wijken: voormeld regime geldt

immers ''behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten''.

In een interessant geval diende het Hof van Beroep te Gent te oordelen of de

voorwaarden voor een dergelijke statutaire afwijking vervuld waren(1444).

In casu vermeldden de statuten twee personen als zaakvoerder. Daar waar

voor de eerste uitdrukkelijk werd gesteld dat het een statutair zaakvoerder

betrof, ontbrak een dergelijke melding voor de tweede. Er werd integendeel

gesteld dat ,,de duur van zijn mandaat (...) niet beperkt (is), behalve intrek-

king door de algemene vergadering''. Bovendien stelde een andere statutaire

clausule dat ,,in geval van staking van stemmen (...) de stem van de statutaire

zaakvoerder de doorslag (geeft)''. Terecht leidde het Hof uit deze beide

clausules af dat de bedoeling voorlag om enkel de eerste zaakvoerder te

beschouwen als een statutaire zaakvoerder, terwijl de tweede zaakvoerder als

een gewone zaakvoerder moest worden aangezien. Bijgevolg kan hij bij

gewone meerderheid worden ontslagen, zoniet, zo stelde het Hof, ,,ware de

tekst overbodig geweest''. Deze laatste stelling is minder voor de hand

liggend dan uit de motivering van het Hof blijkt. Ook al kan de betrokken

zaakvoerder de wettelijke bescherming van de statutaire zaakvoerder niet

inroepen, zijn naam blijft in de statuten vermeld, zodat men evenzeer zou

kunnen betogen dat hij enkel kan worden ontslagen met de meerderheid

vereist voor een statutenwijziging, zij het zonder dat voor zijn ontslag een

gegronde reden moet bestaan.

461. ZAAKVOERDER. BELANGENCONFLICT Ð Tijdens de besproken periode

dienden de Rechtbank van Koophandel te Turnhout(1445) en het Hof van

Beroep te Antwerpen(1446) uitspraak te doen over de geldigheid van de

overdracht van de handelszaak van een B.V.B.A. door een lasthebber ad hoc.

In casu had de enige zaakvoerder van een B.V.B.A. die drie vennoten telde

(hijzelf, zijn broer en zijn zus), samen met zijn echtgenote en zijn zoon een

N.V. opgericht. Deze N.V. droeg dezelfde naam en had hetzelfde maatschap-

pelijk doel als de bestaande B.V.B.A. Enkele weken daarna nam de N.V. de

onderneming van de B.V.B.A. over. De B.V.B.A. werd daarbij vertegen-

woordigd door de zus van de zaakvoerder, optredend als lasthebber ad hoc.

(1443) Ondanks het gebruik van de woorden ,,akte van oprichting'' neemt men algemeen aan

dat de bijzondere ontslagbescherming slechts geldt indien de benoeming gebeurt in de eigen-

lijke statuten: Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1142, nr. 256; T.P.R. 1978, p. 882, nr. 278.

(1444) Gent 25 juni 1992, T.Not. 1993, 67; T.B.B.R. 1993, 67.

(1445) Kh. Turnhout 8 maart 1993, T.R.V. 1993, 176, noot.

(1446) Antwerpen 5 maart 1996, T.R.V. 1996, 501, noot Ph. Ernst.
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Zij was daartoe evenwel niet aangesteld door de algemene vergadering, maar

wel door de zaakvoerder van de B.V.B.A.

Omdat hij van oordeel was dat hierdoor de belangenconflictenregeling was

geschonden, vorderde de derde vennoot van de B.V.B.A. (o.m.) de nietig-

verklaring van de verkoopovereenkomst.

In eerste aanleg werd zijn vordering verworpen. Omdat de litigieuze verkoop

plaatsvond in oktober 1991, achtte de Rechtbank de statutaire clausule die de

bepalingen van de oude versie van art. 60 Venn.W. (m.a.w. van voÂoÂr de Wet

van 18 juli 1991) overnam, van toepassing, zulks ingevolge de overgangs-

regeling van de Wet van 18 juli 1991. Die overgangsregeling gaf aan de voÂoÂr

5 augustus 1991 bestaande vennootschappen achttien maanden de tijd om

hun statuten aan de nieuwe regeling aan te passen. M.b.t. dit oud artikel 60

Venn.W. ging de meerderheid van de rechtsleer ervan uit dat de overtreding

ervan op zichzelf geen nietigheid tot gevolg had van het besluit of de

verrichting van de raad van bestuur die in strijd met deze regeling werd

gesteld, stelling die door de Rechtbank werd bijgetreden. Terecht werd

hierbij opgemerkt dat nu in de betrokken B.V.B.A. slechts eÂeÂn zaakvoerder

was aangesteld, niet deze statutaire clausule, doch wel art. 260 W.Venn.

(art. 133, § 2 Venn.W.) had moeten worden toegepast(1447). Zowel voÂoÂr als

na de Wet van 18 juli 1991 viseerde deze bepaling immers specifiek de

hypothese waarin slechts eÂeÂn zaakvoerder is aangesteld.

Hoe dan ook koos de betrokken vennoot in graad van beroep voor een andere

argumentatie. Met name steunde hij zijn vordering tot nietigverklaring op de

gemeenrechtelijke nietigheidsgrond van ,,bevoegdheidsafwending''. Die

grond wordt door het Hof aanvaard. In casu was het immers duidelijk dat

bij de litigieuze verkoop enkel het belang van de zaakvoerder en niet die van

de B.V.B.A. werd gediend. Dit bleek niet alleen uit het feit dat de zaak-

voerder zelf de lasthebber ad hoc aanstelde, zonder de overige vennoten, in

casu de in rechte optredende vennoot, hierover in te lichten, maar ook uit de

afwezigheid van enig bewijs dat de overdracht van de onderneming econo-

misch nuttig of noodzakelijk was voor de B.V.B.A. Bovendien was de

overnemende N.V. op de hoogte van de bevoegdheidsafwending, waaraan

zij terecht medeplichtig werd geacht. Voor de betrokken verrichting werd de

N.V. immers vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder die ook

de (normale) zaakvoerder was van de B.V.B.A. De oplossing van het Hof

van Beroep wordt door de annotator bevredigend genoemd, wat niet weg-

neemt dat hijzelf een andere motivering had voorgestaan. In casu was

immers de bevoegdheidsregeling m.b.t. de aanstelling van de lasthebber ad

hoc ± bevoegdheid die ingevolge art. 260 W.Venn. (art. 133, § 2 Venn.W.)

aan de algemene vergadering toekomt ± geschonden en werd aldus inbreuk

gemaakt op de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de zaakvoerder en

de algemene vergadering. Bijgevolg, zo stelt hij, was de rechtshandeling

(1447) Ph. Ernst, ,,Het tegenstrijdige belang van de enige zaakvoerder van een meerhoofdige

B.V.B.A.: art. 133, § 2 Venn.W.'', noot onder Antwerpen 5 maart 1996, T.R.V. 1996, 505.
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onbevoegd gesteld en had het Hof, bij gebreke van latere bekrachtiging door

de algemene vergadering, kunnen besluiten dat de vennootschap er niet door

gebonden was(1448).

462. Een tweede toepassing van de belangenconflictenregeling betrof even-

eens de enige zaakvoerder van een B.V.B.A. In casu had deze zaakvoerder in

strijd met art. 260 W.Venn. (art. 133, § 2 Venn.W.) alleen beslist om van een

zelfstandigenstatuut over te schakelen naar het statuut van bediende waarvan

de R.S.Z.-bijdragen ten laste vallen van de B.V.B.A. Terecht beschouwt het

Hof van Beroep te Luik deze handelswijze als foutief en veroordeelt het de

zaakvoerder tot vergoeding van de schade die hij erdoor had veroor-

zaakt(1449).

463. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING. NIEUW RECHT Ð Aangezien de

lege lata art. 73 Venn.W. ingevolge art. 136 Venn.W. volledig van toepas-

sing is op de B.V.B.A., geldt in deze vennootschapsvorm logischerwijze

dezelfde keuzevrijheid aangaande het oproepingssysteem als in de

N.V.(1450). Het spreekt echter voor zich dat, nu het aantal vennoten in

een B.V.B.A. bijna altijd zeer beperkt is, in de praktijk de oproepingen in

nagenoeg alle gevallen per aangetekend schrijven worden verstuurd. Deze

wijze van oproeping beantwoordt overigens ook het best aan het besloten,

meestal familiale karakter van de B.V.B.A.

In het licht daarvan mag het dan ook niet verbazen dat het Wetboek van

vennootschappen de mogelijkheid om in de B.V.B.A. gebruik te maken van

publicaties in de pers, heeft afgeschaft. Naar luid van artikel 268 W.Venn.

moet de oproeping voor de algemene vergadering van een B.V.B.A. ver-

plicht per aangetekend schrijven geschieden.

(1448) Ph. Ernst, ,,Het tegenstrijdige belang van de enige zaakvoerder van een meerhoofdige

B.V.B.A.: art. 133, § 2 Venn.W.'', noot onder Antwerpen 5 maart 1996, T.R.V. 1996, 506-510.

(1449) Luik 29 oktober 1991, Rev.prat.soc. 1992, 120.

(1450) J. Van Houtte, TraiteÂ des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel,

Larcier, 1935, p. 317, nr. 193; C. Resteau, Des socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe,

Brussel, Polydore PeÂe, 1936, p. 215-216, nr. 271; M. Loir, TraiteÂ et formulaire des socieÂteÂs de

personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel, Larcier, 136, p. 515-517, nr. 257; A. Tschoffen en

A. Lamalle, Les socieÂteÂs de personnes aÁ responsabiliteÂ limiteÂe, Brussel, Bruylant, 1980, p. 260,

nr. 97.

Anders: G. De Cuyper, De naamloze vennootschap en de personenvennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, Antwerpen, De Sikkel, 1951, p. 95, nr. 75; B. Tilleman, De geldigheid van

besluiten van de algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 173, nr. 243, die de

bijeenroeping bij aangetekend schrijven verplicht achten.
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HOOFDSTUK X

DE COOÈ PERATIEVE VENNOOTSCHAP

464. DUIDELIJK RECHT IN 1995 NA DE HERVORMING VAN 20 JULI 1991 Ð De

moeilijkheden die gerezen waren rond de eenduidigheid van de cooÈperatieve

vennootschapsvorm in de Wet van 20 juli 1991 en die uitvoerig beschreven

werden in het vorig overzicht(1451), zijn tot rust gebracht door de Wet van

13 april 1995.

De in het vorig overzicht bestreden opvatting dat voortaan de C.V.B.A. en de

C.V.O.H.A. niet meer zouden moeten beschouwd worden als twee modali-

teiten van eÂeÂnzelfde cooÈperatieve vennootschapsvorm, maar als twee ver-

schillende vennootschapsvormen, werd tegengesproken door de wetgever

van 13 april 1995: art. 2, eerste lid, zesde streepje Venn.W. werd derwijze

herschreven dat de cooÈperatieve vennootschap eruit naar voorkomt als eÂeÂn

vennootschapsvorm. Ook in het nieuweWetboek van vennootschappen werd

deze lijn gevolgd: in art. 2, § 2 , vierde streepje wordt de cooÈperatieve

vennootschap aangeduid als eÂeÂn vennootschapsvorm ,,die zowel met beperk-

te aansprakelijkheid, afgekort C.V.B.A., als met onbeperkte aansprakelijk-

heid, afgekort C.V.O.A., kan zijn''.

Bij de codificatie van Wet 7 mei 1999 werd van de gelegenheid gebruik

gemaakt om de officieÈle afkortingen van de twee cooÈperatieve modaliteiten

duidelijk en zo kort mogelijk te stellen: ook in de wet zelf wordt nu gesteld

dat de cooÈperatieve met beperkte aansprakelijkheid mag en moet afgekort

worden als C.V.B.A. (S.C.R.L.); anderzijds wordt de mondvol afkorting van

C.V.O.H.A. voor de onbeperkte aansprakelijkheidsmodaliteit ingekort tot

C.V.O.A.. (S.C.R.I.). De letter H die betrekking had op de hoofdelijkheid

voegde niets toe omdat elke cooÈperatieve vennootschap met onbeperkte

aansprakelijkheid zich laat kennen door de hoofdelijke aansprakelijkheid

van haar vennoten.

De even verkeerde gevolgtrekking uit voormelde verkeerde opvatting, met

name dat bij gebrek aan duidelijke keuze voor eÂeÂn van beide vormen per

1 november 1993, d.i. het einde van de overgangsperiode voorzien in de Wet

van 20 juli 1991, de vroegere cooÈperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid moest beschouwd worden als een onregelmatige vennoot-

schap onder firma of, ten minste, als een cooÈperatieve vennootschap met

onbeperkte aansprakelijkheid, mag dan ook als definitief voorbijgestreefd

beschouwd worden.

465. OVERGANGSRECHT WET 20 JULI 1991. MINIMUMKAPITAAL Ð Men zal

zich herinneren dat de Wet van 20 juli 1991 in hoofdzaak tot doel had om de

wettelijke bepalingen van de cooÈperatieve vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid aan te passen aan de tijdsgeest, en met name om het gebruik

(1451) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1149 e.v., nrs. 266-267.
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tegen te gaan van de C.V.B.A. als vehikel om de kapitaalbescherming te

omzeilen zoals ze was uitgewerkt ingevolge de Wet van 5 december 1984

voor de N.V. en de B.V.B.A.

EeÂn van de maatregelen van de Wet van 20 juli 1991 bestond derhalve in de

invoering van een wettelijk minimumkapitaal van 750.000 BEF voor de

C.V.B.A. Voor de bestaande C.V.B.A.'s ging deze maatregel in bij het einde

van de overgangsperiode per 1 november 1993. De wetgever vergat echter de

klassieke sanctieregeling toe te voegen, zoals hij dat bijvoorbeeld wel gedaan

had bij het optrekken van het wettelijk minimumkapitaal in de B.V.B.A. van

250.000 tot 750.000 BEF in 1985 (art. 17 W. 15 juli 1985), of zoals hij dat

recent nog deed bij het optrekken van het wettelijk minimumkapitaal in de

N.V. van 1.250.000 tot 2.500.000 BEF(art. 111 W. 13 april 1995). Deze

klassieke sanctie bestaat erin dat indien het kapitaal niet is opgetrokken tot

het nieuwe wettelijke minimum tegen het einde van de overgangsperiode, de

zaakvoerders of bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschil in

de mate waarin zij de algemene vergadering niet hebben samengeroepen met

de kapitaalverhoging als agendapunt.

De enige sancties waarin de Wet van 20 juli 1991 bij niet-tijdige aanpassing

van de statuten echter voorziet, zijn de gerechtelijke ontbinding op verzoek

van elke belanghebbende en het voor niet-geschreven houden van de met de

nieuwe wet strijdige oude statutaire bepaling (art. 168 W. 20 juli 1991).

Voor curatoren van faillietverklaarde C.V.B.A.'s met ontoereikend actief die

hun minimumkapitaal nog niet hadden opgetrokken, diende zich derhalve

een moeilijk probleem aan. De gerechtelijke ontbinding was een sanctie die

van weinig nut was. Het voor niet-geschreven houden van de statutaire

bepaling waarin het oud statutair minimumkapitaal van de vennootschap

staat uitgedrukt, omdat het lager is dan het nieuwe wettelijk minimum,

brengt ook weinig zoden aan de dijk(1452). En toch was er behoefte aan

een sanctie omdat het aantal gefailleerde cooÈperatieve vennootschappen in

relatieve termen nog steeds beduidend hoger ligt dan het aantal gefailleerde

naamloze en besloten vennootschappen.

Het doel van de met de vraag van deze curatoren geconfronteerde recht-

spraak had erin kunnen bestaan de ,,normale'' sanctie zo dicht mogelijk te

benaderen, nu de wetgever ze door een vergetelheid niet in het overgangs-

recht voor cooÈperatieve vennootschappen had ingeschreven. De aansprake-

lijkheid van bestuurders of zaakvoerders in een cooÈperatieve vennootschap

is sedert 1991 gelijklopend aan die in naamloze en besloten vennootschap-

pen (art. 408 W.Venn.; art. 158, 2
o
Venn.W.). De zaakvoerders zijn dus

individueel en, in geval van concurrerende fouten, in solidum aansprakelijk

voor beleidsfouten jegens de vennootschap en voor onrechtmatige daad

jegens derden; ze zijn hoofdelijk gehouden, jegens de vennootschap en

(1452) Voor een geval waarin zulks niettemin en terecht gebeurde: Brugge 10 oktober 1996,

T.R.V. 1999, 172, noot T. Verhoest; R.W. 1996-97, 923.
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jegens derden, voor overtredingen van de vennootschappenwet of van de

statuten.

De vraag of de niet-bijeenroeping van de algemene vergadering met het oog

op het doorvoeren van de wettelijk verplichte kapitaalverhoging, een zuivere

beleidsfout is of ook een overtreding van de vennootschapswet, is mogelijk

voorwerp van een verschil in smaak: enerzijds pleit in het voordeel van de

loutere beleidsfout dat de uiteindelijke bevoegdheid om het vast kapitaal te

verhogen in een cooÈperatieve vennootschap berust bij de algemene vergade-

ring, zodat de uiteindelijke wetsovertreding de hare is, en niet die van de

zaakvoerder die verzuimt om de algemene vergadering samen te roe-

pen(1453); anderzijds pleit in het voordeel van de wetsovertreding het feit

dat het wettelijk minimumkapitaal sedert W. 20 juli 1991 duidelijk is

opgenomen in de Vennootschappenwet, en dat het tot de wettelijke taak

van bestuurders behoort om de vennootschap binnen de veilige grenzen van

vennootschap te loodsen(1454).

Door verscheidene auteurs werd in eÂeÂn en andere zin gepleit(1455), soms

op basis van a pari en a contrario redeneringen uit art. 72, derde lid van

de Wet van 5 december 1984 waarin de overgangsregeling voorzien was

toen het wettelijk minimumkapitaal voor de N.V. werd opgetrokken tot

1.250.000 BEF(1456). Een voorkeur voor het feit dat de niet-bijeenroeping

van de algemene vergadering in casu een overtreding van de vennootschap-

penwet uitmaakt lijkt ons gerechtvaardigd.

In korte vonnissen van de Rechtbanken van Koophandel te Brugge en te

Charleroi werd geopteerd voor de bestuurdersaansprakelijkheid op grond

van art. 408 W.Venn. (art. 62, lid 1 of zelfs 2 Venn.W.) en art. 1382

B.W.(1457).

In een even kort vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik werd

nog verder gegaan op het pad van de bestuursaansprakelijkheid(1458). De

zaakvoerder die er geen zorg voor draagt dat het vast kapitaal van zijn

cooÈperatieve vennootschap wordt opgetrokken tot het wettelijk minimum,

zou aldus kunnen bijdragen tot het faillissement van zijn vennootschap door

een kennelijk grove fout in de zin van art. 409 W.Venn. (art. 63ter Venn.W.).

Bijgevolg moet de zaakvoerder, indien er een (niet noodzakelijk strikt

(1453) In die zin, vgl. H. Laga, ,,De cooÈperatieve vennootschap en de wetten van 20 juli 1991

en 29 juni 1993'', T.R.V. 1993, (498) 499; J. Wouters, ,,De cooÈperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid na de Wet van 20 juli 1991'', in De cooÈperatieve vennootschap na

de Wet van 20 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (49) p. 71, nr. 26 en vn. 71.

(1454) Vgl. P.H. LemaõÃtre, ,,A propos des coopeÂratives ....'' J.T. 1994, 166.

(1455) Zie voor een mooi overzicht, T. Verhoest, noot bij Kh. Brugge 10 oktober 1996, T.R.V.

1997, 172.

(1456) Zie daarover, H. Braeckmans, ,,Aspecten van overgangsrecht in de nieuwe vennoot-

schapswet van 5 december 1984'', R.W. 1984-85, (2721), nrs. 4-14.

(1457) Kh. Brugge 10 oktober 1996, T.R.V. 1997, 172; R.W. 1996-97, 923; Kh. Charleroi

10 september 1997, J.L.M.B. 1998, 1084.

(1458) Luik 13 februari 1996, N.F.M. 1998, 606.
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causale) bijdrage van de fout aan het faillissement wordt aangetoond, op-

draaien voor het gedeelte van het passief dat de rechter bepaalt.

Een piste die ten onrechte bewandeld werd was deze van de hoofdelijke

oprichtersaansprakelijkheid voor het niet geldig ingeschreven deel van het

wettelijke minimumkapitaal, zoals deze werd ingevoerd in art. 147ter, 1
o

Venn.W bij Wet van 20 juli 1991(1459). Deze sanctie verbaast, omdat zij

impliceert dat oprichters van venootschappen die onder het oude recht vol-

maakt geldig opgericht waren, nog zouden kunnen worden aangesproken op

basis van een wettelijke sanctie die pas werd ingevoerd op het ogenblik dat

de rechtshandeling van de oprichting reeds volkomen was(1460). De kenne-

lijke retroactiviteit van deze oplossing is in tegenspraak met de meest

elementaire beginselen van het overgangsrecht, zoals ze overigens reeds in

het verleden werden toegepast bij de invoering van nieuwe aansprakelijk-

heden voor oprichters in het vennootschapsrecht(1461).

Een andere creatieve, maar evenmin goed te keuren oplossing, bestond erin

de oude statutaire bepaling van de C.V.B.A. waarin voorzien werd in haar

keuze voor de beperkte aansprakelijkheid te beschouwen als strijdig met de

wet, zolang het kapitaal niet werd opgetrokken tot het wettelijk minimum, en

ze inzoverre voor niet geschreven te houden(1462). Kan met reden ingezien

worden dat het wettelijke minimumkapitaal de feitelijke losprijs is die moet

betaald worden voor de beperkte aansprakelijkheid, dan is deze ruil nergens

zo duidelijk in de wet ingeschreven dat de toepassing van de sanctie van de

onbeperkte aansprakelijkheid automatisch volgt uit het niet optrekken van

het kapitaal van de vennootschap. Overigens weegt de sanctie aldus hoofde-

lijk op elk van de vennoten (evt. de oprichters) wat onbillijk is omdat niet

ieder van hen over de mogelijkheid beschikt om een algemene vergadering te

laten samenroepen. Daarentegen zou in casu geen bezwaar bestaan tegen de

hoger aangegeven sanctie van het voor niet geschreven houden van het

statutair minimumkapitaal, zoals het in de statuten van de vennootschap

stond ingeschreven voÂoÂr de Wet van 20 juli 1991 het nieuwe minimumkapi-

taal verplicht maakte.

466. ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT. BE-

ROEPSSCHULD OF PERSOONLIJKE ZEKERHEID Ð De vennoten van een C.V.

moeten bij de oprichting een duidelijke keuze maken tussen de beperkte

en de onbeperkte aansprakelijkheid. In geval van keuze voor deze laatste

modaliteit kan, althans jegens derden, geen enkel onderscheid gemaakt

(1459) Gent 9 mei 1997, T.R.V. 1997, 403, met uitvoerige en kritische noot T. Verhoest; Kh.

Charleroi 5 september 1995, J.L.M.B. 1997, 643.

(1460) In die zin, terecht, Kh. Dendermonde 3 november 1997, N.F.M. 1998, 610.

(1461) Zie n.a.v. een geval van oprichtersaansprakelijkheid onder de nieuwe Wet van 6 maart

1973: Cass. 9 november 1984, R.W. 1984-85, 2976, besproken in Overzicht, T.P.R. 1986,

p. 981, nr. 136.

(1462) Rb. Dinant 4 maart 1997, N.F.M.1998, 609; Kh. LieÁge 27 maart 1996, N.F.M. 1998,

608.
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worden tussen de vennoten uit het oogpunt van hun -hoofdelijke- aansprake-

lijkheid (art. 353 W.Venn.; art. 141, § 3 Venn.W.).

Dit impliceert dat de vennoot met eÂeÂn aandeel in een C.V.O.A. evenzeer

hoofdelijk en onbeperkt instaat voor de vennootschapsschulden als de ven-

noot die over bijna alle andere aandelen beschikt. Bovendien verwerft de

vennoot met eÂeÂn aandeel, evenzeer als de andere, uit hoofde van zijn houder-

schap van dit enkele aandeel in een C.V.O.A., de hoedanigheid van hande-

laar.

In een geval dat voorgelegd werd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Leuven(1463) had een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van de wette-

lijke gemeenschap, eÂeÂn aandeel op naam onderschreven in een C.V.O.A., om

de enkele reden dat dochter en schoonzoon wettelijk een derde vennoot

nodig hadden voor de oprichting. Zodoende was deze echtgenoot-vennoot

nolens volens handelaar geworden, zonder dat dit hem verboden was door

art. 216 B.W. Ongelukkiglijk genoeg ging de C.V.O.A. failliet. De curator

beriep zich op het gemeenschappelijk karakter van de beroepsschulden om,

op grond van de onbeperkte aansprakelijkheid van de echtgenoot-vennoot,

het gemeenschappelijk vermogen in het gedrang te brengen (a contrario uit

art. 1407, derde streepje B.W.). De Rechtbank is het, ondanks de principieÈle

hoedanigheid als handelaar van de echtgenoot-vennoot, niet eens met de

kwalificatie als beroepsschuld, en betitelt de onbeperkte aansprakelijkheid

voor vennootschapsschulden als het stellen van een persoonlijke zekerheid in

de zin van art. 1407, tweede lid B.W. om aldus het eigen karakter van deze

schuld te kunnen vaststellen. Wij hebben in dit geval geen bezwaar tegen de

gelijkstelling voor huwelijksvermogensrechtelijke doeleinden van de onbe-

perkte aansprakelijkheid in C.V.O.A, V.O.F of Comm.V. met een persoon-

lijke zekerheid met bedoeld rechtsgevolg(1464). Weliswaar is de persoon-

lijke zekerheid slechts eigen indien ze is aangegaan in een ander belang dan

dat van het het gemeenschappelijk vermogen. In casu waren de echtgenoten

gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen: de lid-

maatschapsrechten verbonden aan het aandeel op naam waren dus eigen

(art. 1401, 5
o
B.W.), maar de vermogensbaten waren gemeenschappelijk. Dit

deels gemeenschappelijk karakter van het aandeel ten spijt, kan nochtans

moeilijk betwist worden dat de onbeperkte aansprakelijkheid in een ander

belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen gesteld was; zij was

evenmin aangegaan in het belang van het eigen vermogen, maar in het belang

van de C.V.O.A. en meer in het bijzonder van de meerderheidsvennoten

daarvan, zijnde dochter en schoonzoon.

(1463) Rb. Leuven 24 december 1996, T.B.B.R. 1997, 212.

(1464) Pro de ruime interpretatie van de persoonlijke zekerheid, en de gelijkstelling daarmee

van de hoofdelijke verbintenis: H. Casman, ,,Schulden en huwelijksvermogensrecht'', T.P.R.

1985, p. 289, nr. 48.
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467. ONBEPERKTEAANSPRAKELIJKHEID. AANDELENREGISTER. ONDERTEKENING

,,GOED VOOR'' Ð Het was precies de bekommernis van een parlementslid

om gevallen te vermijden zoals aangehaald onder het vorig randnummer

die in 1991 aanleiding gaf tot de door art. 1326 B.W. geõÈnspireerde toevoe-

ging ,,goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis'' aan art. 147

Venn.W.(1465).

Zoals werd aangegeven in het vorig overzicht, heeft de wetgever in 1991 het

vereiste van een persoonlijke inschrijving door een handtekening van de

vennoot in het aandelenregister versoepeld, mede om het toenemende com-

putergebruik voor deze doeleinden toe te laten. Het bestuursorgaan mag

voortaan zelf instaan voor de inschrijving van nieuwe toetredingen in het

register, met dien verstande dat deze inschrijving moet gestaafd worden door

bewijskrachtige, d.i. behoorlijk gedagtekende en ondertekende documenten

(art. 357, § 3, eerste lid W.Venn.; art. 147, tweede lid Venn.W.).

Terzelfdertijd werd, op initiatief van voormeld parlementslid, een derde lid

toegevoegd aan art. 147 Venn.W. (art. 357, § 3, tweede lid W. Venn.W.)

krachtens hetwelk de vennoot die toetreedt tot een cooÈperatieve vennoot-

schap met onbeperkte aansprakelijkheid zijn handtekening moet laten voor-

afgaan door ,,goed voor onbeperkt en hoofdelijke verbintenis''.

In de besproken periode kwam de betekenis van deze toevoeging ter sprake

in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 30 mei

1994(1466). Een C.V. werd opgericht bij onderhandse akte op 16 april 1992.

Haar kapitaal bedroeg initieel 200.000 BEF en werd ten belope van 30.000

BEF volstort. Vervolgens werd het kapitaal door de drie initieÈle oprichters in

buitengewone algemene vergadering, opnieuw bij onderhandse akte, ver-

hoogd tot 500.000 BEF, zonder enige aanduiding van aandelen, en zonder

enige bijkomende storting. Enige tijd daarna gaat de vennootschap failliet, en

vordert de curator de bijkomende stortingen op ondeelbare wijze van elk van

de vennoten-oprichters. Deze laatsten beweren de laatste 300.000 BEF niet

verschuldigd te zijn, omdat hun handtekening niet voorafgegeaan werd door

,,goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis''. In de feiten van dit

vonnis zitten vele leemten en ongerijmdheden die wijzen op een onvertrouw-

heid van de vennoten met de C.V. Vooreerst is niet duidelijk of het gaat om

een cooÈperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid: wij ne-

men aan van wel omdat de C.V. werd opgericht en haar kapitaal verhoogde

bij onderhandse akte(1467), en omdat de toevoeging ,,goed voor onbeperkte

en hoofdelijke verbintenis'' enkel in de C.V.O.A. pertinent is.

Toch komt het weinig begrijpelijk voor dat zowel de betrokken vennoten als

de curator zoveel belang hechten aan het kapitaal en zijn volstorting: welis-

waar schrijft art. 69, 5
o
W.Venn. (art. 144, 4

o
Venn.W. ) ook in de C.V.O.A.

(1465) Gedr.St. Kamer 1990-91, nr. 1374/8, p. 31-33.

(1466) Kh. Brussel 30 mei 1994, J.T. 1994, 616.

(1467) Ingevolge de W. 20 juli 1991 konden vanaf 1 november 1991 immers nieuwe

C.V.B.A.'s nog enkel bij authentieke akte worden opgericht.
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een statutair minimumkapitaal voor, maar men is het erover eens dat dit

voorschrift betekenisloos is, nu alle vennoten noodzakelijkerwijze hoofdelijk

en onbeperkt aansprakelijk zijn(1468). In casu oordeelde de Rechtbank van

Koophandel te Brussel in elk geval het ontbreken van de wettelijk vereiste

toevoeging kennelijk niet van toepassing: de oprichters van een C.V.O.A. die

een kapitaalverhoging met unanimiteit goedkeuren en zelf het proces-ver-

baal en de onderhandse akte ondertekenen, worden inderdaad geacht zich

rekenschap te geven van de omvang van hun verbintenis; subsidiair stelt de

Rechtbank dat er geen sanctie staat op de niet-eerbiediging van deze nieuwe

wettelijke bepaling. In elk geval begrijpt men niet welk voordeel de op-

richters dachten te ontlenen aan deze nieuwe wettelijke bepaling, nu de van

hen geeÈiste nakoming blijkbaar enkel een verbintenis betrof tot -ondeelbare-

storting van een bepaalde inbreng, en geenszins een hoofdelijke en onbe-

perkte aansprakelijkheid voor alle vennootschapsschulden.

468. AANSPRAKELIJKHEID NA UITTREDING. VORDERING TOT VOLSTORTING VAN

INBRENG NA FAILLISSEMENT. COMPENSATIE MET SCHEIDINGSAANDEEL Ð Een

vennoot die uitgetreden of uitgesloten is uit een C.V. blijft, ook als het een

C.V. met beperkte aansprakelijkheid betreft, persoonlijk instaan binnen de

grenzen van zijn verbintenis voor de vennootschapsschulden die voÂoÂr het

einde van het jaar van zijn uittreding zijn aangegaan (art. 371 W.Venn.;

art. 155 Venn.W.). Deze aansprakelijkheid houdt op 5 jaar na het effectief

worden van de uittreding per einde boekjaar. Men neemt aan dat deze regel

betrekking heeft op alle gronden van ontslag uit een C.V., en niet alleen op de

uittreding of de uitsluiting. Deze bepaling is van dwingend recht, zoniet van

openbare orde (1469).

Met verzwijging van voormelde bepaling, werd gevonnist over een vennoot

in een C.V. met beperkte aansprakelijkheid die zijn inbreng nog niet volstort

had(1470). Zijn scheidingsaandeel had moeten bepaald worden op grond van

de balans van het boekjaar gedurende hetwelk hij uitgetreden was (art. 374

W.Venn.; art. 153 Venn.W.). Er was echter geen balans opgesteld, en ook

geen scheidingsaandeel uitbetaald. De curator van de later gefailleerde

vennootschap vordert volstorting van de uitgetreden vennoot, die op com-

pensatie met zijn scheidingsaandeel aandringt.

Normalerwijze levert de toekenning van het scheidingsaandeel aan een

vennoot die nog niet volstort heeft, geen bijzondere problemen op: hij

ontvangt enkel de gestorte inbreng terug, eventueel verhoogd met het statu-

tair bepaalde aandeel in de reserves. De vraag of dit het resultaat is van een

schuldvergelijking, is louter academisch: een positief antwoord lijkt noch-

tans uitgesloten omdat het zou impliceren, vooreerst dat de vennootschap

(1468) Vgl. H. Laga, ,,Bepalingen gemeen aan de C.V. en de C.V.O.H.A.- De C.V.O.H.A'', in

De cooÈperatieve vennootschap na de Wet van 20 juli 1991, Kalmthout, Biblo, 1992, (11) 47.

(1469) L. FreÂdericq, Handboek, II, p. 68, nr. 1036; P. Nicaise en K. Deboeck, Vademecum des

socieÂteÂs coopeÂratives, Brusssel, CreÂadif, 1005, 59.

(1470) Kh. Charleroi 11 september 1997, J.L.M.B. 1998, 1086.
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ertoe gehouden is het scheidingsaandeel uit te betalen met inbegrip van de

nog niet gestorte inbreng en, vervolgens, het er haar toe zou verplichten om

haar kapitaal op te vragen alvorens het scheidingsaandeel uit te betalen;

zoniet zou haar vordering tot volstorting niet opeisbaar zijn, en zou er geen

compensatie in haar voordeel kunnen optreden. De vraag of het ondoorzich-

tige leerstuk van de compensatie na faillissement hier iets aan verandert, is

dan zo mogelijk nog meer irrelevant.

In casu veroordeelt de rechter de zgn. uitgetreden vennoot tot volstorting van

zijn aandeel, zonder enige compensatie, d.i. zonder de vennootschap te

veroordelen tot terugbetaling van de reeds gedane inbreng. Aldus komt de

rechter tot de juiste beslissing, zonder haar rechtsgrond, met name art. 371

W.Venn. (art. 155 Venn.W.) te vermelden.

Voormelde bepaling geeft aan de schuldeisers, en aldus ook aan de curator,

inderdaad een rechtstreekse vordering om de uitgetreden vennoot binnen de

vijf jaar nadat hij de vennootschap verlaten heeft aan te spreken voor de voÂoÂr

de uittreding aangegane schulden van de vennootschap binnen de grenzen

van zijn verbintenis, d.i. met inbegrip van het bedrag dat de vennoot nog

moest volstorten op het ogenblik van zijn uittreding. Naar geldende inter-

pretatie wordt ook het scheidingsaandeel inzoverre het de nominale waarde

van aandeel en inbreng overschrijdt in aanmerking genomen als onderpand

van de schuldeiser. Men kan deze minstens voor een C.V. met beperkte

aansprakelijkheid wat eigenaardige bepaling nog best begrijpen als men ze

vergelijkt met de bepalingen die schuldeisersbescherming bieden tegen

kapitaalvermindering in N.V. en B.V. (artt. 317 en 613 W. Venn.; artt.

72bis en 122ter Venn.W.). Nu een kapitaalvermindering in de C.V. totaal

ontsnapt aan de wil van de algemene vergadering, maar de schuldeiser er

niettemin zijn onderpand door verliest, met inbegrip van het scheidings-

aandeel, voorziet art. 371 W. Venn.W. (art. 155 Venn.W.) in een meer

rechtstreekse schuldeisersbescherming die in eerste instantie ten laste van

de eerder uitgetreden of uitgesloten vennoot valt, en die enkel de schuldeiser

ten goede komt wiens vordering dateert van voÂoÂr het einde van het jaar van

uitsluiting of van uittreding.

Uiteraard voldoet de aldus aangesproken maar uitgetreden vennoot geen

eigen schuld, althans niet in een C.V. met beperkte aansprakelijkheid(1471),

maar een schuld van de vennootschap. De uitgetreden vennoot kan dus,

voorzover mogelijk, regres nemen op de vennootschap. In het weinig voor-

komende geval dat er een overschot zou zijn na faillissement of vereffening,

lijkt het logisch dat hij uitbetaald wordt voÂoÂr de niet-uitgetreden vennoten.

469. UITSLUITING Ð In de Wet van 20 juli 1991 werden de rechten van

verdediging van de uit te sluiten vennoot vrij nauwkeurig ingeschreven in

art. 370 W.Venn. (art. 152 Venn.W.). Hoewel in de besproken periode nog

verschillende beslissingen gepubliceerd werden die dateren van voÂoÂr de

(1471) Vgl. voor de C.V.O.H.A., J. Van Ryn, Principes, II, 1957, p. 82, nr. 1009.
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inwerkingtreding van de wet, is de indruk die men opdoet bij lezing van deze

beslissingen dat het komend recht niettemin zijn schaduw reeds vooruit

werpt.

Het wettelijk uitsluitingsbevoegde orgaan is de algemene vergadering tenzij

de statuten de bevoegdheid toewijzen aan het bestuursorgaan. Niet zelden

komt het in deze context tot wederzijdse beschuldigingen van misbruik van

meerderheid of minderheid.

Onder het oude recht was de uitsluitingsmogelijkheid suppletief(1472), in

die zin dat de statuten de uitsluitingsmogelijkheid konden ,,uitsluiten''. In

een geval dat voorgelegd werd aan de Rechtbank van Koophandel te Brus-

sel(1473) was van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en werd de uitsluiting

statutair voor onmogelijk gehouden. Toen de verstandhouding tussen twee

belangrijke vennoten was zoek geraakt, en eÂeÂn van beiden de andere ven-

noot-zaakvoerder verzocht een buitengewone algemene vergadering samen

te roepen om uitleg te verschaffen bij de financieÈle situatie, besloot voor-

melde vennoot-zaakvoerder daarop om zelf een buitengewone vergadering te

laten houden met als enig agendapunt de wijziging van de statuten in dier

voege dat de uitsluiting van een vennoot voortaan wel mogelijk zou zijn. In

afwezigheid van de geviseerde vennoot, werd deze statutenwijziging met het

statutair vereiste quorum en dito meerderheid goedgekeurd(1474). Omdat de

Rechtbank er niet over werd ondervraagd, kon zij niet ingaan op het

interessante vraagpunt of de vennootschap haar statuten wel kon wijzigen

omdat het recht op niet-uitsluiting statutair verworven zou kunnen geacht

worden(1475).

In een volgende buitengewone vergadering wordt de geviseerde vennoot

opnieuw uitgenodigd en, hoewel afwezig, effectief uitgesloten met als reden-

geving de breuk in het vertrouwen en in de animus societatis tussen de

vennoten en het feit dat de uit te sluiten vennoot niet meer beantwoordt aan

de objectieven van de vennootschap. In conclusies wordt deze laatste argu-

mentatie op weinig geloofwaardige wijze verder ontwikkeld. De Rechtbank

vernietigt de statutenwijziging en derhalve de uitsluiting wegens schending

van de goede trouw, misbruik van meerderheid en machtsafwending, omdat

niet bewezen zou zijn dat deze beslissingen in het belang van de vennoot-

schap genomen waren.

(1472) Onder het nieuwe recht, na W. 20 juli 1991, is zulks minder zeker nu de artt. 145, 2
o
,

146, 2
o
en 152 Venn.W. niet naadloos op mekaar aansluiten.

(1473) Kh. Brussel 31 mei 1991, T.B.H 1991, 927, noot J.M. Nelissen Grade.

(1474) Ten tijde van de gerechtelijke beslissing, en ook nog onder de W. 20 juli 1991 was

wettelijk de unanimiteit vereist om over een statutenwijziging te beslissen, al konden de

statuten zelf in een andere regeling voorzien. Pas in de codificatie werden de meerderheids-

voorwaarden afgestemd op die in de naamloze vennootschap: art. 382, tweede lid W.Venn.

(1475) Persoonlijk zijn wij van oordeel dat er geen aan alle aandelen of aandeelhouders

verworven rechten bestaan, zoniet zou het praktisch onmogelijk worden om de statuten op

gelijk welk punt te wijzigen: vgl. Cass. 5 januari 1947, Pas. 1947, I, (240) 246 (zie daarover, K.

Geens, ,,De bescherming tegen de bescherming'', in De bescherming van de minderheidsaan-

deelhouder, TRV/Bijzonder nummer 1988, II-67).
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Men stelt vast dat de Rechtbank terecht de leerstukken van de goede trouw en

het rechtsmisbruik in verband brengt met het vennootschapsbelang: misbruik

van stemrecht valt onder het contractuele luik van de misbruiktheorie, en dus

onder het leerstuk van de derogerende of beperkende werking van de goede

trouw; of dergelijk misbruik al dan niet voorhanden is, wordt noodzakelijk

gemeten aan het vennootschapsbelang, zonder dat moet aangetoond worden

dat een intentioneel element voorhanden is(1476). In de noot bij het vonnis,

wordt door NELISSEN GRADE terecht de vraag gesteld of de Rechtbank niet te

streng is geweest in de formulering van zijn beoordeling: de toetsing aan het

vennootschapsbelang of aan de eisen van de goede trouw, blijft een margi-

nale toetsing. Daarbij heeft de Rechtbank niet na te gaan of het besluit in het

belang van de vennootschap is, maar wel, of het er niet kennelijk strijdig mee

is(1477).

470. Ingevolge een kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen,

onderging het aandeel in de C.V. Railtour een nominale waardevermindering

tot 1 BEF. Kan een daaropvolgende resolutie van dezelfde algemene ver-

gadering luidens welke vennoten die weigeren een bijstorting te doen op hun

aandeel van 9.999 BEF worden verondersteld hun aandeel te verkopen aan

de NMBS, beschouwd worden als een beslissing tot uitsluiting?

Terecht besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel(1478) dat zulks

niet het geval was. Een uitsluiting is immers een besluit van het daartoe

bevoegde orgaan om een welbepaalde vennoot om een welbepaalde reden uit

te sluiten. In voorliggend geval zat deze bedoeling kennelijk niet voor. Wel

wenste men de C.V. zo snel mogelijk te herkapitaliseren, en de vennoten

daartoe voor de keuze stellen: ofwel verkopen aan 1 BEF, ofwel bijstorten tot

10.000 BEF. Op deze twee alternatieven valt heel wat aan te merken: tot

nader order is het voor een vennootschapsorgaan onmogelijk om een vennoot

te dwingen tot verkoop, evenzeer als het onmogelijk is voor een orgaan in

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om vennoten te verplich-

ten bij te storten boven hun oorspronkelijk beloofde inbreng. Het verwondert

dan ook niet dat de Rechtbank de betrokken resolutie voor vernietiging

vatbaar acht, zonder dat de nietigheid van zulke resolutie evenwel implica-

ties zou hebben voor de nadien vrijwillig totstandgekomen bijstortingen en

verkopen. De C.V. Railtour tegen wie de minderheidsaandeelhouder gevor-

derd had, leidde een tegeneis wegens misbruik van minderheid in tegen de

eiser. Alvorens te beslissen over nietigheidsvordering en tegeneis, beslist de

Rechtbank blijkbaar(1479) de debatten te heropenen om de partijen toe te

(1476) K. Geens, l.c., II-38 e.v.

(1477) Zie ook E. Dirix, ,,Over de beperkende werking van de goede trouw'', T.B.H. 1988,

(660) 663.

(1478) Brussel 29 mei 1991, T.B.H. 1992, 155.

(1479) Het dispositief van de beslissing werd niet afgedrukt, maar alles wijst in de richting van

een heropening van de debatten, en wellicht een nadien tussengekomen minnelijke regeling.
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laten de gevolgen van het verlies van het aandeelhouderschap te overwegen,

niet zonder duidelijk te maken dat naar haar inzicht, in het geval van een

herkapitalisatie, een herleiding van de nominale waarde tot 0 BEF, en dus

een uitsluiting de facto, wellicht ook mogelijk zou geweest zijn(1480).

HOOFDSTUK XI

ONTBINDING EN VEREFFENING

AFDELING 1

ONTBINDING

471. ONTBINDING. NIEUW RECHT Ð Bij wet van 13 april 1995 werd in de

Handelsvennootschappenwet een art. 178bis ingevoegd (art. 181 W.Venn.)

luidens hetwelk de beslissing van de algemene vergadering tot ontbinding

van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortaan moet voor-

afgegaan worden door een tussentijdse staat van actief en passief, die

geauditeerd is door een bedijfsrevisor of door een accountant. Deze staat

mag niet meer dan drie maanden teruggaan. Op die wijze wordt gehoopt

om ontbindingen te verijdelen die louter zijn ingegeven door de bedoeling

om een faillissement te vermijden. Indien kan getwijfeld worden aan de

continuõÈteitshypothese, moet de waardering immers op liquidatiebasis ge-

beuren (art. 181, tweede lidW.Venn.; art. 178bis, tweede lid Venn.W.; art. 40

K.B. 8 oktober 1976 en hoger, nrs.332 en 359). Inmiddels kwam er reeds een

gezamenlijke IBR-IDAC norm die voorschriften inhoudt ten behoeve van

revisoren en accountants die met deze nieuwe controletaak geconfronteerd

worden(1481).

Daarbij aansluitend moet melding gemaakt worden van de mogelijkheid tot

gerechtelijke ontbinding van zgn. slapende vennootschappen die gedurende

drie jaar hun jaarrekening niet hebben neergelegd (hoger, nr. 351; art. 182

W.Venn.; art. 177sexies Venn.W.).

472. ONTBINDING VAN RECHTSWEGE. VERLIES VAN ACTIVITEIT. FAILLISSEMENT

Ð In het vorig overzicht werd verdedigd dat de ontbinding van rechtswege

van een vennootschappelijke rechtspersoon waarvan het doel kan gewijzigd

worden, in geen geval volgt uit de onmogelijkheid dat doel te realiseren, door

(1480) Onder verwijzing naar het bekende artikel van T.Tilquin, ,,Les opeÂrations d'assainis-

sement du capital des socieÂteÂs en difficulteÂs et l'abus de droit des actionnaires'', T.B.H. 1991, 6.

De vraag is of de daarin ingenomen stellingen zonder meer transponeerbaar zijn naar de C.V.

Precies omdat de eiser in casu een reisagent was die misschien ook een andere verhouding met

de C.V. Railtour had dan een lidmaatschapsverhouding, heropent de Rechtbank de debatten.

(1481) Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy, Jaarverslag 1997, 21.
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caduciteit, faillissement(1482) of anderszins(1483). Met verwijzing naar het

cassatiearrest van 21 september 1989 kon gerust gesteld worden dat de

reikwijdte van art. 39, 2
o
W.Venn. (art. 1865, 2

o
B.W.) beperkt bleef tot

de vennootschappen waarvan het doel statutair niet kan gewijzigd worden,

terwijl het zelfs dan nog slechts in die gevallen toepassing kan vinden

wanneer de vennootschap werd opgericht met als enig doel een bepaald

goed te exploiteren en dit goed teniet ging.

Dit werd in de besproken periode bevestigd in de fameuze faillissementszaak

van de Luikse Bank Copine. In een overigens op het leerstuk van het pand op

een handelszaak zeer interessant arrest van het Hof van Beroep te Luik(1484)

werd voorgehouden dat de vennootschap, na de intrekking van haar bank-

vergunning door de Commissie voor Bank- en Financiewezen, nog juridisch

bekwaam was om een pand handelszaak toe te staan, in dit geval ten gunste

van het Herdisconterings- en Waarborginstituut. Wel gaf het Hof zodoende

enkel te kennen dat de vennootschap niet van rechtswege ontbonden was

door het verlies van haar bankvergunning, des te meer daar haar maatschap-

pelijk doel niet beperkt was tot het voeren van de bankactiviteit. In andere

overwegingen besliste het Hof dat er geen voorwerp meer bestond voor een

pand op de handelszaak, omdat de vennootschap haar bankactiviteit had

overgedragen, en geen andere activiteit meer voerde dan het te gelde maken

van haar activa.

473. In die gedachtengang kon ook de sluiting van de vereffening van het

faillissement niet de automatische ontbinding van de gefailleerde rechts-

persoon tot gevolg hebben(1485). Niets belet de vennootschap immers om,

ondanks het verlies van haar actief, een nieuw doel aan te nemen. Art. 83 van

de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997 brengt in dit laatste

gegeven verandering. Indien het faillissement van een rechtspersoon niet-

verschoonbaar wordt verklaard, maakt zulks luidens de wettekst meteen een

einde aan het bestaan van de rechtspersoon, wat neerkomt op zijn ontbinding

van rechtswege.

474. GERECHTELIJKE ONTBINDING. LAATSTE REDMIDDEL Ð In de besproken

periode werd een interessante noot van B. TILLEMAN gepubliceerd bij een

aantal rechterlijke beslissingen die een vordering tot gerechtelijke ontbin-

ding tot voorwerp hadden. Telkens ging het erom na te gaan of een gerechte-

lijke ontbinding reeds aan de orde was, dan wel of zij, gelet op haar subsidiair

(1482) Na faillissement kan de curator dus zonder meer de procedures verderzetten die de

vennootschap had aangevat voor haar faillietverklaring (art. 815 Ger.W.): Brussel 7 november

1997, A.J.T. 1998-99, 15.

(1483) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1158-1159, nr. 276.

(1484) Luik 10 mei 1994, T.B.H. 1995, 40.

(1485) Rb. Brussel 4 oktober 1991, J.T. 1992, 251. Anders, ten onrechte, Brussel 16 december

1992, T.R.V. 1993, 15, met kritische noot B. Tilleman (vonnis a quo, Kh. Brussel 31 juli 1986,

T.R.V. 1993, 99).
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karakter, nog kon voorafgegaan worden door een minder drastische ,,oplos-

sing''(1486). De betrokken beslissingen zijn erg feitelijk van inslag(1487),

maar hebben gemeen dat de situatie telkens getoetst werd aan het criterium

van de blijvende en duurzame onenigheid die iedere samenwerking onmoge-

lijk maakt of de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in het gedrang

brengt. Het spreekt vanzelf dat de gerechtelijke ontbinding sedert 1996 veel

aan belang heeft verloren, of minstens dat zij een nog meer ultieme en

subsidiaire redplank is geworden dan voorheen: de geschillenregeling die

zowel in de mogelijkheid van een gedwongen overname (uittreding) als die

van een gedwongen overdracht (uitsluiting) voorziet, werd ingevoerd bij W.

13 april 1995 (hoger, nrs. 427 e.v.).

475. GERECHTELIJKE ONTBINDING. GEZINSWONING Ð Zoals reeds eerder

bleek in dit overzicht, kan de inbreng van de gezinswoning in een patrimo-

niumvennootschap ernstige problemen opleveren wanneer de echtgenoten in

familiale moeilijkheden geraken.

Indien een echtpaar in gezinsmoeilijkheden de gezinswoning inbrengt of

heeft ingebracht in vennootschap, zodoende dat de eÂne echtgenoot de meer-

derheidsparticipatie verwerft, en vervolgens als gedelegeerd bestuurder be-

slist de woning te verkopen, zal de andere echtgenoot die in de gezinswoning

wil blijven resideren, daartoe beroep moeten doen op het vennootschaps-

rechtelijk instrumentarium. Ondanks het dwingend karakter van bijvoor-

beeld art 215 B.W. inzake de bescherming van de gezinswoning, kan immers

veilig worden aangenomen dat deze bepaling als zodanig niet meer geldt

eens de gezinswoning regelmatig in de vennootschap is ingebracht. Nochtans

werd op art. 215 B.W., ten onrechte, een beroep gedaan in een reeds hoger

besproken vonnis van de Mechelse rechter van 5 oktober 1992 (hoger,

nrs. 151 en 322).

Met verwijzing naar het vorig overzicht(1488), wordt herhaald dat een

vervreemding van het ganse vennootschapsactief, ook als dat alleen bestaat

uit een gezinswoning, wel degelijk tot de bevoegdheid van het bestuur mag

gerekend worden, zelfs indien deze vervreemding in wezen neerkomt op een

stopzetting van de activiteit: art. 39, 2
o
W.Venn. (art. 1865, 2

o
B.W.) is

immers een bepaling die geen toepassing vindt in de sfeer van de vennoot-

schappen met rechtspersoonlijkheid waar een doelwijziging steeds mogelijk

is(1489). Het is dus niet mogelijk een verkoop aan te vechten wegens

onbevoegdheid van het vennootschapsorgaan dat ertoe beslist heeft of dat

is opgetreden bij de verkoop.

(1486) Kh. Hasselt 29 april 1992, T.R.V. 1992, 553.

(1487) Kh. Brussel 31 juli 1986, T.R.V. 1993, 99; Kh. Gent, 5 januari 1989, T.R.V. 1992, 554;

Kh. Turnhout 8 maart 1993, T.R.V. 1993, noot 176. Vgl. Kort Ged. Kh. Brussel 5 maart 1991,

T.R.V. 1992, 557.

(1488) Overzicht, T.P.R 1993, p. 1034-1035, nr. 114.

(1489) Anders, ten onrechte, in de context van de ingebrachte gezinswoning, Rb. Mechelen

5 oktober 1992, T.R.V. 1994, 462, met noot (besproken hoger, in nrs. 151 en 322).
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476. Enkel een tijdige vordering tot gerechtelijke ontbinding of, indien de

eisende echtgenoot meer dan 30% van de aandelen bezit, een eis tot uitslui-

ting van de echtgenoot-bestuursorgaan die tot verkoop wil besluiten, kunnen

soelaas brengen. Voor een eis tot gerechtelijke ontbinding volstond in dit

geval, voor de Rechtbank van Koophandel te Nijvel(1490), het bewijs van

duurzame onenigheid tussen de vennoten en de onmogelijkheid om de

verstandhouding te herstellen, bij blijvend gebrek aan affectio societatis et

matrimonialis(1491), ook al was de bestuurlijke continuõÈteit van de vennoot-

schap zelf geenszins in het gedrang. Hoe dan ook is met de gerechtelijke

beslissing tot ontbinding de toewijzing van de gezinswoning aan de eisende

echtgenoot nog geen voldongen feit: opnieuw zullen bij de vereffening de

vennootschapsrechtelijke regels moeten gevolgd worden en zal het actief

worden toegewezen aan de meest biedende. Daarom moet, indien de eisende

echtgenoot 30% van de aandelen bezit, de vordering tot uitsluiting verkozen

worden omdat zij toelaat een met het huwelijksvermogensrecht vergelijkbare

preferentie tot stand te brengen voor de echtgenoot die de gezinswoning het

meest behoeft (vgl. art. 1447 B.W.).

477. GERECHTELIJKE ONTBINDING. VERLIES VAN HET WETTELIJKE MINIMUMKA-

PITAAL Ð Indien het netto-actief van een N.V. daalt beneden het wettelijk

minimumkapitaal (2.500.000 BEF) of indien het kapitaal van een B.V.B.A.

daalt beneden het te storten gedeelte van het wettelijk minimumkapitaal

(250.000 BEF), kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennoot-

schap vorderen. Deze vordering is merkwaardig streng voor een naamloze

vennootschap die geopteerd heeft voor een maatschappelijk kapitaal ter

hoogte van of net boven het wettelijk minimum: de alarmbel van art. 633

W.Venn. (art. 103 Venn.W.) (hoger, nr. 274) gaat slechts af indien het netto-

actief van deze naamloze vennootschap minder dan de helft van haar maat-

schappelijk kapitaal bedraagt, maar de vennootschap kan reeds op een veel

vroeger moment voor gerechtelijke ontbinding op grond van art. 634

W.Venn. (art. 104 Venn.W.) in aanmerking komen, namelijk zodra haar

netto-actief zakt beneden haar kapitaal(1492).

478. In de besproken periode kwam verscheidene malen de vraag aan bod

wie deze vordering kan instellen. Degene die de vordering instelt, zal

minstens een belang moeten aantonen in de zin van art. 17 Ger.W. Zijn

hoedanigheid doet overigens niet terzake: aandeelhouder, schuldeiser of

concurrent. De loutere intentie om een concurrent te elimineren komt erg

mager over als belang en lijkt wel misbruik in te sluiten. Niettemin lijkt de

(1490) Kh. Nijvel 26 juli 1994, T.R.V. 1994, 530, noot M. Wyckaert.

(1491) Daarom rechtvaardigt zulk gebrek aan affectio societatis nog geen vordering tot

nietigverklaring van de vennootschap. Zie voor de affectio societatis als bestanddeel van de

vennootschap, hoger, nr. 1.

(1492) Vgl. B. Van Bruystegem, De vennootschappenwet 1984, Antwerpen, Kluwer, 1984,

115.
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Rechtbank van Koophandel van Luik zover te gaan dat elk concurrentieel

belang zou volstaan. Toch valt terzelfdertijd op hoezeer de Rechtbank zich

indekt wanneer zij de ontbinding uitspreekt: tegen de stelling dat zij on-

voldoende rekening zou houden met de belangen van bijvoorbeeld de werk-

nemers, laat de Rechtbank begrijpen dat de continuõÈteit van de vennootschap

in het gedrang is in de zin van art. 9 van de wet van 17 juli 1997 op het

gerechtelijk concordaat(1493). De Rechtbank van Koophandel te Charleroi

is strenger voor de toetsing van het belang(1494): indien een schuldeiser niet

kan aantonen dat hij de ontbinding behoeft om de schuldvordering te kunnen

afboeken en de reeds betaalde BTW te recupereren, heropent de Rechtbank

de debatten om daarover beter geõÈnformeerd te kunnen oordelen; de stellige

indruk bestaat na lezing van het vonnis dat, indien de vennootschap kan

aantonen dat afboeking en BTW-recuperatie ook mogelijk zijn zonder ont-

binding, de vordering onontvankelijk zal worden verklaard.

Op het stuk van de gegrondheid van een dergelijke vordering tot gerechte-

lijke ontbinding, valt op dat de te volgen redenering louter mathematisch, en

niet economisch is(1495). Appreciatiemarge heeft de rechter nauwelijks:

eens vastgesteld is dat het netto-actief gedaald is beneden het wettelijk

minimumkapitaal, is de gerechtelijke ontbinding zeer nabij. Gelukkig heeft

de wetgever nog voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om een

regularisatietermijn toe te staan, zodat de vennootschap zich door een kapi-

taalverhoging opnieuw in regel kan stellen. Uiteraard moet dergelijke ter-

mijn de rechter zinvol lijken in het licht van het beoogde doel: indien de

vennootschap ingevolge allerlei financieÈle constructies reeds sedert haar

oprichting met een ontoereikend netto-actief beneden het wettelijk mini-

mumkapitaal geconfronteerd wordt, is het te laat om nog te hopen dat zij zich

in regel zou willen stellen(1496). Uiteraard is de regularisatie onmogelijk

indien de vennootschap reeds voldoet aan de faillissementsvoorwaar-

den(1497).

AFDELING 2

VEREFFENING

479. BEHOUD RECHTSPERSOONLIJKHEID Ð Een vennootschap blijft na haar

ontbinding voortbestaan voor haar vereffening (art. 183, § 1, eerste lid

W.Venn.; art. 178, eerste lid Venn.W.). Ze behoudt haar rechtspersoonlijk-

heid tot aan de sluiting van de vereffening (zie hierna, nr. 494 e.v.). Het Hof

van Beroep te Bergen besliste dan ook dat een vennootschap in vereffening

(1493) Kh. Luik 30 maart 1998, Rev.prat.soc. 1998, 447, noot W. Derijcke.

(1494) Kh. Charleroi 6 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 1082.

(1495) Kh. Luik 25 mei 1998, Rev.prat.soc. 1998, 458; J. 'T Kint, Les modifications apporteÂes

au droit des socieÂteÂs anonymes par la loi du 5 deÂcembre 1984, Brussel, Larcier, 1985, p. 154,

nrs. 283-284.

(1496) Kh. Luik 30 maart 1998, Rev.prat.soc. 1998, 447, noot W. Derijcke.

(1497) Gedr. St. Kamer 1981-82, nr. 210/5.
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een ,,verkoper'' blijft in de zin van art. 1, 6
o
van de Wet Handelspraktijken,

en dus onderworpen is aan de bepalingen van deze Wet, in casu de regels

inzake uitverkopen(1498).

480. SAMENLOOP TUSSEN DE SCHULDEISERS Ð Volgens vaste rechtspraak van

het Hof van Cassatie brengt de invereffeningstelling van een vennootschap

samenloop teweeg. Dit betekent dat vanaf de ontbinding de wederzijdse

rechten van de schuldeisers wier schuldvordering voÂoÂr de invereffeningstel-

ling is ontstaan, op onherroepelijke wijze worden vastgesteld. Vanaf dat

ogenblik verzet het gelijkheidsbeginsel tussen de schuldeisers, neergelegd in

art. 190, § 1 W.Venn. (art. 184 Venn. W.), zich ertegen dat de schuldeisers

die geen houder zijn van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke

zekerheid, individueel overgaan tot daden van uitvoering die tot gevolg

zouden hebben de rechten van andere schuldeisers te schaden(1499). Met

deze rechtspraak wordt een gelijkaardig resultaat bekomen als in geval van

faillissement, waarvoor het verbod voor samenlopende schuldeisers om nog

individuele daden van tenuitvoerlegging te stellen, in de wet is ingeschreven

(zie art. 24-26 Faill.W.)(1500). Overigens worden deze regels geacht het

gemeen recht uit te maken voor alle gevallen van vereffening van een

vermogen ten voordele van de schuldeisers(1501). Aldus bevestigde het

Hof van Cassatie nogmaals dat art. 190, § 1 W.Venn. (art. 184 Venn.W.)

slechts de veruitwendiging is van een algemeen beginsel inzake samenloop,

dat ook geldt voor de vereffening van een V.Z.W.(1502).

Tijdens de besproken periode kreeg het Hof van Cassatie de gelegenheid om

deze regels verder te verfijnen. Een N.V. in vereffening besliste tot verkoop

van een onroerend goed. Zoals wettelijk voorgeschreven verwittigde de

notaris daarop de fiscus, die overging tot notificatie aangezien de vennoot-

schap nog openstaande fiscale schulden had. Deze notificatie geldt als beslag

onder derden (zie de artt. 324-326 oud W.I.B.; artt. 433-435 W.I.B. 1992).

De ontvanger liet ook nog voÂoÂr het verlijden van de notarieÈle akte de

wettelijke hypotheek inschrijven (art. 316 e.v. oud W.I.B.; art. 425 e.v.

W.I.B. 1992). De notaris betaalde met de verkoopopbrengst de hypothecaire

schuldeiser in eerste rang uit en daarna de fiscus. Op vordering van de

vereffenaar veroordeelde het Hof van Beroep van Brussel de fiscus tot

terugbetaling omdat de genomen maatregelen strijdig waren met de gelijk-

heid van de schuldeisers. Het Hof van Cassatie bevestigt deze beslissing. Het

(1498) Bergen 26 juni 1995, J.T. 1996, 64.

(1499) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1163, nr. 284.

(1500) Zie hierover G. Van Haegenborgh, noot onder Cass. 23 januari 1992, R.W. 1992-93,

p. 1089, nr. 2; H. Geinger, C. Van Buggenhout en C. Van Heuverswyn, ,,Overzicht van

rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)'', T.P.R. 1996, p. 926-

928, nr. 23-24.

(1501) Zie vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1163, nr. 284.

(1502) Cass. 17 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 930; R.W. 1996-97, 1395, noot M. Storme;

T.Not. 1997, 442; Bank.Fin. 1997, 114, noot I. Peeters; Rev.prat.soc. 1997, 145, noot T. Bosly;

J.L.M.B. 1997, 520, noot.
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Hof herhaalt eerst de hierboven vermelde regels inzake de gevolgen van de

samenloop na vereffening. Vervolgens stelt het dat zowel het derdenbeslag

als de inschrijving van de wettelijke hypotheek weliswaar slechts bewarende

maatregelen zijn, maar dat deze desalniettemin geen uitwerking hebben

wanneer zij het normaal verloop van de vereffening verstoren en afbreuk

doen aan de rechten van de schuldeisers(1503).

481. De voornoemde cassatierechtspraak wordt in de lagere rechtspraak

doorgaans consequent toegepast. Zo besliste de Beslagrechter van Luik dat

een chirografaire schuldeiser geen beslag kan leggen op het bedrijfsmaterieel

aanwezig in een werkplaats, wanneer deze laatste deel uitmaakt van een

handelszaak waarvoor concrete plannen bestaan om ze over te dragen in het

kader van de vereffening(1504). In gelijkaardige zin oordeelde de Beslag-

rechter van Charleroi dat de gelijkheid onder de schuldeisers zich verzet

tegen de afhouding van fiscale schulden op de verkoopopbrengsten van een

aantal onroerende goederen, nu de vereffenaar aantoonde dat dit betalings-

moeilijkheden veroorzaakte. De voorafname door de fiscus was wel gerecht-

vaardigd voor het gedeelte van de fiscale schulden die het statuut van

schulden van de boedel hadden (zie ook hierna, nr. 482)(1505).

Het Hof van Beroep van Brussel herinnert eraan dat het beginsel van de

gelijkheid van de schuldeisers de wettelijke compensatie tussen wederzijdse

vorderingen verhindert, wanneer de voorwaarden daartoe pas vervuld zijn na

de invereffeningstelling van de vennootschap (zie ook art. 1298 B.W.),

behoudens indien de vorderingen samenhangend zijn (compensatie ex eadem

causa)(1506).

Een brug te ver gaat de Arbeidsrechtbank van Brugge, die een vennootschap

in vereffening weigert te veroordelen tot betaling van een overigens niet-

betwiste schuldvordering, omdat daardoor een uitvoerbare titel zou worden

gecreeÈerd en dit de rechten van de schuldeisers zou aantasten. De Rechtbank

meent geen onderscheid te kunnen maken tussen het verkrijgen van een

uitvoerbare titel en de effectieve uitvoering daarvan, omdat ze geen zicht

heeft op de ontwikkelingen na het vonnis(1507). Nochtans staat de samen-

loop er enkel aan in de weg dat chirografaire of algemeen bevoorrechte

schuldeisers individueel tot executie overgaan, en dan nog slechts in de mate

dat daardoor de rechten van de andere schuldeisers in het gedrang komen. Dit

doet evenwel geen afbreuk aan het recht om alvast bij gerechtelijke beslis-

(1503) Cass. 23 januari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 465; Pas. 1992, I, 445, concl. Janssens de

Bisthoven; R.W. 1992-93, 1085, noot G. Van Haegenborgh; T.Not. 1992, 391; R.Cass. 1992,

26, noot R. De Corte; R.C.J.B. 1994, 398, noot M. GreÂgoire; Rev.prat.soc. 1992, 62; J.L.M.B.

1992, 686; R.R.D. 1992, 102, noot B. Roland. Zie ook de bespreking van D. Van Gerven en M.

Wyckaert, ,,Kroniek vennootschapsrecht 1992-1993'', T.R.V. 1994, p. 446-447, nr. 130.

(1504) Rb. Luik 21 april 1993, Pas. 1993, III, 19; R.R.D. 1994, 354.

(1505) Rb. Charleroi 17 maart 1998, J.T. 1998, 715.

(1506) Brussel 14 november 1996, J.T. 1997, 182.

(1507) Arbrb. Brugge 19 februari 1997, V&F 1997, 336.
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sing een definitief recht op betaling te laten vaststellen(1508). Indien de

verkregen uitvoerbare titel uiteindelijk wordt aangewend voor daadwerke-

lijke uitvoering in strijd met de gelijkheid onder de schuldeisers, moet de

vereffenaar maar in verzet komen bij de beslagrechter(1509). Hetzelfde

vonnis is dan wel weer in lijn met de cassatierechtspraak wanneer het

bevestigt dat de loop van de intresten wordt geschorst vanaf de ontbin-

ding(1510).

Zoals reeds gezegd blijft individuele executie wel mogelijk voor schuldeisers

die houder zijn van een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid,

evenals voor schuldeisers van de boedel(1511). De Rechtbank van Koop-

handel van Gent sprak zich in die zin uit met betrekking tot het voorrecht van

een niet-betaalde verkoper van roerende goederen (art. 20, 5
o
Hyp.W.). Het

feit dat dit voorrecht onder het destijds geldende recht niet kon worden

ingeroepen ingeval van faillissement (oud art. 546 Faill.W.), doet daaraan

geen afbreuk, aangezien een bij wet ingesteld voorrecht primeert op een

analoge toepassing van de Faillissementswet op de vereffening van een

vennootschap(1512).

In dezelfde lijn kan een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel van

Bergen worden gesitueerd. Geconfronteerd met de vraag van een vereffenaar

of een pand op de handelszaak dat slechts eÂeÂn maand voor de ontbinding tot

stand kwam, wel tegenwerpelijk is aan de samenlopende schuldeisers, stelt

deze Rechtbank dat het feit dat een aantal regels inzake faillissement ook van

toepassing zijn op de vereffening van een handelsvennootschap, niet belet

dat er verschilpunten blijven bestaan. Zo is er b.v. geen verdachte periode die

aan de invereffeningstelling voorafgaat. Het betrokken pand op de handels-

zaak ontsnapt dan ook aan de samenloop(1513).

482. BOEDELSCHULDEN. BEGRIP Ð In het vorige overzicht werd melding

gemaakt van de cassatiearresten van 16 juni 1988, waarin werd beslist dat het

niet volstaat dat een schuld is ontstaan na het tijdstip van de ontbinding opdat

zij het karakter zou verkrijgen van een schuld van de boedel en derhalve zou

ontsnappen aan de samenloop, maar dat zij bovendien door de vereffenaar

moet zijn aangegaan met het oog op het vlot afhandelen van de vereffe-

(1508) Vgl. ook inzake faillissement: J. Verlinden, ,,Overzicht van de nieuwe wetten betref-

fende het faillissement en het gerechtelijk akkoord'', T.R.V. 1998, p. 8, nr. 94.

(1509) Zie G. Van Haegenborgh, noot onder Cass. 23 januari 1992, R.W. 1992-93, p. 1089,

nr. 2.

(1510) Arbrb. Brugge 19 februari 1997, V&F 1997, 336.

(1511) Zie voor een toepassing van dit laatste het hierboven besproken vonnis Rb. Charleroi

17 maart 1998, J.T. 1998, 715.

(1512) Kh. Gent 16 mei 1995, T.G.R. 1996, 25. De bepaling van oud art. 546 Faill.W. werd

niet hernomen in de nieuwe Faillissementswet. Zie hierover E. Dirix, ,,Posities van schuldei-

sers en hun zekerheidsrechten'', in H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch (eds.), Faillis-

sement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, p. 416, nr. 83.

(1513) Kh. Bergen 23 februari 1995, T.B.H. 1995, 556.
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ning(1514). In de verslagperiode vulde de rechtspraak het begrip ,,boedel-

schuld'' in overeenkomstig de lijnen die door het Hof van Cassatie werden

uitgetekend. Zo besliste de Rechtbank van Koophandel van Charleroi dat een

opdracht tot herstelling van een vrachtwagen, die werd gegeven voÂoÂr de

ontbinding maar pas nadien werd gefactureerd, niet voortvloeit uit een

verbintenis die door de vereffenaar werd aangegaan in het kader van de

vereffening en dus geen preferent statuut verdient(1515). Daarentegen stelde

de Beslagrechter van Charleroi in het hierboven reeds aangehaalde vonnis

dat de B.T.W. die is verschuldigd naar aanleiding van de verkoop van

onroerende goederen bij de afwikkeling van de vereffening, wel het statuut

van een boedelschuld heeft, zodat er in die mate tijdens de vereffening

executie voor mogelijk is (zie ook nr. 481)(1516).

483. VEREFFENING EN FAILLISSEMENT. OPEENVOLGENDE SAMENLOOPSITUATIES

Ð Een andere vraag is wat het lot is van dergelijke schulden van de

vereffeningsboedel, indien er zich een opeenvolging van samenloopsituaties

voordoet, doordat de vennootschap hangende de vereffening wordt failliet

verklaard (zie hierna, nr. 484). Het Hof van Beroep van Antwerpen besliste

terzake dat het feit dat de onderlinge rechten van de schuldeisers door de

samenloop op onherroepelijke wijze worden vastgesteld(1517), niet betekent

dat schulden van de vereffeningsboedel kunnen worden beschouwd als

boedelschulden bij het later ingetreden faillissement van de vennootschap,

aangezien deze laatste categorie voorbehouden is aan ,,de kosten en uitgaven

voor het beheer van het faillissement'' (oud art. 461 Faill.W.)(1518). Uit het

arrest kan evenwel niet worden afgeleid of dit betekent dat de boedelschul-

den van de vereffening elke voorrang t.a.v. de chirografaire schuldeisers

verliezen.

484. FAILLIETVERKLARING VAN EEN VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING Ð Ook in

de besproken periode werd weer bijzonder veel rechtspraak gepubliceerd

aangaande de vraag of een vennootschap in vereffening nog kan worden

failliet verklaard. Hoewel volgens een reeds lang gevestigde cassatierecht-

spraak(1519) de staat van vereffening geen belemmering vormt voor de

faillietverklaring van een vennootschap, hetgeen mogelijk blijft tot uiterlijk

(1514) Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1165, nr. 286.

(1515) Kh. Charleroi 4 december 1996, J.L.M.B. 1997, 1671.

(1516) Rb. Charleroi 17 maart 1998, J.T. 1998, 715.

(1517) Zie voor een toepassing van deze regel op de omgekeerde situatie, met name een geval

waar het faillissement van een vennootschap werd gevolgd door de vrijwillige ontbinding:

Antwerpen 10 maart 1997, R.W. 1997-98, 1057 (verkort).

(1518) Antwerpen 22 april 1996, R.W. 1996-97, 712, goedkeurende noot E. Dirix; Limb.

Rechtsl. 1996, 226. Zie ook E. Dirix, ,,Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten'', in

H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch (eds.), Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het

nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, p. 393, nr. 43.

(1519) Zie o.m. Cass. 12 maart 1885, Pas. 1885, I, 95; Cass. 5 mei 1911, Pas. 1911, I, 233,

concl. eerste adv.-gen. Terlinden; Cass. 8 mei 1930, Pas. 1930, I, 202.
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zes maanden na de sluiting van de vereffening, wordt vaak het tegendeel

beweerd door een vennootschap in vereffening die aan het faillissement

wenst te ontsnappen.

Met name zou een vennootschap vanaf haar invereffeningstelling om uit-

eenlopende redenen niet meer kunnen voldoen aan de faillissementsvoor-

waarden. Een vaak gebruikt argument bestaat erin dat de vennootschap vanaf

de ontbinding ophoudt handelsdaden te stellen, omdat de vereffenaars slechts

de bevoegdheid hebben om de vereffening tot een goed einde te brengen,

zodat het faillissement nog slechts mogelijk zou zijn onder dezelfde voor-

waarden als bij een natuurlijke persoon die geen handel meer drijft (nieuw

art. 2, tweede lid Faill.W.; oud art. 437, tweede lid) of is overleden (nieuw

art. 2, derde lid Faill.W.; oud art. 437, derde lid), d.w.z. tot maximum zes

maanden na de ontbinding. In het vorige overzicht werd reeds gesignaleerd

dat een deel van de rechtsleer(1520) deze opvatting genegen was(1521).

Hoewel de grote meerderheid van de rechtspraak trouw bleef aan de leer van

het Hof van Cassatie(1522), waren er in het begin van de besproken periode

toch enkele dissidente geluiden te horen(1523).

Met zijn arrest van 17 juni 1994 zette het Hof van Cassatie evenwel de

puntjes op de ,,i''(1524). Het Hof van Beroep van Brussel had het door de

eerste rechter uitgesproken faillissementsvonnis inzake een vennootschap in

vereffening hervormd omdat een vennootschap in vereffening niet meer zou

kunnen voldoen aan de faillissementsvoorwaarden. Het Hof van Beroep

besliste weliswaar dat uit het voortbestaan van de vennootschap na haar

ontbinding (art. 183, § 1, eerste lid W.Venn.; art. 178, eerste lid Venn.W.)

volgt dat zij handelaar blijft en in dat opzicht nog vatbaar is voor failliet-

verklaring, maar het had wel oren naar het argument dat de gewijzigde

mogelijkheid voor de schuldeisers om betaling te eisen ingevolge de samen-

loop (zie hierboven, nr. 480 e.v.), geen staking van betaling kan vormen in de

zin van de Faillissementswet, nu de vereffenaar krachtens de wet zelf de

(1520) O.m. H. Geinger, Ph. Colle en C. Van Buggenhout, ,,Overzicht van rechtspraak (1975-

1989)ÐHet faillissement en het gerechtelijk akkoord'', T.P.R. 1991, p. 426-430, nr. 18-19; M.

GreÂgoire, noot onder Kh. Brussel 2 april 1991, T.B.H. 1991, 627.

(1521) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1166-1667, nr. 287.

(1522) Kh. Charleroi 20 mei 1992, Rev.prat.soc. 1992, 147; Bergen 15 juni 1992, Rev.prat.soc.

1993, 271, noot; J.L.M.B. 1993, 884; Luik 1 oktober 1992, Rev.prat.soc. 1993, 276; Kh.

Antwerpen 31 augustus 1993, A.J.T. 1994-95, 42; Kh. Mechelen 6 september 1993, A.J.T.

1994-95, 43; Kh. Dendermonde 4 februari 1994, R.W. 1996-97, 1066.

(1523) Kh. Brussel 2 april 1991, T.B.H. 1991, 623, noot M. GreÂgoire; Brussel 17 februari

1993, T.R.V. 1993, 174, noot; T.B.H. 1993, 816, noot; Rev.prat.soc. 1993, 277, noot F. T'Kint.

Zie ook reeds de rechtspraak aangehaald in het vorige Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1166-1667,

nr. 287.

(1524) Cass. 17 juni 1994, Arr.Cass. 1994, 637, concl. Y. Bresseleers; Pas. 1994, I, 624;

T.R.V. 1994, 598, noot P. Termote; R.W. 1994-95, 561, concl. Y. Bresseleers; T.B.H. 1994,

876, noot Ph. GeÂrard; DAOR 1994, nr. 32, 93, noot D. Philippe; T.Not. 1995, 245; A.J.T. 1994-

95, 44, noot G. Straetmans; Rev.prat.soc., 1994, 415, concl. Y. Bresseleers, noot W. Derijcke;

J.T. 1995, 27.

Arrest a quo: Brussel 17 februari 1993, T.R.V. 1993, 174, noot; T.B.H. 1993, 816, noot;

Rev.prat.soc. 1993, 277, noot F. T'Kint.
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betalingen aan de chirografaire schuldeisers moet opschorten in het licht van

de gelijkheid van deze schuldeisers. Bovendien zou het krediet van een

vennootschap in vereffening niet meer kunnen wankelen, omdat het faillis-

sement geen betere perspectieven biedt dan een deficitaire vereffening, gelet

op het feit dat beide stelsels worden beheerst door dezelfde beginselen.

Het Hof van Cassatie verbreekt het arrest en bevestigt aldus zijn vroegere

rechtspraak. Het Hof herhaalt eerst dat een vennootschap, die na haar

ontbinding wordt geacht voort te bestaan voor haar vereffening, de door

haar statutair doel bepaalde hoedanigheid van handelaar niet verliest zolang

haar vereffening niet is afgesloten. Het verbod om een handelaar meer dan

zes maanden na de stopzetting van zijn handel failliet te verklaren, kan dan

ook geen toepassing vinden op een ontbonden handelsvennootschap waarvan

de vereffening nog niet is afgesloten. Het Hof verwerpt tevens uitdrukkelijk

de stelling van het Hof van Beroep dat de invereffeningstelling noodzakelijk

uitsluit dat het krediet van de vennootschap geschokt kan zijn (zie hierna,

nr. 485).

Sindsdien is deze problematiek tot rust gekomen en volgt de rechtspraak

zonder uitzondering de cassatieleer(1525). Deze werd uiteindelijk ook door

de wetgever bezegeld in art. 2, laatste lid van de nieuwe Faillissementswet,

dat bepaalt dat een vennootschap na haar ontbinding nog tot zes maand na de

sluiting van haar vereffening kan worden failliet verklaard.

485. VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING. FAILLISSEMENTSVOORWAARDEN Ð

Zoals bekend zijn de grondvoorwaarden voor het faillissement de hoedanig-

heid van handelaar, de staking van betaling en het wankelen van het krediet.

Men weet dat deze faillissementsvoorwaarden steeds aanleiding hebben

gegeven tot een enigszins aparte invulling ingeval van vereffening, in het

licht van de specifieke situatie die daardoor ontstaat(1526).

De discussie over de eerste voorwaarde lijkt definitief te zijn beslecht met het

hierboven besproken cassatiearrest van 17 juni 1994(1527): een handels-

vennootschap in vereffening blijft handelaar krachtens haar statutair doel,

(1525) Kh. Brussel 13 september 1994, T.R.V. 1994, 613, noot; Kh. Charleroi 12 september

1995, R.R.D. 1996, 76, noot L. Dermine; J.L.M.B. 1997, 651 (samenvatting); Kh. Brussel

17 oktober 1995, T.R.V. 1995, 697, noot; Kh. Kortrijk 17 juni 1996, T.W.Vl.R. 1997, 140, noot

E. Dursin; Luik 26 juni 1997, Rev.prat.soc. 1998, 112, noot W. Derijcke; Kh. Brussel

30 december 1997, J.T. 1998, 411. Zie evenwel de kritiek bij H. Geinger, C. Van Buggenhout

en C. Van Heuverswyn, ,,Overzicht van rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk

akkoord (1990-1995)'', T.P.R. 1996, p. 931-932, nr. 28-29.

(1526) Zie o.m. Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1167-1168, nr. 289-290.

(1527) Cass. 17 juni 1994, Arr.Cass. 1994, 637, concl. Y. Bresseleers; Pas. 1994, I, 624;

T.R.V. 1994, 598, noot P. Termote; R.W. 1994-95, 561, concl. Y. Bresseleers; T.B.H. 1994,

876, noot Ph. GeÂrard; DAOR 1994, nr. 32, 93, noot D. Philippe; T.Not. 1995, 245; A.J.T. 1994-

95, 44, noot G. Straetmans; Rev.prat.soc. 1994, 415, concl. Y. Bresseleers, noot W. Derijcke;

J.T. 1995, 27.

Zie weliswaar de reeds gesignaleerde kritiek bij H. Geinger, C. Van Buggenhout en C. Van

Heuverswyn, ,,Overzicht van rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-

1995)'', T.P.R. 1996, p. 926-932, nr. 21-29.
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ongeacht of zij in werkelijkheid al dan niet nog handel drijft. De Rechtbank

van Koophandel van Kortrijk verduidelijkte dienaangaande nog dat een

handelsvennootschap die naar aanleiding van haar vereffening haar doel

wijzigt en een zogezegd burgerlijk doel aanneemt, met name de realisatie

van haar patrimonium, handelaar blijft en dus kan worden failliet ver-

klaard(1528).

Uit het cassatiearrest van 17 juni 1994 valt ook enige lering te halen over de

invulling van de twee andere faillissementsvoorwaarden, zij het dat het Hof

zich op dit punt op het eerste gezicht in minder duidelijke bewoordingen

heeft uitgesproken. In antwoord op het vijfde onderdeel van het enige

cassatiemiddel, waarin werd aangevoerd dat het bestreden arrest ten onrechte

had beslist dat het krediet van een vennootschap in vereffening niet meer kan

wankelen, overweegt het Hof het volgende:

,,Overwegende dat het geschokt zijn van het krediet (...) nauw verbonden is

met het ophouden te betalen; dat inzonderheid de vennootschap die haar

eisbare schulden niet betaalt of waarvan vaststaat dat zij haar schulden op

korte termijn niet zal kunnen voldoen, omdat zij niet in staat is bij gebrek aan

eigen middelen of krediet haar verbintenissen na te leven, in staat van

faillissement is;

Dat de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan

betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldei-

sers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuld-

vordering toe te staan en die geen nieuw krediet kan krijgen, in staat van

faillissement is.''

In de lagere rechtspraak worden beide voorwaarden meestal aan een apart

onderzoek onderworpen. Daarbij lijkt er een consensus te zijn gegroeid dat

het opschorten van de betalingen aan de chirografaire schuldeisers omwille

van het gelijkheidsbeginsel (art. 190, § 1 W.Venn.; art. 184 Venn.W.) op

zichzelf geen staking van betaling uitmaakt, maar dat dit wel het geval is van

zodra definitief vaststaat dat geen integrale betaling mogelijk zal zijn, m.a.w.

dat de vereffening deficitair zal zijn(1529). Het wankelen van het krediet

wordt meestal zo geõÈnterpreteerd dat de schuldeisers geen vertrouwen heb-

ben in de vereffening, hetgeen o.m. wordt afgeleid uit het feit dat zij de

voorstellen van de vereffenaar niet aanvaarden, uit het feit dat de vennoot-

schap een sterfhuisconstructie opzet door haar belangrijkste actief onder te

brengen in een andere vennootschap, of zelfs uit het loutere feit dat de

(1528) Kh. Kortrijk 17 juni 1996, T.W.Vl.R. 1997, 140, noot E. Dursin.

(1529) Zie in die zin Kh. Charleroi 20 mei 1992, Rev.prat.soc. 1992, 147; Bergen 15 juni

1992, Rev.prat.soc. 1993, 271, noot; J.L.M.B. 1993, 884; Kh. Antwerpen 31 augustus 1993,

A.J.T. 1994-95, 42; Kh. Dendermonde 4 februari 1994, R.W. 1996-97, 1066; Kh. Charleroi

12 september 1995, R.R.D. 1996, 76, noot L. Dermine; J.L.M.B. 1997, 651 (samenvatting);

Gent 19 juni 1997, T.B.H. 1997, 69; Kh. Brussel 30 december 1997, J.T. 1998, 411. Vgl. Kh.

Brussel 13 september 1994, T.R.V. 1994, 613, noot: er is reeds staking van betaling van zodra

de opeisbare schulden niet worden betaald; Luik 1 oktober 1992, Rev.prat.soc. 1992: de

faillissementsvoorwaarden zijn vervuld wanneer de vennootschap weigert een niet-betwiste

schuld te betalen of te onderhandelen over een afbetalingsplan.
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schuldeisers de vennootschap dagvaarden in faillissement. Daarbij wordt

vaak opgemerkt dat de vereffening niet dezelfde waarborgen biedt als het

faillissement, omwille van de onafhankelijkheid van de curator, het bestaan

van een verdachte periode en van een aantal bijzondere aansprakelijkheids-

vorderingen tegen oprichters en bestuurders(1530). Een belangrijke nuance

hierbij is dat een vordering tot faillissement die uitgaat van eÂeÂn geõÈsoleerde

schuldeiser niet wordt geacht het krediet te doen wankelen, wanneer de

meerderheid van de schuldeisers het vertrouwen in de vereffenaar behoudt.

In dat geval maakt de betrokken schuldeiser misbruik van zijn recht om het

faillissement te vorderen(1531).

Uit voormeld cassatiearrest van 17 juni 1994 kan wellicht vooral worden

onthouden dat het artificieel is om de voorwaarden ,,staking van betaling'' en

,,wankelen van krediet'' al te strikt te scheiden, maar dat zij er in hun

samenhang op neerkomen dat bij een deficitaire vereffening, het faillisse-

ment slechts kan worden vermeden indien de schuldeisers genoegen nemen

met de gedeeltelijke betaling die hen wordt voorgesteld door de vereffenaar.

De aangebrachte nuance dat eÂeÂn ontevreden schuldeiser die slechts een klein

deel van het passief vertegenwoordigt, niet vermag de overgang van de

vereffening naar het faillissement uit te lokken, lijkt perfect verenigbaar

met deze cassatierechtspraak.

Tenslotte kan nog worden gesignaleerd dat in de nieuwe Faillissementswet

de mogelijkheid is opgenomen om het tijdstip van staking van betaling

ingeval van faillissement van een vennootschap in vereffening of waarvan

de vereffening reeds is gesloten vast te stellen op de dag van de ontbinding,

ook indien deze het faillissementsvonnis meer dan zes maand voorafgaat.

Daartoe is vereist dat er aanwijzingen bestaan dat de invereffeningstelling is

geschied met de bedoeling de schuldeisers te benadelen (art. 12, laatste lid

Faill.W.). Men ging er blijkbaar van uit dat de schuldeisers door de beslissing

tot vereffening minder snel geneigd zullen zijn het faillissement na te

streven(1532).

486. VEREFFENAARS. BENOEMINGENBEVOEGDHEIDÐNormalerwijze worden

de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering (art. 184 W.Venn.;

art. 179 Venn.W.). Indien geen vereffenaars zijn benoemd, worden de be-

stuurders of zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars be-

(1530) Kh. Charleroi 20 mei 1992, Rev.prat.soc. 1992, 147; Bergen 15 juni 1992, Rev.prat.soc.

1993, 271, noot; J.L.M.B. 1993, 884; Kh. Mechelen 6 september 1993, A.J.T. 1994-95, 43; Kh.

Charleroi 12 september 1995, R.R.D. 1996, 76, noot L. Dermine; Kh. Brussel 17 oktober 1995,

T.R.V. 1995, 697, noot; Gent 19 juni 1997, T.B.H. 1997, 69 (sterfhuisconstructie); Luik 26 juni

1997, Rev.prat.soc. 1998, 112, noot W. Derijcke; Kh. Brussel 30 december 1997, J.T. 1998, 411.

(1531) Kh. Charleroi 20 mei 1992, Rev.prat.soc. 1992, 147 (in casu was dit niet het geval);

Kh. Charleroi 12 september 1995, R.R.D. 1996, 76, noot L. Dermine; Luik 26 juni 1997,

Rev.prat.soc. 1998, 112, noot W. Derijcke. Zie ook vorig Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1168,

nr. 289.

(1532) I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, p. 230,

nr. 346.
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schouwd (art. 185 W.Venn.; art. 180 Venn.W.). Deze ,,vereffenaars van

rechtswege'' beschikken evenwel slechts over een passieve vertegenwoordi-

gingsmacht. Deze bepaling heeft dan ook nauwelijks praktische beteke-

nis(1533).

Het Hof van Beroep van Brussel besliste dat voornoemde bepaling inzake de

vereffenaars van rechtswege enkel toepassing vindt indien er op het ogenblik

van de ontbinding geen vereffenaars worden benoemd, maar niet indien er

om eÂeÂn of andere reden een einde komt aan de opdracht van de door de

algemene vergadering aangeduide vereffenaars(1534). In casuwas de beslis-

sing tot aanduiding van de vereffenaars in een N.V. geschorst door een

eerdere rechterlijke beslissing (hierover verder meer, nr. 487).

487. Wanneer er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college. Der-

halve gelden dezelfde wettelijke regels inzake beraadslaging, beslissing en

vertegenwoordiging als b.v. voor de raad van bestuur van een N.V. (art. 184

W.Venn.; art. 179, tweede lid W.Venn.). Daaruit volgt nochtans niet dat de

statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de

raad van bestuur en van individuele bestuurders zonder meer van toepassing

zijn op het college van vereffenaars, zonder uitdrukkelijke beslissing van de

algemene vergadering in die zin.

Dit principe werd toegepast door het Hof van Beroep van Brussel in het

hierboven (nr. 486) reeds vermelde arrest(1535). De algemene vergadering

van een N.V. in vereffening had na het ontslag van de oorspronkelijke

vereffenaar ,,de raad van bestuur'' als nieuwe vereffenaar benoemd. Enkele

schuldeisers van de vennootschap hadden in kort geding en op verstek

t.a.v. de vennootschap de schorsing van deze beslissing verkregen, waarbij

evenwel niet duidelijk was of deze schorsing was betekend aan de vennoot-

schap. Nadien bekwamen dezelfde schuldeisers het faillissement van de

vennootschap. Tegen dit vonnis, dat andermaal op verstek t.a.v. de vennoot-

schap was gewezen, werd voor de vennootschap beroep aangetekend door

haar voormalige afgevaardigd-bestuurder, optredend ,,namens de vereffe-

naar, de raad van bestuur''.

Het Hof van Beroep verklaart dit hoger beroep niet ontvankelijk omdat de

voormalige afgevaardigd bestuurder de juiste hoedanigheid miste. Daartoe

beslist het in de eerste plaats dat de aanstelling van ,,de raad van bestuur'' als

vereffenaar, moet worden begrepen als de aanstelling van de voormalige

leden van deze raad van bestuur als college van vereffenaars, nu ,,de raad van

bestuur'' ingevolge de ontbinding niet meer bestond. De statutaire regels

i.v.m. de bevoegdheden en werking van de raad van bestuur vinden bij

(1533) Cass. 5 januari 1911, Rev.prat.soc. 1911, 185; Cass. 21 april 1959, Rev.prat.soc. 1960,

245; B. Tilleman, ,,Het statuut van de vereffenaar: benoeming, beeÈindiging, bezoldiging en

besluitvorming'', T.R.V. 1996, p. 360 e.v., nr. 67 e.v.

(1534) Brussel 17 maart 1998, Rev.prat.soc. 1998, 281.

(1535) Brussel 17 maart 1998, Rev.prat.soc. 1998, 281.

494

/secure/DocumentView.aspx?id=rn100547&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100547&amp;origin=TPR


gebreke van een uitdrukkelijke statutaire bepaling of beslissing van de

algemene vergadering in die zin dan ook geen toepassing op dit college

van vereffenaars. Ook indien moest worden aangenomen dat het vonnis tot

schorsing van de benoemingsbeslissing uitwerking had, kon het ingestelde

hoger beroep niet ontvankelijk zijn. In dat geval was immers niemand

bevoegd om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, aangezien

het Hof de bepaling inzake de vereffenaars van rechtswege niet van toepas-

sing acht op de voorliggende hypothese (zie hierboven, nr. 486). Het Hof

dekt zich tenslotte helemaal in door te stellen dat, indien de raad van bestuur

in casu toch moest worden beschouwd als ,,vereffenaar van rechtswege'', dit

in elk geval niet tot gevolg had dat de statutaire bepalingen inzake de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur daardoor mee

van toepassing waren.

488. Wanneer om eÂeÂn of andere reden geen benoeming door de algemene

vergadering mogelijk is, kunnen de vereffenaars ook worden benoemd door

de rechter. Dit zal zich allicht het vaakst voordoen in het geval van een

gerechtelijke ontbinding, al is het ook dan geen automatisme en zal de

rechter moeten motiveren waarom een benoeming door de algemene ver-

gadering niet tot de mogelijkheden behoort(1536). Zo ging de Rechtbank van

Koophandel van Brussel, nadat zij om wettige redenen de ontbinding van een

B.V.B.A. had uitgesproken (art. 45 W.Venn.; art. 1871 B.W.), op verzoek

van een vennoot over tot benoeming van de vereffenaar, omdat het wegens

de aard van de onenigheid niet wenselijk voorkwam dat de algemene ver-

gadering het recht zou behouden om de vereffenaar aan te stellen en het

evenmin wenselijk was dat de in functie zijnde zaakvoerder deze taak zou

waarnemen(1537).

De benoeming van de vereffenaars door de rechtbank is ook de regel bij de

gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen (zie hierboven

nr. 471), in die gevallen waar de rechter niet meent de onmiddellijke afslui-

ting van de vereffening te moeten uitspreken (art. 182, § 3, eerste lid

W.Venn.; art. 177sexies, § 3, eerste lid Venn.W.). In het andere geval geldt

de gewone regel dat de voormalige bestuurders of zaakvoerders als vereffe-

naars van rechtswege worden beschouwd (art. 185, tweede lid W.Venn.;

art. 180, tweede lid Venn.W.).

489. VEREFFENAAR. AANSPRAKELIJKHEID Ð Krachtens art. 192 W.Venn.

(art. 186 Venn.W.) kan de vereffenaar zowel door derden als door de ven-

noten aansprakelijk worden gesteld voor de fouten in zijn beheer. Dergelijke

aansprakelijkheidsvorderingen verjaren vijf jaar na de publicatie van de

(1536) B. Tilleman, ,,Het statuut van de vereffenaar: benoeming, beeÈindiging, bezoldiging en

besluitvorming'', T.R.V. 1996, p. 356 e.v., nr. 54 e.v.

(1537) Kh. Brussel 31 juli 1986, T.R.V. 1993, 99, noot.
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sluiting van de vereffening (art. 198, § 1, vierde streepje W.Venn.; art. 194,

vierde streepje Venn.W.).

Een klassieker is het geval waar de vereffenaar onvoldoende oog heeft gehad

voor de fiscale schulden die nog opduiken na de vereffening. Om die reden

diende de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oudenaarde een vereffenaar

persoonlijk te veroordelen(1538). De betrokken vereffenaar had bovendien

nagelaten een aan de vennootschap toebehorend onroerend goed te gelde te

maken. In dezelfde zin stelde het Hof van Beroep van Gent een vereffenaar

aansprakelijk omdat hij de vereffening had afgesloten na een aantal schulden

te hebben betaald waarvan hij niet kon aantonen dat ze een nog openstaande

fiscale schuld in rangorde voorafgingen(1539). Aangezien de vereffenaar

evenmin kon aantonen dat zonder zijn fout de fiscus hoe dan ook geen

integrale betaling zou hebben gekregen, omdat er onvoldoende activa voor-

handen waren, kon de fiscus zijn vordering op hem verhalen voor het

volledige bedrag.

Dat de vereffenaar bijzonder voorzichtig tewerk moet gaan, mag blijken uit

een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen. Daarin werd een ver-

effenaar aansprakelijk gesteld omdat hij was tekortgeschoten in zijn ver-

plichting om alle schulden naar evenredigheid te betalen. Met name had hij

toegelaten dat de verkoopprijs van een aantal activa van de vennootschap

werd gestort op een bankrekening van de vennootschap, waarna de bank kon

overgaan tot compensatie, zodat de verkoopopbrengst ontsnapte aan de

samenloop(1540).

Een schuldeiser die nauw betrokken is bij de vereffening en op wiens

indicatie de vereffenaar heeft gehandeld, is anderzijds slecht geplaatst om

deze laatste aansprakelijk te stellen. Het Hof van Beroep van Brussel besliste

in die zin dat een accountant die belast was met het nakijken van de reke-

ningen van de vereffening, en op wiens voorstel aan de vereffenaar kwijting

werd gegeven, deze laatste nadien niet persoonlijk kan aanspreken wegens

nog verschuldigde erelonen(1541).

490. VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING. PROCESHANDELINGEN Ð Vanaf haar

ontbinding wordt de vennootschap van rechtswege vertegenwoordigd door

de vereffenaars. Dezen hoeven in de reeds lopende procedures geenszins het

geding te hervatten. De procespartij blijft immers dezelfde, er doet zich enkel

een wijziging voor inzake haar wettelijke vertegenwoordigers. Het Hof van

Beroep van Gent diende aan deze regel te herinneren(1542).

(1538) Rb. Oudenaarde 13 oktober 1995, Bull.Bel. 1996, 2506.

(1539) Gent 22 juni 1994, T.R.V. 1994, 612; F.J.F. 1995, 30; Bull.Bel. 1996, 1669.

(1540) Antwerpen 4 oktober 1994, R.W. 1994-95, 1335; Bull.Bel. 1997, 432.

(1541) Brussel 29 april 1993, T.R.V. 1993, 419, noot D. D'Hooghe.

(1542) Gent 25 juni 1997, T.R.V. 1997, 492, noot R. Tas. Zie ook J. Ronse, ,,Proceshandelin-

gen van en tegen vennootschappen'', in G. Van Dievoet (ed.), Actuele problemen van

gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 84.
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Dat de vereffenaars slechts het orgaan zijn van de ontbonden vennootschap,

wordt blijkbaar niet altijd goed ingezien. Met name lijkt de bepaling inzake

de vijfjarige verjaringstermijn voor vorderingen tegen de vereffenaars als

zodanig (Frans: ,,contre les liquidateurs, en cette qualiteÂ'': art. 198, § 1,

derde streepjeW.Venn.; art. 194, derde streepje Venn.W.) voor verwarring te

zorgen. Die vermelding beoogt nochtans enkel het onderscheid te maken met

de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen de vereffenaars (art. 198,

§ 1, vierde streepje W.Venn.; art. 194, vierde streepje Venn.W.).

Er bestaat dan ook geen enkel verschil tussen een vordering ingesteld ,,tegen

de vennootschap (in vereffening)'', ,,tegen de vennootschap vertegenwoor-

digd door de vereffenaars'' of ,,tegen de vereffenaars qualitate qua''. Een

vordering ingesteld tegen een (vertegenwoordigings)orgaan wordt immers

geacht te zijn ingesteld tegen de vennootschap zelf (zie ook hoger,

nr. 140)(1543). Wanneer een vordering wordt gericht tegen de vennootschap,

behoeven de organen overigens niet te worden vermeld. Het is dan ook ten

onrechte dat het Hof van Beroep van Gent in een ouder arrest besliste dat het

hoger beroep in een procedure die was ingeleid door een B.V.B.A. ,,voor

zoveel als nodig vertegenwoordigd door haar vereffenaars (...)'', niet geldig

kon worden ingesteld tegen deze B.V.B.A., zonder vermelding van haar

vereffenaars(1544).

491. Het voorgaande betekent anderzijds ook dat niet zomaar een vordering

kan worden ingesteld tegen de vereffenaar in persoonlijke naam, wanneer die

enkel qualitate quaÐ d.w.z. als vertegenwoordiger van de vennootschap Ð

in het geding werd betrokken en vice versa. Een vordering kan immers niet

worden gericht tegen de gedaagde in een andere hoedanigheid dan die waarin

hij werd gedagvaard(1545). Dit principe werd toegepast in arresten van de

Hoven van Beroep van Antwerpen(1546) en Brussel(1547).

492. Volgens art. 183, § 1, tweede lid W.Venn. (art. 178, tweede lid

Venn.W.) moeten alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap,

vermelden dat zij in vereffening is. Op de overtreding van deze regel is

evenwel geen sanctie gesteld. Het Hof van Beroep van Gent bevestigde dan

ook dat het ontbreken van de voorgeschreven vermelding in de beroepsakte

uitgaande van de vennootschap in vereffening, niet de ontoelaatbaarheid van

het hoger beroep voor gevolg heeft(1548). Aangenomen wordt dat het niet-

(1543) Cass. 22 december 1977, Arr.Cass. 1977-78, 498; Cass. 23 januari 1978, Arr. Cass.

1978, 616. Zie ook R. Tas, ,,De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening

van een handelsvennootschap'', noot onder Gent 25 juni 1997, T.R.V. 1997, p. 498, nr. 19; B.

Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, p.162,

nr. 325-326.

(1544) Gent 15 december 1995, T.B.H. 1997, 385, kritische noot Ph. Dechamps.

(1545) Cass. 24 oktober 1983, Arr. Cass. 1983-84, 210; Pas. 1984, I, 197.

(1546) Antwerpen 27 januari 1992, Pas. 1992, II, 16.

(1547) Brussel 29 april 1993, T.R.V. 1993, 419, noot D. D'Hooghe.

(1548) Gent 25 september 1991, R.W. 1991-92, 614; T.B.H. 1992, 499.
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vermelden van het feit dat de vennootschap in vereffening is, hooguit kan

leiden tot toekenning van schadevergoeding(1549).

493. Betekeningen aan een vennootschap in vereffening kunnen overeen-

komstig art. 42, 7
o
Ger. W. worden verricht op de zetel van de vennootschap

in vereffening of op de woonplaats van de vereffenaar. Het Hof van Beroep

van Brussel besliste dan ook terecht dat een schuldeiser de keuze heeft tussen

beide alternatieven en geenszins verplicht is de betekening te doen op de

woonplaats van de vereffenaar, ook al weet hij dat de vennootschap in

vereffening is(1550).

Iets anders is de vraag of men na de publicatie van een zgn. ,,vereffenings-

zetel'' nog geldig kan betekenen op de oorspronkelijke maatschappelijke

zetel van voÂoÂr de invereffeningstelling van de vennootschap. Een in het

vorige overzicht besproken arrest van het Hof van Cassatie laat uitschijnen

van wel(1551). Het is alleszins zo dat sinds de nieuwe Faillissementswet een

zetelverplaatsing van een vennootschap in vereffening moet worden geho-

mologeerd door de rechtbank van koophandel alvorens tot publicatie kan

worden overgegaan (art. 183 W.Venn.; art. 178quater Venn.W.). Aldus

beoogt men te vermijden dat de vennootschap al te gemakkelijk verstop-

pertje kan spelen voor haar schuldeisers(1552).

494. SLUITING VAN DE VEREFFENING. ALGEMEEN Ð Na afloop van de vereffe-

ning wordt een afsluitende algemene vergadering gehouden, die beslist over

de kwijting en de vereffening kan sluiten (art. 194-195 W.Venn.). De

vroegere vereiste van twee afsluitende algemene vergaderingen (oud

art. 188 Venn.W.) werd door het nieuwe Wetboek afgeschaft.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 22 maart 1962 beslist dat de

sluiting van de vereffening tot stand komt door de beslissing van de alge-

mene vergadering in die zin, ook als de vereffeningswerkzaamheden nog niet

zijn afgerond, b.v. omdat er nog vorderingen te innen zijn of omdat niet alle

schulden zijn aangezuiverd(1553). Het heeft daarmee de zogenaamde ,,re-

alistische opvatting'' van de hand gewezen, volgens dewelke de vereffening

pas gesloten is als alle schuldeisers zijn betaald en alle activa zijn verdeeld

(1549) B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu,

1997, p. 276-277, nr. 558.

(1550) Brussel 11 januari 1995, R.W. 1994-95, noot S. Ruysseveldt; Rev.prat.soc. 1995, 140.

Zie ook Cass. 23 juni 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1315.

(1551) Cass. 20 september 1990, T.B.H. 1991, 25, kritische noot E. Pottier; Rev.prat.soc.

1991, 128. Zie Overzicht, T.P.R. 1993, p. 988, nr. 63.

(1552) Zie hierover E. Wymeersch, ,,De invloed van de Faillissementswet en de Wet Ge-

rechtelijk Akkoord op het Vennootschapsrecht'', in H. Braeckmans, E. Dirix en E. Wymeersch

(eds.), Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998,

p. 489, nr. 20 e.v.

(1553) Cass. 22 maart 1962, Pas. 1962, I, 807; R.C.J.B. 1963, 42, noot J.G. Renauld.
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onder de vennoten(1554). De beslissing van de algemene vergadering doet

dus de rechtspersoonlijkheid verdwijnen, ook t.a.v. derden(1555). Wel kan

de vennootschap vanaf de bekendmaking van deze beslissing nog gedurende

vijf jaar worden aangesproken in de persoon van haar vereffenaars (art. 198,

§ 1, derde streepje W.Venn.; art. 194, derde streepje Venn.W.). Gedurende

die periode behoudt zij m.a.w. nog een zekere ,,passieve rechtspersoonlijk-

heid'' (,,survie passive'').

In strijd met deze cassatierechtspraak, besliste het Hof van Beroep van

Brussel tijdens de verslagperiode dat de sluiting van de vereffening die niet

is bekend gemaakt overeenkomstig art. 195 juncto artt. 67 en 73 W.Venn.

(art. 188, tweede lid juncto art. 10 Venn. W.), niet tegenwerpelijk is aan

derden, ongeacht of zij in werkelijkheid kennis hebben van de sluiting(1556).

Deze beslissing miskent bovendien de duidelijke bepaling van art. 76, eerste

lid, in fine W.Venn. (art. 10, § 4, eerste lid, in fine Venn.W.), luidens

dewelke de vennootschap zich wel kan beroepen op niet-bekendgemaakte

akten indien zij kan aantonen dat de derde daarvan kennis had. Ditzelfde Hof

van Beroep conformeert zich in een ander arrest wel aan de cassatierecht-

spraak wanneer het beslist dat de feitelijke toestand waarbij de onvoltooide

vereffening de facto voortduurt, doordat er nog onbetaalde schulden zijn,

geen afbreuk doet aan de rechtsgevolgen van het formeel gaaf getroffen en

niet betwiste sluitingsbesluit(1557).

495. Vanaf de sluiting van de vereffening zijn de vereffenaars in elk geval

onbevoegd om nog enige rechtshandeling te stellen in naam van de vennoot-

schap, tenzij om zich te verweren tegen een vordering ingesteld in toepassing

van art. 198, § 1, derde streepje W.Venn. (art. 194, derde streepje Venn.W.).

Het Hof van Beroep van Brussel beslist dan ook dat zij geen nieuwe vorde-

ring meer kunnen instellen(1558). Het Hof van Beroep van Gent komt in 2

arresten van dezelfde datum tot gelijkaardige beslissingen. Aldus wordt het

hoger beroep in een procedure die de vennootschap had aangespannen voÂoÂr

de sluiting van de vereffening, onontvankelijk verklaard(1559). Ook het

inschakelen van een lasthebber om de procedure te voeren brengt geen

soelaas. De lastgevingsrelatie neemt immers een einde door de sluiting

(1554) Opvatting verdedigd door P. Demeur, ,,La survie de la socieÂteÂ anonyme apreÁs dissolu-

tion'', Rev.prat.soc. 1959, 169-182. Zie hierover o.m. D. D'Hooghe, ,,De gevolgen van de

sluiting van de vereffening van handelsvennootschappen met volkomen rechtspersoonlijk-

heid'', T.B.H. 1989, 333 e.v.; R. Tas, ,,De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de

vereffening van een handelsvennootschap'', T.R.V. 1997, p. 496, nr. 4.

(1555) Cass. 8 mei 1930, Pas. 1930, I, 292; Cass. 22 maart 1962, Pas. 1962, I, 807; R.C.J.B.

1963, 42, noot J.G. Renauld. Zie ook E. De Bie en J. De Leenheer, Vereffening van

vennootschappen na de Wet van 13 april 1995, Diegem, Ced.Samson, 1995, 199.

(1556) Brussel 11 januari 1995, R.W. 1994-95, 1404, noot S. Ruysseveldt; Rev.prat.soc. 1995,

140.

(1557) Brussel 29 april 1993, T.R.V. 1993, 419, noot D. D'Hooghe.

(1558) Brussel 5 december 1991, T.R.V. 1992, 253, noot J. Tyteca.

(1559) Gent 28 april 1995, T.R.V. 1995, 599, noot R. Tas.
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van de vereffening van de lastgever. Bijgevolg kan de door de lasthebber

ingeleide procedure niet worden verdergezet(1560).

Recent pleitte DE BIE voor de mogelijkheid tot ,,heropening'' van de vereffe-

ning door de gewezen vennoten in geval van ,,vergeten'' activa(1561). In een

arrest van 5 maart 1996 lijkt het Hof van Beroep van Antwerpen de weg te

tonen, door de mogelijkheid van een ,,vordering tot heropening van de

vereffening'' uitgaande van de vennoten principieel te erkennen ingeval

van dwaling in hun hoofde(1562). Dwaling kan de nietigheid van de slui-

tingsbeslissing meebrengen, voor zover ze verschoonbaar is. Dit laatste zal

zich evenwel slechts uitzonderlijk voordoen, en was volgens het Hof alles-

zins niet het geval in de hem voorgelegde betwisting. Met een werkelijke

,,heropening'' van de vereffening heeft de gemeenrechtelijke nietigverkla-

ring wegens wilsgebreken overigens weinig uitstaans. Het Hof merkt ver-

volgens op dat aan de heropening van de vereffening geen behoefte bestaat,

aangezien de activa die slechts na de sluiting van de vereffening worden

ontdekt, zouden worden geacht in onverdeeldheid toe te behoren aan de

vennoten in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers van de ontbonden rechts-

persoon. Hoewel deze oplossing aantrekkelijk voorkomt, lijkt ze moeilijk

verdedigbaar in het licht van de heersende opinie dat de vennoten niet de

algemene rechtsopvolgers zijn van de vereffende vennootschap(1563).

496. Anderzijds kan de vennootschap nog gedurende vijf jaar vanaf de

bekendmaking van de sluiting van haar vereffening worden aangesproken

door derden, zoals niet-betaalde schuldeisers. Het Hof van Beroep van

Antwerpen verduidelijkte dat daartoe geenszins is vereist dat de betrokken

schuld werd vermeld in het passief op het ogenblik van de vereffening(1564).

Eens een vordering tijdig is ingesteld, verjaart zij niet zolang de einduit-

spraak niet in kracht van gewijsde is getreden. Het Hof van Beroep van Gent

besliste in die zin dat een vennootschap die op het ogenblik van haar

vereffening in een lopende procedure is betrokken, niet aan een eventuele

veroordeling kan ontsnappen door haar vereffening voortijdig af te slui-

ten(1565).

Tenzij wanneer een bepaalde som werd geconsigneerd met het oog op

toekomstige procedures (zie art. 190, § 2, eerste lid W.Venn.; art. 185

(1560) Gent 28 april 1995, T.R.V. 1995, 597, noot R. Tas.

(1561) E. De Bie, ,,Enkele bedenkingen betreffende de heropening van de vereffening van

vennootschappen'', T.R.V. 1996, 285-302.

(1562) Antwerpen 5 maart 1996, T.R.V. 1996, 318, noot.

(1563) Cass. 17 juni 1965, R.W. 1965-66, 940; D. D'Hooghe, ,,De gevolgen van de sluiting

van de vereffening van handelsvennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid'', T.B.H.

1989, 347.; E. De Bie, ,,Enkele bedenkingen betreffende de heropening van de vereffening van

vennootschappen'', T.R.V. 1996, p. 295, nr. 23.

(1564) Antwerpen 27 januari 1992, Pas. 1992, II, 16.

(1565) Gent 25 juni 1997, T.R.V. 1997, 492. Zie ook de noot van R. Tas, ,,De procesrechtelijke

gevolgen van de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap'', T.R.V. 1997,

p. 498, nr. 15.
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Venn.W.) zal een na de sluiting van de vereffening ingestelde vordering op

zichzelf evenwel weinig nut hebben, aangezien de verdwenen vennootschap

geen vermogen meer heeft waarop een eventuele veroordeling zou kunnen

worden uitgevoerd. Het Hof van Beroep van Brussel herinnert er aan dat

derden wier schuldvordering op de vereffende vennootschap onbetaald is

gebleven, zich voor betaling in elk geval niet zomaar tot de vennoten kunnen

richten(1566). Daarom zal tevens de nietigheid of minstens de niet-tegen-

werpelijkheid (op grond van de actio pauliana) van de beslissing tot sluiting

moeten worden nagestreefd. Ook kan een persoonlijke aansprakelijkheids-

vordering tegen de vereffenaars worden ingesteld (zie hierboven,

nr. 489)(1567). Het Hof van Beroep van Gent besliste in die zin dat de

beslissing tot sluiting van de vereffening kan worden nietig verklaard,

wanneer op dat ogenblik bekend is of moet bekend zijn dat er nog schuldei-

sers zijn of dat er nog een geding hangende is(1568).

497. SLUITING VAN DE VEREFFENING. SLAPENDE VENNOOTSCHAPPEN Ð De

afsluiting van de vereffening na een gerechtelijke ontbinding van een niet

meer actieve vennootschap (zie hierboven, nr. 471) wordt uitgesproken door

de rechter, hetzij onmiddellijk bij de uitspraak over de ontbinding, hetzij na

afloop van de vereffening (art. 182, § 3 W.Venn.; art. 177sexies, § 3

Venn.W.). De wetgever van 13 april 1995 heeft het aan de Koning over-

gelaten om uit te maken wat er in dergelijke gevallen moet gebeuren met

eventuele overblijvende activa, en wat hun lot is bij later opduikende passiva

(art. 182, § 4 W.Venn.; art. 177sexies, § 4 Venn.W.).

Dit laatste is inmiddels gebeurd met het K.B. van 4 maart 1997(1569). De

,,sommen en waarden'' die aan de schuldeisers van de vereffende vennoot-

schap of aan de vennoten toekomen maar hen niet kunnen worden bezorgd,

dienen te worden gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas (art. 1

K.B. 4 maart 1997). Indien na de sluiting van de vereffening nog nieuwe

vorderingen worden ingesteld, kan de rechter die daarover uitspraak doet,

beslissen dat deze moeten worden betaald uit de op dat ogenblik nog

geconsigneerde activa (art. 2 K.B. 4 maart 1997). Na 30 jaar worden de

geconsigneerde activa eigendom van de Staat (art. 25 van het K.B. nr. 150

van 18 maart 1935 inzake de Deposito- en Consignatiekas)(1570).

(1566) Brussel 29 april 1993, T.R.V. 1993, 419, noot D. D'Hooghe

(1567) Zie over dit alles R. Tas, ,,De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de

vereffening van een handelsvennootschap'', T.R.V. 1997, p. 497, nr. 7-11.

(1568) Gent 25 juni 1997, T.R.V. 1997, 492, noot R. Tas.

(1569) B.S. 2 april 1997.

(1570) Zie daarover F. Hellemans, R. Tas en M. Wyckaert, ,,De K.B.'s van 4 maart 1997 tot

uitvoering van de Wet van 13 april 1995: een overzicht'', T.R.V. 1997, 142-144.

501

/secure/DocumentView.aspx?id=rn51378&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86734&amp;origin=TPR


HOOFDSTUK XII

CONCENTRATIE VAN VENNOOTSCHAPPEN

§ 1. Toepassingsgebied van het K.B. van 8 november 1989

498. TOEPASSINGSGEBIED. NIEUW RECHT Ð Het K.B. van 8 november 1989

heeft een verschillend toepassingsgebied voor het vrijwillig (hoofdstuk II) en

het gedwongen openbaar bod (hoofdstuk III). Waar hoofdstuk II van toepas-

sing is op elk bod met een openbaar karakter, en zulks in beginsel ongeacht

het al dan niet openbaar karakter van de doelwitvennootschap, vergt de

toepassing van hoofdstuk III minstens dat de aandelen van de doelwitven-

nootschap in het publiek verspreid zijn. Drie maal tereke werd de aflijning

van het toepassingsgebied van het gedwongen openbaar bod in art. 1 K.B.

8 november 1989 overigens recent gewijzigd, zonder dat zulks iets funda-

menteel veranderd heeft: voortaan is nog duidelijker dat een beursnotering

niet vereist is, maar dat een verhandeling op de publieke veilingen volstaat;

daarnaast wordt nogmaals geeÈxpliciteerd dat het niet nodig is dat de doel-

witvennootschap zelf enig publiek initiatief genomen heeft, maar dat het

volstaat dat haar aandelen onder het publiek, d.i. meer dan 50 personen,

verspreid zijn geraakt.

499. TOEPASSINGSGEBIED. VRIJWILLIG BOD ÐMen zal zich herinneren dat de

openbare biedingen tot aankoop of omruiling eertijds pas met zekerheid

onder het toepassingsgebied van hoofdstuk II van het K.B. nr. 185 konden

gebracht worden ingevolge een interpretatieve wetsbepaling (art. 22, § 2 W.

10 juni 1964). De Wet van 2 maart 1989 en het K.B. van 8 november 1989

verwijzen op het stuk van het toepassingsgebied niet meer naar het K.B.

nr. 185, noch naar deze interpretatieve wetsbepaling. Het is met deze

handigheid dat de CBF zich moest redden wanneer een vrijwillig bod op

de aandelen van een cooÈperatieve vennootschap Lilac werd gedaan(1571),

omdat voormelde interpretatieve wetsbepaling de door de Nationale Raad

voor de erkende cooÈperatieve vennootschappen(1572) en de VZW's uitsluit

van de toepassing van het K.B. nr. 185. Omdat deze uitsluiting vooral

bedoeld was om de publieke uitgiften die ,,eÂchte'' C.V.'s en VZW's wensten

te doen, te onttrekken aan de controle van de CBF, kan ingestemd worden

met de visie van de CBF. Toch bezorgen de vrijwillige en gedwongen

biedingen op relatief besloten vennootschappen de CBF grote werklast, en

kan betreurd worden dat met de recente wijziging van het K.B. van 8 novem-

(1571) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 107.

(1572) Wat de erkende C.V.'s betreft, moet een wetswijziging van 4 april 1995 gemeld

worden luidens welke voortaan de erkende C.V.'s nog enkel worden uitgesloten van het

toepassingsgebied, in zover de betrokken aandelen voor de houder gelden als vereiste voor-

waarde om aanspraak te kunnen maken op de dienstverlening van deze cooÈperatieve vennoot-

schappen (nieuw art. 22, § 2 W. 10 juni 1964).
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ber 1989 geen kans gegrepen werd om hieraan enigszins tegemoet te

komen.

In het geval van een vrijwillig bod, bepaalt enkel het openbaar(1573)

karakter van het bod, en geenszins dat van de doelwitvennootschap, of al

dan niet toepassing moet gemaakt worden van het K.B. van 8 november

1989. Soms leidt zulks tot onredelijke gevolgen, omdat kopers die niet

aanhoord worden, aldus een vorm van chantage kunnen plegen door een

intrinsiek besloten situatie om te zetten in een publieke context. Hoewel de

CBF dit soort biedingen zeer ongaarne toelaatbaar verklaart, kan zij geen

wettelijke obstakels in de weg leggen van een overigens formeel regelmatig

bod. In een geval dat zich voordeed aan het einde van de vorige verslagpe-

riode, mislukte een dergelijk zgn. publiek bod(1574). De doelwitvennoot-

schappen vroegen en kregen schadeloosstelling van de Luikse rechter we-

gens tergend en roekeloos openbaar bod(1575). Hoewel het resultaat van de

Luikse beslissing kan goedgekeurd worden, was de motivering wat onpre-

cies: de rechter ging er namelijk van uit dat het K.B. van 8 november 1989

formeel niet van toepassing zou zijn op dergelijke verrichting.

500. TOEPASSINGSGEBIED. GEDWONGEN BOD Ð Rechtlijniger was de Ant-

werpse rechter(1576) in een geval waarin de minderheidsaandeelhouders

zich beriepen op de oude doctrine van de CBF inzake controlepremies en

gelijkheid, om van de toepassing van hoofdstuk III van het K.B. van

8 november 1989 te kunnen genieten, hoewel de aandelen van de doel-

witvennootschap als zodanig niet in het publiek verspreid waren. Met recht

en reden oordeelt de Rechtbank dat er geen deontologische verplichting kan

afgedwongen worden bij de private overdracht van een controleparticipatie

lastens de overnemer indien de overgenomen vennootschap geen publiek

beroep op het spaarwezen heeft gedaan, of indien haar aandelen niet onder

het publiek verspreid zijn.

Het duidelijkste geval waarin een relatief besloten vennootschap toch onder

het toepassingsgebied van het openbaar bods-K.B. moest gebracht worden,

was dat van de N.V. De Vlijt, een Antwerpse uitgeverij waarvan de aandelen

werden aangehouden door twee V.Z.W.'s en de 256 verspreide erfgenamen

van de oorspronkelijke stichters. Deze aandelen waren dus onmiskenbaar

onder het publiek verspreid geraakt, uitzonderlijk middels verkopen op de

publieke veilingen, maar grotendeels via vererving. De CBF besliste der-

(1573) ,,Openbaar'' moet begrepen worden in de zin daaraan gegeven door het K.B. van

9 januari 1991, na de verslagperiode vervangen door het K.B. van 7 juli 1999 inzake het

openbaar karakter van financieÈle verrichtingen (B.S. 17 augustus 1999). Zie over dit laatste

K.B., G. T'Jonck, ,,Het koninklijk besluit van 7 juli 1999 over het openbaar karakter van

financieÈle verrichtingen: oude wijn in nieuwe vaten?'', in J. Ronse Instituut (ed.), Nieuw

vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000, ter perse; D. Napolitano,

,,Het openbaar karakter van financieÈle verrichtingen'', T.R.V. 2000/2, ter perse.

(1574) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1989-90, 111-113.

(1575) Kh. Luik 22 november 1994, T.B.H. 1996, 178, kritische noot V. Macq.

(1576) Kh. Antwerpen 26 oktober 1995, T.R.V. 1996, 409.
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halve tot toepasselijkheid van de bepalingen inzake gedwongen openbaar

bod(1577).

In de besproken periode besloot de Rechtbank van Koophandel te Mechelen

ook tot de toepasselijkheid van art. 41 K.B. 8 november 1989 op de aandelen

van het niet-beursgenoteerde Super Club die onder het Belgisch en Neder-

lands publiek verspreid waren geraakt als gevolg van, enerzijds, de ver-

handelingen op de openbare veilingen en daarbuiten van zijn Belgische

aandeelhouders en, anderzijds, het prestige van zijn Nederlandse grootaan-

deelhouder Philips(1578).

501. TOEPASSINGSGEBIED. STEMRECHTVERLENENDE EFFECTEN Ð Zowel voor

toepassing van hoofdstuk II als voor hoofdstuk III van het K.B. van 8 novem-

ber 1989 is vereist dat de geviseerde effecten stemrechtverlenend zijn,

ongeacht of zij het kapitaal vertegenwoordigen. Ook effecten die recht geven

op inschrijving op, verwerving van of conversie in stemrechtverlenende

effecten komen in aanmerking (art. 1, § 3 K.B. 8 november 1989). Derhalve

blijven schuldvorderingscertificaten buiten de toepassingssfeer van het open-

baar bods-K.B.(1579).

§ 2. Vrijwillig openbaar bod

502. BOD OP 100% VAN DE AANDELEN. INKOOP. GEDEELTELIJK BOD Ð Zoals

men zich herinnert, verkoos onze wetgever vrijwillige openbare biedingen te

bemoeilijken, mede onder verwijzing naar het beginsel van de gelijke be-

handeling, door bieders ertoe te verplichten om het bod op de volle 100% van

de aandelen uit te brengen. Indien nieuwe aandelen worden gecreeÈerd bij

wijze van beschermingsconstructie, mag de bieder zijn bod intrekken (art. 12,

tweede lid K.B. 8 november 1989). Trekt hij zijn bod niet in, dan moet hij het

uitbreiden tot de nieuwe effecten(1580). In dat geval kan het minder gunstig

zijn voor alle effecten dan het initieel bod (art. 12, derde lid K.B. 8 november

1989).

503. Het komt niet veel voor dat een gedeeltelijk bod wordt uitgebracht

binnen de grenzen van art. 3, voorlaatste lid K.B. 8 november 1989. Enkel

indien het bod er niet toe leidt dat de bieder naÁ het bod meer dan 10% van de

aandelen in handen heeft, kan een gedeeltelijk bod worden uitgebracht. Zulks

(1577) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 96. De doelwitven-

nootschap leidde zelfs een vordering in tegen de vennootschap die optrad als vertegenwoor-

diger van de minderheidsaandeelhouders, omdat deze laatste verkeerde informatie over de

toepasselijkheid van art. 41 zou verspreiden, en opdat zij de identiteit van haar opdrachtgevers

zou meedelen. De vordering werd afgewezen als ongegrond: Kh. Antwerpen 2 december 1996,

T.R.V. 1997, 44.

(1578) Kh. Mechelen 23 januari 1998, T.R.V. 1998, 105. Verder, nrs. 523, 531 en 537.

(1579) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 103.

(1580) Vgl. de kapitaalverhoging in de cooÈperatieve vennootschap Laboratoria Flandria die

net voor het openbaar bod werd uitgegeven: Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaar-

verslag 1994-95, 108-109.
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zal nog meest het geval zijn wanneer het openbaar bod het gevolg is van een

inkoop van eigen aandelen waarbij de aandeelhouders gelijk moeten be-

handeld worden. Omwille van de eigen aard van de verrichting, worden door

de CBF meestal, met toepassing van art. 15, § 3 W. 2 maart 1989, meerdere

afwijkingen toegestaan op het openbaar bods-K.B. (b.v. inzake duur, advies

van de raad van bestuur ...)(1581). In een enkel geval werd een openbare

inkoop zelfs geheel buiten de toepasssingssfeer van het K.B. van 8 november

1989 geplaatst, en gemakshalve behandeld als een openbare verrichting in de

zin van hoofdstuk II van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935(1582).

In de besproken periode kwam de 10%-uitzondering ook aan de orde naar

aanleiding van de statutaire lock ups van 6 maanden waartoe de oorspronke-

lijke aandeelhouders van Lernout&Hauspie gehouden waren met het oog op

de initial public offering en introductie van dat aandeel op NASDAQ(1583).

Omdat de beurskoers fel steeg, werd gevreesd voor een koersdestabilisatie op

het ogenblik dat de termijn van 6 maanden zou verstrijken. Derhalve zou een

zakenbank een openbaar bod uitbrengen op 10% van de aandelen, om de

ingesloten aandeelhouders aldus de kans te geven de verwachte meerwaarde

vlugger te realiseren zonder de koers te destabiliseren. Later zou de zaken-

bank met deze aandelen een openbaar verkoopaanbod doen in de Verenigde

Staten (Secondary Offering). Enkel houders van aandelen die gebonden

waren door het onvervreemdbaarheidsbeding, zouden op het bod mogen

ingaan. Daartoe was reeds een eerste afwijking van het openbaar bods-

K.B. vereist (art. 15, § 3 W. 2 maart 1989).

Een volgend probleem bestond erin dat ook de institutionelen hun aandelen

aan de zakenbank wilden aanbieden, maar dat aldus de drempel van 10% zou

overschreden worden. Bij proportionele reductie van de acceptaties zouden

de particuliere minderheidsaandeelhouders gefrusteerd worden. Daarom

werd overwogen om de institutionelen aan te moedigen hun aandelen samen

met die van de zakenbank te slijten in het kader van de Secondary Public

Offering. Omdat de CBF vreesde dat op die wijze een ongelijke behandeling

zou ontstaan, werd aan de zakenbank uiteindelijk, met toepassing van art. 15,

§ 3 W. 2 maart 1989, een bod op 20% van de aandelen Lernout&Hauspie

toegestaan. Daarnaast legde de CBF als bijkomende voorwaarde op dat in het

kader van de Secondary Public Offering geen minderheidsdeelnemingen van

meer dan 10% mochten opgebouwd worden.

504. INTREKKENVANHET BOD. MEDEDINGINGSAUTORITEITENÐ Een openbaar

bod kan aan een voorwaarde verbonden worden. Indien alle voorwaarden

waaraan het bod verbonden is vervuld worden, moet de bieder zijn bod ten

einde brengen (art. 3, 4
o
-5

o
K.B. 8 november 1989). Daarop bestaan slechts

vier uitzonderingen: de bieder kan zijn bod intrekken wanneer bepaalde

(1581) Vgl. Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1998-99, 123-124.

(1582) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 102-103.

(1583) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 105-106.

505



beschermingsconstructies in werking worden gesteld na het uitbrengen van

het bod (art. 12 K.B. 8 november 1989); wanneer de mededingingsauto-

riteiten hun toestemming weigeren; alsook indien een geldig tegenbod wordt

uitgebracht; en tenslotte, maar dan slechts mits gemotiveerde toestemming

van de CBF, indien uitzonderlijke omstandigheden het intrekken van het bod

rechtvaardigen (art. 13 K.B. 8 november 1989).

Meestal wordt nadrukkelijk gewacht met de aanvang van de biedtermijn tot

op het ogenblik dat de (Europese) mededingingsautoriteiten groen licht

hebben gegeven voor de verrichting(1584), of wordt het bod uitgebracht

onder opschortende voorwaarde. In dat geval kan de bieder zijn bod nog

gemakkelijk intrekken bij een negatieve beslissing, of minstens gaat de

voorwaarde niet in vervulling. Het annuleren van de verrichting nadat ze

reeds heeft plaats gehad, zou daarentegen nefast zijn voor de reputatie en de

werking van de financieÈle markten. In een enkel geval kwam uitzonderlijk

een ontbindende voorwaarde in het prospectus terecht, nl. in het bod van

ASLK op NMKN, waarin gesteld werd dat prijs en aandelen moesten worden

teruggegeven indien de toestemming van de Europese Commissie niet zou

verleend zijn voÂoÂr een bepaalde datum(1585). Daarop was in dit bijzonder

geval aangedrongen door de cedent van de controledeelneming, in casu de

Staat/FPM. Omdat het ging over een gedwongen bod, kon de overnemer van

die deelneming immers zelf geen enkele opschortende voorwaarde aan het

bod stellen. Uiteindelijk ging de CBF ermee akkoord dat het bod vervroegd

van start zou gaan, op een ogenblik dat het mededingingsonderzoek van de

Europese autoriteiten nog aan gang was, mede omdat de kansen dat de

Europese autoriteiten geen groen licht zouden geven erg gering waren.

505. INTREKKENVANHET BOD. VOORWAARDE. NIEUWRECHT Ð Een vrijwillig

openbaar bod kan aan een voorwaarde verbonden worden die, bij niet-

vervulling, tot intrekking van het bod kan leiden (art. 13 K.B. 8 november

1989). D.i. de meest voorkomende reden voor het intrekken van een bod.

Veelal gaat het dan om een minimumslaagpercentage dat de bieder voorop-

gesteld heeft: zo kon ABN Amro de controle over Generale Bank niet meer

verwerven indien het geen 60% van de resterende aandelen verwierf nu

Fortis meende de feitelijke controle te hebben verworven met 32%(1586);

evenmin kon BACOB de vooropgestelde meerderheidsdeelneming in

NMKN nog verkrijgen eens de Federale Participatiemaatschappij door de

Regering gelast zou worden om haar 50%-participatie in de NMKN te

verkopen aan de ASLK. In dit laatste verband moest de CBF zich overigens

de vraag stellen of het bod uÈberhaupt realiseerbaar was in de zin van art. 3, 4
o

K.B. 8 november 1989. Uiteindelijk besloot de CBF dat de FPM nog niet aan

(1584) B.v. inzake CBR, Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 88-

90.

(1585) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 102.

(1586) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 114.
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de ASLK verkocht had toen BACOB zijn bod uitbracht, terwijl deze laatste

niet gehouden was door eÂnige clausule in de private auction procedure -die

zij net verloren had van de ASLK- om de eerstkomende jaren geen aandelen

te verwerven in de doelwitvennootschap, middels een openbaar bod of

anderszins, hoewel dit klassiek een verplichting is die opgelegd wordt aan

de verliezer van dergelijke procedure(1587).

In art. 28 van het K.B. van 8 november 1989 wordt expliciet bepaald dat de

bieder zich vooraf het recht kan voorbehouden om de aan hem aangeboden

aandelen toch te aanvaarden, zelfs als hij het minimumslaagpercentage niet

behaalt. Daaruit zou men nochtans ten onrechte afleiden dat een bod auto-

matisch vervalt indien niet aan eÂeÂn van de voorwaarden voldaan wordt,

terwijl de bieder vooraf geen voorbehoud zou gemaakt hebben nopens het

handhaven van zijn bod ook indien aan de voorwaarde niet zou voldaan zijn.

Tot dat besluit kwam de CBF in de besproken periode naar aanleiding van

het bod van Inter Nos op Cerp Lorraine, en naar aanleiding van het bod van

BACOB op de NMKN. De bieder mag weliswaar zijn bod intrekken indien

buiten zijn wil aan een voorwaarde van het bod niet voldaan is, zonder dat de

bieder voor deze intrekking de instemming van de CBF behoeft (uitz. art. 13,

lid 1, c) K.B. 8 november 1989)(1588). Het bod vervalt echter niet auto-

matisch: de bieder is dus niet verplicht zijn bod in te trekken indien de

voorwaarde waaraan zijn bod verbonden werd niet vervuld werd; dit is een

conclusie die zich des te meer opdringt indien de vervulling van de voor-

waarde afhangt van de raad van bestuur van de doelwitvennootschap(1589).

Bij K.B. van 21 april 1999(1590) werd ten overvloede bevestigd dat de

voorwaarde waaraan een bod verbonden werd, om tot zijn intrekking te

kunnen leiden, door de CBF geldig moest bevonden zijn. In de oorspronke-

lijke tekst van art. 13, eerste lid, c) K.B. 8 november 1989 was immers niet

duidelijk of de geldigbevinding door de CBF in de eerste plaats sloeg op de

voorwaarde dan wel op het bod.

506. INTREKKEN VAN HET (GEDWONGEN) BOD. TEGENBOD Ð Evenmin als een

niet-vervulde voorwaarde (vorig randnummer), verplicht een tegenbod de

bieder ertoe om zijn bod in te trekken. Hij kan zijn bod handhaven, en dan

zullen de twee biedingen parallel naast mekaar bestaan. Hoewel degenen die

het bod aanvaard hebben door het tegenbod ontslagen zijn van hun aanvaar-

ding (art. 19, 1
o
K.B. 8 november 1989), kunnen zij er eventueel toch de

voorkeur aan geven om hun aanvaarding te handhaven. Dit zal meer in het

bijzonder het geval zijn wanneer naast de afweging van de monetaire

voordelen van bod en tegenbod, ook hun business-aspecten voor de aandeel-

houders zeer belangrijk zijn. Een voorbeeld daarvan deed zich voor in de

(1587) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 101.

(1588) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 101.

(1589) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 113.

(1590) B.S. 19 juni 1999.
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besproken periode voor in de sector van de farmaceutische distributiecooÈ-

peratieven: de apothekers die vennoot zijn in deze vennootschappen, hebben

uiteraard minder een beleggers- dan een professioneel belang, en zullen niet

noodzakelijk de voorkeur geven aan de hoogste prijs, maar wel aan de beste

voorwaarden die op lange termijn aan hun apotheek geboden worden(1591).

In andere gevallen zal de CBF het bestaan van twee parallelbiedingen om

evidente praktische redenen minder genegen zijn.

507. Ook een gedwongen bod zoals dat van Fortis op Generale Bank, kan

nadien door een tegenbod gevolgd worden. Dit zal doorgaans het gevolg zijn

van het feit dat het gedwongen bod wordt uitgebracht n.a.v. de verwerving

van een feitelijke controle (b.v. 32%) die nog ruimte laat voor het ,,tegen-

bewijs'' van een controle in rechte. Hoewel het gedwongen bod een onvoor-

waardelijk bod is, kan het schijnbaar toch worden ingetrokken indien een

geldig en voldoende hoog tegenbod gebeurt: in art. 44 dat bepaalt welke

bepalingen van hoofdstuk II (vrijwillig bod) ook op hoofdstuk III (gedwon-

gen bod) van toepassing zijn, wordt de toepassing van artikel 13 inzake de

intrekking van het bod niet uitgesloten. In elk geval zijn de aandeelhouders

die het gedwongen bod hebben aanvaard, door het tegenbod ontheven van

hun aanvaarding (art. 19, 1
o
K.B. 8 november 1989). Maar zelfs die ont-

heffing stelt ernstige conceptuele problemen. Het uiteraard vrijwillig tegen-

bod kan immers voorwaardelijk zijn: is het tegenbod bijvoorbeeld, zoals dat

van ABN-Amro op Generale Bank, gebonden aan een minimumslaagper-

centage (b.v. 60%), dan zal het tegenbod opnieuw worden ingetrokken

wanneer dat percentage niet behaald wordt. In dat geval zouden de aandeel-

houders opnieuw voor het gedwongen bod moeten kunnen kiezen, hoewel

dat reeds ingetrokken is, of waarvan minstens, ook indien het niet ingetrok-

ken zou kunnen worden, de biedtermijn reeds verstreken is.

In de strijd om de Generale Bank kon de CBF eÂeÂn en ander in het midden

laten nu de eerste ,,gedwongen'' bieder, Fortis, uiteindelijk het tegenbod van

ABN-Amro pareerde met een hoger bod(1592). De CBF liet echter duidelijk

blijken dat een wettelijk ingrijpen noodzakelijk was nu het niet binnen haar

wettelijke bevoegdheden viel om eÂeÂn van beide biedingen op te schorten of

de heropening van het oorspronkelijk bod te bevelen wanneer het tegenbod

zou worden ingetrokken(1593). Haar advies werd inmiddels door de Re-

gering gevolgd: na het K.B. van 21 april 1999 zullen aan het tegenbod geen

meÂeÂr restrictieve voorwaarden meer mogen worden gehecht dan aan het

oorspronkelijk bod, en zulks ongeacht of dit laatste vrijwillig of gedwongen

is (nieuw art. 33, tweede lid K.B. 8 november 1989). In de toekomst zal een

vrijwillig tegenbod zoals dat van ABN-Amro dat een minimumslaagpercen-

(1591) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 109.

(1592) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 114-115.

(1593) Jaarverslag 1997-98, 118.
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tage van 60% vooropzet, dus niet meer kunnen uitgebracht worden na een

gedwongen bod dat uit zijn aard aan geen voorwaarden kan gebonden zijn.

508. ADVIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR Ð Er werd reeds veelvuldig gedis-

cussieerd over de vraag of de artikelen 60 en 60bis Venn.W. inzake be-

langenconflict van bestuurders en aandeelhouders (artt. 523, 524 en 529

W.Venn.) toepassing kunnen vinden naar aanleiding van het advies dat de

raad van bestuur moet uitbrengen bij een openbaar bod. De typesituatie is die

waarin een bestuurder van de doelwitvennootschap tevens feitelijk vertegen-

woordiger is van een aandeelhouder van de doelwitvennootschap, of zelfs

banden heeft met de bieder en/of met de meerderheidsaandeelhouder.

In de besproken periode heeft de CBF, naar aanleiding van de houding die

moest aangenomen worden door de bestuurders van Generale Bank die

feitelijk Suez vertegenwoordigden, een rustgevend standpunt ingeno-

men(1594): terecht heeft zij beslist dat in beginsel(1595) geen toepassing

moet gemaakt worden van de bepalingen inzake belangenconflict, omdat het

advies bedoeld in art. 15 K.B. 8 november 1989 op zich geen beslissing

uitmaakt, en in geen geval een beslissing inzake een verrichting waarbij de

doelwitvennootschap partij is of zou kunnen zijn. Het gaat enkel over een

advies i.v.m. een mogelijke aandelenverrichting tussen een derde-bieder en

de aandeelhouders, waarbij de raad van bestuur van de doelwitvennootschap

niet het laatste woord heeft.

De CBF putte bijkomende kracht voor haar standpunt in verband met de niet

toepasselijkheid van artt. 60-60bis Venn.W. uit het feit dat de bestuurders

niet alleen een advies moeten uitbrengen over het bod, maar tevens dienen

aan te geven welke houding zij zullen innemen t.a.v. het bod, nl. verkopen of

niet, m.b.t. de aandelen die zij zelf aanhouden, en m.b.t. de aandelen die

worden aangehouden door de aandeelhouders die zij in feite vertegenwoor-

digen. Anders oordelen, en artt. 60-60bis Venn.W. wel van toepassing

achten, zou tot gevolg hebben dat heel wat essentieÈle informatie wordt

onthouden aan de beleggers.

509. De CBF neemt aan dat het standpunt dat de bestuurders moeten

innemen nopens de verkoop van de aandelen van de doelwitvennootschap

op ondubbelzinnige en onherroepelijke wijze dient geformuleerd te zijn: zij

verwijst daartoe naar de eisen van transparantie en gelijkheid, zoals die naar

(1594) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 116-117. Zie echter,

na de besproken periode, de beslissing inzake Tractebel: Voorz. Kh. Brussel, T.R.V. 2000, 79,

noot C. Croes (er werd beroep ingeleid tegen deze beschikking).

(1595) Bedoeld wordt dat deze bepalingen wel toepassing kunnen vinden indien de raad van

bestuur van de doelwitvennootschap meer doet bij een openbaar bod dan enkel advies verlenen,

bijvoorbeeld indien hij moet beslissen over een verhoging van het kapitaal binnen de grenzen

van het toegestaan kapitaal ten gunste van een aandeelhouder. Zo moest art. 60bis Venn.W.

(art. 524 W.Venn.) toegepast worden toen de raad van bestuur van de Generale Bank besliste

het toegestaan kapitaal te gebruiken en het voorkeurrecht uit te sluiten ten gunste van Fortis

(Commissie voor Bank en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 117-118).

509



voor komen uit art. 15, § 2, 3
o
W. 2 maart 1989, uit art. 18 K.B. 8 november

1989 en uit punt 3, q van de prospectusbijlage bij het K.B. van 8 november

1989.

In het geval van het openbaar bod op Cofimines door SPEP was het voor

sommige bestuurders van Cofimines schijnbaar niet mogelijk om zo duide-

lijk stelling in te nemen(1596). SPEP had inderdaad net voordien ook een

openbaar bod op de moedervennootschap van Cofimines, Cofibel, uitge-

bracht. De bestuurders van Cofimines vertegenwoordigden in feite de moe-

dervennootschap Cofibel. De raad van bestuur van Cofibel oordeelde, met

vier stemmen tegen twee, dat het onmogelijk was om reeds een definitief

standpunt in te nemen nopens de vraag of Cofibel al dan niet zijn aandelen

Cofimines ging aanbieden aan SPEP, nu het resultaat van het bod van SPEP

op Cofibel nog onzeker was. Zou het bod op Cofibel mislukken, dan was het

voor Cofibel immers geraadzaam zijn aandelen Cofimines te bewaren, en

niet aan SPEP over te dragen. In het andere geval zou SPEP er Cofibel

uiteraard toe verplichten zijn Cofimines-aandelen aan te brengen aan het

bod. Tenslotte was de raad van bestuur van Cofibel bereid zich opnieuw te

beraden over zijn advies wanneer de biedtermijn van Cofimines zou aflopen

voÂoÂr die op Cofibel.

De CBF vond dat zij het prospectus van Cofimines, gelet op het voorwaar-

delijk advies van de raad van bestuur, niet kon goedkeuren, omwille van de

strijdigheid ervan met art. 15, § 2, derde lid W. 2 maart 1989 en met punt 3, q

van de bijlage bij het K.B. van 8 november 1989. De CBF legde de zaak dus

op grond van art. 16 W. 2 maart 1989 voor aan de Voorzitter van de

Rechtbank van Koophandel te Brussel(1597). Deze was het niet eens met

de CBF: indien de CBF achtereenvolgens de biedingen op een moeder- en

een dochtervennootschap toeliet, zonder dat deze als eÂeÂn economisch geõÈn-

tegreerd gebeuren behandeld werden, maar niettemin het prospectus voor het

bod op de dochter reeds wilde goedkeuren nog voÂoÂr het bod op de moeder

was afgelopen, dan moest de CBF volgens de Voorzitter in koop nemen dat

de raad van bestuur van de moeder zich nog niet definitief en onherroepelijk

over haar verkoopsintentie met betrekking tot haar participatie in de dochter

kon uitspreken.

510. BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. CROWN JEWELS. RAAD VAN BESTUUR.

ART. 17BIS. NIEUW RECHT Ð De CBF was tevens van oordeel dat het in de

gegeven omstandigheden niet de raad van bestuur van Cofibel, maar wel de

algemene vergadering was die het advies moest geven omdat de vervreem-

ding van een participatie na een bod, valt onder de crown jewels bepaling van

(oud) art. 8 K.B. november 1989 (art. 557 W.Venn.; art. 33bis, § 3, 3
o

Venn.W.). Hierop antwoordde de Voorzitter van de Rechtbank van Koop-

handel te Brussel dat een advies inzake al dan niet vervreemding (art. 15) nog

(1596) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1992-93, 97.

(1597) Kort Ged.Kh. Brussel 15 april 1993, T.R.V. 1993, 335, noot F. Hellemans.
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geen beslissing om te vervreemden (oud art. 8) inhoudt. Naar de letter had de

Voorzitter onmiskenbaar gelijk, maar vermits art. 15 K.B. 8 november 1989

de bestuurders verplicht naar hun advies te handelen, is de lijn tussen advies

en beslissing in casu wel erg dunnetjes. Niettemin weigerde de Voorzitter in

te gaan op de vraag van de CBF om een voorlopig bewindvoerder ad hoc aan

te duiden die een algemene vergadering zou samenroepen met het oog op de

adviesverlening(1598). De CBF ging in beroep tegen deze beschikking, en

weigerde inmiddels het prospectus van Cofimines goed te keuren.

Zodoende kwam men in een deadlock-situatie terecht: enerzijds had de

Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel reeds eerder het bod op Cofibel

geschorst, zolang het prospectus van Cofimines niet was goedgekeurd, omdat

hij van oordeel was dat de aandeelhouders van Cofibel maar een inzichtelijke

beslissing konden nemen indien zij ook de voorwaarden van het bod op de

dochtervennootschap kenden(1599); anderzijds weigerde de CBF het prospec-

tus van Cofimines goed te keuren, zolang daarin geen duidelijk en ondubbel-

zinning advies werd opgenomen m.b.t. de aandelen die Cofibel in Cofimines

aanhield. Na enig getrouwtrek, besliste de raad van bestuur van Cofibel om

zijn algemene vergadering samen te roepen en zodoende een duidelijk advies

uit te brengen. De CBF kon vervolgens het prospectus van Cofimines goed-

keuren, zodat de opschorting van het bod op Cofibel verviel. Terzelfdertijd

kon de CBF aan zijn hoger beroep verzaken(1600).

511. In het bod van AXA France op Royale Belge (1998) kwam de vraag

aan de orde of de raad van bestuur van Royale Belge tijdens de heropening

van het bod de aandelen van AXA Belgium mocht verwerven, zonder zijn

algemene vergadering bijeen te roepen. Op een ogenblik dat reeds volstrekt

vaststond dat AXA France meer dan 90% van de aandelen in Royale Belge

bezat, zag de CBF geen graten in dergelijke verwerving zonder tussenkomst

(1598) Zie over de bevoegdheid van de voorzitter, die luidens art. 16 W. 2 maart 1989 zetelt

zoals in kort geding, J. Linsmeau en G. Block, ,,Les proceÂdures ,,comme en reÂfeÂreÂ'' en droit

financier belge'', in J. Van Compernolle en M. Storme (ed.), De ontwikkeling van de

procedures zoals in kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1994, (63), 84.

(1599) Kort Ged. Kh. Brussel 25 maart 1993, T.R.V. 1993, 330. De Voorzitter wenste

aanvankelijk dat inzage zou verleend worden van het ontwerp-prospectus (Voorz. Kh. Eenz.

Verz. Brussel 12 maart 1993, T.R.V. 1993, 326), maar moest wijken, en zelfs de debatten met

gesloten deuren toestaan, voor het principe dat de prospectus maar mag worden bekend

gemaakt van zodra hij is goedgekeurd (Voorz. Kh. Eenz. Verz. Brussel 18 maart 1993,

T.R.V. 1993, 329). Daarom werd het bod van SPEP op Cofibel opgeschort totdat de prospectus

SPEP-Cofimines zou zijn goedgekeurd (Kort Ged. Kh. Brussel 25 maart 1993, T.R.V. 1993,

330).

(1600) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 84-85. Het verhaal

kende toch nog een vervolg voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel omdat de

minderheidsaandeelhouders van Cofibel van oordeel waren dat hun vennootschap haar aan-

delen in Cofimines niet met een disagio mocht aanbieden aan SPEP in het kader van diens

openbaar bod (Voorz. Kh. Eenz. Verz. 20 oktober 1993, T.R.V. 1994, 89; Kort Ged. Kh.

Brussel 8 november 1993, T.R.V. 1994, 96) Omdat deze vordering gestoeld was op misbruik

van meerderheid wordt er hier niet verder op ingegaan. Uiteindelijk werd over heel de lijn een

akkoord bereikt (F. Hellemans, ,,Het gelijkheidsbeginsel in openbare biedingen'', T.R.V. 1994,

98).
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van de algemene vergadering van Royale Belge: de verwerving gebeurde

immers met toestemming van AXA France, en had geenszins een bescher-

mingsmaatregel op het oog; het naar de letter respecteren van (oud) art. 8

K.B. 8 november 1989 had dan ook geen enkele zin meer(1601).

512. Bij W. 18 juli 1991 werd in de W. 2 maart 1989 een erg onduidelijk

art. 17bis ingevoegd luidens hetwelk nietig is, elk door een vennootschap aan

derden toegekend recht dat een invloed heeft op haar vermogen dan wel een

schuld of een verplichting te haren laste doet ontstaan en waarvan de

uitoefening afhankelijk is van de uitbrenging van een openbaar bod of van

de verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, indien het niet

door de algemene vergadering is goedgekeurd en niet is neergelegd ter

griffie.

Uit deze bepaling blijkt niet zonder meer dat de beschermingsconstructie

alleen maar geldig kan goedgekeurd worden door de algemene vergadering

en neergelegd worden ter griffie voÂoÂr de aankondiging van het openbaar bod.

Dit had in een concreet geval tot gevolg dat nadat aan de raad van bestuur

van een farmaceutische distibutiecooÈperatieve Inter Nos duidelijk was ge-

worden dat zijn vennootschap het voorwerp zou worden van een openbaar

bod, deze raad nog verschillende door art. 17bis geviseerde beschermings-

constructies in plan bracht die pas naÂ het uitbrengen van het openbaar bod

door de algemene vergadering werden bekrachtigd en ter griffie neerge-

legd(1602).

Op die wijze ging de kennelijke bedoeling van art. 17bis W. 2 maart 1989

teloor: deze bestond er immers niet alleen in om de tussenkomst van de

algemene vergadering verplicht te stellen in bepaalde gevallen, maar ook om

potentieÈle bieders de kans te geven om vooraf op de griffie kennis te nemen

van ,,in tempore non suspecto'' voorbereide gifpillen en hen er op die manier

van af te brengen om een openbaar bod uit te brengen. Bij de codificatie werd

art. 17bis ingevoegd in het Wetboek van Vennootschappen en in die zin

gewijzigd (art. 556 W.Venn.).

513. BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. TOEGESTAAN KAPITAAL. NIEUW RECHT Ð

Overigens werd bij K.B. van 21 april 1999 het fameuze artikel 8 inzake het

gebruik van het toegestaan kapitaal en de crown jewels bijna geheel ge-

(1601) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 121.

(1602) Onder verwijzing naar de letterlijke tekst van (oud) art. 8 K.B. 8 november 1989

(art. 557 W.Venn.; art. 33bis, § 3, 3
o
Venn.W.) en art. 17bis W. 2 maart 1989 (art. 556

W.Venn.) kon de CBFmoeilijk anders dan deze beschermingsconstructies valideren, zij het dat

zij wel op grond van art. 16 W. 2 maart 1989 een vordering inleidde voor de Kortrijkse

Voorzitter omdat de algemene vergadering vooraf onvoldoende geõÈnformeerd was over de

beschermingsconstructies tot de bekrachtiging waarvan zij werd opgeroepen (gebrek aan

transparantie). Deze vordering werd zonder voorwerp nadat de algemene vergadering van

Inter Nos, ditmaal wel behoorlijk geõÈnformeerd, een zo mogelijk nog verdergaande bescher-

mingsconstructie goedkeurde (Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-

96, 103-105).
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schrapt uit het K.B. 8 november 1989, nadat de betrokken bepaling reeds bij

W. 18 juli 1991 was gedoubleerd door art. 33bis, § 3 Venn.W. (nu artt. 557 en

607 W. Venn.). Het lot van de inhoud van gemelde bepaling is minder zeker

dan ooit nu de Europese wetgever toch werk schijnt te maken van de

Dertiende Richtlijn inzake openbaar bod: in de allerlaatste, nog steeds

officieuze versie van 21 juni 1999 wordt enkel ruimte gelaten voor het

toegestaan kapitaal indien het voorkeurrecht ten volle wordt gerespecteerd

(art. 8), wat het diluerend effect ervan ernstig beperkt(1603).

514. De ironie van het lot heeft gewild dat de beschermingsconstructie die

gediend heeft tot bescherming van de Generale Maatschappij tegen het bod

van Carlo De Benedetti in 1988(1604), uiteindelijk ook benut werd om haar

dochter Generale Bank te verweren tegen een tegenbod door ABN Amro in

1998(1605). In de periode van tien jaar die tussen beide biedingen verstreek,

is het gebruik van beschermingsconstructies kennelijk maatschappelijk veel

minder aanvaardbaar geworden. Vooreerst heeft de wetgever in 1989 het

gebruik van het toegestaan kapitaal buiten voorkeurrecht aan zeer restric-

tieve voorwaarden onderworpen in oud art. 8 K.B. 8 november 1989 (art. 607

W.Venn.; art. 33bis Venn.W.). EeÂn van die voorwaarden bestaat in de

beperking van het toegestaan kapitaal voor deze doeleinden tot 10% van

het maatschappelijk kapitaal.

Waar de raad van bestuur van de Generale Maatschappij in 1988 het kapitaal

in eÂeÂn nacht verdubbelde, heeft de raad van bestuur van de Generale Bank in

1998 het kapitaal in eÂeÂn nacht slechts met 10% verhoogd. De reacties van

pers en publieke opinie waren in 1998 zo mogelijk scherper in hun veroorde-

ling dan in 1988. Dit is merkwaardig: tien jaar eerder moest witte ridder Suez

na de kapitaaluitgifte nog gevonden worden, terwijl Fortis nu als eerste

geboden had, met de fondsen klaar stond om de kapitaalverhoging te onder-

schrijven en zonet een hoger bod uitgebracht had dan het tegenbod van ABN

Amro. Zoals in 1988, was de beschermingsconstructie nochtans ook in 1998

doeltreffend: zelfs de verhoging van het kapitaal met slechts 10% ten gunste

van Fortis volstond om tegenbieder ABN-Amro te doen afhaken.

515. Zoals men weet is de minimale uitgifteprijs die de wetgever aan

dergelijke beschermende kapitaalverhoging oplegde, de prijs van het bod

(art. 33bis, § 4, 2
o
, b) Venn.W.). In casu stelde zich dan de vraag of hieronder

de prijs van het tegenbod van ABN-Amro waartegen bescherming gezocht

werd, dan wel de prijs van het hoger bod van Fortis moest begrepen worden.

(1603) Het laatste officieel voorstel dateert van 10 november 1997 (Pb nr. C 378, 13 december

1997). Op 21 juni 1999 werd onder Duits voorzitterschap een akkoord bereikt tussen de Lid-

Staten onder voorbehoud dat een oplossing kon gevonden worden voor het geval een effecten-

beursvennootschap zou worden opgericht in Gibraltar (Commissie voor Bank- en Financie-

wezen, Jaarverslag 1998-99, 122).

(1604) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1183, nr. 304.

(1605) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 117-118.
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Hoewel de wettekst letterlijk genomen eerder naar de eerste oplossing (bod)

schijnt te verwijzen, werd logischerwijze eÂn veiligheidshalve voor de tweede

oplossing (tegenbod) gekozen(1606).

516. BESCHERMINGSCONSTRUCTIES. AANVAARDINGSCLAUSULE Ð Aanvaar-

dingsclausules in de doelwitvennootschap zijn in beginsel niet tegenwerpe-

lijk aan de bieder, tenzij de raad van bestuur van de doelwitvennootschap zijn

niet-discriminerende aanvaardingsvoorwaarden vooraf, d.i. in tempore non

suspecto, bij de CBF heeft neergelegd (art. 512 W.Venn.; art. 41, § 4

Venn.W.; art. 16 derde lid K.B. 8 november 1989). Het enige krediet dat

eraan gegeven wordt is dat de raad van bestuur van de doelwitvennootschap

een tegenbieder kan aanduiden wiens tegenbod geen 5% hoger moet zijn

(art. 511 W.Venn.; art. 41, § 3 Venn.W.; art. 16 tweede lid K.B. 8 november

1989). In de besproken periode besliste de CBF deze bepaling ook toe te

passen op de aanvaardingsclausule die in uitvoering van art. 142 Venn.W.

(art. 366W.Venn.) in de statuten van een cooÈperatieve vennootschap zou zijn

ingeschreven(1607). De cooÈperatieve doelwitvennootschap was het eens met

deze interpretatie. Het had anders gekund, precies omdat, zoals de CBF

vermeldt, voor de cooÈperatieve vennootschap geen melding wordt gemaakt

van deze niet-tegenwerpelijkheid in de Handelsvennootschappenwet zelf,

terwijl zulks wel het geval is voor de N.V. (art. 511 W.Venn.; art. 41, § 3

Venn.W.).

517. TEGENBOD. 5% HOGER Ð O.a. in de strijd tussen Fortis en ABN-Amro

om de Generale Bank(1608), stelde zich de vraag op welk tijdstip de CBF

moest evalueren of een verschil van 5% bestond tussen de prijs van een bod

en een tegenbod, of tussen de prijs van een tegenbod en een hoger bod(1609).

De vaststelling van dit tijdstip kan van bijzonder belang zijn indien de te

vergelijken biedingen andere elementen dan cash bevatten, en in elk geval

wanneer het om ruilbiedingen tout court gaat. De beurskoers van de bieder

zakt meestal onmiddellijk na het uitbrengen van een bod, en indien de

beurskoersen van beide bieders in ongelijke mate zakken, kan het vereiste

van 5%-prijsverschil waaraan voldaan was bij het uitbrengen van het tegen-

bod, reeds lang niet meer voldaan zijn bij het ingaan van de biedperiode.

De CBF heeft geopteerd voor de eenvoudige en dus snel toepasbare regel

luidens welke de tegenwaarde in geld van de geboden prijs moet geeÈvalueerd

worden op het moment van het uitbrengen van het bod, tegenbod of hoger

bod. Dit betekent dat de ,,prijs'' van het bod en die van het tegenbod niet

(1606) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 107-108.

(1607) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 107.

(1608) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 115; vgl. in de zaak

Laboratoria Flandria, Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 108-

109.

(1609) Zie over dit alles, P. Callens, ,,Openbaar bod: interpretatiekwesties en bouwstenen voor

een herziening'', V&F 1998, 231.
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vergeleken moeten worden t.a.v. eenzelfde referentietijdstip, maar wel elk

afzonderlijk moeten worden beoordeeld t.a.v. het moment waarop het bod,

resp. het tegenbod werden uitgebracht. Omdat het niet getoetst wordt aan de

meest actuele waarde van het eerdere bod, kan het latere bod zodoende

genieten van het voordeel dat een algemene beurshausse zou opleveren.

Uit het feit dat de Regering het bij K.B. van 21 april 1999 niet nodig

oordeelde om de desbetreffende bepalingen van het openbaar bods-K.B. te

wijzigen, mag afgeleid worden dat art. 33 K.B. 8 november 1989 onverkort

toepasselijk is op ruilbiedingen, alsook dat het waarderingstijdstip dat de

CBF toepast, als bekrachtigd door de wetgever mag beschouwd worden.

518. AFWIJKINGEN TOEGESTAAN DOOR DE CBF. NIEUW RECHT Ð Meer en

meer komt het voor dat de CBF, in geval van een vrijwillig openbaar bod,

afwijkingen toestaat op het openbaar bods-K.B. in toepassing van art. 15, § 3

W. 2 maart 1989 (voor afwijkingen op het gedwongen bod, verder, nr. 526).

Daarvan werden hierboven al heel wat voorbeelden gegeven (nrs. 502 en

511).

In eÂeÂn geval leidde een geregeld toegestane afwijking tot een wijziging van

het K.B. van 8 november 1989. Aan een beursvennootschap die geen krediet-

instelling was, werd meestal, in afwijking van art. 3, 6
o
K.B. 8 november

1989, de toestemming gegeven om als loketinstelling te fungeren voor de

ontvangst van de acceptaties, omdat zij geacht werd gelijke waarborgen te

bieden(1610). Derhalve werd art. 3, 6
o
K.B. 8 november 1989 dienovereen-

komstig gewijzigd bij K.B. 21 april 1999.

In een ander geval werd om bijzonder specifieke redenen een afwijking

toegestaan van de verplichte heropening van het bod bij verwerving van 90%

(art. 32 K.B. 8 november 1989), omdat voÂoÂr het eerste bod reeds geweten

was dat nog slechts 2% van de aandelen in het publiek verspreid wa-

ren(1611).

519. De meest gevraagde afwijking is die op art. 31 waarin bepaald wordt

dat, bij een ruilbod op een doelwitvennootschap waarvan de aandelen

genoteerd zijn, de in ruil aangeboden effecten ook moeten genoteerd worden

binnen de maand na het afsluiten van het bod, en wel op een Belgische

gereglementeerde markt. Wanneer de bieder een grote buitenlandse vennoot-

schap is die, in ruil voor de doelwitaandelen, effecten in de eigen vennoot-

schap aanbiedt die in het moederland genoteerd zijn, dan zal zij er dikwijls

tegenop zien om een nieuwe notering te vragen voor deze effecten op de

Brusselse beurs. Veelal bewijst de bieder daar de Belgische aandeelhouders

geen dienst mee, omdat de buitenlandse markt doorgaans veel liquider is, en

slechts een kleine minderheid van het totaal aantal effecten in de buiten-

landse vennootschap op de Belgische beurs zou verhandeld worden.

(1610) Bijvoorbeeld: Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 121.

(1611) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 110-111.
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De CBF stond de gevraagde afwijking vrij gemakkelijk toe in enkele

gevallen waarin de effecten van de bieder op de Parijse beurs verhandeld

werden, met sterke nadruk op de gelijkwaardige behandeling inzake infor-

matie over de emittent(1612).

Indien de effecten van de bieder enkel verhandeld worden op de New York

Stock Exchange, waar verhandelingen van kleine kwantiteiten duurder zijn

dan in Brussel, waren sterkere argumenten nodig om de CBF te overtui-

gen(1613). In casu waren deze voorhanden bij het bod op Walibi door

Premier Parks omdat de aandeelhouders van Walibi de keuze kregen tussen

een (lager) vrijwillig cash-bod en een (hoger) gedwongen ruilbod. Bij dit

laatste werden effecten aangeboden die op de NYSE zouden verhandeld

worden. Niettemin vroeg de CBF dat in het prospectus bijzondere aandacht

zou besteed worden aan de toelichting van de kostenstructuur van een

aandelenverhandeling op de NYSE.

§ 3. Gedwongen openbaar bod

520. BEVOEGDHEID BURGERLIJKE RECHTER - Aan het einde van de vorige

verslagperiode kon nog gerapporteerd worden over het arrest dat het Hof

van Beroep te Brussel op 6 augustus 1992 geveld had in de zaak-Wagons Lits

(CIWLT)(1614). Zoals men zich herinnert, veroordeelde het Hof van Beroep

de Franse hotelgroep Accor tot betaling van een bedrag van 12.500 BEF per

aandeel aan de minderheidsaandeelhouders van CIWLT, omdat Accor op

27 juni 1990 de gezamenlijke controle verworven had (samen met het Franse

CDC dat reeds eerder aandeelhouder was in CIWLT) over deze vennoot-

schap, met betaling van een controlepremie aan verkoper GBL. Het Hof

stelde vast dat alle voorwaarden voor het uitbrengen van een gedwongen bod

in de zin van art. 41 K.B. 8 november 1989 vervuld waren.

In de besproken periode werd het cassatieberoep dat ingesteld was tegen dit

arrest uitgesproken. In een arrest van 10 maart 1994 verwierp het Hof van

Cassatie de voorziening op alle punten. In de voorziening van de eisers in

cassatie werd het arrest op drie punten aangevallen.

521. Vooreerst werd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om geschil-

len over art. 41 te beslechten, betwist. Het Hof van Cassatie bevestigt dat

art. 41 een subjectief recht op overname van hun aandelen aan dezelfde prijs

creeÈert in hoofde van de minderheidsaandeelhouders, indien aan de wette-

lijke voorwaarden daartoe voldaan is. Het betreft derhalve een precies

afgebakende juridische verplichting die een bepaling van objectief recht

ten laste legt van degene die de controle over een vennootschap overneemt.

(1612) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 110 (ruilbod van

Accor op CIWLT); Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 121

(ruilbod van AXA op Royale Belge).

(1613) Commmissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 123-124.

(1614) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1174-1178, nr. 299.
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Art. 144 van de Grondwet maakt de burgerlijke rechter bevoegd voor de

beslechting van dergelijke geschillen. Uiteraard beriepen eisers in cassatie

zich op de schijnbaar algemene bevoegdheid tot afwijking die art. 15, § 2, 8
o

W. 2 maart 1989 aan de Commissie voor Bank- en Financiewezen biedt, ook

t.a.v. de naleving van de in art. 41 K.B. 8 november 1989 bedoelde verplich-

ting. Hoe kon, zo was hun redenering, een subjectief recht uit de wet ont-

staan, indien de CBF van een algemene derogatiebevoegdheid genoot? Het

verweer tegen deze argumentatie bestond er in dat een afwijking slechts

noodzakelijk kon zijn indien reeds een subjectief recht was ontstaan: de

tussenkomst van de CBF kon enkel tot doel hebben dat art 41, ondanks de

vervulling van de objectieve voorwaarden voor zijn toepassing, toch niet

moest toegepast worden. Het Hof stemt in met dit verweer: het subjectief

recht dat voortvloeit uit art. 41 is noch in zijn ontstaan noch in zijn uit-

oefening onderworpen aan enige inwerkingstelling ervan door de Commissie

voor Bank- en Financiewezen.

Vervolgens hadden de eisers in cassatie zich gekeerd tegen de wijze waarop

het Hof van Beroep zich bediend had van feitelijke vermoedens om tot het

verwerven van de gezamenlijke controle te besluiten (zie daarover verder,

nr. 527).

522. VERZAKING AAN HET VOORDEEL VAN ART. 41 Ð Tenslotte moest het Hof

van Cassatie in de zaak-Wagons Lits ingaan op het belangrijk argument als

zou de belangrijkste minderheidsaandeelhouder Sodexho verzaakt hebben

aan het voordeel van een gedwongen openbaar bod. Zeven maanden na de

overname van de controle door Accor aan 12.500 BEF per aandeel, had

Sodexho een gedeelte van zijn participatie in CIWLT overgedragen aan

Accor, voor de prijs van 8.600 fr per aandeel. Bij die gelegenheid had

Sodexho zich ertoe verbonden om in geen geval voÂoÂr 30 juni 1992 de rest

van zijn participatie aan te bieden aan Accor indien deze laatste zou verplicht

worden tot een openbaar bod, noch om in dat geval een prijstoeslag te vragen

voor de reeds verkochte aandelen. Het Hof van Beroep was van oordeel dat

deze verbintenis tot verzaking niet kon afgedwongen worden lastens Sodex-

ho omdat art. 41 K.B. 8 november 1989 raakt aan de openbare orde. Het Hof

van Cassatie is het daarmee eens: de betrokken bepaling wil de informatie en

de gelijkheid van de beleggers handhaven, en de goede werking van de

financieÈle markten bevorderen; in die zin gaat het om een economische

politiereglementering(1615).

(1615) Het argument van eisers dat verwees naar art. 2046 B.W. luidens hetwelk het mogelijk

is een dading te sluiten over de burgerlijke gevolgen van een misdrijf, zodat het ook mogelijk

zou zijn te verzaken aan een bescherming van openbare orde, nadat deze ontstaan is, wordt

door het Hof van Cassatie sybillijns van de hand gewezen: ,,attendu que ... la renonciation de

cette socieÂteÂ ... n'avait pas pour objet les conseÂquences civiles de la violation eÂventuelle d'une

reÁgle meÃme d'ordre public, mais le droit de cette socieÂteÂ d'exiger des demanderesses l'exeÂcu-

tion de l'obligation d'ordre public que leur impose l'article 41, § 1 de l'arreÃteÂ royal du 8

novembre 1989''.
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Uiteraard kan de geldigheid van een verzaking geen twijfel meer lijden, eens

de aandeelhouder de kans heeft gehad om in te gaan op een gedwongen

openbaar bod of een koershandhaving, maar hij kiest voor een andere

modaliteit (b.v. putwarrant, verder, nr. 539).

523. Een eerste toepassing kreeg deze leer van het Hof van Cassatie in de

zaak-Super Club. De Rechtbank van Koophandel te Mechelen(1616) besloot

dat de aandeelhouders die op het ogenblik dat zij hun aandelen in de Zwitserse

holding SCHF bij diens vereffening inruilden voor 225 BEF of voor twee

Philips-warrants, een overdracht van rechten ter ,,verzaking'' tekenden, in

geen geval konden geacht worden afstand gedaan te hebben van hun rechten

onder het overname-K.B., precies omwille van het openbare orde-karakter van

art. 41 K.B. 8 november 1989. In hoger beroep, uitgesproken na de besproken

periode(1617), moest het Hof niet meer ingaan op deze aangelegenheid omdat

het K.B. van 8 november 1989 zonder meer niet van toepassing werd geacht.

524. UITBREIDING VAN HET VOORDEEL VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING Ð

Ingevolge de verwerping van de cassatievoorziening in de zaak-Wagons Lits,

is het arrest van het Hof van Beroep van 6 augustus 1992 in kracht van

gewijsde gegaan, en staakten ook de zgn. institutionelen (beleggingsfondsen

e.a.) hun afzonderlijke procedure in verband met het vrijwillig openbaar bod

dat Accor in november 1991 had uitgebracht(1618). Deze was immers

zonder voorwerp geworden nu ingevolge het in kracht van gewijsde treden

van voormeld arrest van 6 augustus 1992 Accor ook t.a.v. de institutionelen

de verbintenis tot uitbreiding van het voordeel van het arrest moest nakomen

die zij op verzoek van de Commissie voor Bank- en Financiewezen eind

1991, ten tijde van de beslissing in eerste aanleg van 4 december 1991, was

aangegaan in de aanvulling bij het prospectus(1619). Al wie aandeelhouder

was van Wagons Lits ten tijde van de overname van de controle op 27 juni

1990, kon dus een gelijkwaardige schadeloosstelling bekomen van Accor,

indien hij sedertdien, d.i. sedert 27 juni 1990 ofwel ononderbroken aandeel-

houder gebleven was, ofwel zijn aandelen had verkocht aan een lagere prijs,

na tot aan deze verkoop ononderbroken aandeelhouder te zijn ge-

weest(1620).

525. In de zaak-OCP/PCB was de Rechtbank van Koophandel te Brussel

een gans andere mening toegedaan over deze problematiek. In haar onge-

publiceerd vonnis van 10 juni 1996 oordeelde de Rechtbank dat het recht op

(1616) Kh. Mechelen 23 januari 1998, T.R.V. 1998, 105.

(1617) Antwerpen 13 maart 2000, niet gepubliceerd.

(1618) Deze eis was trouwens in eerste aanleg afgewezen: Kh. Brussel 10 september 1992,

T.R.V. 1992, 437, met noot B. Servaes, ,,De bevoegdheid van de rechtbanken bij een vrijwillig

openbaar bod''.

(1619) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1178, nr. 299.

(1620) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 94.
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prijstoeslag in rem werkte, en dus verbonden is aan het aandeel(1621). In die

visie moeten de houders van de aandelen dus niet bewijzen dat zij reeds

aandeelhouder waren op het ogenblik van de wijziging van de controle, maar

enkel dat hun aandelen op dat ogenblik reeds gecreeÈerd waren. Hoewel dient

toegegeven te worden dat deze opvatting vanuit pragmatisch standpunt

aantrekkelijk is, laat zij de minderheidsaandeelhouders ten tijde van de

wijziging van controle in de kou staan: vertaald naar de zaak-Wagons Lits

zou deze opvatting tot gevolg gehad hebben dat Accor in eerste instantie het

grootste gedeelte van de schadeloosstelling aan zichzelf zou hebben moeten

betalen, zodat deze door schuldvermenging zou teniet gegaan zijn. Ten tijde

van het in kracht van gewijsde treden van het arrest van 6 augustus 1992,

bezat Accor, ingevolge het vrijwillig openbaar bod dat zij had uitgebracht

eind 1991, immers 70% van de aandelen in CIWLT -terwijl de rest in handen

was van de vennootschap die sedert juni 1990 samen met haar de gezamen-

lijke controle uitoefende (CDC)(1622).

526. AFWIJKINGEN TOEGESTAAN DOOR DE CBF Ð Begin van de jaren '90 zag

de CBF zich genoopt om in de zaak-OCP/PCB een afwijking toe te staan op

de verplichting een openbaar bod uit te brengen, en zulks op grond van haar

algemene afwijkingsbevoegdheid ex art. 15, § 3 W. 2 maart 1989. Van deze

afwijkingsbevoegdheid wordt vrij veel gebruik gemaakt inzake vrijwillig

openbaar bod (hoger, nr. 518). In casu betrof het een ingewikkelde opeenvol-

ging van transacties die uiteindelijk via meerdere kapitaalverhogingen leidde

tot de wijziging van controle. Omdat de CBF van oordeel was dat deze

onrechtstreekse controle-overdracht viel onder het toepassingsgebied van

art. 41, werd de operatie afgeblazen hoewel de herkapitalisatie van de doel-

witvennootschap uiterst dringend was. Toen de CBF enige tijd later ander-

maal gecontacteerd werd met een alternatieve constructie, oordeelde zij

art. 41 daarop opnieuw toepasselijk, maar kende zij niettemin een afwijking

toe omwille van de desastreuze financieÈle toestand van de doelwitvennoot-

schap(1623). Zij verwees daarbij naar het Frans(1624) en het Engels

recht(1625) inzake ,,mandatory bid' waar een vergelijkbare vrijstellings-

mogelijkheid bestaat indien het, gelet op de toestand van de doelwitvennoot-

schap, aangewezen is dat de bieder zijn middelen in de eerste plaats in-

vesteert in de redding van de onderneming, en niet in de uitbetaling van de

minderheidsaandeelhouders.

(1621) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 109.

(1622) Uiteindelijk ondernam Accor in 1995 nogmaals een vrijwillig openbaar ruilaanbod om

alle aandelen van CIWLT in handen te krijgen. Bij die gelegenheid werden door de CBF een

aantal afwijkingen toegestaan op grond van art. 15, § 3 W. 2 maart 1989 (zie hoger nr. 518;

Commissie voor Bank en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 110).

(1623) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 82.

(1624) Art. 5-4-6 ReÁglement geÂneÂral du Conseil des Bourses de Valeurs, J.O. 19 mei 1992.

(1625) City Code on Takeovers and Mergers, rule 9, note 3.
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Het arrest van het Hof van Beroep inzake Wagons Lits van 6 augustus 1992

(hoger, nr. 520), dat naÂ het toestaan van de PCB-afwijking werd geveld, liet

weinig goeds uitschijnen over de mogelijkheid voor de CBF om van art. 15,

§ 3 gebruik te maken in de context van een gedwongen bod(1626). Met

verwijzing naar de parlementaire discussie(1627), was het Hof immers van

oordeel dat, als al enige afwijking kon toegestaan worden, deze strikt nood-

zakelijk moest zijn om de objectieven van de overnamewetgeving te reali-

seren en om de geest van de wet in de feiten beter tot zijn recht te laten

komen(1628).

Uiteraard is de redding van de onderneming geen objectief van de over-

namewetgeving, maar zijn dat wel: gelijkheid van de aandeelhouders, trans-

parantie, informatie. De PCB-afwijking kon dan ook geen genade vinden in

de ogen van de Rechtbank van Koophandel te Brussel: in een vonnis van

10 juni 1996 werd art. 41 van toepassing verklaard, en de afwijking werd aan

de hand van voormelde motivatie terzijde gesteld(1629). De gedwongen

overnemer, OCP, heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis.

527. CONTROLEWIJZIGING. GEZAMENLIJKE EN EXCLUSIEVE CONTROLE PROSPEC-

TUSVERANTWOORDELIJKHEIDÐNiet alleen een wijziging in de persoon die de

exclusieve controle over de vennootschap uitoefent, kan de toepasselijkheid

van art. 41 met zich brengen.

Ook een vennootschap die voorheen niet gecontroleerd werd, en die het

voorwerp wordt van een gezamenlijke of een exclusieve controle, kan leiden

tot een toepassing van art. 41. Zo was Wagons Lits een vennootschap die

volgens de CBF voÂoÂr de intrede van Accor geen controlerende aandeel-

houder kende(1630); ingevolge deze intrede werd zij volgens het Hof van

Beroep te Brussel op 6 augustus 1992 een gezamenlijk door Accor en CDC

gecontroleerde vennootschap (hoger, nr. 520). Moeiteloos bevestigde het

Hof van Cassatie in zijn Wagons Lits-arrest van maart 1994 het beginsel dat

een overeenkomst van gezamenlijke controle kan bewezen worden met

feitelijke vermoedens.

Tenslotte kan ook de overstap van een situatie van exclusieve naar gezamen-

lijke controle, alsook de omgekeerde stap van gezamenlijke naar exclusieve

controle leiden tot toepassing van art. 41. Bij dergelijke overstappen zal het

totale controlepercentage vaak identiek blijven, maar zal enkel een interne

(1626) De Commissie zelf zag de bui hangen, en kondigde ze aan in het jaarverslag waarin zij

rapporteerde over de afwijking en dat geschreven werd naÁ het arrest van 6 augustus 1992:

Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 84.

(1627) Gedr. St. Kamer 1981-82, nr. 277/1 (dit stuk betrof de wet van 17 juli 1985 inzake de

wijziging van de wetgeving op de kredietinstelligen, maar het is daarnaar dat wordt verwezen

in de memorie van toelichting van de wet van 2 maart 1989).

(1628) Brussel 6 augustus 1992, Rev.prat.soc. 1992, (248) 267.

(1629) Kh. Brussel 10 juni 1996, niet gepubliceerd; Commissie voor Bank- en Financiewezen,

Jaarverslag 1995-96, 106.

(1630) Terwijl Sodexho beweerde dat het gezamenlijke controle uitoefende met GBL: Over-

zicht, T.P.R. 1993, p. 1176, nr. 299.
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verschuiving van aandelen tot een wijziging van de controlestructuur leiden.

De wijziging van gezamenlijke naar exclusieve controle zal dikwijls ge-

schieden via een doorkijkholding die opgezet is om de gezamenlijke controle

te organiseren of zelfs om de controlewijziging te ,,maskeren'' (verder,

nr. 530).

De loutere versteviging van de controle, of de omzetting van een controle in

feite in een controle in rechte, brengt in beginsel geen controlewijziging

teweeg die een toepassing van art. 41 rechtvaardigt(1631).

528. Bij de overstap van gezamenlijke naar exclusieve controle zal de

controlerende aandeelhouder vaak beweren dat de aandeelhoudersstructuur

hem voordien reeds toeliet de exclusieve controle uit te oefenen. Hij zal dan,

om te ontsnappen aan de toepassing van art. 41, moeten aantonen dat hij die

controle ook effectief alleen uitoefende, en zich niet gebonden achtte door

een afspraak om gezamenlijk met een andere belangrijke aandeelhouder die

zich nu teruggetrokken heeft, de controle uit te oefenen.

Zo'n situatie deed zich voor toen de GBL in 1996 haar participatie van

24,5% in Tractebel doorschoof naar de Generale Maatschappij die voordien

reeds 40% bezat(1632). De CBF was met de Generale Maatschappij van

oordeel dat deze laatste reeds voÂoÂr de overname de exclusieve feitelijke

controle bezat: dit bleek niet alleen uit de meerderheid die zij behaalde op de

algemene vergadering van Tractebel, maar ook uit het feit dat zij er bij de

consolidatie steeds van uitging alleen controlegerechtigd te zijn (hoger,

nr. 355) alsook uit de passieve houding van GBL. Zodoende bestond geen

aanleiding tot toepassing van art. 41: er was immers geen wijziging van

gezamenlijke naar exclusieve controle, maar enkel van controle in feite naar

controle in rechte. Niettemin beval de CBF een vrijwillig openbaar bod aan

(verder, nr. 541).

Een ander voorbeeld was dat van het vrijwillig openbaar bod dat BNP in

1990 uitbracht op de Bank Nagelmaekers. BNP sloot een overeenkomst van

partenariaat met de referentieaandeelhouder van de doelwitvennootschap,

FinancieÁre Lecocq. Ingevolge deze overeenkomst verbond deze laatste zich

ertoe haar aandelenbezit in de Bank Nagelmaekers beneden 25% te zullen

beperken. FinancieÁre Lecocq kreeg tevens een putoptie om haar aandelen aan

BNP te verkopen vanaf 1994 aan de aangepaste voorwaarden van het

openbaar overnamebod. In juli 1994 lichtte FinancieÁre Leococq deze optie.

Speculanten die voor weinig geld aandelen Nagelmaekers hadden overge-

kocht van achtergebleven minderheidsaandeelhouders die in 1990 niet op het

vrijwillig openbaar bod waren ingegaan, waren van oordeel dat zich bij de

(1631) Zie in de zaak Belcofi, Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-

92, 87. Vgl. het OCP-PCB-vonnis van 10 juni 1996 en de commentaar van de Commissie voor

Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 107.

(1632) Commissie voor Bank -en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 99.
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uittreding van FinancieÁre Lecocq een wijziging van gezamenlijke in exclu-

sieve controle voordeed, aan een prijs hoger dan de marktprijs.

De Rechtbank van Koophandel te Brussel stelde met BNP vast dat deze

laatste de exclusieve controle in rechte reeds verworven had ingevolge het

openbaar bod in 1990, en dat de zogenaamde partenariaatsovereenkomst niet

van aard was te doen geloven in een gezamenlijke controle(1633). Toch

oordeelde de Rechtbank van Koophandel het prospectus op dit stuk dermate

dubbelzinnig dat ook een professionele investeerder met speculatieve be-

doelingen erdoor kan misleid worden. Weliswaar werd in het prospectus niet

expliciet gewag gemaakt van gezamenlijke controle, maar begrippen als

,,concertation'' en ,,partenariat durable'' zouden volgens de Rechtbank,

onder verwijzing naar de Petit Robert, een gevoelswaarde hebben die daar

dicht bij aansluit. Het is dus onder de wat verrassende noemer van de

prospectusaansprakelijkheid dat, na heropening van de debatten, genoegdoe-

ning verschaft wordt aan de eisers die een schadeloosstelling bekomen ter

waarde van het prijsverschil tussen de prijs waaraan zij de aandelen van de

hand konden doen in december 1994 en de prijs die FinancieÁre Lecocq

enkele maanden eerder kon ontvangen(1634).

529. VERRICHTING OP EFFECTEN. KAPITAALVERHOGING. NIEUW RECHT Ð De

vraag wanneer een verrichting kwalificeert als een verrichting op effecten

die, als ook aan de andere voorwaarden voldaan is, tot een openbaar bod kan

verplichten, heeft de voorbije jaren bij herhaling tot interpretatiemoeilijk-

heden geleid. Daarbij zijn hoofdzakelijk twee vragen aan bod gekomen, met

name of het gebruik van een holding-constructie en het bezigen van een

kapitaalverhoging in voorkomend geval konden gelijkgesteld worden met

een verrichting op effecten.

Zoals men weet, was in de eerste commentaren na de publicatie van het K.B.

van 8 november 1989 verwarring ontstaan over de vraag of een kapitaal-

verhoging die een wijziging van de controle tot gevolg had, kon gekwalifi-

ceerd worden als een verwerving van effecten. Vooral het gegeven dat een

kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de algemene vergadering,

expliciet werd uitgesloten in art. 38 (loutere melding van de controlewijzi-

ging), maar niet in art. 41, maakte in het bijzonder de kapitaalverhoging

buiten voorkeurrecht in het kader van het toegestaan kapitaal enigszins

verdacht.

Toch volgde de CBF de meerderheidsstelling in de doctrine n.a.v. de zaak-

Belcofi(1635). De ,,controle-''premie die wordt betaald door de nieuwe

meerderheidsaandeelhouder die heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging

gaat immers niet naar de vroegere meerderheidsaandeelhouder, maar strekt

(1633) Kh. Brussel 30 oktober 1995, Rev.prat.soc. 1996, 425-430.

(1634) Kh. Brussel 16 april 1996, Rev.prat.soc. 1996, 431-437; zie ook Commissie voor

Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1995-96, 109.

(1635) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 85.
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onrechtstreeks tot voordeel van alle aandeelhouders. De CBF gaf dus haar

zegen aan kapitaalverhogingen die op democratische wijze zijn beslist door

de algemene vergadering, en waarbij volledige transparantie geschapen werd

nopens de uitgifteprijs en de opheffing van het voorkeurrecht. Indien dus

frauduleuze kunstgrepen worden aangewend om de beslissing inzake kapi-

taalverhoging te beõÈnvloeden, behoudt de CBF zich het recht voor om toch

tot toepasselijkheid van art. 41 te besluiten.

Inmiddels heeft de Regering bij K.B. van 21 april 1999 alle twijfel opge-

heven: de kapitaalverhoging is, zoals het vrijwillig openbaar bod, een ver-

richting op effecten die geen aanleiding meer kan geven tot toepassing van

art. 41. De wetgever heeft daarbij, misschien wat onverwacht, de kapitaal-

verhogingen van algemene vergadering en raad van bestuur over eÂeÂn kam

geschoren(1636).

530. VERRICHTING OP EFFECTEN. DOORKIJKHOLDING Ð In het vorig overzicht

werd nog aandacht besteed aan de Royal VendoÃme-structuur die de geza-

menlijke controle van 50% tussen UAP en GBL over de Royale Belge

organiseerde(1637). Aanvankelijk hadden beide partners evenveel aandelen

in Royale VendoÃme (elk 50%), maar in 1990-91 wenste GBL 25% van zijn

participatie in de tussenstructuur over te dragen aan UAP dat op die wijze een

participatie verwierf, rechtstreeks en onrechtstreeks tezamen, van 37,5% in

Royale Belge. De CBF heeft toen geoordeeld dat deze verschuiving binnen

Royal VendoÃme kon gekwalificeerd worden als een verrichting op effecten

Royale Belge voor toepassing van het overname-K.B. omdat de tussenstruc-

tuur geen ander actief bezat dan Royale Belge-aandelen en uitsluitend was

opgericht om als tussenschakel te fungeren bij de uitoefening van de ge-

zamenlijke controle. Omdat de partijen erin slaagden de CBF ervan te

overtuigen dat zij voort op gezamenlijke wijze de controle zouden uitoefenen

over Royale Belge, kon deze verrichting op effecten niet terzelfdertijd be-

schouwd worden als een controlewijziging die aanleiding gaf tot een ver-

plicht openbaar bod(1638).

Na de fusie tussen UAP en AXA eind 1997(1639), werd de gezamenlijke

controle over Royale Belge die werd uitgeoefend door GBL/UAP-AXA in

1998 beeÈindigd doordat GBL zijn aandelen Royale Belge ruilde tegen

(1636) P. Lambrecht, ,,L'arreÃteÂ royal du 21 avril 1999: un simple toilettage de la reÁglementa-

tion sur les OPA?'', Rev.prat.soc. 1999, ter perse; A. Rombouts, ,,Het openbaar bodsrecht na de

wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1989 en de Dertiende Richtlijn'', in J.

Ronse Instituut (ed.), Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, Kalmthout, Biblo, 2000,

ter perse. Geen standpunt werd in het nieuwe K.B. ingenomen nopens de vraag of de hoogste

tegenprestatie die betaald werd gedurende de laatste 12 maanden, kan betaald zijn naar

aanleiding van een kapitaalverhoging (zie verder, nr. 537).

(1637) Overzicht, T.P.R., 1993, p. 1175, nr. 299.

(1638) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1990-91, 78-79.

(1639) Slechts 10 jaar eerder moesten GBL en UAP ter hulp komen met een inbreng in natura

in het kader van het toegestaan kapitaal toen Royale Belge het slachtoffer dreigde te worden

van een vijandige raid van AXA: Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1185, nr. 304.
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aandelen AXA met een opleg in geld. Omdat deze tegenprestatie beduidend

hoger lag dan de beurskoers in 1998, moest AXA een openbaar bod uitbren-

gen op alle aandelen Royale Belge tegen dezelfde voorwaarden(1640).

531. In de besproken periode werd de Royale VendoÃme-constructie nog

dikwijls gebezigd. In een ander geval dat de CBF blijkbaar anoniem wenste

te behandelen kon de doorschuiving van de participatie in de tussenstructuur

weliswaar beschouwd worden als een wijziging van gezamenlijke naar

exclusieve controle, maar strandde de toepassing van het overname-K.B.

op het ontbreken van een controlepremie(1641).

Ook een aantal minderheidsaandeelhouders in Super Club beriepen zich op

de Royal VendoÃme-doctrine en beweerden dat De Prins en Philips zich

bediend hadden van een tussenstructuur om de controle over Super Club

van eerstgenoemde over te dragen aan laatstgenoemde. Eind 1990 werd een

Zwitserse holding SCHF opgezet. Daarin werd meteen een pakket aandelen

van De Prins ingebracht (ter waarde van 52% Super Club) en ook Philips

bracht vrij kort na de oprichting een klein pakketje Super Club aandelen in.

Deze overdracht van de controle door De Prins aan SCHF geschiedde aan

een ruilwaarde (2.500 BEF) die hoger lag dan de veilingprijs op dat ogenblik.

Daarom bood SCHF spontaan aan om een gedwongen openbaar ruilbod uit te

brengen. Net voÂoÂr, tijdens en onmiddellijk naÁ dit bod kocht Philips verder

aandelen van De Prins (sommige voor een symbolische frank, andere aan

2.500 BEF) waarbij in de overeenkomsten geen onderscheid werd gemaakt

tussen aandelen Super Club en aandelen SCHF. Aanvankelijk leken deze

overeenkomsten gericht op de uitoefening van gezamenlijke controle, maar

uiteindelijk werd volgens de Mechelse rechtbank de ganse controle nog voÂoÂr

de betaling van het gedwongen bod kon plaats hebben, overgedragen aan

Philips. Omdat Super Club reeds voordien en onmiddellijk nadien in een

benarde financieÈle situatie terecht kwam, werd SCHF uiteindelijk vereffend

en ontvingen de vroegere aandeelhouders van Super Club (nu van SCHF)

ofwel 225 BEF ofwel 2 Philips-warranten.

De Rechtbank van Koophandel te Mechelen oordeelde in een vonnis van

23 januari 1998 de buitenlandse aanknoping onvoldoende overtuigend en

oordeelde een schadeloosstelling van de minderheidsaandeelhouders tegen

2.500 BEF per aandeel noodzakelijk(1642). Philips werd in hoger beroep in

het gelijk gesteld toen dit overzicht reeds ter perse was(1643): volgens het

Hof van Beroep te Antwerpen was de Zwitserse aanknoping wel reeÈel, en dus

kon het K.B. van 8 november 1989 niet worden toegepast.

(1640) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 119.

(1641) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 111-112. De CBF

moest wel een aantal nog te sluiten parallelle overeenkomsten tussen verkoper en doelwitven-

nootschap doen wijzigen om te voorkomen dat er sprake zou zijn van verdoken voordelen in de

zin van art. 41, § 1, c) K.B. 8 november 1989.

(1642) Kh. Mechelen 23 januari 1998, T.R.V. 1998, 105.

(1643) Antwerpen 13 maart 2000, ongepubliceerd.
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532. Soms worden ook tussenstructuren opgezet om over te gaan van een

exclusieve naar een gezamenlijke controle. In het reeds aangehaalde geval

De Vlijt brachten de meerderheidsaandeelhouders van deze vennootschap

50% van haar aandelen in een gemeenschappelijke holding RUG die daartoe

werd opgezet met de aandeelhouders van een andere uitgeverij, Concentra,

waarvan in deze tussenholding eveneens 50% van de aandelen werden

ingebracht. Vermits deze controlewijziging gepaard ging met de onrecht-

streekse betaling van een premie aan de aandeelhouders van De Vlijt (zie

verder), besliste de CBF tot toepassing van art. 41 K.B. 8 november

1989(1644).

533. CONTROLEPREMIE. ONRECHTSTREEKS KARAKTER. Ð Soms kan het feit

dat een prijs betaald werd die hoger ligt dan de marktprijs, moeilijk achter-

haald worden doordat de premie onrechtstreeks betaald wordt. In art. 41, § 2

K.B. 8 november 1989 worden trouwens voorbeelden gegeven van derge-

lijke indirecte controlepremies, en het is aan de CBF om in eerste instantie de

werkelijkheid van zekere gegevens na te gaan in dat verband(1645). In een

anoniem beschreven zaak besliste de CBF dat contracten die de overnemer

toestond aan de overlater te sluiten met de doelwitvennootschap, in bepaalde

gevallen konden beschouwd worden als voordelen die neerkwamen op een

verdoken controlepremie(1646). De overeenkomsten werden vervolgens

derwijze aangepast dat er geen sprake meer kon zijn van verdoken voordelen,

zodat geen gedwongen bod moest uitgebracht worden.

534. In de zaak-Mont Saint Guibert had de bieder enkele maanden voÂoÂr het

tijdstip waarop hij een openbaar bod op deze vennootschap uitbracht, met

eÂeÂn globale prijs de controle (66%) verworven over Mont Saint Guibert,

alsook een 100%-participatie in twee andere vennootschappen die tezamen

met de doelwitvennootschap een economische entiteit vormden. Het gege-

ven dat eÂeÂn prijs betaald werd voor de drie participaties tezamen, maakte het

onmogelijk om uit te maken of de prijs van het openbaar bod overeenstemde

met de prijs die de bieder betaald had om de controle te verwerven over de

doelwitvennootschap.

Daartoe gevorderd door enkele minderheidsaandeelhouders van Mont Saint

Guibert, beval de Nijvelse Voorzitter in kort geding dat de bieder hen alle

gegevens en overeenkomsten zou meedelen die konden bijdragen tot een

beter begrip van de wijze waarop de totale prijs geventileerd werd over de

(1644) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 96.

(1645) Zo oordeelde de CBF in het gedwongen bod van AXA op Royale Belge dat de

controlepremie niet hoger lag dan de rechtstreekse tegenprestatie die aan GBL betaald was,

ook al werden nog parallelle aandelentransacties tussen AXA en GBL m.b.t. andere partici-

paties afgesproken (Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 119-120).

Zie ook in het bod van Gevaert op Unie van Reddings- en Sleepdiensten, de waardering van de

verkoopoptie: Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 95).

(1646) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1994-95, 111.
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drie vennootschappen(1647). Omdat de Voorzitter moeilijk kon oordelen

over het volledig karakter van deze informatie, vroeg hij uiteindelijk aan de

partijen overtuigd te worden door een gemotiveerd advies van de Commissie

voor Bank- en Financiewezen waaruit deze volledigheid zou blijken(1648).

De Commissie bevestigde enige tijd later ten behoeve van de Voorzitter dat

hem alle elementen in het dossier betreffende de prijsvorming waren mee-

gedeeld -en derhalve impliciet dat in het dossier geen elementen voorhanden

waren die toelieten aan het volledig karakter van deze informatie te twijfelen.

De Voorzitter vond derhalve dat de bieder aldus een voldoende schijn van

recht had gecreeÈerd m.b.t. de prijsvorming om althans in kort geding aan het

openbaar bod geen verdere hinderpalen meer op te werpen(1649).

535. Ook in het epos Cofibel-Cofimines kwam de kwestie van de onrecht-

streekse controlepremie ter sprake. De bieder SPEP die voor het vrijwillig

bod reeds de controle in rechte over Cofibel bezat, had zich verbonden om

alle aandelen die hij in Cofibel zou bezitten naÂ het bod aan de biedprijs te

retrocederen aan Elf, indien althans het bod zou leiden tot een verwerving

van meer dan 75% in Cofibel. Elf van zijn kant had zich verbonden om in dat

geval in te tekenen op een kapitaalverhoging van SPEP. Het bod van SPEP

lag 21% boven de beurskoers van Cofibel, de intekenprijs van Elf lag 35%

boven de beurskoers van SPEP. Daaruit leidden de minderheidsaandeel-

houders af dat Elf een premie betaalde aan SPEP voor de controle over

Cofibel.

Om aan de ongelijkheid te verhelpen vroeg en bekwam de CBF dat zowel

voor de aandelen Cofibel als voor de nieuwe aandelen SPEP een prijs van

35% boven de beurskoers zou betaald worden, terwijl bij beide aandelen van

een onderwaardering van 15% werd uitgegaan(1650). Uiteindelijk werd de

sequentie van de operaties gewijzigd (eerst kapitaalverhoging, dan openbaar

bod), en werd de prijs van het bod onder druk van de minderheidsaandeel-

houders nog opgetrokken(1651). Over art. 41 zelf werd in deze context noch

een prudentieÈle, noch een rechterlijke uitspraak gedaan.

(1647) Tegen deze beschikking kwam derdenverzet van enkele gewezen aandeelhouders van

de drie verkochte vennootschappen die het zakengeheim inriepen m.b.t. tot de overeenkomsten

die zij hadden gesloten met de overnemer. Weliswaar ging de voorzitter eerst gedeeltelijk in op

een eenzijdig verzoekschrift (Kort Ged. Kh. Nijvel 10 september 1991, T.R.V. 1992, 473) maar

uiteindelijk werd het derdenverzet afgewezen om reden van de transparantievereiste (Kort

Ged. Kh. Nijvel 2 oktober 1991, T.R.V. 1992, 474).

(1648) Kort Ged. Kh. Nijvel 2 oktober 1991, T.R.V. 1992, 474.

(1649) Kort Ged. Nijvel 23 oktober 1991, T.R.V. 1992, 479. De zaak kende nog een gerechte-

lijke en prudentieÈle nasleep: er werd zelfs nog een tegenbod uitgebracht (Commissie voor

Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 89).

(1650) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1992-93, 94 en 96. Zie over

deze zaak de erg instructieve noten van F. Hellemans, T.R.V. 1993, 341; T.R.V. 1994, 94.

(1651) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 84.
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536. In de zaak-De Vlijt brachten de meerderheidsaandeelhouders (twee

Antwerpse VZW's) hun controleparticipatie (50%) in deze vennootschap

in een gezamenlijke holding RUG waarin ook de aandeelhouders in de

Limburgse uitgeverij Concentra de helft van de aandelen in deze laatste

vennootschap inbrachten: de vroegere meerderheidsaandeelhouders van De

Vlijt en van Concentra hielden zodoende elk 50% in deze holding aan die op

haar beurt 50% in elk van beide vennootschappen aanhield. Via de holding

RUG werd dus de gezamenlijke controle over die vennootschappen georga-

niseerd. De vraag was dan of naar aanleiding van deze controlewijziging

(van exclusieve naar gezamenlijke controle over De Vlijt) een premie werd

betaald.

Hoewel de CBF geen exacte becijfering van deze premie mogelijk achtte,

kwam zij tot een positief antwoord: de waarderingsmethode die werd toe-

gepast bij de inbreng in natura van de aandelen De Vlijt leidde normalerwijze

tot hogere waarden dan degene die werd toegepast bij de inbreng van de

aandelen Concentra; bovendien werd geen rekening gehouden met de ex-

ploitatieverliezen die De Vlijt de laatste jaren geleden had. Alles was dus

gedaan om tot een 50/50-verhouding tussen de Antwerpse en de Limburgse

krantengroepen te komen(1652).

537. ZELFDE TEGENPRESTATIE AAN HET PUBLIEK. HOOGSTE TEGENPRESTATIE Ð

Zoals men weet, is het bewijs dat voor de verkrijging van een controleparti-

cipatie een tegenprestatie betaald werd die hoger ligt dan de marktprijs, een

voorwaarde opdat art. 41 van toepassing zou zijn. Een andere vraag is welke

prijs de overnemer van de controle zal moeten betalen om, eens hij verplicht

is een gedwongen openbaar bod uit te brengen, de minderheidsaandeel-

houders uit te kopen. Naar luid van art. 41, § 1 hangt dit af van de vraag

of de effecten in eÂeÂn maal zijn verworven, dan wel of de effectenverwerving

over meerdere verrichtingen gespreid werd. In dit laatste geval moet aan de

minderheidsaandeelhouders de hoogste tegenprestatie geboden worden die

gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de controleverwerving

door de overnemer van de controle betaald werd.

In het geval Super Club (zie nr. 531) beweerden de minderheidsaandeel-

houders dat Philips de controle geleidelijk verworven had, en dat derhalve

niet de prijs betaald voor de uiteindelijke verwerving van de controle moest

uitgebreid worden (2.500 BEF), maar wel de prijs die betaald was voor de

overname van nieuwe aandelen waarop een porteur voor rekening van

Philips had ingeschreven (5.400 BEF).

De Rechtbank van Koophandel te Mechelen aanvaardde in het hoger reeds

geciteerde vonnis van 23 januari 1998 de geleidelijke controleverwerving,

maar oordeelde dat de verwerving van de betrokken aandelen aan 5.400 BEF

toch niet in aanmerking kon worden genomen voor de bepaling van de

hoogste tegenprestatie.

(1652) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 95.
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Een eerste argument had te maken met de portageovereenkomst: Philips

heeft weliswaar de aandelen overgekocht van de porteur, maar moet voor

doeleinden van het financieel recht, beschouwd worden als eigenaar ,,ab

initio'' van de betrokken aandelen, d.i. vanaf de inschrijving op de kapitaal-

verhoging (K.B. 8 oktober 1976, afdeling 3, IV.A, § 5, 2
o
).

Een tweede argument van de Rechtbank bestond erin dat deze zgn. hoogste

tegenprestatie betaald werd in het kader van een kapitaalverhoging, en dus

niet meetelt (art. 38, in fine K.B. 8 november 1989). Zelfs indien nuÂ duidelijk

is, na het K.B. van 21 april 1999 (hoger, nr. 529), dat de controleverwerving

zeÂlf voor toepassing van art. 41 niet kan geschieden via kapitaalverhoging,

sluit de tekst van deze bepaling toch niet zonder meer uit dat een tegen-

prestatie betaald in de laatste 12 maanden via een kapitaalverhoging, in

ogenschouw zou worden genomen voor de bepaling van de prijs waaraan de

minderheidsaandeelhouders moeten uitgekocht worden.

538. Zelfs indien de controle in eÂeÂn verrichting verworven werd, is het soms

niet eenvoudig om de tegenprestatie te bepalen die de overnemer van de

controle aan de minderheidsaandeelhouders moet aanbieden (art. 41, § 1

K.B. 8 november 1989). Dit ondervond de CBF in het dossier De Vlijt waar

de vroeger exclusief controlerende aandeelhouders in een gezamenlijke

holding waren gestapt met de personen die voortaan met hen de gezamen-

lijke controle (50/50) zouden uitoefenen(1653). Zij hadden een controle-

premie ontvangen door overwaardering van hun aandeel in de doelwit-

vennootschap (hierboven, nr. 536, alsook doordat hen conventioneel be-

paalde bestuurs- en controlerechten waren toegestaan. De CBF besliste

uiteindelijk dat het laten intreden van de minderheidsaandeelhouders in deze

gezamenlijke holding geen soelaas bracht, omdat zij aldus nooit de controle-

rechten zouden genieten die precies voor de meerderheidsaandeelhouder de

controlepremie uitmaakte. De CBF besloot dat de beste oplossing bestaat in

een openbaar bod in cash. De overnemer van de controle laat uiteindelijk de

keuze tussen cash enerzijds en de omruiling van hun aandelen anderzijds.

539. KOERSHANDHAVING. PUTWARRANT Ð Een gedwongen of aanbevolen

openbaar bod kan soms hard aankomen voor de verwerver van de controle,

en terzelfdertijd kan de prijs ervan soms onaantrekkelijk zijn voor de min-

derheidsaandeelhouders, omdat het betrokken aandeel in de lift zit.

In de besproken periode werd om tegemoet te komen aan die paradox de

praktijk ontwikkeld van de koershandhaving met put-warrant. De verwerver

van de controle handhaaft vooreerst de koers gedurende een bepaalde

periode, maar in de praktijk ontraadt hij de minderheidsaandeelhouders om

hierop in te gaan, omdat hij terzelfdertijd een kosteloze putwarrant op drie

jaar uitgeeft die de aandeelhouder garandeert dat hij zijn aandelen bij het

(1653) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 98.
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verstrijken van die termijn nog steeds zal kunnen verkopen aan de prijs van

het bod.

Deze techniek werd voor het eerst met succes beproefd bij de verkoop door

Generale Maatschappij van de controleparticipatie in CBR aan het Duitse

Heidelberger(1654). Door niet in te gaan op de koershandhaving, verliest de

aandeelhouder toch de zekerheid van de onmiddellijke betaling die hij geniet

onder art. 41 K.B. 8 november 1989. Bovendien stelt de CBF de koper, met

toepassing van art. 15, § 3W. 2 maart 1989, vrij van de naleving van art. 3, 2
o

K.B. 8 november 1989: het is onmogelijk voor de bieder om lopende de

duurtijd van de putwarrant de fondsen aanhoudend ter beschikking te hebben

die vereist zijn om de uitoefening van alle putwarrants mogelijk te maken.

Niettemin ging geen enkele minderheidsaandeelhouder van CBR in op de

koershandhaving, en kozen zij allemaal voor de putwarrant.

Van deze techniek werd opnieuw gebruik gemaakt toen de CBF aan de

Generale Maatschappij een vrijwilllig openbaar bod aanbeval op het ogen-

blik dat zij haar controle in feite over Tractebel omzette in een controle in

rechte(1655) (zie hoger, nr. 528 en verder, nr. 541). De Generale gaf een

putwarrant op drie jaar uit, en handhaafde de Tractebel-koers op het peil van

14.500 BEF per aandeel dat zij aan de GBL betaald had. Benevens de reeds

vermelde afwijking van art. 3, 2
o
K.B. 8 november 1989, moest de CBF in

dat geval nog een tweede afwijking van het openbaar bods-K.B. toestaan: de

koershandhaving is immers normalerwijze enkel een alternatief voor het

gedwongen, niet voor het vrijwillig openbaar bod(1656).

Enigszins vergelijkbaar is de keuze die Premier Parks de aandeelhouders van

Walibi gaf bij het bod van eerstgenoemde op deze laatste. Naast het ge-

dwongen ruilbod waartoe Premier Parks overging, gaf deze bieder de aan-

deelhouders van de doelwitvennootschap ook de kans om in te gaan op een

lager vrijwillig cash-bod (zie hoger, nr. 519)(1657).

540. AANBEVELING. ART. 40 Ð Indien niet aan alle voorwaarden van art. 41

K.B. 8 november 1989 voldaan is, bijvoorbeeld omdat geen controlepremie

wordt betaald, kan de CBF niettemin op grond van art. 40 een aanbeveling

doen aan de koper van een belangrijke participatie om een openbaar bod te

doen op alle aandelen van de doelwitvennootschap. Op die wijze kan de CBF

haar vroegere doctrine inzake overdracht van controleparticipaties, getoetst

aan de nieuwe wetgeving, te nutte maken in gevallen waarin de minder-

heidsaandeelhouders node geõÈntegreerd worden in een nieuwe groep zonder

aanspraak te kunnen maken op een gedwongen openbaar bod.

(1654) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1993-94, 88.

(1655) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 100-101.

(1656) Vgl. reeds Jaarverslag 1990-91, 83.

(1657) Commmissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 123-124.
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Na het principe van de aanbevelingsmogelijkheid veilig te hebben gesteld in

de zaak-Belcofi(1658), zonder evenwel als zodanig een aanbeveling te doen,

ging de CBF voor de eerste maal tot een aanbeveling over in de zaak-

BBL(1659). Het Nederlandse ING had in 1991 een onrechtstreekse partici-

patie van meer dan 5%, en zou deze weldra verhogen door een private

overname van nog eens 6% boven de beurskoers (aan 3.600 BEF per

aandeel). Ondertussen was het niet onwaarschijnlijk dat ING zijn totaal

pakket via aankopen ter beurze opdreef tot tegen de transparantiedrempel

van 15%. Weliswaar bleef een feitelijke controleparticipatie in handen van

het door GBL geleide syndicaat, maar de leden van het syndicaat hadden

weinig animo getoond toen voormeld pakket van 6% onderhands te koop

werd aangeboden. Het feit dat in dit syndicaat ook twee verzekeraars,

Winterthur en Royale Belge, participeerden, vormde voor de CBF een

voldoende reden om de derde verzekeraar in het spel, namelijk ING, te

polsen over een openbaar bod. De CBF oordeelde immers dat er twee polen

in de kring van vaste aandeelhouders waren, en dat de overname van de 6%

essentieel was in het proces van controleverwerving.

ING was bereid om in te gaan op deze aanbeveling om een vrijwillig

openbaar bod aan 3.600 BEF per aandeel te doen, indien het voorafgaande-

lijk een due diligence van BBL mocht uitvoeren die eventueel in een prijs-

correctie kon resulteren(1660). Het voornemen van dit eventueel bod werd,

met instemming van de CBF, bekend gemaakt, en zulks in afwijking van

art. 7 K.B. 8 november 1989. Uiteindelijk waren de resultaten van de due

diligence van die aard dat een neerwaartse prijscorrectie voor ING nood-

zakelijk leek. Daarop gaf de raad van bestuur van BBL in november 1992 te

kennen in dat geval geen gunstig advies te zullen geven aan zijn aandeel-

houders. Hoewel de voorzitter van het directiecomiteÂ van BBL tengevolge

van de mislukte overnameplannen van ING in 1992 ontslag nam, trok ING

uiteindelijk toch aan het langste eind en bracht het in 1997 met goed gevolg

een openbaar ruilaanbod uit op de BBL(1661).

541. De CBF maakte met meer succes van haar aanbevelingsbevoegdheid

gebruik toen de GBL in 1996 haar participatie van 24,5% in Tractebel

doorschoof naar de Generale Maatschappij die voordien reeds 40% be-

zat(1662). Hoewel er van een eÂchte controlewijziging geen sprake was

(hoger, nr. 528), beval de CBF een vrijwillig openbaar bod aan (art. 40

K.B. 8 november 1989). De Generale Maatschappij verbond zich tot een

koershandhaving met putwarrant (hoger, nr. 539).

(1658) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1991-92, 88.

(1659) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1992-93, 100.

(1660) Andere voorwaarden van het bod waren dat de syndicataire procedure zou gerespec-

teerd worden, en dat ING uiteindelijk 51% van de BBL-aandelen zou verwerven.

(1661) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1997-98, 122.

(1662) Commissie voor Bank- en Financiewezen, Jaarverslag 1996-97, 99.
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§ 4. Fusie, splitsing en gelijkgestelde rechtshandelingen

542. NIEUW RECHT Ð In de besproken periode werd de W. 29 juni 1993 van

kracht die de Belgische wetgeving eindelijk aanpaste aan de Derde en de

Zesde E.G.-Richtlijn inzake fusie en splitsing(1663). De nieuwe bepalingen

werden ingevoegd als artt. 174/1-52 in de Handelsvennootschappenwet, en

inmiddels reeds aangevuld bij W. 13 april 1995 door ± eindelijk ± ook

de inbreng van algemeenheid en de inbreng van een tak van werkzaamheid

te onderwerpen aan het regime van de algemene rechtsovergang (artt. 174/

53-65 Venn.W.)(1664). In het nieuwe Wetboek werden al deze bepalingen

samengebracht in een boek XI ,,Herstructurering van vennootschappen',

waarin de draaiboeken van de verschillende verrichtingen volledig, en met

zo weinig mogelijk kruisverwijzigingen die gewag maken van analoge

toepassing, werden uitgeschreven.

De continuõÈteitsgedachte werd ook op het vlak van het jaarrekeningen- en

boekhoudrecht volledig doorgetrokken (hoger, nr. 360). Men dient echter toe

te geven dat de inspiratie daarvoor veeleer fiscaal dan vennootschapsrechte-

lijk is.

543. RECHTSOVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL Ð In vorig overzicht nog

werd de discussie weergegeven over de vraag of de splitsing van een

vennootschap rechtsovergang ten algemene titel met zich bracht naar de

vennootschappen waarin gesplitst werd(1665). Zoals toen werd aangeduid,

bleef minstens de rechtspraak daarover verdeeld(1666). In de besproken

periode werd uiteindelijk zekerheid gebracht door de Wet van 29 juni

1993 die de Zesde Richtlijn inzake splitsing van vennootschappen ook op

dit stuk omzette in het Belgische recht (art. 682, 3
o
W.Venn.; art. 174/38, 3

o

Venn.W.). Deze Richtlijn van 1982 wierp echter reeds vroeger haar schaduw

vooruit, omdat het Belgisch recht er al aan had moeten aangepast zijn op

1 januari 1986. In een arrest van 2 december 1996 besliste het Hof van

Cassatie derhalve dat de hoven en de rechtbanken in de periode die verliep

tussen 1 januari 1986 en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet

(1663) Zie daarover: T. Tilquin, TraiteÂ des fusions et des scissions, Brussel, Kluwer, 1993;

Jeune Barreau, Les fusions et scissions internes de socieÂteÂs en droit commercial et en droit

fiscal, Brussel, 1993; Jan Ronse Instituut, De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschaps-

rechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994.

(1664) F. Bouckaert, ,,Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak'', in De Vennoot-

schapswetten van 7 en 13 april 1995, 311; G. Dal, P. Dewolf, ,,La socieÂteÂ et sa restructuration'',

in Droit des socieÂteÂs: les lois du 7 et 13 avril 1995, Brussel, Bruylant, 1996, 288; T. Tilquin,

,,Le transfert d'une universaliteÂ ou d'une branche d'activiteÂ'', J.T. 1996, 497; J. Van Bael, ,,De

herstructurering van de onderneming in de reparatiewet'', in Het gewijzigde vennootschaps-

recht 1995, Antwerpen, Maklu, 406.

(1665) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1188-1189, nr. 307.

(1666) Zie nog in de besproken periode, pro de stelling dat het ook bij splitsing gaat om een

algemene rechtsovergang ten algemene titel: Vred. Elsene 22 maart 1993, J.T. 1993, 582.
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van 29 juni 1993 tot plicht hadden het toen geldende Belgisch recht richt-

lijnconform te interpreteren(1667). Derhalve kon de bodemrechter in die

periode niet meer beslissen dat de wederpartij van een gesplitste vennoot-

schap in een huurcontract moest instemmen met de huuroverdracht naar eÂeÂn

van overnemende vennootschappen.

Het Hof van Cassatie volgt zodoende het eveneens in vorig overzicht be-

sproken Marleasing-arrest van 13 november 1990 van het Hof van Justi-

tie(1668) luidens hetwelk de verplichting om alle nuttige maatregelen te

nemen ter uitvoering van een Richtlijn en van het E.G.Verdrag in het

algemeen (art. 5 E.E.G.-Verdrag, hernummerd als art. 10 E.G.-Verdrag)

voor de rechtsmachten van de Lid-Staten impliceert dat zij het nationale

recht niet kunnen interpreteren zonder rekening te houden met de Richtlijnen

waaraan het nationale recht reeds had moeten aangepast zijn.

544. SCHULDEISERSBESCHERMING. NIET VERVALLEN EN VERVALLEN SCHULDEN.

TOEKOMSTIGE SCHULDEN. PAULIAANS BEDROG Ð Zoals men weet, heeft de

Belgische wetgever de bescherming waarin in de Derde en de Zesde Richt-

lijn in geval van fusie of splitsing wordt voorzien ten behoeve van de

schuldeisers, in eerste instantie afgestemd op de bescherming die schuldei-

sers reeds genoten bij kapitaalvermindering (hoger, nr. 417; art. 613

W.Venn.; art. 72 bis Venn.W.)(1669). Deze bestaat in de mogelijkheid om

zekerheid te eisen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel,

zetelend zoals in kort geding (art. 684 W.Venn.; art. 174/40 Venn.W.). Enkel

de titularissen van reeds ontstane, maar nog niet vervallen vorderingen

kunnen daarop in voorkomend geval aanspraak maken, omdat de wetgever

ervan uitgaat dat de eisers van nog niet ontstane schulden bij het aangaan van

de vordering reeds wisten dat er een fusie of splitsing op til was, terwijl de

titularissen van reeds vervallen vorderingen mogelijks laks zijn geweest bij

de inning (ius vigilantibus).

In de besproken periode stelde zich de vraag of de schuldeisersbescherming

ook betrekking kon hebben op een vrijwaringsverplichting die nog niet was

omgezet in een numerieke geldschuld. De gesplitste vennootschap was

gedelegeerd bestuurder van een transportbedrijf dat van de Belgische Staat

dwangbevelen had ontvangen wegens beweerde onregelmatigheden met

douanevervoer. Naast het verzet dat zij gedaan had tegen de dwangbevelen,

had de transportvennootschap op 8 september verlof gevraagd om bewarend

beslag te leggen ten belope van de door de Staat geeÈiste bedragen op

goederen van haar gedelegeerd bestuurder die zij voordien reeds in vrijwa-

ring gedagvaard had en die zij overigens onmiddellijk na de ontvangst van de

dwangbevelen ontslagen had. Op 15 september werd het beslag in eerste

(1667) Cass. 2 december 1996, R.C.J.B. 1998, 187, noot J. Verhoeven; Arr.Cass. 1997, 1130;

Pas. 1996, I, nr. 1205; T.R.V. 1997, 78, noot J. Vanhamme; J.L.M.B. 1997, 620.

(1668) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 974-975, nr. 44.

(1669) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1132, nr. 243.
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aanleg geweigerd, en op 23 september werd de vennootschap die voorheen

gedelegeerd bestuurder was gesplitst. De splitsing werd gepubliceerd in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober. Op 8 november werd het

bewarend beslag in hoger beroep toegelaten. De transportvennootschap eiste

vervolgens zekerheid ten belope van het bedrag waarvoor zij vrijwaring

vorderde van haar vroegere gedelegeerde bestuurder. Deze laatste beweerde,

met verwijzing naar de rechtspraak inzake zekerheidsstelling bij kapitaal-

vermindering die in het vorig overzicht uitvoerig aan bod kwam, dat de

vrijwaringsverplichting sub judice was, en derhalve noodzakelijkerwijze

vervallen, gelet op het declaratief karakter van het tussen te komen vonnis.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel gooide het nog over een

andere boeg om de vordering af te wijzen: op het ogenblik dat de zekerheid

kon gevorderd worden, was de betrokken schuld nog enkel een eventuele

waardeschuld waarover de rechter die gevat was door de vordering in vrij-

waring nog uitspraak moest doen. Pas indien de rechter de vordering in-

willigt, zal zij volgens de Voorzitter een numeriek karakter verkregen

hebben. Zolang zij dit niet heeft, kon zij niet in aanmerking komen voor

bescherming(1670).

545. Bij W. 13 april 1995 werd voormelde schuldeisersbescherming in

zekere zin verbeterd doordat de zgn. verkrijgende vennootschappen ± dit

zijn de vennootschappen waarin de ontbonden vennootschap wordt gesplitst-

voortaan hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de zekere en opeisbare schul-

den van de gesplitste vennootschap, althans ten belope van het netto-actief

dat zij uit de splitsing ontvangen (art. 686 W.Venn.; art. 174/38, § 3

Venn.W.).

546. Zodoende worden zowel de niet-vervallen als de vervallen schulden

gedekt door een zekere mate van bescherming. In die omstandigheden zal er

nog slechts weinig nood zijn aan de gemeenrechtelijke bescherming van de

pauliaanse vordering (art. 1167 B.W.): benevens het feit dat zij bovendien

bedrog vereist, veronderstelt ook deze vordering immers dat de schuld

ontstaan is voor de splitsing, al dan niet vervallen, terwijl de enige door

voormelde beschermingsregels niet gedekte schulden precies de toekomstige

schulden zijn. Daaraan kan de pauliana enkel remedieÈren in de onwaar-

schijnlijke hypothese dat de splitsing geschiedde met het oog op de benade-

ling van de toekomstige schuldeisers.

In een geval dat voorgelegd werd aan de Dendermondse rechter was dit

mogelijks toekomstig schuldeisersbedrog de uiterst smalle basis waarop de

pauliaanse vordering tegen een splitsing gesteund was. De Rechtbank van

Koophandel was van oordeel dat van deze fraude enkel sprake kan zijn

indien de debiteur weet of dient te weten dat de handeling, in casu de

(1670) Voorz. Kh. Brugge 31 maart 1995, T.R.V. 1996, 510; V&F 1998, 154.
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splitsing, een schade met een abnormaal karakter berokkent aan zijn toe-

komstige schuldeisers. Daarbij vond de Rechtbank dat zij zich ervoor moest

hoeden om feiten in aanmerking te nemen, zoals grote verliezen en uiteinde-

lijk een faillissement, die op het ogenblik van de splitsing niet konden

voorzien worden. De curatoren steunden zich op het gebrek aan rechtmatige

financieÈle behoeften van de transactie, een fiscale vereiste die in het vennoot-

schapsrecht onbekend is. Het loutere feit dat een verrichting in de eerste

plaats in het belang was van de individuele vennoten (het gold een splitsing

om familiale redenen), geeft nog niet te kennen dat zij met schuldeisersbe-

drog is verricht(1671).

547. NIETIGHEID VAN DE FUSIE Ð Aan het einde van de besproken periode

werd nog steeds de geldigheid betwist van de belangrijke fusie tussen

Almanij-K.B. enerzijds en Cera-ABB anderzijds. De technische reden waar-

om de fusie werd aangevochten bestond hoofdzakelijk in de wijze waarop de

verschillende etappes in deze ingewikkelde verrichtingen werden geõÈnter-

conditionaliseerd. Elke operatie werd afhankelijk gemaakt van een opschor-

tende voorwaarde die bestond in de totstandkoming van de volgende operatie

in een keten van 12 of 13 verschillende verrichtingen. Aldus zou de

totstandkoming van de laatste verrichting retroactief de realisatie van alle

vorige verrichtingen tot gevolg hebben. De eerste beslissingen in deze keten

waren die tot fusie van de regionale Cera-kantoren met de C.V. Cera-hoofd-

kantoor. Zij werden genomen onder opschortende voorwaarde van de beslis-

sing tot fusie van Cera-hoofdkantoor zelf die op haar beurt geconditioneerd

werd door de beslissing tot inbreng van de bankactiviteit in de KB-groep. De

vennoten in de C.V. Cera Hoofdkantoor waren de 207 lokale Cera-kantoren,

terwijl deze laatsten alles samen meer dan 450.000 vennoten hadden.

Alle partijen waren het erover eens dat de fusiebeslissing in Cera Hoofd-

kantoor over de fusie met de Cera-kantoren moest genomen worden door de

algemene vergadering van Cera Hoofdkantoor in haar klassieke samenstel-

ling, d.i. in wezen door de vertegenwoordigers van de Cera-kantoren. De

hamvraag was echter of onmiddellijk naÂ deze fusiebeslissing de 450.000

vennoten van de vroegere Cera-kantoren zelf moesten stemmen over de

downstream inbreng van de bankactiviteit in de KB-groep, dan wel of deze

beslissing nog kon genomen worden door de algemene vergadering van Cera

Hoofdkantoor in haar normale samenstelling, en dus door de Cera-kantoren.

Het antwoord op die vraag hing in ruime mate af van de waarde die gehecht

moest worden aan het retroactief karakter van de vervulling van de opschor-

tende voorwaarde. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel schortte op 1 juli 1998 de ganse fusie op(1672), omdat zij inderdaad

van oordeel was dat de 450.000 vennoten zelf hadden moeten stemmen.

(1671) Kh. Dendermonde 9 december 1997, V&F 1998, 365, noot K. Van Raemdonck.

(1672) Kort Ged. Kh. Brussel 1 juli 1998, T.R.V. 1998, 334.
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Deze beschikking werd in hoger beroep ongedaan gemaakt(1673). Ook ten

gronde werd door de Rechtbank van Koophandel Brussel op 9 december

1999 geoordeeld dat de algemene vergadering die over de inbreng had

beslist, correct was samengesteld(1674). Omdat het vonnis Cera niettemin

op andere gronden tot een schadeloosstelling veroordeelde, ging Cera in

hoger beroep. Bij het ter perse gaan, werd een minnelijk akkoord aangekon-

digd.

HOOFDSTUK XIII

BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN

548. OPENBAARMAKING. NIEUW RECHT Ð In het vorige overzicht kon nog

gerapporteerd worden over de impact van de Elfde Richtlijn 89/666 van

21 december 1989 op de jaarrekeningenplicht van Belgische bijkantoren van

buitenlandse vennootschappen: sedert K.B. 30 december 1991 moeten Bel-

gische bijkantoren hun jaarrekening niet meer openbaar maken en is het

enkel nog de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het

moederhuis die aan openbaarmaking onderworpen worden(1675). In de

besproken periode werd ons recht inzake de openbaarmakingsverplichtingen

van het Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vennootschap ingrijpend

aangepast bij W. 13 april 1995(1676). De erg lange tekst van art. 198

Venn.W. werd tenslotte gesplitst en leesbaarder gemaakt in artt. 81-89

W.Venn.

Achtereenvolgens worden de stukken opgesomd die een bijkantoor van een

E.U.-vennootschap (art. 81 W.Venn.) en die een bijkantoor van een niet-

E.U.-vennootschap (art. 82 W.Venn.) moeten neerleggen voÂoÂr hun opening,

op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vorderingen die zij inleiden

(hoger, nr. 93; art. 58 tweede lid W.Venn.; art. 11 Venn.W.). Ook buiten-

landse vennootschappen die in BelgieÈ geen bijkantoor hebben maar er een

openbaar beroep doen op het spaarwezen, moeten bepaalde stukken neer-

leggen (art. 88 W.Venn.).

Vervolgens worden de andere openbaarmakingsverplichtingen opgesomd:

deze gelden zowel voor een wijziging in eÂeÂn van voormelde stukken, als voor

de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het moeder-

huis(1677) (art. 83 W.Venn.). Tenslotte komt de wijze van openbaarmaking

(1673) Brussel 8 juli 1998, T.R.V. 1998, 340.

(1674) Kh. Brussel 9 december 1999, T.R.V. 1999, 589.

(1675) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1098, nr. 194 en p. 1192, nr. 312.

(1676) H. De Wulf, ,,Openbaarmakingsverplichtingen voor buitenlandse vennootschappen

met een Belgisch bijkantoor'', in H. Braeckmans en E. Wymeersch (ed.), Het gewijzigde

vennootschapsrecht 1995, Antwerpen, Maklu, 1996, 265.

(1677) K. Van Hulle, ,,Bepalingen inzake het commissariaat, de openbaarmaking van de

jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag'', in De Vennootschapswetten van 7 en 13 april

1995, (237) 257; M. Sergent, ,,Les obligations des socieÂteÂs eÂtrangeÁres ayant eÂtabli une

succursale en Belgique en matieÁre d'eÂtablissement des comptes annuels, de leur controÃle et

de leur publication'', C&FP, 1996, 37.
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aan bod: in beginsel gebeurt de openbaarmaking door neerlegging ter griffie

van de rechtbank van koophandel van de plaats waar het bijkantoor gevestigd

is, tenzij dezelfde buitenlandse vennootschap meerdere bijkantoren in BelgieÈ

heeft, in welk geval er vrij kan gekozen worden tussen de griffies van de

verschillende bijkantoren; tegenwerpelijkheid komt tot stand door de publi-

catie in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de diensten van de griffie

(art. 84, § 4 W.Venn.). Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening moeten

enkel worden neergelegd op de Nationale Bank (art. 84, § 1 W.Venn.). De

stukken moeten gesteld worden in de Nederlandse taal of vertaald worden

(art. 85 W.Venn.). Ook de stukken (facturen e.d.) uitgaande van bijkantoren

moeten bepaalde vermeldingen dragen (art. 86 W.Venn.).

549. TOEPASSELIJK RECHT Ð In een ook elders in dit overzicht becommen-

tarieerd vonnis (hoger, nr. 12), komt de Rechtbank van Koophandel te

Brussel(1678) tot de conclusie dat een overeenkomst met wederzijdse puts

en calls op Keniaanse aandelen waarin de keuze wordt gemaakt voor het

Belgisch recht, ook beheerst wordt door de bepalingen van het Belgisch

vennootschapsrecht die betrekking hebben op de (leonijnse) winstverdeling

(art. 1855 B.W.; art 32 W.Venn.) en op de overdracht van nog niet bestaande

aandelen (oud art. 46 Venn.W.). De Rechtbank houdt voor dat de con-

tractuele rechtskeuze een verwijzing inhoudt naar het ganse rechtssysteem

in kwestie, met inbegrip van zijn suppletieve en dwingende bepalingen. Wel

maakt de Rechtbank een voorbehoud voor eventueel andersluidende

Keniaanse politiewetten, maar het bestaan daarvan wordt niet aangevoerd.

Het is onmiskenbaar dat de voorwaarden waarin de hoedanigheid van aan-

deelhouder wordt verworven en overgedragen tot de lex societatis mag

gerekend worden(1679), zodat voormelde wetsbepalingen normalerwijze

geen roeping hebben om toegepast te worden op buitenlandse vennootschap-

pen. Het belang van het door de Rechtbank gemaakte voorbehoud kan

derhalve niet voldoende benadrukt worden: zoals uitvoerig betoogd in vorig

overzicht(1680), zal een rechtskeuze die erop gericht is de dwingende lex

societatis te ontgaan, zo b.v. het sluiten van een stemovereenkomst naar

buitenlands recht omdat deze door de lex societatis zou verboden zijn, stuiten

op de leer van de wetsontduiking in het internationaal privaatrecht.

(1678) Kh. Brussel 13 mei 1996, T.R.V. 1997, 177, noot.

(1679) Vgl. Cass. Fr. 17 oktober 1972, RCDIP 1973, 520, noot Battifol.

(1680) Overzicht, T.P.R. 1993, p. 1995, nr. 315.
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