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r. Onder het krachtig impuls van haar voorzitter ging een belangrijke Vlaamse bankinstelling, als hoofd van een syndicaat van
invloedrijke West-Europese banken (uit Belgie, Duitsland, Frankrijk,
Italie, Luxemburg, Nederland, Engeland en Oostenrijk), tijdens de
drie afgelopen jaren over tot de uitgifte voor rekening van grote
industriele ondernemingen van in de Europese rekeneenheid uitgedrukte obligatieleningen (r). Het hiertoe grotendeels door Vlaamse
juristen en economisten verrichte pionierswerk verdient ongetwijfeld
ruime belangstelling. Naast andere, hierna genoemde juridische documenten was met het oog op deze uitgifte eveneens de opstelling van
een - althans voor ons land - vrij originele trustakte vereist. Het
is onze bedoeling deze trustakte, na enkele inleidende beschouwingen,
met juridische kaars en bril te analyseren (2).
(1) De eerste twee dergelijke leningen werden opgenomen voor rekening van de
Portugese vennootschap Sociedade Anonima Concessionaria da Refinat;:ao de Petroleos em
Portugal (SACOR), elk ten bedrage van s.ooo.ooo Europese rekeneenheden (een rekeneenheid is thans gelijk aan so B.F.). De volgende, ten bedrage van 12.ooo.ooo rekeneenheden werd geplaatst in opdracht van de Noorse vennootschap Norges Kommunalbank.
Ook de Italiaanse vennootschap Cassa peril Mezzogiorno nam een lening van 18.ooo.ooo
rekeneenheden op. Anderzijds waren voor de laatste twee maanden van 1963 nog twee
andere belangrijke leningen voorzien.
Omtrent de oorsprong van het initiatief de Europese rekeneenheid in internationale
leningen aan te wenden, citeren we de volgende zinsnede uit een uitvoerige noot getiteld
The Unit of Account verschenen in The Yale Law journal 1962, op blz. 1294, eerste voetnoot: ,The new device employed by SACOR had been suggested in a study done for the
Institut International d'Etudes Bancaires by banker-economist Fernand Collin : The use
· of a currency of account in international loans (1958). Mr. Collin first made his proposal
to revitalize the international money markets in a lecture by the same title delivered two
years earlier at the Yale Law School". De rekeneenheid kwam ook ter sprake tijdens de in
1962 te Brussel gehouden bijeenkomst der International Law Association : zie het verslag
van het Committee on International Monetary law, bijlage 7·
(2) Daartoe zal de voor de Norges Kommunalbank gebruikte trustakte die tot nog
toe (1 november 1963) de volledigste en tevens de meest vooruitstrevende is, onder ogen
worden genomen. Nagenoeg conform deze trustakte is diegene gebruikt voor de uitgifte

I. Enkele algemene beschouwingen.
2. Onder internationale obligatieleningen worden over het
algemeen verstaan leningen die een internationaal element bevatten,
hetzij doordat de lener (i.e. de vennootschap die de lening opneemt)
en de ontleners (i.e. de obligatiehouders) in verschillende Ianden
verblijven, hetzij doordat het sluiten of de terugbetaling der overwogen lening een internationaal transfer van gelden veronderstelt.
Een ander criterium dat soms voorgesteld wordt om het internationaal
karakter van een lening te onderkennen is de emissie der lening op
een vreemde kapitaalmarkt of, volgens sommigen, de gelijktijdige
emissie der lening in verschillende Ianden (r). Vermits de hier beschouwde obligatieleningen aan elk der genoemde criteria en zelfs
aan elk onderdeel daarvan voldoen, staat hun internationaal karakter
zonder meer vast. Voorschriften die uitsluitend met het oog op nationale leningen zouden zijn opgesteld, vinden dus op hen geen
toepassing.
De bij de uitgifte der hier besproken leningen gebruikte techniek
is zeer klassiek (2). Tussen de vennootschap die geld wenst op te
nemen, en de bankinstellingen die zich met het plaatsen der lening
belasten, werd een inschrijvingsovereenkomst gesloten (de zgn.
Underwriting Agreement) waardoor de bij de lening betrokken banken
zich verplichten gezamenlijk op het totaal bedrag der lening in -te
schrijven tegen een in de overeenkomst vastgestelde prijs. Deze
prijs bedraagt een bepaald percentage (bijv. 95,50 %) van de nominale
waarde der obligaties die de lening vertegenwoordigen. Verder verplichten genoemde banken zich ertoe op een bepaalde datum de
totale inschrijvingsprijs, die zij intussen grotendeels verzatneld hebben
door de verkoop der obligaties aan hun clienteel, eveneens tegen een
in de overeenkomst vastgestelde prijs (bijv. 99 % der nominale
waarde), aan de emitterende vennootschap over te dragen. Het verschil

van een door hetzelfde syndicaat van banken voor rekening van het Oostenrijke staalbedrijf
Die Vereinigte Oesterreichische Eisen- und Stahlwerke A.G. (VOEST) uitgegeven lening.
Deze lening is evenwel niet in Europese rekeneenheden, maar we! in V.S. dollars gesteld.
Nadat de tekst van onderhavige bijdrage ingezonden was, werden nog twee leningen
in Europese rekeneenheden uitgegeven. De eerste werd uitgegeven voor rekening van de
Portugese Banco de Fomento Nacional en bedroeg 13.ooo.ooo rekeneenheden; de tweede,
ten bedrage van ro.ooo.ooo rekeneenheden werd geplaatst voor rekening van zeven gemeenten van de agglomeratie Kopenhagen en staat bekend als de lening Greater Copenhagen.
De trustovereenkomst die voor de eerste dezer twee leningen werd gebruikt, wijkt gevoelig
af van de hierna besproken Norges Kommunalbank trustakte; de voor de tweede lening
gebruikte overeenkomst is daarentegen een vervolmaakte versie van laatstgenoemde akte.
Met deze twee trustovereenkomsten kon uiteraard bij de opstelling van deze bijdrage geen
rekening worden gehouden.
(r) Zie hieromtrent VANHECKE, G., Problemesjuridiques des emprunts internationaux,
Leiden, 1955, biz. I en volg.
(z) Een beknopte beschrijving van de wijze waarop internationale Ieningen worden
gesloten met opsomming van de daarbij gebruikelijke documenten is te vinden bij VAN
HEeKE, G., o.c., biz. 7 en volg.
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tussen de prijs waaraan de banken op de lening inschreven en de prijs
waaraan zij de obligaties verkochten, maakt de aan de banken toekomende vergoeding uit (1). Andere voorschriften van de Underwriting Agreement regelen o.m. de hoogte en de betaling der interesten, de normale en vroegtijdige terugbetaling van de lening, gebeurlijke waarborgen, het belastingsstatuut en de toepasselijke wet,
evenals de aanduiding van een trustee die de belangen der obligatiehouders moet vrijwaren (hierover verder nr 4 en volg.). Een ander
belangrijk document is de obligatie die aan de onderscheiden obligatiehouders wordt uitgereikt. Hierop zijn de bepalingen van de Underwriting Agreement en bij de latere leningen ook deze van de trustovereenkomst afgedrukt. Zij is door de emitterende vennootschap
en ook door de trustee ondertekend. Tussen de inschrijvende banken
bestaat er verder een syndicaatsovereenkomst, waarin o.m. het aandeel
van elk der banken aan de lening wordt gespecifieerd alsmede de
rechten en plichten van de leider van het syndicaat, langs wie de
betrekkingen met de uitgevende vennootschap verlopen, worden
aangegeven. Vervolgens is er het prospectus door middel waarvan
de uitgifte der lening aan het publiek wordt voorgesteld, en waarin,
naast een samenvatting der leningsvoorwaarden, boekhoudkundige
en andere gegevens nopens de uitgevende vennootschap evenals
inlichtingen betreffende de bestemming der te plaatsen lening te
vinden zijn. Tenslotte bevat de trustovereenkomst, die in deze bijdrage
nader wordt ontleed, voorschriften betreffende de vertegenwoordiging
van de obligatiehouders door de trustee met het oog op de verdediging van de rechten en belangen van eerstgenoemden.
3· Het kenmerkende der in deze bijdrage besproken leningen
bestaat erin dat zij in de Europese rekeneenheid zijn uitgedrukt.
Hoewel dit rechtstreeks niets te maken heeft met het onderwerp
van deze bijdrage - trustovereenkomsten kunnen vanzelfsprekend
ook voorkomen bij de in nationale munt uitgedrukte leningen lijkt het toch aangewezen enkele woorden uitleg over deze monetaire
techniek te verschaffen al was het maar omdat ter gelegenheid van
de besproken obligatieleningen zowel de aanwending der Europese
rekeneenheid als de opstelling van een gedetailleerde trustakte voor
het eerst in ons land plaats vonden.
Zoals de naam het zegt is de Europese rekeneenheid of rekenmunt een waardemeter ontworpen voor het omrekenen van nationale
munten : elk der nationale valuta wordt uitgedrukt in een en dezelfde
(r) Volgens het bij VAN HEeKE, o.c., aangegeven onderscheid zou de met het oog op
de plaatsing der hier besproken leningen tussen de emitterende vennootschap en de banken
gesloten overeenkomst, juister aankoopovereenkomst (IJurchase agreement, contrat de prise
fe::£I~e) worden genoemd. Inderdaad, de bankiers kopen de obligatles op het ogenbhk hunner
mtgifte om ze nadien aan het publiek te verkopen; zij beperken er zich niet toe de verkoop
der obligaties te waarborgen, hetgeen kenmerkend zou zijn voor een inschrijvingsovereenkomst (underwriting agreement, contrat de garantie).

eenheid. De enige functie der rekenmunt is derhalve die van gemeenschappelijke waardemeter; anders dan de nationale munten is
zij bovendien niet een betaalmiddel of ruilinstrument (r). De oorsprong van de Europese rekeneenheid ligt in artikel 26 van de internationale overeenkomst tot oprichting van de thans ontbonden
Europese Betalingsunie waaraan 17 Ianden deelnamen, onder wie
de lid-Staten der Gemeenschappelijke Markt en het Verenigd Koninkrijk (2). Daar wordt bepaald dat de rekeningen der Unie zowel als
de in het kader der U nie toegestane leningen in een rekeneenheid
zullen worden uitgedrukt waarvan de waarde tussen de verdragsluitende partijen conventioneel op o,88867o88 gram fijn goud werd
vastgesteld (3). Vermits de nationale munten der bij de Europese
Betalingsunie aangesloten landen eveneens aan de goudwaarde
gekoppeld zijn, ontstaat er zodoende een vaste verhouding tussen
elk dezer nationale munten en de rekeneenheid. Zo is de rekeneenheid
thans gelijk aan 50 Belgische F. Door dit eenvoudig middel kan elk
der nationale valuta bijgevolg gemakkelijk in een en dezelfde rekeneenheid worden uitgedrukt.
Het is nu in deze zelfde rekeneenheid dat de hier besproken
internationale leningen werden uitgedrukt. Natuurlijk zullen de
in~chrijvingen en oak de uitbetalingen van interesten en de terugbetaling der lening noodzakelijkerwijze in een der I7 in de Underwriting Agreement aangeduide nationale munten gebeuren; de rekeneenheid is immers geen betaalmiddel maar slechts een waardemeter (4).
De waarde van deze betalingen wordt evenwel in alle landen in een
en dezelfde rekeneenheid uitgedrukt, die dan in de nationale munt,
waarin de obligatiehouder de betaling wil zien gebeuren, wordt
omgerekend.
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(r) Een zeer bevattelijke uiteenzetting over de definitie, de betekenis en de werkingsmodaliteiten van de rekenmunt vindt men in Weekberichten van de Kredietbank, 1963
(I8de jaargang), nr 8, Uitzonderlijk kan de rekeneenheid oak de rol van betaal- of ruilmiddel spelen, met name wanneer in de boeken van een bank, die deposito's in rekeneenheden aanvaardt, een overschrijving van een zulkdanige depositorekening naar een andere
gelijkaardige rekening gebeurt : CoLLIN, F., A new form of international financing : loans
in units of accounts, spreekbeurt gehouden in oktober I963 in verschillende steden van
de V.S. Een nauwkeurige omschrijving van de werking en de aard der rekeneenheid alsmede
een bespreking van enkele juridische problemen die zich in dit verband stellen vindt men
in de kortelings in het feestbundel voor L. FREDERICQ te verschijnen bijdrage van BLoNDEEL, J. L., Een nieuwe internationale financieringsvorm : de leningen in Europese rekeneenheden.
(z) Belgisch Staatsblad van II september I953. biz. 5568. Naast de Ianden der Gemeenschappelijke Markt en het Verenigd Koninkrijk, maakten oak Denemarken, Griekenland, Ierland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Turkije, Zweden en Zwitserland
deel uit van de Europese Betalingsunie.
(3) Dit is trouwens oak de toenmalige en huidige waarde van de U.S. dollar zodat
I U.S. dollar = I Europese rekeneenheid. De rekeneenheid van de vroegere Europese
Betalingsunie wordt thans nag door de E.G.K.S. en E.E.G. autoriteiten gebruikt.
(4) Hierin verschilt de Europese rekeneenheid van een gebeurlijke binnen de Gemeenschappelijke Markt te creeren volwaardige Europese munt. Hierover zie S. N., La
monnaie europeenne est-elle une utopie ou la realite de demain, Revue du Marche commun,
I962, blz. 457 en volg.
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Naast haar functie van gemeenschappelijke berekeningsbasis komt
aan de rekeneenheid in de vermelde leningen nag een andere, even
essentiele functie toe. Een der risico' s die een obligatiehouder bij
een langdurige lening loopt, is de ontwaarding van de munt waarin
de lening is uitgedrukt. In geval van devaluatie dezer munt wordt de
waarde van zijn schuldvordering tegenover de uitgevende vennootschap in evenredigheid met de doorgevoerde devaluatie verminderd.
Weliswaar staan de obligatiehouders verschillende middelen ter
beschikking om dit risico te ontgaan, zoals het inlassen in de leningsovereenkomst van een monetaire agioclausule volgens dewelke de
door de emitterende vennootschap verschuldigde bedragen zullen
wisselen overeenkomstig de verhouding tussen de nominale waarde
der leningsmunt enerzijds en ofwel de goudwaarde der genoemde
munt ofwel een vreemde munt anderzijds. Ingevolge het koninklijk
besluit van I I april I935 werd evenwel aan dergelijke clausules, ingelast in v66r de devaluatie van 3 I maart I935 gesloten huur-, erfpacht- of leningsovereenkomsten, elke werking ontnomen. Daardoor
verloren deze clausules veel van hun aantrekkingskracht (I). In
vele andere Ianden worden dergelijke clausules- en zeker de goudclausules - trouwens categoriek zowel voor het verleden als voor
de toekomst verboden (2).
De rekeneenheid doet nu een doeltreffend en tevens veiliger
middel aan de hand om de obligatiehouders tegen muntontwaarding
te beschermen. Inderdaad, zoals blijkt uit de Underwriting Agreements
der hier besproken leningen blijft de goudwaarde der rekeneenheid
(die zoals gezegd o,88867o88 gram fijn gaud bedraagt) onveranderd
zolang niet alle 17 referentiemunten- dit zijn de nationale munten,
waarin de uitbetaling der onder de leningsovereenkomst verschuldigde
sommen kan worden gevraagd - een wijziging ondergingen. Zolang
zulks niet gebeurde blijven de aan alle referentiemunten gemeenschappelijke waardemeter en dus ook de waarde van de in deze waardemeter uitgedrukte sommen gelijk. De devaluatie van een of meerdere
referentiemunten zal derhalve geen uitwerking hebben op de verbintenissen der ernitterende vennootschap (3).
(r) Deze probiematiek wordt op uitvoerige en bevattelijke wijze besproken door
PrRET, R., A.P.R., Tw. Agiobeding.
(2) Zie VAN HEeKE, G., o.c., biz. I47 en voig., evenais biz. I72 en voig.

(3) Voor het geval dat in de waarde van aile referentiemunten een wijzingen werd
gebracht voorzien de Underwriting Agreements verschillende hypotheses :
- indien aile wijzigingen in dezelfde zin gaan (aile munten devaiueerden of revaiueerden)
en van gelijke verhouding zijn, dan ondergaat de rekeneenheid een evenredige wijziging
in gelijke zin.
- indien aile wijzigingen in dezeifde zin gaan maar in verschillende verhoudingen, dan
wordt de rekeneenheid ook in die zin gewijzigd maar dit evenredig met de minst gewijzigde referentiemunt(en).
- indien de wijzigingen in tegenovergesteide zin gaan, dan wordt de rekeneenheid in
dezelfde zin en verhouding gewijzigd ais de minst gewijzigde referentiemunt(en). In
dit gevai zai de rekeneenheid evenwei ongewijzigd blijven indien de minst gewijzigde
referentiemunten zulks in tegenovergesteide richting deden.

Nu is er wei beweerd dat dergelijke in de rekeneenheid uitgedrukte leningsclausules, wat betreft hun toelaatbaarheid, met in
goudwaarde of althans in vreemde munten uitgedrukte agioclausules
zouden moeten worden gelijkgesteld. Een grondig inzicht in de
werking van rekeneenheidsclausules wijst nochtans uit dat dit niet
het geval is (r).

II. De vertegenwoordiging van obligatiehouders

A.

IN HET ALGEMEEN

4· De opstelling van een trustovereenkomst ter gelegenheid van
de uitgifte van een obligatielening heeft in de eerste plaats de vertegenwoordiging der verschillende obligatiehouders op het oog. Teneinde
de belangen van de talrijke met elkaar geen uitstaans hebbende en
dikwijls over de ganse wereld verspreide obligatiehouders doeltreffend
te vrijwaren - en dan vooral in geval van wanprestatie vanwege
de emitterende vennootschap- is hun groepering en vertegenwoordiging noodzakelijk. Anderzijds is de aanduiding van een vertegenwoordiger oak voor de ontlener van belang doordat hem zodoende
een interlocuteur valable wordt aangewezen, waarmee hij gemakkelijk
over aan de leningsovereenkomst voorgestelde wijzigingen kim
onder han de len.
Verschillende technieken werden daartoe aangewend (2). Zo
werden rand de eeuwwende in verschillende landen permanente
verenigingen opgericht, die zich tot taak stelden in geval van moeilijkheden als onderhandelaars op te treden tussen (vooral vreemde)
emitterende vennootschappen en in het land van de als onderhandelaar optredende vereniging gevestigde obligatiehouders. Anderzijds
wordt de vertegenwoordiging der obligatiehouders thans in vele
leningsovereenkomsten contractueel tussen de uitgevende vennootschap en de inschrijvende obligatiehouders geregeld. De opstelling
van een trustakte zoals in de hier besproken leningen is daarvan een
voorbeeld. Tenslotte werden in tal van landen wettelijke voorschriften
inzake de vertegenwoordiging van obligatiehouders uitgevaardigd.
Sommige daarvan met name deze van kracht in de lid-Staten der
EEG worden hierna in het kart aangegeven.
Er vait op te merken dat in de iaatste ieningen die na de redactie van onderhavige
bijdrage werden uitgegeven en waarvan sprake op biz. r65, noot 2, in fine, een andere
formuie werd gebruikt. Zie hierover de vroeger geciteerde bijdrage van J. L. BLONDEEL.
(I) Over deze ingewikkeide probiematiek, zie de studie van CoLLIN, F., en VAN HEeKE,
G., De aanwending van een rekeneenheid in internationale leningen, R. W., 1958-59, 617 en
voig. Zie oak over de geidigheid der Europese rekeneenheid in het Iicht van de Joint
Resolution van 5 juni 1933, dit is de Amerikaanse wetgeving inzake goudclausuies, de uitvoerige noot, The Unit of Account verschenen in The Yale Law Journal, 1962, 1294·
(2) Zie hierover VAN HECKE, G., o.c., biz. 248-264.

5. In Belgie bevat de Vennootschappenwet een reeks bepalingen
met betrekking tot de uitgifte van obligaties (art. 84-ror). Tal van
deze voorschriften betreffen de organisatie van een algemene vergadering van obligatiehouders. Deze algemene vergadering waarvoor
speciale aanwezigheids- en beslissingsquorums worden vastgesteld (r),
heeft het recht nieuwe zekerheden te aanvaarden of een wijziging
in de bestaande zekerheden goed te keuren, veranderingen in de renteen aflossingsvoorwaarden van de lening te aanvaarden, de conversie
van obligaties in aandelen toe te staan, tot het verrichten van daden
van bewaring te beslissen en tenslotte vertegenwoordigers aan te
duiden, die voor de uitvoering van door de algemene vergadering in
verband met het voorgaande genomen beslissingen zullen instaan
of die de obligatiehouders in een rechtspleging tot vermindering of
doorhaling der hypothecaire zekerheden zullen vertegenwoordigen.
Er wordt over getwist of de in de wet aangegeven opsomming van
bevoegdheden exemplatief dan wel limitatief is (2). Recente auteurs
menen dat de leningsvoorwaarden aan de algemene vergadering van
obligatiehouders ruimere bevoegdheden kunnen toekennen (3).
Reeds op 4 december r899 werd in Duitsland een wet gestemd
betreffende de gemeenschappelijke rechten van de houders van
obligaties. Paragraaf r van deze wet, die samen met het Duitse B. G.B.
op 1 januari 1900 in werking trad, voorziet in een algemene vergadering van obligatiehouders voor alle obligatieleningen met een
minimumbedrag van 30o.ooo D.M. die ten laste zijn van een in
Duitsland gevestigde vennootschap. Dergelijke algemene vergadering
wordt bijeengeroepen door de emitterende vennootschap, die verplicht is dit te doen wanneer 20 % der in omloop zijnde obligaties
of de door de obligatiehouders aangestelde vertegenwoordiger daartoe
de wens uitdrukken ( § 3). Normaal kan de algemene vergadering
(I) Als algemene regel wordt een beslissing slechts geldig genomen indien zij werd
goedgekeurd door drie vierden der stemgerechtigde obligaties - opdat de vergadering geldig
kan beraadslagen moeten na de eerste uitnodiging tenminste de helft der uitstaande obligaties aanwezig zijn; na een tweede nieuwe oproeping vervalt dit quorum - op voorwaarde
dan nog dat deze drie vierden tenminste een derde der uitstaande obligaties uitmaken.
Is dit niet het geval, dan moet de genomen beslissing door het hof van beroep worden
gehomologeerd (art. 9S).
(2) Volgens RESTEAU, Les Societes Anonymes devant les lois belges, dl. III, 19I3,
nr. 16s8, is de aangegeven opsomming streng limitatief. Zie ook R.P.D.B., Tw. Societes
Anonymes, nr. 22I4, met verdere referenties evenals de volgende noot.
(3) Aldus VAN RYN, I, nr 723 en 727; - anders, althans op het eerste gezicht,
FREDER1CQ, L., Traite, V, nr S92, in fine, en S97. evenals FREDER1CQ, L. enS., Handboek, I,
1962, nr 949· Deze auteurs, zoals trouwens ook de oudere auteurs waaronder de hierboven
geciteerde Resteau, hebben evenwel uitsluitend het geval voor ogen, waarin de leningsovereenkomst niets voorziet betreffende de bevoegdheden van de algemene vergadering
der obligatiehouders. In dergelijk geval moet inderdaad worden aangenomen dat de
algemene vergadering alleenlijk beschikt over de haar in artikel 93 toegemeten bevoegdheden. Zie hierover verder, nr I I. Ook de door FREDER1CQ, L., Traite, op biz. 830 geciteerde
rechtspraak, met name Cass., S maart I93I, Pas., I93I, I, us; Rev. prat. soc., 1932, nr 3202;
- Hrb. Brussel, 23 april I932, Rev. prat. soc., 1932, nr 324I, met noot en Hrb. Brussel,
20 mei 1938, fur. comm. Brux., I940, blz. so; Rev. prat. soc., I948, nr. 399I (samenvatting),
doet uitspraak over gevallen van stilzwijgen van de leningsovereenkomst.

geldige, aile obligatiehouders bindende beslissingen nemen indien
de meerderheid der uitgebrachte stemmen de voorgestelde beslissing
goedkeurt ( § IO, eerste lid). Ten aanzien van beslissingen die de
rechten der obligatiehouders beperken, zijn evenwel speciale quorums
voorgeschreven (§ u). De algemene vergadering kan o.m. een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aanstellen, wiens bevoegdheden
zij dan eveneens moet aanduiden. Zij kan tevens met een speciale
meerderheid beslissen dat de obligatiehouders hun rechten niet meer
individueel mogen uitoefenen ( § q). Het mandaat van de vertegenwoordiger kan door de algemene vergadering herroepen worden.
Tijdens de duur van zijn opdracht heeft de vertegenwoordiger
het recht de algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap bij te wonen (§ IS, eerste lid).
In Frankrijk kwam het wetsdecreet van 30 oktober I935 een
einde stellen aan lange besprekingen. Krachtens dit decreet kunnen
de obligatiehouders van een lening zich groeperen in een vereniging
die de rechtspersoonlijkheid bezit (art. 10). Deze vereniging bezit
twee organen. Enerzijds is er de algemene vergadering die o.m. kan
beraadslagen en beslissen over aangelegenheden die de verdediging
van de belangen der obligatiehouders of de tenuitvoerlegging van de
leningsovereenkomst betreffen (art. I9) (I). Anderzijds zijn er de
vertegenwoordigers der obligatiehouders (les repnJsentants de Ia masse)
die aangeduid worden door genoemde algemene vergadering en
door haar oak kunnen afgezet worden en die de verrichting van alle
bewindsdaden binnen de grenzen van het algemeen belang der obligatiehouders, tot opdracht hebben (art. 29) (2). Kenmerkend voor
de Franse wet is haar consequent doorgevoerde territoriale werking :
zij is ook toepasselijk op leningen die door buitenlandse vennootschappen of openbare instellingen in Frankrijk uitgegeven of geintroduceerd werden (3).
De ltaliaanse Codice civile bevat gelijkaardige voorschriften.
In artikel 24 I 5 wordt een algemene vergadering van obligatiehouders
voorzien, die zich mits het vervuld zijn van bepaalde quorums
kan uitspreken over de benoeming en de herroeping van een gemeenschappelijk vertegenwoordiger, over wijzigingen aan de leningsovereenkomst, over concordataire voorstellen en voorstellen tot gecontroleerd beheer, over de oprichting van een speciaal fonds tot dekking
van uitgaven gebeurd naar aanleiding van de verdediging der gemeen(1) HAMEL, ].. et LAGARDE, G., Traite de droit commercial, I, 1954, nr 710 en volg.
en in het bijzonder over de bevoegdheden der algemene vergadering, die ingevolge artikel
20 en 21 van het genoemde decreet beperkter zijn dan de bewoording van artikel 19
zou doen veronderstellen (o.c., nr 712 en 713).
(2) Daarnaast hebben zij nog de bevoegdheid de algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen; de obligatiehouders in rechte te vertegenwoordigen; de
rechten der obligatiehouders uit te oefenen in geval van faillissement van de uitgevende
vennootschap. Zie hierover : HAMEL et LAGARDE, o.c., nr 714.
(3) Zie o.m. EscARRA, ].. Cours de droit commercial, 1952, nr 901.
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schappelijke belangen en tenslotte over alle andere punten die het
gemeenschappelijk belang der obligatiehouders betreffen. Vertikt
de algemene vergadering het een gemeenschappelijk vertegenwoordiger, al dan niet obligatiehouder, aan te duiden, dan kan de voorzitter van de rechtbank zulks doen op verzoek van een of meerdere
obligatiehouders of op verzoek van de beheerders der emitterende
vennootschap (art. 24I7). Dergelijke voor een termijn van hoogstens
drie jaar verkozen maar herkiesbare vertegenwoordiger moet instaan
voor de tenuitvoerlegging der besluiten van de algemene vergadering
en moet de belangen der obligatiehouders beschermen ten overstaan
van de vennootschap. Hij heeft de bevoegdheid de obligatiehouders
in rechte te vertegenwoordigen zelfs in geval van concordaat, faillissement en dergelijke (art. 24I8). In de mate waarin zulks verenigbaar is
met de door de algemene vergadering getroffen besluiten, behouden
de obligatiehouders evenwel het recht ten individuelen titel rechtsvorderingen in te stellen (art. 24I9).
Zoals de ganse vennootschappenwet zijn ook de Luxemburgse
voorschriften inzake uitgifte van obligaties grotendeels gelijklopend
met de overeenkomstige Belgische wettelijke bepalingen. Evenals
in Belgie kunnen de beheerraad en de commissarissen van de uitgevende vennootschap een algemene vergadering van obligatiehouders
bijeenroepen; zij zijn daartoe verplicht op verzoek van een vijfde
der uitstaande obligaties. Deze algemene vergadering kan over dezelfde punten (waaronder de aanduiding van een vertegenwoordiger)
beraadslagen en beslissen als haar Belgische tegenhanger, zij het dan
met andere quorums (I). Zij bezit bovendien de bevoegdheid de
beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders,
houdende statutenwijzigingen in verband met het doel en de vorm
der emitterende vennootschap, te bekrachtigen (art. 88, 7°, der
Luxemburgse Vennootschappenwet). Anders dan in Belgie vinden
de voorschriften met betrekking tot de organisatie van de algemene
vergadering van obligatiehouders geen toepassing meer in geval
van preventief concordaat of faillissement (art. 92).
Er is tenslotte Nederland. Door de wet van 3 I mei I934 op de
vergadering van houders van reeds uitgegeven schuldbrieven aan
toonder, gewijzigd bij de wet van I3 september I935, wordt een
vennootschap te wier laste ten minste voor so.ooo gulden toonderobligaties in omloop zijn, gemachtigd zich tot de president der rechtbank te wenden met verzoek een algemene vergadering van obligatiehouders toe te laten opdat zij zou beraadslagen over bij het verzoek
overgelegde voorstellen die de rechten der obligatiehouders betreffen
(art. I). Tijdens zulke vergadering met een meerderheid van drie
(1) In algemene regel is een meerderheid van 2/3 der uitstaande obligaties (voor de
aanduiding van een vertegenwoordiger volstaat een eenvoudige meerderheid) vereist
tot goedkeuring van een beslissing (art. 89 Lux. Venn. wet.). Een homologatieprocedure
door het hof van beroep is blijkbaar niet voorzien.
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vierden der uitgebrachte stemmen genomen besluiten binden alle
obligatiehouders mits zij door de rechtbank bekrachtigd worden
(art. 7). De wet is echter o.m. niet van toepassing op leningen uitgegeven na de inwerkingtreding der wet (6 juni 1934) (1). Ten aanzien
van na die datum uitgegeven leningen wordt de mogelijkheid de
minderheid van obligatiehouders door een meerderheid te binden
meestal in de leningsovereenkomst voorzien. Bovendien wordt vrijwel
steeds een trustee aangewezen die de obligatiehouders tegenover de
vennootschap vertegenwoordigt (2). Dit alles wordt trouwens uitvoerig geregeld in artikel 17 evenals in bijlage A van het door de
Nederlandse Vereniging voor den Ejfectenhandel uitgegeven Fondsenreglement houdende bepalingen voor het opnemen van fondsen in de
Prijscourant (3). Ontleners die de uitgegeven obligaties willen zien
noteren ter beurze moeten zich naar deze voorschriften schikken.
Tenslotte moet nog verwezen worden naar boek 3, titel 6, van het
antwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek (Ontwerp Meyers)
waar sprake is van een bij de uitgifte van een obligatielening ingesteld
bewind (4). Ook daar wordt de bewindvoerder gemachtigd een algemene vergadering van obligatiehouders op te roepen (art. 3· 6.
2. 6. 4).
6. Dit alhoewel kort en onvolledig overzicht laat niettemin volgend~ belangrijke~vast_stellipg _toE!, .ZQw_el d~ crrga.nisatk va.n een algemene vergadering van obligatiehouders, waarvan de meerderheidsbeslissingen de afwezige en de in de minderheid gestelde obligatiehouders binden, als de aanduiding van een gemeenschappelijk vertegenwoordiger die o.m. belast is met de tenuitvoerlegging van de
besluiten der algemene vergadering en in het algemeen met de vrijwaring der gemeenschappelijke belangen van de obligatiehouders,
zijn in de bestudeerde en trouwens in de meeste andere landen gemeen goed. Het voorzien van deze beide technieken in een internationale leningsovereenkomst loopt dus weinig gevaar om in die landen
als strijdig met de openbare orde te worden aangezien.
Dit brengt er ons toe even stil te staan bij de vraag naar de
toepasselijke wet. Vermits het de regeling betreft van de contractuele
verhouding tussen de emitterende vennootschap enerzijds en de
obligatiehouders anderzijds is het duidelijk dat de lex contractus
de toepasselijke wet is (5) (zie ook verder, nr 17, in fine). Dit is voor
(r) Over deze wet zie VAN DER HEYDEN-VAN DER GR1NTEN, Handboek voor de
Naamloze Vennootschap, 1955, nr 196, biz. 310 en volg. De wet is afgedrukt in FRU1NS
Nederlandse Wetboeken, 1952, biz. 2532.
(2) VAN DER HEYDEN-VANDER GR1NTEN, o.c., biz. 312.
(3) De ter mijner beschikking zijnde tekstuitgave van dit Fondsenreglement is
bijgewerkt tot r september 196r.
(4) Zie over bewind in het algemeen, mijn bijdrage : De regeling van het bewind
in het antwerp voor een nieuw Nederlands B. W. (antwerp Meijers), R. W., 1957-58, 841
en volg.
(s) VAN HEeKE, G., o.c., biz. 262-263.
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de hier besproken leningen ontegensprekelijk het Luxemburgse
recht. lnderdaad dit wordt met zoveel woorden gezegd in de Underwriting Agreements zowel als in de trustovereenkomsten der meergenoemde leningen : aangelegenheden die in genoemde overeenkomsten ongeregeld bleven worden, naar luid ervan, door de wetten
van het Groothertogdom Luxemburg beheerst (r). In geval van
diefstal, verlies of andere onvrijwillige buitenbezitstelling van obligaties, zullen naast de desbetreffende Luxemburgse voorschriften
evenwel ook de formaliteiten vereist door de nationale wet van het
land waar de buitengezitstelling plaats vond, moeten worden nageleefd (art. r7 der Norges Kommunalbank trustovereenkomst). In dit
laatste geval staan we dus voor een cumulatieve wetsaanwending.
Wil dit nu zeggen dat de hierboven (nr 5) aangegeven voorschriften der Luxetnburgse Vennootschappenwet met betrekking tot de
uitgifte van obligaties en de groepering en vertegenwoordiging van
obligatiehouders in casu rechtstreeks toepassing vinden in aanvulling
of zelfs - in de mate waarin zij van dwingende aard zijn - met uitsluiting van de tussen partijen contractueel vastgelegde bepalingen?
Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden. Men mag immers
niet uit het oog verliezen dat bewuste voorschriften (zoals de overeenstemmende Belgische wetsbepalingen) werden opgesteld met het
oog op ten laste van nationale vennootschappen uitgegeven obligatieleningen. Op obligatieleningen die zoals de hier meergenoemde
ten laste zijn van niet-Luxemburgse vennootschappen, zijn die voorschriften (ook indien zij van dwingende aard zijn zonder evenwel
deel uit te maken van de Luxemburgse openbare orde) niet rechtstreeks,
maar enkel in zover partijen er uitdrukkelijk naar verwijzen of- indien zij zulks niet doen - hoogstens analogisch toepasselijk. Ten
aanzien van door partijen niet uitdrukkelijk geregelde aangelegenheden moeten dus in de eerste plaats de algemene beginselen van
Luxemburgs recht, en slechts subsidiairlijk bij wijze van analogie
de bijzondere voorschriften der Luxemburgse Vennootschappenwet
inzake uitgifte van obligatieleningen, worden geraadpleegd (2).
De toepasselijkheid van het Luxemburgse recht op de hier be(r) De reden voor deze keuze is te vinden in het feit dat niet de Belgische banken
zelf, die het initiatief tot de uitgifte narnen, als !eiders van het syndicaat van onderschrijvende banken en meteen als trustees fungeren, maar wei hun Luxemburgse dochtermaatschappijen.
(2) Aldus VAN HEeKE, G., o.c., biz. 259. Deze auteur merkt m.i. terecht op dat
teneinde genoemde voorschriften toch rechtstreeks toepasselijk te verklaren op door
vreemde vennootschappen uitgegeven leningen vergeefs beroep zou worden gedaan op
een bepaling als artikel 199 van de Belgische Vennootschappenwet of artikel 161 van de
Luxemburgse Vennootschappenwet, volgens dewelke vreemde vennootschappen met het
oog op de openbare uitgifte, het openbaar ten toon leggen, aanbieden, verkopen en het
opnemen in de officiele notering van titels aan het statuut der nationale vennootschappen
onderworpen zijn. Deze regel heeft inderdaad uitsluitend politiemaatregelen voor de
kapitaalmarkt op het oog en beoogt geenszins de contractuele aspecten van de uitgifte
van obligaties te regelen : VAN HEeKE, G., o.c., biz. 259, noot 172.
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studeerde leningen vereenvoudigt dit onderzoek uiteraard niet.
Ingevolge de verregaande gelijkenis tussen het Belgische, Franse en
Luxemburgse burgerlijk recht enerzijds en het Belgische en Luxemburgse vennootschappenrecht anderzijds (1) geeft dit evenwel geen
aanleiding tot noemenswaardige moeilijkheden. De hierna besproken
trustovereenkomsten zullen dan ook in het licht van de Belgische en,
indien wenselijk, ook van de Franse rechtsleer en rechtspraak, die
ook voor Luxemburg gezaghebbend zijn, onderzocht worden.
7· Vooraleer met de artikelsgewijze bespreking der bij de vermelde leningen gebruikte trustovereenkomsten aan te vangen, past
het nog enkele beschouwingen te wijden aan de trustfiguur die hier
ogenschijnlijk aanwending vindt.
Hierboven werd reeds aangestipt dat de opstelling van een trustakte ter gelegenheid van een uitgifte van obligaties vaak als middel
wordt aangewend om de vertegenwoordiging der obligatiehouders
contractueel te regelen (zie hoven, nr 4). Zoals de naam het laat vermoeden stamt deze figuur uit de Anglo-Amerikaanse wereld.
Zoals men weet is de Anglo-Amerikaanse trust een fiduciaire
verhouding krachtens dewelke een bepaald persoon, die titularis is
van zekere onder trustverband staande rechten en daarom trustee
genoemd wordt, de verplichting heeft genoemde rechten ten voordele
van een ander persoon, de cestui que trust of ook beneficiary of the
trust genoemd, of in het geval van een charitable trust, tot verwezenlijking van een liefdadig doel (in de ruimste zin van het woord) aan
te houden en uit te oefenen. Deze rechtsfiguur steunt op het aileen
geschiedkundig te verklaren en bovendien op het Europese vasteland
onbekende onderscheid tussen legal en equitable ownership : terwijl
de trustee, legal owner is der onder trust gebrachte rechten is de cestui
que trust, equitable owner van dezelfde rechten; in het eigendomsbegrip wordt zodoende een splitsing voltrokken (2).
In de Common Law landen kent de trustfiguur talrijke toepassingen (3). Telkens een persoon of groep van personen bepaalde van zijn
goederen of rechten door een deskundige wil laten beheren, zal hij

(r) Zie hierover FREDERICQ, L., Traite, VI, nr 946.
(2) Over de trustfiguur en de aanwending ervan in de Common Law Ianden, zie verder
het addendum over trust- en Treuhandrecht op het einde van mijn proefschrift over
Bewindsbevoegdheid, Rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene theorie van bewind over
andermans vermogen, met voorwoord Prof. F. CoLLIN, Brussel, 1962, blz. 434-463. Zie ook
het uitstekend overzicht van het Engelse trustrecht van de hand van STORME, M., De
Angelsaksische Trust, R. W., 1957-58, 937-954·
.
(3) Een overzicht, bespreking en vergelijking met continentale figuren van dergelijke toepassingsgevallen vindt men in de verhandeling van DEWULF, C., The trust and corresponding institutions in the civil Law, Dissertation submitted for the D. Phil. degree
in law in the University of Oxford, 1963, biz. r6o-3oo; - zie ook het bekende werk van
LEPAULLE, P., Traite theorique des trusts en droit interne, en droit fiscal et en droit international, Paris, 1932.

het legal ownership ervan· aan een trustee overdragen (I). Op het stuk
van obligatieleningen werd de trustfiguur in Engeland en de Verenigde
Staten voor het eerst gebruikt teneinde de vestiging van een hypotheekrecht ten voordele van de obligatiehouders mogelijk te maken. Het
was immers onmogelijk het hypotheekrecht te plaatsen op naam van
een groot, steeds wisselend aantal schuldeisers : daarom werden
trustees aangeduid in wier naam de hypotheek gevestigd werd maar
die de daaruit voortvloeiende rechten ten voordele der massa van
obligatiehouders moesten uitoefenen. Naderhand werd niet alleen
de hypotheek maar werden ook alle uit de obligatielening voortspruitende vorderingsrechten der obligatiehouders op naam van de trustee
geplaatst. Deze rechten worden dan door laatstgenoemde ten voordele van de massa van obligatiehouders uitgeoefend (2).
Het is duidelijk dat in landen, zoals de zes lid-Staten der Gemeenschappelijke Markt, die de trustfiguur niet kennen, de inschakeling van een trustee tot vertegenwoordiging van obligatiehouders
noodzakelijkerwijze op grond van een andere, van de trust verschillende
rechtsfiguur, moest gebeuren (3). In afwezigheid van een algemene
bewindsfiguur (zoals voorzien in het antwerp voor een nieuw Nederlands B.W.) (4), die ook in dit verband uitstekende diensten zou
bewijzen, werd dan door de ontwerpers van de hier bestudeerde
trustovereenkomsten nogmaals beroep gedaan op de regelen die de
lastgevings- en commissieovereenkomsten beheersen (s). Het is dus
evident dat aan de woorden trustovereenkomst of trustee in dit verband geen juridische betekenis toekomt zoals dit wel het geval is in het
Anglo-Amerikaanse recht; in dit verband duiden zij uitsluitend op
een economische functie.

B.

KRITISCHE BESPREKING EN ANALYSE DER TRUSTOVEREENKOMST

8. Zoals reeds in voetnoot opgemerkt (zie boven, nr I, noot 2),
zal, met het oog op de thans volgende analytische bespreking van de
(1) Hierover : DE BEus, P., Het vakkundig beheer van een anders vermogen, De juridische techniek (Jaarboek III van het Vlaams Rechtsgenootschap te Leuven), 1956, biz.
20 en volg.
(2) DEWULF, C., o.c., bJz. 271 en voJg.
(3) Vgl. VANHECKE, G., o.c., biz. 256-257. De introductie van de Anglo-Amerikaanse
trustfiguur lijkt ons om redenen, die wij elders uiteenzetten, te verwerpen. Veeleer moet
de uitwerking van een ·inheernse, algemene bewindstheorie worden nagestreefd. Zie over
dit alles mijn geciteerd proefschrift over Bewindsbevoegdheid, in bet bijzonder, biz. 26-35.
(4) Over deze figuur, zie mijn studie, De regeling van het bewind in het antwerp voor
een nieuw Nederlands B. W. (antwerp Meijers), o.c.
(~) Deze problernatiek heb ik uitvoeriger besproken in rnijn studie, La gestion du
patrimoine d'autrui en droit beige et en droit compare, R.C.].B., 1963, biz. 131-145· Over een
gelijkaardig geval met name de aanwending der regelen betreffende mandaats- en cornrnissie-overeenkomsten tot juridische uitbouw in Belgie van de zogenaamde investment
trusts, zie o.m. : DE BEus, P., lets over Investment trusts en hun oprichting in Belgiii, juridisch
beschouwd, Ann. Rg. Sw., 1951, dl. XI, biz. 7-51; -VAN GERVEN, W., La forme juridique
d'un investment trust en Belgique, en France et aux Pays-Bas., Rev. int. dr. comp., 1960,
biz. 527-sss.
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trustovereenkomsten, die ter gelegenheid der hogergenoemde leningen
werden gesloten, vooral deze worden geraadpleegd die voor de
Norges Kommunalbank lening werd opgesteld. Zij is immers de
volledigste en tevens de meest vooruitstrevende.
Deze trustovereenkomst werd gesloten tussen genoemde Kommunalbank, in casu de emitterende vennootschap, enerzijds, en de
trustee, een bankinstelling van Luxemburgs recht, anderzijds. Zoals
in het inleidend deel ervan gezegd, werd zij evenwel aangegaan in het
gelijkmatig en evenredig voordeel van alle obligatiehouders; in
artikel I wordt daaraan toegevoegd dat ,door het louter feit der inschrijving op of der verkrijging van een of meerdere obligaties" de
houder daarvan geacht wordt te hebben ingestemd en akkoord te gaan
met alle bepalingen der trustovereenkomst. Ten aanzien van deze
laatste hebben zij onherroepelijk bindende werking ,als ware hij
persoonlijk mede-ondertekenaar der trustovereenkomst" geweest.
We staan hier voor een interessant verschijnsel. Indien men de
verhouding tussen uitgevende vennootschap, trustee en obligatiehouders met klassieke rechtsbegrippen wil uitdrukken, dan heeft
men klaarblijkelijk te doen met een tussen de vennootschap en de
trustee gesloten overeenkomst waarin een beding ten behoeve van
derden, in casu de obligatiehouders voorkomt. Eens deze laatsten hun
instemming met de overeenkomst hebben betuigd en dit kan stilzwijgend gebeuren door inschrijving -op of verkrijging der obligaties
waarop een duidelijke referentie naar de trustovereenkomst voorkomt, of beter nog, zoals dit met de recentere leningen het geval is,
waarop de trustovereenkomst expressis verbis is afgedrukt - worden
de ten hunnen voordele in de overeenkomst vervatte bedingen onherroepelijk. Meteen geven de obligatiehouders ook te kennen dat zij
zich gehouden achten door de in de overeenkomst ten hunnen laste
bedongen verplichtingen. Slaat men evenwel minder acht op de bekende klassiek-burgerrechtelijke vormen en leunt men meer aan bij
de economische betekenis der voorliggende verrichting, dan kan men
de rechtsverhouding tussen partijen beter als een driepartijenovereenkomst kwalificeren. Evenals de tussen de emitterende vennootschap
en de onderschrijvende bankinstellingen gesloten Underwriting
Agreement, waarin de leningsvoorwaarden werden vastgelegd zoals
In werkelijkheid is de aan de trustee gegeven opdracht geen zuivere lastgevings- of
commissieovereenkomst, vermits zij niet aileen de verrichting van juridische maar oak van
materiele handelingen voor rekening van de obligatiehouders tot voorwerp heeft (zie
bijv. de verrichtingen die verband houden met de financiele dienst der lening, waarover
meer in nr g). Zo men a.m. voortgaat op de opsomming van handelingen in artikel 88 der
Lux. Venn. wet (vgl. art. 93 Belg. Venn. wet; zie boven, nr 6 en verder, nr I I), waarvan de
gebeurlijke tenuitvoerlegging aan de trustee toekomt en tevens rekening houdt met het
aan de trustee verleende mandatum ad litem (zie verder, nr IO en I I), mag evenwe! aanvaard
worden dat de verrichting van rechtshandelingen hoofdzaak is zodat, in overeenstemming
met de regel accessorium sequitur principale, de regelen inzake lastgevings- of commissieovereenkomsten toepasselijk moeten worden geacht. Deze vragen worden uitvoeriger behandeld in mijn geciteerd proefschrift, nr 54-63, biz. 86-98.

zij daarna in het leningsprospectus aan het publiek worden bekend
gemaakt, kan de trustovereenkomst beschouwd worden als een door
twee aanbiedende partijen (de emitterende vennootschap en de
trustee) gezamenlijk opgestelde voorovereenkomst die eerst met de
aanvaarding der derde partij (de obligatiehouders) definitief wordt.

§ r. Verenigbaarheid van de trustfunctie met de financiele dienst der
lening.
9· Bij aandachtige lezing van de trustovereenkomst valt op hoe
de voorschriften ervan in twee groepen kunnen worden gerangschikt.
Aan de ene kant zijn er de bepalingen die specifiek de vertrouwensfunctie van de trustee betreffen; aan de andere kant zijn er diegene die
de rol van de trustee als coordinator van· de financiele dienst van
de lening regelen.
Onder de tweede groep vallen de bepalingen die betrekking hebben op de uitloting van voor uitbetaling in aanmerking komende
obligaties : dergelijke lotingen zullen in aanwezigheid van een notaris
plaats vinden in de hoofdzetel van de trustee, die vervolgens de uitgelote nummers in bepaalde, in de overeenkomst aangewezen dagbladen
zal doen publiceren (art. 7 en 8); op de aankoop door de uitgevende
vennootschap van uitstaande obligaties met het oog op delging der
lening : de trustee moet van het aantal der aldus aangekochte obligaties
op de hoogte worden gehouden, zodat hij hun aantal van de jaarlijkse
delgingsquota's kan afrekenen (art. 9); op de vroegtijdige afbetaling
van de lening : de trustee moet van het inzicht der vennootschap
om de lening vroegtijdig af te betalen eveneens op de hoogte worden
gebracht opdat hij dit tijdig aan de bankinstellingen die de financiele
dienst der lening in de onderscheiden landen waarnemen zou kunnen
meedelen (art. 10).
Er werd van zekere zijde kritiek uitgeoefend op het feit dat de
trustee en de met de coordinatie van de financiele dienst belaste leider
van het syndicaat van onderschrijvende banken een en dezelfde
rechtspersoon is. Dit zou immers tot misbruiken aanleiding kunnen
geven : als leider van het syndicaat is de trustee gebeurlijk in het bezit
van een aantal obligaties zodat een conflict tussen zijn persoonlijke
belangen en die van de andere obligatiehouders niet ondenkbaar is.
Dit bezwaar mag evenwel niet opgeblazen worden. Enerzijds komt
het zowel in wettelijk als niet-wettelijk geregelde bewindsinstituten
voor dat het beheer over een groep van rechten of goederen aan een
medegerechtigde wordt opgedragen (zo bijv. het beheer der gemeenschappelijke goederen door de echtgenoot of het bewind van een onverdeeld flatgebouw door een der onverdeelde eigenaars die door zijn
collega's tot syndicus werd aangeduid) (1). Anderzijds kan ook een
(1) Vgl. ook art. 577bis, § 5, tweede lid, B.W.
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II

trustee, die niet tevens leider van het syndicaat is, indien hij zulks
wenst, ongeweten het bezit verwerven van obligaties die immers aan
toonder zijn. Wellicht zou men in de trustakte kunnen opnemen dat
het stemrecht verbonden aan de obligaties die in het bezit zijn van
de trustee geschorst wordt. Oak aan dergelijk voorschrift kan men
wegens het toonderkarakter der obligaties evenwel moeilijk de hand
houden. De trustee kan immers zijn obligaties met het oog op het
stemmen ter algemene vergadering aan een tussenpersoon overhandigen ( 1). Hieruit blijkt eens te meer dat de enige waarborg terzake
bestaat in de betrouwbaarheid van de trustee. De lege ferenda zou men
wellicht kunnen denken aan bepaalde onverenigbaarheden, met het
oog op de solvabiliteit, de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid
van de trustee.
lntussen doet laatstgenoemde er goed aan de ongeschreven algemene rechtsregel (waarvan talrijke geschreven toepassingen in ons
recht te vinden zijn) voor ogen te houden, volgens dewelke een
persoon bij eenzelfde handeling nooit in twee tegenstrijdige hoedanigheden (ten persoonlijke titel en als vertegenwoordiger van andermans met de persoonlijke belangen van de vertegenwoordiger in
conflict tredende belangen) mag optreden (2). Een overtreding van
deze regel maakt ongetwijfeld een grove schuld uit in hoofde van
de vertegenwoordiger.

§

2.

Bevoegdheden van de trustee.

10. In artikel 2, 3 en 4 der trustovereenkomst worden de
bevoegdheden van de trustee als dusdanig nader omschreven.
Artikel 2 bevat de onherroepelijke volmacht voor de trustee om
de obligatiehouders met het oog op de bescherming en verdediging
van hun rechten en belangen zowel tegenover de emitterende vennootschap als tegenover derden, te vertegenwoordigen.
Om van de aldus verleende volmacht gebruik te maken moet de
trustee het verzoek noch de instemming van een of meerdere obligatiehouders afwachten. Zoals blijkt uit artikel 3 van de overeenkomst
heeft hij in sommige gevallen de voorafgaandelijke toestemming van
de in algemene vergadering verzamelde obligatiehouders echter wel
nodig, en namelijk in die gevallen waarvan sprake is in artikel 88,
1° tot en met 5° en 7°, van de Luxemburgse Vennootschappenwet (3)
alsook om een verzoek tot faillissementsverklaring in te dienen.

(1) Zodoende stelt hij zich evenwel bloat aan de strafsancties voorzien in artikel 162
der Luxemburgse Vennootschappenwet (art. zoo der Belg. Venn. wet).
(z) Zie DE PAGE et DEKKERS, V, nr 41 r, biz. 406-407. Geschreven toepassingen van
deze regel zijn o.a. te vinden in artikel 450 en 1596 B.W. evenals in het laatste lid van
artikel 7 sbis van de wet op de handelsbeurzen, wisselagenten en makelaars (boek I, titel 5
H. W.) en in artikel6o Vennootschappenwet. Voor Nederland, zie a.m. AssER-ScHOLTEN,
dl I, tweede stuk, Vertegenwoordigingoen Rechtspersoon, 1954, biz. 54·
(3) Dit zijn met name de in artikel 93, 1° tot en met 5° van de Belgische Vennootschappenwet opgesornde gevallen (zie boven, nr 4) en bovendien in het geval van bekrach-
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In de uitoefening van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid
treedt de trustee op in eigen naam, maar voor rekening der obligatiehouders. De door hem binnen de perken van zijn bevoegaE.eld aangegane rechtshandelingen zullen, volgens artikel 2, in fine, van de
overeenkomst, evenwel directe rechtsgevolgen voor of tegen de
obligatiehouders teweegbrengen. Anderzijds zien de individuele
obligatiehouders ervan af hun rechten zonder schriftelijke toestemming van de trustee persoonlijk uit te oefenen : uitzondering wordt
vanzelfsprekend gemaakt voor het innen door de individuele obligatiehouders van coupons en terugbetaalbare obligaties (art. 3 van de
overeenkomst).
Tenslotte wordt de trustee in artikel4 onherroepelijk gemachtigd
de obligatiehouders in rechte te vertegenwoordigen en daarbij hetzij
in eigen naam hetzij in naam der gezamenlijke obligatiehouders op
te treden.
In verband met de aldus omschreven bevoegdheden van de
trustee rijzen sommige delicate vragen, waarvan enkele hierna besproken worden.
1 I. Vooreerst is er de fundamentele vraag of terzake van obligatieleningen aan een trustee iiberhaupt dergelijke ruim gestelde bevoegdheid kan worden verleend. Deze vraag moet naar Luxemburgse
recht worden beantwoord (zie boven, nr 6).
Een ontkennend antwoord zou men gebeurlijk kunnen afleiden
uit artikel 88, 6°, van de Luxemburgse Vennootschappenwet (waaraan ons artikel 93, 6°, Vennootschappenwet woordelijk beantwoordt).
Overeenkomstig genoemd artikel wordt aan de algemene vergadering
van obligatiehouders de bevoegdheid gegeven een of meer gevolmachtigden aan te wijzen tot uitvoering van de krachtens nummer 1
tot en met 5 van hetzelfde artikel door de . vergadering genomen
beslissingen en tot vertegenwoordiging der obligatiehouders in procedures terzake van hypothecaire inschrijvingen. Zoals boven reeds
opgemerkt (nr 5) zijn er auteurs die beweren dat de in dit artikel
omschreven bevoegdheden limitatief zijn. Men zou dan moeten aanvaarden dat aan de gevolmachtigden der obligatiehouders geen andere
bevoegdheden mogen worden verleend dan diege!}e waarvan sprake
in genoemd artikel 88, 6°.
Deze beperkende aanwending van artikel 88 is hier evenwel
niet beslissend. Vooreerst werd er reeds op gewezen dat genoemd
artikel evenals de andere voorschriften van de Luxemburgse Ven-

titing van een statutenwijziging die het doe! en de vorm der uitgevende vennootschap
betreft (art. 88, 7°, der Luxemburgse wet). De verwijzing in dit verband naar artikel 88,
5°, der Belgische wet is klaarblijkelijk een vergissing. Indien de voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders oak vereist is voor het verrichten
van vrijwarende handelingen (des actes conservatoires), dan wordt de algemene aan de trustee
gegeven bevoegdheid om zonder verzoek of toestemming der obligatiehouders laatstgenoemden te verdedigen volledig dade letter.
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nootschappenwet inzake uitgifte van obligatieleningen niet rechtstreeks toepasselijk zijn op de onderzochte leningen : in de eerste
plaats moeten de algemene beginselen van Luxemburgs recht worden
toegepast (zie boven, nr 6). Welnu, net als in Belgie is oak in Luxemburg de ver lening van een zelfs zeer algemeen gestelde volmacht
uiteraard geldig (1), temeer daar de gegeven volmacht in casu slechts
een beperkt deel van het vermogen van de opdrachtgever (obligaties)
betreft. Maar zelfs indien genoemd artikel rechtstreeks toepasselijk
ware, dan nag is er reden om de beperkende aanwending ervan uit
te sluiten. Wanneer bepaalde auteurs immers op grand der voorbereidende werken de beperkende opvatting omtrent artikel 88 der
Luxemburgse of artikel 93 der Belgische Vennootschappenwet
voorstaan, dan is dit omdat het aanvaarden van ruimere, niet in de
wet voorziene, bevoegdheden in hoofde van een algemene vergadering die haar beslissingen treft volgens het meerderheidsbeginsel,
strijdig zou zijn met het principe dat, behoudens in de wet voorziene
uitzonderingen, een overeenkomst (in casu de leningsovereenkomst
tussen de uitgevende vennootschap en de obligatiehouders) slechts
kan gewijzigd worden met het akkoord van alle partijen (2). Daaruit
blijkt meteen dat deze auteurs geenszins het geval voor ogen hebben
II waarin de bevoegdheden van de algemene vergadering in de leningsovereenkomst zelf, en dus wel degelijk met het (uitdrukkelijk of stilzwijgend) akkoord van alle partijen, werden uitgebreid. Zij bedoelden
alleen dat in geval van stilzwijgen van de leningsovereenkomst de
algemene vergadering uitsluitend over de in de wet opgesomde
bevoegdheden beschikt. Terecht wordt dan oak door recente auteurs
aangevoerd dat de lenings- of trustovereenkomst aan de algemene
vergadering ruimere bevoegdheden mag toekennen (3). Welnu,
aanvaardt men dat de leningsovereenkomst aan de algemene vergadering van obligatiehouders de bevoegdheid kan toekennen gevolmachtigden aan te duiden met ruimere machten dan diegene in
in artikel 88, 6°, omschreven, dan moet men a fortiori aannemen
dat dergelijke gevolmachtigden rechtstreeks in de lenings- of trustovereenkomst zelf kunnen worden aangeduid. Dit is wat in casu
gebeurde (4).

(1) Zie artikel 1987 Belg. en Lux. B.W. (art. 1832 Ned. B.W.).
(2) RESTEAU, o.c., nr 1658; - FREDERICQ, L., Traite, V, nr. 597; - FREDERICQ, L.
en S., Handboek I, nr 949·
(3) VAN RYN, J., I, nr 727, evenals, zeer duidelijk, de auteur van de noot onder
Hrb. Brussel, 23 april 1932, Rev. prat. soc., 1932, biz. 248 en volg. Dit vonnis evenals het
Cassatiearrest van 5 maart 1931, o.c. en het vonnis van de Hrb. Brussel, 20 mei 1931, o.c.,

betreft eveneens het geval waarin de leningsovereenkomst niets voorziet betreffende de
bevoegdheden van de algemene vergadering van obligatiehouders.
(4) De vraag naar de bevoegdheden van de algemene vergadering van obligatiehouders wordt door de lex contractus , in casu het Luxemburgse recht, en niet door de lex
societatis, dit is ten aanzien van de lening der Norges Kommunalbank, het Noorse recht,
beheerst. Zie hierover verder, nr 17, in fine.
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12. De aan de trustee opgedragen bevoegdheden zijn, voigens
het in de trustovereenkomst bepaaide, onherroepelijk. Dit geidt eveneens, aidus artikei 4 voor het aan de trustee verleende mandatum ad
litem.
De geidigheid van een onherroepeiijk verleende voimacht kan
moeiiijk worden in twijfei getrokken. In Beigie, zoais in Frankrijk
en in Nederland, wordt de geidigheid van een onherroepeiijkheidsclausuie tenminste aanvaard wanneer de voimacht in het belang
(of mede in het beiang) van de voimachthouder en of van een derde
werd verleend (r). In Frankrijk, en ook wei in Belgie, is zeifs een
neiging vast te stellen om de gegeven voimacht in die gevallen, ook
bij gebreke van een uitdrukkelijke clausuie van onherroepeiijkheid,
niettemin ais onherroepeiijk te aanzien (2). Er is geen reden om deze
regeis niet toepasseiijk te achten op een mandatum ad litem.
De aan de trustee verleende voimachten gaan uit van de gezamenIijke obligatiehouders, die derhaive ingevoige het verkrijgen van hun
obligatie(s) als voimachtgevers moeten worden aangemerkt (zie het
hierboven, nr 8 besproken artikei I van de trustovereenkomst). De
aldus door elke individuele obiigatiehouder gegeven bevoegdheid
tot uitoefening van zijn rechten, is verleend zowei in diens eigen
belang als in het belang van de andere obiigatiehouders en bovendien
oak nag in het beiang van de emitterende vennootschap. Allen hebben
zij er inderdaad voordeei bij dat een enkei vertegenwoordiger als
interlocuteur valable voor de gezameniijke, over verschillende landen
verspreide obiigatiehouders kan optreden. Het gaat hier dus wei
degeiijk om een mede in het beiang van een derde (dit is noch de
voimachtgever, noch de voimachthouder) verleende opdracht, die
dan oak op geidige wijze onherroepelijk kan worden bedongen.
Er valt in dit verband op te merken dat de onherroepeiijkheid
van de trustee niet onbeperkt is : enerzijds kan de trustee door een
besiissing van de algemene vergadering van obiigatiehouders worden
afgezet, indien hij in gebreke is gebieven een regeimatig genomen
besiissing van de aigemene obiigatiehoudersvergadering met de
vereiste redelijke zorg uit te voeren (artikel 14 van de trustovereenkomst); anderzijds staat het ieder obiigatiehouder steeds vrij zijn
obiigatie te vervreemden en zodoende, wat hem betreft, meteen een
einde te stellen aan het mandaat van de trustee.

13. Ter versteviging van de onherroepeiijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de trustee, ontneemt artikei 3 van de trustovereenkomst aan de obiigatiehouders de bevoegdheid tot individuele
uitoefening van hun rechten indien zij niet vooraf de schrifteiijke
(r) Zie mijn proefschrift, nr

222 en volg., blz. 306 en volg.
(2) SALLE DE LA MARNIERRE, E., Le mandat irrevocable, Rev. trim. dr. civ., 1937,
260; SAVATIER, R., in Planiol-Ripert, XI, nr 1452, blz. 937 en volg.; - KLUYSKENS,
De Contracten, nr 527, biz. 648.

machtiging van de trustee bekwamen. Uitzondering wordt gemaakt
voor de inning van coupons en terugbetaalbaar gestelde obligaties.
Tussen partijen en ten aanzien van derden te kwader trouw (1)
lijkt dergelijke clausule strekkende tot het lamleggen van de eigen
bevoegdheid der obligatiehouders geldig te zijn, op voorwaarde dat
de verbodsclausule tenminste naar haar voorwerp beperkt is. Vermits de hier besproken clausule uiteraard slechts betrekking heeft
op de rechten die de obligatiehouder in verband met de lening kan
doen gelden en niet op al zijn rechten en bevoegdheden, kan haar
geldigheid tegenover de genoemde personen niet betwist worden.
Door de individuele obligatiehouders in strijd met de verbodsclausule verrichte handelingen of met derden te kwader trouw
(bijv. de emitterende vennootschap) gesloten overeenkomsten zijn
derhalve aan de trustee niet tegenstelbaar (2).
Lijkt de principiele geldigheid der bestudeerde verbodsclausule
vast te staan, de draagwijdte der gebruikte bewoordingen is evenwel
min zeker. Door de trustovereenkomst wordt immers uitzondering
gemaakt op het verbod van eigen rechtsuitoefening door de individuele
obligatiehouders, voor wat betreft de inning van coupons en terugbetaalbare obligaties. Waarschijnlijk bedoelt men hieronder de minnelijke inning van geldsommen en niet de opvordering daarvan in
rechte. Anderzijds moet alleszins ook een uitzondering worden gemaakt voor de uitoefening ter algemene vergadering van obligatiehouders, van het aan de obligaties verbonden stemrecht. De genoemde
uitzonderingen schijnen dus eerder exemplahef fe z1jn : het ware
wellicht beter te stellen dat de obligatiehouders bevoegd blijven deze
van hun rechten individueel uit te oefenen die, zoals de minnelijke
inning van coupons en terugbetaalbare geldsommen en het stemrecht,
\ als het ware inherent zijn aan het bezit der obligaties zelf. Tenslotte
moet worden aangestipt dat de bestudeerde verbodsclausule ophoudt
de obligatiehouders te binden indien de trustee op schuldige wijze
nalaat in het belang der obligatiehouders de rechten van deze laatsten
uit te oefenen. De exceptio non adimpleti contractus doet hen daartoe
het rechtsmiddel aan de hand.
14· Zoals reeds opgemerkt bepaalt artikel 2 van de trustovereenkomst dat de trustee bij de tenuitvoerlegging van zijn functie in eigen
naam optreedt maar dat de aldus binnen de perken van zijn bevoegdheden aangegane rechtshandelingen directe rechtsgevolgen voor of
tegen de obligatiehouders zullen teweegbrengen.
Dat de trustee, zoals een commissionair, in eigen naam optreedt
(1) Onder derden te kwader trouw worden de personen bedoeld die zich medeplichtig hebben gemaakt aan de contractbreuk gepleegd door de individuele obligatiehouder
die, in strijd met de verbodsclausule, op individuele basis zijn rechten uitoefent.
(2) Over deze ganse problematiek, zie de rechtsvergelijkende bespreking in mijn
proefschrift, nr 257-268, biz. 249-365; - zie ook in verband met obligatieleningen, VAN
HEeKE, G., o.c., biz. 254 en 262.

en niet, zoals een lasthebber, in naam van zijn opdrachtgevers, ligt
voor de hand. Hij zou immers bezwaarlijk in naam van zijn nominatim
aangeduide lastgevers, met name de obligatiehouders, kunnen handelen temeer daar de obligaties aan toonder zijn. Derden wensen dan
ook terecht dat de trustee persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor de
eventueel door hem voor rekening der obligatiehouders opgenomen
verbintenissen. Welnu dit bereikt men door de trustee in eigen naam
te doen optreden. Een nevengevolg van het in eigen naam optreden
van de trustee is evenwel, volgens de heersende Belgische (en ook
Nederlandse) mening dat geen rechtstreekse rechtsband ontstaat
tussen de opdrachtgevers en de derde, waarmee de trustee contracteerde. Rechten en verbintenissen ontstaan in hoofde van de
trustee die ze nadien aan de opdrachtgevers moet overdragen, respectievelijk in rekening brengen. Hoewel dit principe van afwezigheid
van rechtsband tussen opdrachtgever en derde reeds aan tal van uitzonderingen onderhevig is - althans op het zakenrechtelijke vlak :
het eigendomsrecht op door de commissionair voor rekening verkochte, resp. aangekochte gespecifieerde goederen gaat bijv. niet
door het vermogen van de commissionair en kan bijgevolg niet in zijn
failliete boedel vallen- wordt het in Belgie, anders dan in Frankrijk,
nog door de meest gezaghebbende auteurs, m.i. ten onrechte verdedigd (r). In geval van faillissement of onvermogen van de commissionair, worden de rechten van opdrachtgever en derde erdoor
aanzienlijk verzwakt.
Ook de aanhangers van de theorie volgens dewelke in geval van
commissieovereenkomst tussen opdrachtgever en derde geen rechtstreekse contractuele banden tot stand komen dienen evenwel te
aanvaarden dat de betrokken partijen, zoals gebeurd is in artikel 2
van de bestudeerde trustovereenkomst, van dergelijk resultaat contractueel en bij voorbaat kunnen afwijken, en dat zij m.a.w. inhet ontstaan van rechtstreekse banden tussen opdrachtgever en derden kunnen voorzien. Inderdaad, in zover zulkdanig beding in de directe
gebondenheid van de opdrachtgevers i.e. de obligatiehouders voor
de door de trustee opgenomen verbintenissen voorziet, kan het als
een beding ten behoeve van de schuldeiser der verbintenissen worden
aangemerkt : deze laatste heeft er alle belang bij naast de trustee nog
andere directe schuldenaars te hebben (2), op wier vermogen hij zijn
vordering kan verhalen (3). Anderzijds kan tegen genoemd beding
(1) Over deze problemen (geldend recht en voorgestelde oplossing), zie mijn proefschrift, nr 123-128, blz. 171-179 en nr xss-x66, blz. 2II-22J.
(z) Aan de bewoordingen van de in artikel 2 der trustovereenkomst voorkomende
clausule kan ontnomen worden dat de gezamenlijke obligatiehouders samen met de trustee
voor het geheel der opgenomen verbintenissen willen instaan. Tussen de trustee enerzijds
en de massa van obligatiehouders anderzijds bestaat er bijgevolg een passieve solidariteit.
(3) M.i. zijn de obligatiehouders voor de opgenomen verbintenissen slechts met
het onder trust geplaatste vermogen (d.z. hun obligaties) aansprakelijk. Zie hierover mijn
proefschrift, nr 197 en volg., blz. 265 en volg.

ook geen bezwaar geopperd worden in de mate waarin het door de
trustee voor rekening der obligatiehouders verworven vorderingen
rechtstreeks vestigt in hoofde van laatstgenoemden die zodoende
gevrijwaard zijn tegen het gebeurlijk onvermogen van de trustee.
De derden-schuldenaars dezer vorderingen kunnen zich tegen deze
wijziging van schuldeiser bezwaarlijk verzetten : de identiteit van de
schuldeiser is immers in ons verbintenissenrecht geen essentieel
bestanddeel van de verbintenis zoals o.m. blijkt uit het feit dat bij
overdracht van schuldvordering de instemming van de schuldenaar
niet eens vereist is (1).
In dit verband moet nog opgemerkt worden dat ten aanzien van
het aan de trustee gegeven mandaat ad litem het optreden door de
trustee in eigen naam facultatief is. Artikel 4 van de trustovereenkomst
bepaalt inderdaad dat de trustee in gerechtelijke, arbitrale of administratieve procedures optreedt ,hetzij in eigen naam hetzij in naam
van de gezamenlijke massa van obligatiehouders, naargelang door
de trustee meest wenselijk wordt geacht". Dit houdt verband met de
in zekere landen geldende procedureregel nul ne plaide par procureur.
Deze regel schrijft voor dat ieder zijn eigen vorderingen (hetzij zelf,
hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger) in eigen naam
moet instellen, hetgeen wil zeggen dat in geval van mandaat ad litem
de naam van de opdrachtgever in alle procesakten naast deze van de
de vertegenwoordiger client voor te komen. Dit vereiste maakt het
voor een groepering van talrijke personen, wier identiteit dan nog
vaak onbekend is zoals in casu de identiteit van de houders van obligaties aan toonder, vrijwel onmogelijk in rechte te verschijnen. Door
bepaalde recente beslissingen in Belgie, Nederland en Frankrijk
wordt dan ook aanvaard dat, in geval er talrijke opdrachtgevers
zijn, de aanduiding niet nominatim maar wel door verwijzing naar
de groep als dusdanig mag gebeuren (2) (3).
(I) Tussen de trustee enerzijds, de massa van obligatiehouders anderzijds zal er
eveneens actieve solidariteit bestaan zodat de derde geen gevaar loopt tweemaal te moeten
betalen. lngevolge het aan de obligatiehouders opgelegde verbod van eigen rechtsuitoefening (zie hoven, nr I3) zal het trouwens alleen in noodomstandigheden, zoals onvermogen van de trustee, voorkomen dat de obligatiehouders zelf en niet de trustee de uitvoering der door de trustee in eigen naam opgenomen verbintenissen zullen opeisen.
(2) Zie bijv. voor Belgie: Brussel, 23 november I932, P.A., I932, 338;- Brussel, II
juli I953, P.A. I954. 334;- Vred. Sint-Joost-ten-Noode, I6 maart I956, ].T., I956, 346;Rb. Brussel, 26 juni I959, Ann. Not. Enreg., I96o, I68; - vgl. Vred. Brugge, I3 nov.
I96I, R. W., I96I-62, 906;- Anders : Luik, 20 juli I956, Rev. prat. soc., I963, nr. 5I4o;
- Vred. Peer, 24 mei I955. Rev. prat. soc., I963, nr 5I4I, met noot J. J. 't Kint;- Vred.
Elsene, I4 februari I947,].T., 33I, met noot Ch. V.R.;- zie voor Nederland: Amsterdam,
2I juni I95I, N.J., I952, nr. I02.
Over de rechtspraak Nul ne plaide par procureur en de hier aangegeven evolutie,
zie ook mijn proefschrift, nr 206-2I4, biz. 28I-297·
(3) Op het stuk van obligatieleningen is deze praktijk juridisch nog meer verantwoord
vermits de verschillende nationale wetten in mindere of meerdere mate aan de massa van
obligatiehouders een zekere, zij het beperkte en soms omstreden vorm van rechtspersoonlijkheid toekennen. Zie o.m. wat betreft de Belgische wet, FREDERICQ, L., Traite, V, nr 6oo,
in fine, evenals nr 563.
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I 5. In geval zulks nodig of gewenst is voor de tenuitvoerlegging
van zijn functie, kan de trustee om de neerlegging der obligaties op
nader bekend te maken tijdstip en plaats verzoeken. Hij kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien
uit niet of niet-tijdige neerlegging (art. 5). Deze bepaling, evenmin
als deze vervat in artikel 6, volgens hetwelk de obligaties mede zuilen
ondertekend worden door de trustee zonder dat hieruit voor laatstgenoemde enige verdere aansprakelijkheid voortvloeit dan diegene
die reeds ingevolge de trustovereenkomst op zijn schouders rust,
vergen geen verdere verklaring.
Zo ook is artikel I I van de overeenkomst vanzelfsprekend : de
uitgevende vennootschap moet elk jaar een exemplaar van haar balans
en winst- en verliesrekening aan de trustee overmaken. Daarenboven
moet zij de trustee op de hoogte houden van aile aangelegenheden die
voor de obligatiehouders van belang kunnen zijn.

§ 3· De algemene vergadering van obligatiehouders.
I6. Artikel I2 en I3 van de trustovereenkomst betreffen de
bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders en de
vooropgenoemde vergadering geldende aanwezigheids- en stemquorums.
De bevoegdheid een algemene vergadering van obligatiehouders
samen te roepen wordt door artikel I 2 aan de emitterende vennootschap voorbehouden. De trustee zal laatstgenoemde evenwel helpen
bij de voorbereiding van de vergadering. De vennootschap is verplicht tot samenroeping over te gaan wanneer zij daartoe door de
trustee of door de obligatiehouders die tenminste 20 % vertegenwoordigen van de totale waarde van de op dat ogenblik uitstaande obligaties,
wordt verzocht. De trustee moet dergelijk verzoek tot de vennootschap richten wanneer het houden van een algemene vergadering
in het belang der obligatiehouders is of door wettelijke of contractuele
voorschriften wordt vereist. Elk verzoek tot bijeenroeping moet de
aan de dagorde van de vergadering te steilen punten bevatten. De
trustee zorgt voor de nodige bekendmaking in dagbladen.
Ten aanzien van de in artikel 88, nummer I tot en met 5 en 7,
van de Luxemburgse Vennootschappenwet vermelde aangelegenheden (nummer I tot en met 5 komen overeen met dezelfde nummers
van art. 93 van de Belgische Vennootschappenwet; nummer 7 betreft
de goedkeuring door de algemene vergadering van obligatiehouders,
van statutenwijzigingen die verband houden met het doel en de
juridische vorm der emitterende vennootschap : zie boven, nr 5),
kunnen geldige beslissingen uitsluitend genomen worden mits twee
derden der uitstaande obligaties ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien twee derden der aldus tegenwoordige obligatiehouders voor stemmen. Tot het nemen van beslissingen omtrent
aile andere aangelegenheden - zoals bijv. voor de verkiezing van een

nieuwe trustee - volstaan daarentegen de aanwezigheid van een gewone meerderheid der uitstaande ohligaties en de goedkeuring van
de heslissing door een gewone meerderheid der aanwezige ohligatiehouders. Is op een vergadering aan genoemde aanwezigheidsquorums
niet voldaan, dan kan een tweede, na hernieuwde hekendmaking
hijeengeroepen vergadering regelmatige heslissingen treffen ongeacht
het aantal aanwezigen maar met naleving van de hierhoven genoemde
stemquorums (1).
17. Het voorzien van een algemene vergadering van ohligatiehouders, waarvan de regelmatig genomen heslissingen oak de afwezige en de tegenstemmende ohligatiehouders hinden, is niet strijdig
met de lex contractus, zijnde het Luxemhurgs recht. Inderdaad, zoals
reeds opgemerkt (zie hoven, nr 5) organiseert de Luxemhurgse
(zoals de Belgische) Vennootschappenwet zelf een dergelijke algemene
vergadering in verhand met nationale leningen. Het voorzien van zulke
vergadering in een internationale, aan het Luxemhurgs recht onderworpen leningsovereenkomst kan dus niet als strijdig met de Luxemhurgse openbare orde worden aangezien.
Anderzij ds werd oak reeds aangestipt dat niets een uithreiding
van de hevoegdheden der algemene vergadering, huiten de uitdrukkelijk in artikel 88 der Luxemhurgse Vennootschappenwet toegekende
machten, in de weg staat (zie hoven, nr 11).
T och kunnen in verhand met de algemene vergadering van
ohligatiehouders zoals zij in de onderzochte trustovereenkomst wordt
georganiseerd, enkele opmerkingen worden ge~aakt. Deze opmerkingen hetreffen niet de geldigheid of de opportuniteit van dergelijke vergadering, maar wel haar organisatie.
Uit de hepalingen van de trustovereenkomst die de aanwezigheidsen stemquorums vastleggen (zie hoven, nr 16) hlijkt, dat de algemene
vergadering oak nag over andere aangelegenheden dan deze opgesomd in artikel 88 van de Luxemhurgse Vennootschappenwet kan
heraadslagen en heslissen. Welke deze andere aangelegenheden dan
wel zijn wordt nochtans in het vage gelaten. Klaarhlijkelijk worden
alle aangelegenheden hedoeld die de helangen der gezamenlijke
ohligatiehouders raken. Het ware evenwel nuttig, hij afwezigheid
van een wettelijk voorschrift dienaangaande, zulks uitdrukkelijk te
stipuleren. Men zou hijv. een artikel kunnen voorzien waarin gezegd wordt, dat aan de algemene vergadering van ohligatiehouders
de hevoegdheid toehehoort te heraadslagen en te heslissen over alle
(r) Vergeleken met de Luxemburgse wet, die ten aanzien van de in artikel 88,
tot en met 5 en 7, genoemde aangelegenheden in ieder geval de instemming van de twee
derden van het totaal bedrag der in omloop zijnde obligaties vooropstelt (zonder de mogelijkheid tot bijeenroeping van een tweede vergadering die ongeacht het aantal aanwezige
obligaties geldige beslissingen kan nemen), zijn de in onderhavige trustovereenkomst voorziene quorums vrij mild. Over de geldigheid van dergelijke, de wettelijke quorums milderende bedingen, zie VAN HECKE, G., o.c., blz. 259·
1
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aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering en de vrijwaring van de gemeenschappelijke belangen der obligatiehouders.
Een andere opmerking betreft de marrier waarop de algemene
vergadering van obligatiehouders wordt bijeengeroeperi.. Zoals hierboven meegedeeld gebeurt zulks door de emitterende vennootschap,
die op verzoek van de trustee of van de houders van 20 % der uitstaande obligaties daartoe verplicht is. Dit is niet zeer logisch. lnderdaad, anders dan de algemene vergadering van aandeelhouders die
een der organen is van de vennootschap en een vergadering van deelhebbenden in het vennootschapsvermogen, groepeert de algemene
vergadering van obligatiehouders bepaalde schuldeisers van de
vennootschap. Terwijl de aandeelhouders een (en wel het voornaamste) essentieel bestanddeel van de vennootschap uitmaken,
zijn de obligatiehouders uiteraard vreemden ten aanzien van de
vennootschap. Het is dus wellogisch dat de algemene vergaderingen
van eerstgenoemden door de vennootschap, of beter door de bestuurders daarvan, d.i. de raad van beheer, worden samengeroepen; het
is daarentegen heel wat minder logisch ook de bijeenroeping van de
algemene vergadering van obligatiehouders aan de vennootschap toe
te vertrouwen. Het lijkt meer aangewezen deze taak ineens aan de
trustee op te dragen, die gehouden is zulks te doen op verzoek van
een aantal obligatiehouders en gebeurlijk ook op verzoek van de
beheerraad van de emitterende vennootschap.
Er kan nochtans twijfel over bestaan of dergelijke aan de trustee
gegeven opdracht verenigbaar is met de lex contractus, hier het
Luxemburgse recht. Artikel 86 van de Luxemburgse Vennootschappenwet (zoals artikel 91 van de Belgische Vennootschappenwet) bepaalt immers dat de algemene vergadering van obligatiehouders kan bijeengeroepen worden door de beheerraad en door de
comlllissarissen van de emitterende vennootschap. Door het overgrate deel van de rechtsleer wordt nu aanvaard dat deze bevoegdheid
alleenlijk aan genoemde personen toekomt (1). De reden van deze
limitatieve interpretatie is volgens deze auteurs te vinden in het feit,
dat de algemene vergadering van obligatiehouders door de wet georganiseerd werd uitsluitend in het belang van de uitgevende vennootschap (aan wie aldus een interlocuteur valable wordt aan de hand
gedaan) en geenszins in het belang van de obligatiehouders zelf (2).
Er werd echter reeds herhaaldelijk op gewezen dat de in de
Luxemburgse Vennootschappenwet voorkomende voorschriften inzake de uitgifte van leningen, voor zover zij niet de Luxemburgse
openbare orde raken, uitsluitend toepasselijk zijn op door Luxemburgse vennootschappen uitgegeven leningen (zie hoven, nr 6 en 11). Op
(r) RESTEAU, o.c., III, nr. r6r2; verdere verwijzingen.
(2) RESTEAU, o.c., III, nr. r6o8.

R.P.D.B., Tw. Societes Anonymes, nr 2130 met

ten laste van buitenlandse vennootschappen uitgegeven leningen zijn
genoemde voorschriften slechts aan te wenden, voor zover zij door
de leningsovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing werden verklaard en dan nog slechts in de mate waarin genoemde overeenkomst
er niet van afwijkt.
Er lijkt dus in casu geen bezwaar tegen te bestaan aan de trustee
de bevoegdheid te geven tot bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders (1).
Ook van de kant der lex societatis, dit is het op de uitgevende
vennootschap toepasselijke recht (bijv. in het geval van de Norges
Kommunalbank lening, het Noorse recht), kunnen er in dit verband
geen moeilijkheden rijzen. Inderdaad, hoewel de lex societatis ongetwijfeld de toepasselijke wet is wat betreft het bestaan en de organen van de uitgevende vennootschap (2), lijkt de wijze van organisatie van de algemene vergadering van obligatiehouders daaronder
niet te vallen. Laatstgenoemde vergadering kan niet als een vennootschappelijk orgaan worden beschouwd; zij is veeleer het exponent
van een groep personen, schuldeisers, die tot de vennootschap in
een zuiver contractuele en niet, zoals de aandeelhouders, in een
intern-organisatorische verhouding staan. De regeling der onderlinge
verhoudingen tussen obligatiehouders zowel als hun verhoudingen
met de vennootschap zijn dus aan de lex contractus, d.i. de wet der
leningsovereenkomst, en riiet aan de lex societatis onderworpen. Deze
laatste is in dit verband irrelevant.
18. Artikel 14 en 15 vergen geen commentaar. In artikel 14
wordt aan de trustee de opdracht gegeven de op de vergadering der
obligatiehouders regelmatig genomen beslissingen met redelijke zorgvuldigheid ten uitvoer te leggen. Met het oog daarop kan de trustee
zich de nodige waarborgen laten verschaffen tot dekking der door
hem gedane kosten.
Schiet de trustee in de vervulling van deze opdracht te kort dan
kan een vergadering van obligatiehouders hem van zijn functie ontzetten op voorwaarde dat twee derden van het totaal bedrag der aanwezige of vertegenwoordigde obligaties zulks wenst. Indien, zoals
hierboven gesuggereerd, aan de trustee de bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders wordt
gegeven, dan moet er natuurlijk voor gezorgd worden dat het recht
van de in algemene vergadering verzamelde obligatiehouders tot
(r) Het kan moeilijk volgehouden worden dat het voorschrift volgens hetwelk een
algemene vergadering van obligatiehouders door de beheerraad en de commissarissen der
emitterende vennootschap moet worden bijeengeroepen - hoewel op het zuiver interne
vlak van dwingende aard - internationaalprivaatrechtelijk gezien de Luxemburgse openbare orde aanbelangt.
(2) BATTIFOL, H., Traite elementaire de droit international prive, 1949· nr 203, biz. 227;
- zie ook artikel 3, eerste lid, van het antwerp van Benelux eenvormige wet betreffende
het internationaal privaatrecht, tekstuitgave met voorbericht van Offerhaus, J., Amsterdam, 1957.

herroeping van de trustee voldoende gevrijwaard wordt, bijv. door
niet alleen aan de trustee, maar ook aan de emitterende vennootschap
de bevoegdheid tot bijeenroeping te verlenen.
Artikel I 5 geeft aan de trustee het recht zijn ontslag te nemen
mits het geven van een vooropzeg van tenminste drie maanden. Binnen
de 30 dagen van dit ontslag moet de vennootschap een algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen met het oog op de aanduiding van een nieuwe trustee.
§ 4· Aansprakelijkheid van de trustee.
I9. Een beding waaraan niet stilzwijgend kan worden voorbijgegaan is de in artikel I 6 vervatte clausule houdende outlasting van
verantwoordelijkheid. ,Behoudens het geval van zware nalatigheid
of kwade trouw in zijnen hoofde", zo luidt dit artikel, ,wordt de
trustee onder elke omstandigheid van zijn verantwoordelijkheid
outlast". Het tweede lid stelt de trustee vervolgens vrij van de schadelijke gevolgen teweeggebracht door de nalatigheid of de kwade trouw
van ,door de trustee te goeder trouw aangeduide personen of organisaties". Klaarblijkelijk worden hieronder zowel de eigen aangestelden
van de trustee bedoeld, als, zoals blijkt uit de term organisaties, van
de trustee onafhankelijke personen of organismen waarop hij bij de
vervulling van zijn taak beroep doet.
De huidige Belgische houding ten aanzien van vrijstellingsclausules is voldoende bekend.
Terwijl vrijstelling van aansprakelijkheid voor de schuld (met
inbegrip van opzettelijke en zware schuld) van anderen thans toelaatbaar wordt geacht, is vrijstelling van eigen opzettelijke schuld niet
toegelaten (I). In Frankrijk daarentegen wordt door de rechtspraak
nog steeds de nietigheid gesteld van alle vrijstellingsclausules inzake
delictuele aansprakelijkheid; op het stuk van de contractuele aansprakelijkheid, die ons hier bezighoudt, wordt integendeel de geldigheid aanvaard van vrijstellingsbedingen betreffende de niet-zware
of niet-opzettelijke fout; bedingen die de eigen zware of opzettelijke schuld van aangestelden betreffen worden nietig geacht (2).
lngevolge dit verschil tussen de Belgische en de Franse opvatting
inzake vrijstellingsbedingen is het desbetreffende Luxemburgse
recht niet helemaal duidelijk. In verband met de in de besproken
trustovereenkomst voorkomende vrijstellingsclausule kan dan ook
twijfel ontstaan omtrent haar geldigheid althans in zover zij in de
(r) Dit is het geldend Belgisch recht sinds het Cassatiearrest van 25 september
1959, Pas., 1960, I, II2; R. W., 1959-60, 1255, besproken o.m. door DALCQ., R., Traite
de Ia responsabilite civile, Nov., Droit civil,
nr 4304;- zie ook HAYOIT DE TERMICOURT,
R., Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten, R. W., 1957-58,
65 en volg.
(2) DALCQ, o.c., nr 4296, met verdere verwijzingen.
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niet-aansprakelijkheid van de trustee voor zware nalatigheid en opzet
van diens aangestelden voorziet.
Er moet evenwel worden aangestipt dat in de Belgische rechtsleer
en rechtspraak een nieuwe zienswijze aanhang wint. Volgens deze
zienswijze zijn vrijstellingsbedingen volkomen geldig indien zij de
door de bedinger op zich genomen verbintenissen maar niet tot dode
letter maken. Met andere woorden, de vrijstelling van aansprakelijkheid mag niet zover gaan dat zij voor de bedinger het verplichtend
karakter van de overeenkomst doet verdwijnen (1). Telkens de trustee
in een concreet geval de vrijstellingsclausule zou inroepen, zal de
rechtbank, volgens deze opvatting, moeten nagaan of door de toepassing ervan de verplichting van de trustee, om de rechten en belangen der obligatiehouders te vrijwaren, niet van elke reele inhoud
ontdaan en zuiver denkbeeldig wordt.

§ 5· Toepasselijke wet. Bevoegde rechtbanken: Woonstkeuze.
20. Het laatste artikel van de trustovereenkomst kwam vroeger
reeds ter sprake. Het bepaalt a.m. dat de Luxemburgse wet de in de
overeenkomst niet geregelde aangelegenheden beheerst (zie boven,
nr 6). Verder verklaart het de rechtbanken van Luxemburg en van
Noorwegen (d.i. de Staat van de emitterende vennootschap) bevoegd
om kennis te nemen van de door de trustee of de obligatiehouders
in verband met de uitgegeven lening aanhangig gemaakte vorderingen.
Tenslotte bevat het in verband met de betrokken lening een woonstkeuze vanwege de uitgevende vennootschap in de hoofdzetel van de
trustee. Deze bepalingen geven geen aanleiding tot cornmentaar.

(1) Cass., 25 sept. 1959, I.e.;- DALCQ,R., o.c., nr 4317;- VAN HEeKE, G., R.C.].B.,
1960, 222; - zie ook LAGASSE, A., Les clauses d' irresponsabilite et la profession de banquier,
Rev. Banque, 1945 en 1946 (vnl. 1945, .biz. 261 en volg.).
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SOMMAIRE
Au cours de ces dernieres annees, plusieurs emprunts obligataires internationaux furent emis sur le marche de !'Europe occidentale par un syndicat de
banques. La caracteristique de ces emprunts est Ia monnaie dans laquelle ils
sont presentes : !'unite de compte europeenne. Cette monnaie, dont Ia fonction
exclusive est celle d'une mesure de valeur et non d'un moyen de paiement ou
d'un instrument d'echange, trouve son origine dans !'article 26 de Ia Convention internationale, aujourd'hui abrogee, creant !'Union Europeenne de Paiements. L' emploi de cette monnaie en matiere d' emprunts internationaux est une
garantie efficace contre Ia devaluation ou Ia reevaluation des monnaies nationales,
dans lesquelles sinon, a defaut d'une unite de compte europeenne, l'emprunt
devrait necessairement etre presente.
Lars d'une emission d'emprunts obligataires internationaux, i1 est d'usage
de rediger un contrat de souscription, un prospectus d' emission et aussi une
convention de trust dans le but de placer les emprunts. Cette convention de trust,
a la verite tres originale en Belgique, est conclue entre Ia societe qui emet
1' emprunt, les obligataires et une institution bancaire qui joue le role de trustee
pour 1' emprunt. Cette convention tripartite a pour but de faire assurer Ia protection des inten'!ts communs des obligataires par le trustee.
Comme le concept anglo-americain du trust est inconnu en droit luxembourgeois (qui, de par Ia volonte des parties, est la lex contractus), tout
comme il est inconnu par Ia plupart des systemes juridiques adoptes dans les
pays continentaux, les auteurs de Ia convention de trust ont du situer celle-ci
dans un cadre juridique different et tres bien connu du droit en vigueur sur le
continent. Ils firent appel aux principes generaux en matiere de mandat et de
representation.
A pres un bref apen;:u des differentes dispositions legales en vigueur dans les
divers Etats membres du Marche Commun en matiere de representation d'obligataires, vient un examen analytique de Ia convention de trust.
L'auteur emet d'abord quelques considerations sur Ia compatibilite de Ia
fonction de trustee avec celle d'assurer le service financier de l'emprunt. Ce
service est, a tout le mains partiellement, assure par le trustee en sa qualite de
leader du syndicat des banques souscriptrices de 1' emprunt. Cette situation peut
provoquer un conflit d'interets lorsque le trustee, qui est le leader du syndicat
des banques, est lui-meme en possession d'un certain nombre d'obligations.
Une chose est certaine : le trustee doit s'abstenir d'intervenir en des qualites qui
s' opposent, dans un seul et meme acte juridique.
Les competences attribuees au trustee par Ia convention de trust posent
divers problemes. Ils sont relatifs a l'etendue de ces competences (il faut tenir
compte de !'interpretation restrictive qu'on donne generalement a !'article 88
de la loi luxembourgeoise sur les societes), a l'irrevocabilite des fonctions du
trustee ainsi que du mandat ad litem qu'il implique, a la clause qui interdit aux
obligataires d' exercer personnellement leurs droits, a 1' opposabilite directe ou
indirecte aux obligataires des operations realisees pour leur compte par le trustee.
Une autre serie de questions examinees ici, a trait a l'assemblee generale
des obligataires, et specialement a 1' etendue de la competence et aux modalites
de convocation de cette assemblee.
Suit enfin une discussion de Ia clause limitant la responsabilite du trustee
quant aux dommages causes parses actes et par ceux de ses preposes. Une clause

193

d' exoneration de responsabilite qui viderait reellement les obligations du trustee
de leur contenu, n'est pas valable.

ZUSAMMENFASSUNG
In den letzten Jahren wurden von einer Bankenvereinigung verschiedene
wichtige internationale Obligationsanleihen auf den westeuropaischen Markt
gebracht. Kennzeichnend fi.ir diese Anleihen ist die Wahrung, namlich die
europaische Wahrungseinheit, nach der sie berechnet werden. Diese Wahrung,
die ausschliesslich als Wertmesser fungiert und nicht als Zahlungs- oder Tauschmittel, geht zuri.ick auf Art. 26 des augenblicklich nicht mehr geltenden internationalen Vertrags zur Errichtung der Europaischen Zahlungsunion. Die
Verwendung dieser Wahrung in internationalen Anleihen ist eine sehr zweckmassige Garantie gegen Entwertung und Aufwertung von nationalen Wahrungen, nach der die Anleihe sonst notwendigerweise berechnet werden mi.isste.
Neben anderen Dokumenten, wie beispielsweise die Zeichnungsvereinbarung und der Anleiheprospekt, die gewohnlich bei der Ausgabe von internationalen Obligationsanleihen aufgesetzt werden, wurde ebenfalls, im Hinblick
auf die Unterbringung der oben genannten Anleihen, ein fi.ir Belgien jedenfalls
originaler Treuhandvertrag geschlossen zwischen der ausgebenden Gesellschaft,
den Obligationsglaubigern und einer Bankanstalt, die als Treuhander der Anleihe
auftritt. Diese Dreiparteienvereinbarung bezweckt die Sicherheit der gemeinschaftlichen lnteressen der Oblig~ti~n~giaubiger mittels des also erriirnnteri
Treuhanders. Da das Anglo-Amerikanische Treuhandinstitut im luxemburgischen Recht (das infolge des Parteiwillens lex contractus ist) wie in den meisten
kontinentalen Rechtssystemen unbekannt ist, mussten die Grunder des Treuhandvertrags diesbezi.igliche Vorschriften mit einem anderen, dem kontinentalen
Recht wohl vertrauten Rechtsinstitut, konfrontieren. Dazu hat man sich auf
allgemeine Grundsatze auf dem Gebiet des Auftrags und der Stellvertretung
berufen.
Auf eine kurze Obersicht der in den verschiedenen Mitgliedstaaten des
gemeinsamen Marktes geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet
der Vertretung der Obligationsglaubiger folgt eine analytische Besprechung
des genannten Treuhandvertrags.
Eingangs stehen einige Gedanken i.iber die Vereinbarkeit der Treuhanderschaft mit dem finanziellen Dienst der Anleihe. Dieser Dienst wird in den
erwahnten Anleihen- wenigstens teilweise - ebenfalls durch den Treuhander
als Haupt der Bankenvereinigung i.ibernommen. Daraus kann ein lnteressenkonflikt entstehen, falls der Treuhander als Haupt der Vereinigung von
zeichnenden Banken eine gewisse Anzahl von Schuldverschreibungen besitzen
sollte. Eines ist gewiss : der Treuhander muss davon absehen, bei ein und
demselben Rechtsgeschaft in streitigen Funktionen aufzutreten.
In Bezug auf die dem Treuhander durch den Treuhandvertrag zugewiesenen
Befugnisse stellen sich verschiedene Probleme. Sie betreffen den Umfang
dieser Befugnisse (unter Beri.icksichtigung der meistens einschrankenden Interpretation des Art. 88 der luxemburgischen Gesellschaftsgesetzgebung), die
Unwiderruflichkeit der Treuhanderfunktion und des darin enthaltenen mandatum
ad litem, die Bestimmung, die den Obligationsglaubigern verbietet ihre Rechte
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individuell zur Geltung zu bringen, die direkte oder indirekte Einwendbarkeit
gegeniiber den Obligationsglaubigern der durch den Treuhander fur sie verrichteten Rechtshandlungen.
Eine andere Reihe erwagter Fragen bezieht sich auf die Generalversammlung der Obligationsglaubiger und namentlich auf den Zustandigkeitsbereich
und das Einberufungsverfahren dieser Versammlung.
Schliesslich folgt eine Besprechung der Bestimmung beziiglich der Haftungsbeschrankung des Treuhanders fiir die schadlichen Folgen selbstverrichteter oder von Angestellten ausgefiihrter Handlungen. Eine Bestimmung
iiber die Haftungsentlastung, die den durch den Treuhander angenommenen
Aufgaben jeden wirklichen Inhalt absprache, ist ungiiltig.

SUMMARY
During the past few years a syndicate of banks issued several important bond
loans on the West European market. Such loans were expressed in European
Units of Account. This Unit which is only a unit of account and not a currency,
finds its origin in Article 26 of the International Treaty establishing the European
Payment Union, which is no longer in effect. The use of this Unit in international loans constitutes a very effective guarantee against the devaluation and
revaluation of national currencies in which, in the absence of an European
Unit of Account, the loans would otherwise have been expressed.
In addition to other documents which normally accompany a bond issue,
a trust indenture, a document which is rather unusual on the Continent, was
agreed upon between the debtor company, the bondholders and the banking
institution assuming the position of trustee. The purpose of this indenture is the
designation of a representative of the bondholders and the drafting of rules for
the protection of the bondholders' common interests. Since the Anglo-American
trust institution is unknown to Luxembourg law (which was chosen by the
contracting parties as the lex contractus), as it is to most other continental legal
systems, the people drafting the trust indenture had to frame the provisions
thereof with the help of another legal institution with which continental lawyers
are more familiar. The general rules on agency, mandat and representation were
used for that purpose.
After a short outline has been given of the legal provisions which are in effect
in the different EEC Member States with respect to the representation of bondholders, the provisions of the trust indenture are analyzed.
The compatibility of the trust function with the financial service of the bond
issues (which, to a certain extent, is taken care of by the trustee in its capacity of
leader of the syndicate of subscribing banks) is first considered. If the trustee,
in its said capacity, should own a certain amount of bonds, a conflict of interests
might arise. In that event, the trustee should, at any rate, avoid participating in
the same legal act in conflicting capacities.
With respect to the powers granted to the trustee under the trust indenture,
several problems arise : they concern the scope of such powers (considering the
restrictive way in which Article 88 of the Luxembourg Law on Commercial
Companies is generally construed), the irrevocability of the trustee's powers
and of the mandatum ad litem contained therein, the enforceability of the provision
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prohibiting the bondholders to exercise their rights individually, and the opposability to the bondholders of legal acts accomplished by the trustee on their
behalf.
Other problems which are investigated relate to the scope of powers and the
convocation of general bondholders' meetings. Finally, the validity of a clause
limiting the trustee's liability for prejudices resulting from its own or its employees
wrongful acts, is discussed. Such clause will be null and void if it amounts to
an abnegation of the undertakings assumed by the trustee under the trust indenture.

