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HOOFDSTUK I
MAATSCHAP EN VENNOOTSCHAP
ALGEMENE KENMERKEN EN VEREISTEN
AFDELING I

Maatschap en andere vormen van samenwerking.
1 - Het onderscheid tussen de overeenkomst van maatschap en andere
vormen van samenwerking zai wei steeds tot casuistiek blijven aanleiding
geven. Of voor de oplossing van de probiemen enige betekenis toekomt
aan een afzonderlijk vereiste van affectio societatis, mag wei worden betwijfeld; dit is toch niets meer dan een samenvatting van de overige
vereisten van de overeenkomst van maatschap. De Iatijnse uitdrukking
is zeker geen toverspreuk om klaar te zien. Wanneer vastgesteid wordt
dat het oogmerk om in maatschap samen te werken ontbreekt, betekent
zuiks dat in werkelijkheid een of meer andere bestanddeien van deze overeenkomst niet aanwezig waren.

MAATSCHAP EN LENING. Een der meest frequente betwistingen
betreft het onderscheid tussen lening en maatschap, voornameiijk wanneer
de geidschieter geinteresseerd is in de resultaten van een onderneming,
doordat hij voor de lening wordt vergoed met een deei van de gemaakte
winsten.

2 -

(") Dit overzicht omvat de rechtspraak die gepubliceerd is in 1961 tot en met 1963,
ongeacht de datum van de uitspraak en de mogelijkheid dat zij reeds vroeger in een ander
vakblad was afgedrukt.
Gegevens uit de Jaarverslagen van de Bankcommissie van 1961 en 1962 met betrekking tot het vennootschappenrecht werden eveneens besproken.

3 - Er werd nogmaals beslist dat het beding, krachtens hetwelk de geldschieter zal vergoed worden met een deel van de winsten die met het geleende bedrag zullen gemaakt worden, op zich zelf van de geldlening geen
maatschap maakt (Luik, 6 december 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5II9,
blz. 117).
4 - Als criterium om de maatschap van de geldlening te onderscheiden
wordt voorgesteld, het al dan niet bestaan van een recht van toezicht en
inmenging vanwege de geldschieter. Waar dit recht..totaal ontbreekt is
maatscfiap~-zegt-m~n~maar-slechts lening voorhanden (Hrb. Brussel,
25 sept. 1958, ]. T., 1961, 266).
Toch lijkt dit criterium niet beslissend. Aldus kan, naar aanleiding
van een kredietopening, bedongen zijn dat de bank toezicht zal mogen
uitoefenen op de aanwending der geleende kapitalen, zonder dat hierbij
ook maar enigszins aan een vennootschap kan worden gedacht i.p.v. aan
·
een geldlening.
De bevoegdheid tot toezicht door de geldschieter bedongen is dus
helemaal niet afdoende om tussen de partijen het bestaan van een vennootschap te erkennen.

geen

5 - De moeilijkheid om de geldlening en de maatschap te onderscheiden
eri om de rechtsbetrekking tussen de partijen te kwalificeren, spruit in
grote mate voort uit het door het B.W. bepaalde vereiste dat de vennoten niet aileen in de winst moeten delen maar ook moeten bijdragen in
het verlies.
Dit laatste behoort nochtans niet tot het wezen van de maatschap,
en is ook onvermeld gelaten in de bepaling van art. 1832 B.W. (vgl. dienaangaande : Cass., 13 maart 1959, Pas., 1959, I, 712).
Het werd bepaald in art. 1855, tweede lid, B.W., waardoor de Code
is afgeweken van het oude recht (vgl. R.P.D.B., Tw. Societe (Contrat de-),
nr 347) (1).
Het voorbeeld van de Code civil werd in jongere wetboeken niet nagevolgd. Om redenen van ·doelmatigheid, erkennen zij de geldigheid van
het beding dat een of meer vennoten niet zullen bijdragen in het verlies
(zie o.m. art. 1672, tweede lid, Ned. B.W.;- § 336, tweede lid, H.G.B.).
Over het verbod om de bijdrage in het verlies uit te sluiten werd terecht geschreven ,cette prohibition est une de celles qui genent le plus
les conventions dans la pratique" (Planiol et Ripert, XI, nr 1043, blz. 305).
Dit is gebleken in een geval waarin de geldschieter zich zelf als stille
vennoot had bestempeld en, benevens zijn recht op toezicht op de bedrijfsvoering, had bedongen dat hij in bepaalde omstandigheden als
werkende vennoot zou kunnen intreden. Er werd beslist dater, niettegenstaande de bewoordingen van het contract, tussen partijen geen maatschap
(r) Vgl. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, III, 21, § 5 :
,het is toegelaten dat iemand kan bedingen ... dee! in de winst zonder dee! in de schade".

maar slechts een geldlening tot stand gekomen was omdat het geen deelneming in winst en verlies behelsde (Brussel, 30 nov. I962, en Hrb. Antwerpen, I3 april I962, R.W., I963-64, 359 en volg.).
Met betrekking tot de winst was in het betwiste contract bepaald dat
aan de zogenaamde stille vennoot een percent op de verkochte meubelen
zou uitgekeerd worden. Dit kan bezwaarlijk anders begrepen worden dan
een delen in de winst die de verkoop opbrengt. Bepalend moet dus geweest
zijn de uitsluiting van elke bijdrage in het verlies vanwege de geldschieter.
Het hof te Brussel kwalificeert die overeenkomst, die volgens het
arrest nochtans onbetwistbaar zekere kenmerken van een vennootschap
bij wijze van enkele geldschieting vertoont, als een geldlening.
Het moet voorkomen dat deze overeenkomst veeleer beantwoordt aan
de stille Gesellschaft van het Duitse recht (§ 335 en volg. H.G.B.) die als
een vorm van samenwerken kan beschouwd worden waarvan de kenmerken
zich bevinden tussen die van de commanditaire vennootschap en die van
de geldlening en als dusdanig verwant is met de zogenaamde vereniging
in deelneming (art. I76).
Bij de stille Gesellschaft kan bedongen worden dat de geldschieter
niet in het verlies zal bijdragen.
Men verwerpt deze mogelijkheid, op grond van art. I8SS B.W. bij
de vereniging in deelneming die een werkelijke vennootschap is (De
Pelsmaeker, P., Des associations en participation, derde uitg. (I934), nr IS,
biz. 54, en het aldaar innoot I aangehaalde arrest; - Fredericq, V, nr 8oo,
biz. I I27).
De vraag mag gesteld worden of de opvatting volgens dewelke art.
I855, tweede lid, B.W. van openbare orde is niet als verouderd mag beschouwd worden, en of in een maatschap tussen kooplieden niet op grand
van art. I873 B.W. kan bedongen worden : deel in de winst zonder deel
in de schade.
De rechtspraak blijft echter de toepasselijkheid van art. I855, tweede
lid, B.W., op de handelsvennootschappen handhaven. Er werd nogmaals
beslist dat strijdig is met art. I855 B.W., het beding tussen twee vennoten,
krachtens hetwelk de inbreng van een van hen in geen enkel opzicht zal
bijdragen in het verlies.
De vennootschap die van deze ongeoorloofde voorwaarde afhangt
is krachtens art. 1172 B.W. 11ietig ab initio (Hrb. Oostende, 28 april I96o,
R. W., I96I-62, I867; Rev. Prat. Soc., I963, nr 5096, blz. 64).
Tegen het niet-toepassen van art. I855, tweede lid, op handelsvennootschappen kan echter een bezwaar van een andere aard worden ingebracht, althans indien men het vereiste op de vereniging in deelnerning
toepasselijk blijft achten.
De mogelijkheid om een geldige vennootschap tussen kooplieden te
erkennen in de aard van de Duitse stille vennootschap, - zonder deel
in het verlies, - bestaat niet, wanneer men het gesloten systeem van het
vennootschappenrecht aanvaardt, volgens hetwelk de vennootschap tussen

kooplieden noodzakelijk moet beantwoorden aan een van de types van
art. 2 (in die zin o.m. Van Rijn, I, nr 145, blz. 105 en volg.).
Zij bestaat wei wanneer men in een open systeem, de vrijheid van overeenkomsten, waarvan ook art. 1 uitgaat, op de voorgrond stelt, en de
verplichte onderwerping aan een der types van art. 2 slechts aanvaardt
voor het al dan niet verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid (in die zin :
Passelecq, nr 5774; - Hrb. Aalst, 13 mei 1954, R. W., 1954-55, 475; vgl. ook de motieven van Cass., 20 jan. 1941, Pas., 1941, I, 13; - Cass.,
5 juni 1953, Pas., 1953, I, 774; - zie verder nr 40).
6 - Naar aanleiding van een fiscale betwisting heeft het hof van cassatie
het onderscheid tussen de inbreng in vennootschap en de geldlening eens
te meer behandeld.
Een inbreng kan vermomd worden onder een schijnbare lening omwille van het gunstiger fiscale regime.
De belasting op de interesten van een geldlening is immers kleiner
dan de belasting op dividenden.
Waar de lening slechts een schijnhandeling uitmaakt om een werkelijke inbreng te verduiken, zullen derden, terzake de fiscus, vrij mogen
bewijzen dat de lening slechts een schijnbare handeling uitmaakt, om de
werkelijkheid van de inbreng te weerhouden.
Afgezien daarvan is het onderscheid tussen een geldlening en een inbreng, voornamelijk een genotsinbreng, soms moeilijk te maken, voornamelijk wanneer de bij de lening bedongen interest varieert met de winsten
van de vennootschap.
Het hof vereist, opdat een inbreng zou kunnen weerhouden worden,
dat de zaak in gemeenschap is gebracht, en zodoende het maatschappelijk
risico ondergaat. Voor de genotsinbreng moet het genot van de zaak onderworpen zijn aan de wisselvalligheden van het bedrijf.
Het arrest dat zonder deze bestanddelen vast te stellen, een inbreng
had weerhouden in plaats van de lening die ogenschijnlijk door de belastingplichtige was toegestaan, werd vernietigd (Cass., 5 sept. 1961, Pas., 1962,
I, 29, met noot W.G.; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5095, blz. 62; R. W.,
1962-63, 213; Rev. Prat. Not., 1963, 133. Over de inbreng van het genot
van een geldsom, zie : Limpens, J., noot onder Gent, 22 jan. 1944, R.C.

].B., 1947,l248).
""

7 - MAATSCHAP EN AANNEMING VAN WERKEN.- In een betwisting nopens
het al dan niet verschuldigd zijn van de met het zegel gelijkgestelde taks,
- terwijl door het bestuur van de registratie was aangevoerd dat tussen de
partijen een overeenkomst van aanneming van werken bestond, - moest
het onderscheid gemaakt worden tussen laatstgenoemde overeenkomst en
de maatschap.
Het hof te Brussel erkende een overeenkomst van maatschap op
grond van de vaststelling dat de partijen hun nijverheid in gemeenschap

hadden ingebracht met het oogmerk om de daaruit te maken winsten onder
elkaar te verdelen.
Dit maakt een overeenkomst van maatschap uit overeenkomstig art.
1832 B.W. Hierbij is het zonder belang dat de bijdrage in winst en verlies
niet gelijk is, mits geen enkele partij daarvan volledig zou uitgesloten zijn
(Brussel, 14 juni 196o, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5oo6, biz. 255, met noot
P. Coppens).
8 - MAATSCHAP EN ARBEIDSOVEREENKOMST. - Een P.V.B.A. had autobestuurders aangeworven die, bij het in dienst treden, de hoedanigheid
van vennoot in die vennootschap verkregen. De werkgever voert aan dat
geen werknemers in dienst van zijn bedrijf staan. Tot het geveinsde karakter
van deze vennootschap werd niet besloten. Op verzoek van de R.M.Z.,
werd beslist dat deze vennoten van een P.V.B.A. hun arbeid presteren
onder Ieiding en toezicht van de zaakvoerder en tegen bezoldiging door
de vennootschap. Hun hoedanigheid van vennoot belet niet dat zij in werkelijkheid met deze verbonden zijn door een overeenkomst van dienstverhuring, en dientengevolge onderworpen aan de besluitwet van 28 december
1944, betreffende de maatschappelijke zekerheid (Rb. Antwerpen, 28 febr.
1959, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5156, biz. 223). Het cassatieberoep werd
verworpen (Cass., 27 jan. 1961, Pas., 1961, I, 567; Rev. Prat. Soc., 1961,
nr 4979, biz. 159).
Omtrent het samengaan van de ondergeschiktheid aan de vennootschap met een leidende functie daarin, zie verder nr 73·
Hierbij kwam dus niet ter sprake het verschil tussen maatschap en
arbeidsovereenkomst waarin de arbeider deelt in de winsten van de onderneming. Dienaangaande wordt als beslissend criterium aanvaard dat
de ondergeschiktheid aan het toezicht en het gezag van een werkgever de
arbeidsovereenkomst kenmerkt. Maatschap integendeel is een vorm van
samenwerking, zoniet op voet van volledige gelijkheid, dan toch zonder
ondergeschiktheid (Cass., 25 sept. 1947, Pas., 1947, I, 380; R.C.].B.,
1948, 200, met noot P. Horion; - Cass., 26 nov. 1959, Pas., 1960, I, 370;
- Boels, J. ]., L' etat de subordination, ]. T., 1963, 742).
In het besproken geval was de kwestie beperkt tot de vraag of de
hoedanigheid van vennoot en die van arbeider konden samengaan (Anders:
Horion, P., R.C.].B., 1948, 216).

AFDELING 2

Nietigheid wegens ongeoorloofde oorzaak of doel.
9 - Zoals voor elke overeenkomst, gelden ook voor de maatschap de
door, art. 1108 B.W. bepaalde vereisten. Is nietig de maatschap aangegaan
met een ongeoorloofde oorzaak (art. 1133 B.W.).
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10 - VERBODEN INBRENG VAN BEROEPSBEDRIJVIGHEID.-'- Sommige beroepen
mogen niet uitgeoefend worden in samenwerking met andere personen die
geen beroepsgenoten zijn. De maatschap met dezen aangegaan en waarin
een beroepsbedrijvigheid wordt ingebracht in strijd met de wettelijke
bepalingen die haar beheersen, is nietig.
Aldus is de inbreng van de bedrijvigheid van een architect in een
tijdelijke vereniging met personen die aan het beroep van architect vreemd
zijn, en waarvan het doel is de oprichting van een gebouwencomplex,
strijdig met de bepalingen van art. I en 6 van de Architectenwet van 20
februari I939· Deze bepalingen zijn van openbare orde.
Hieruit volgt dat deze tijdelijke vereniging volstrekt nietig is.
Deze nietigheid treft ook de overeenkomsten die werden aangegaan
tussen de tijdelijke vennoten aan de ene kant en een derde aan de andere
kant. Haar absoluut karakter laat toe dat om het even welke partij hierop
zou beroep doen, ook voor het eerst in hoger beroep (Brussel, 31 okt.
1961, Pas., 1962, II, 267).
Is eveneens onrechtmatig, als strijdig met art. 8 van de wet van 22 juli
1953, de inbreng van de bedrijvigheid van een bedrijfsrevisor in een vennootschap waarvan de andere vennoten de hoedanigheid van bedrijfsrevisor niet hebben, en waarin het doel o.m. omvat de verrichtingen van
bedrijfsrevisoren (Cass., 30 okt. 1961, Pas., 1962, I, 232).
1 I -- VERBODEN DOEL. Het ongeoorloofd karakter van het statutair doel
van de vennootschap brengt haar nietigheid mede, ook al bevat het doel
benevens de verboden activiteiten, ook geoorloofde. Ter zake omvatte
het doel van een P.V.B.A., in strijd met art. I 18, naast andere bedrijvigheden, ook de verzekering. Een vennootschap kan immers niet gedeeltelijk
nietig zijn. Het werd zonder belang beschouwd dat de verboden activiteit
- in de statuten vermeld -, in feite niet was uitgeoefend geweest (Hrb.
Oostende, 27 okt. 1952, Rev. Prat. Soc., I961, nr 4934, blz. I4).
12 - MAATSCHAP. TUSSEN PERSONEN DIE IN CONCUBINAAT LEVEN. -De
maatschap tussen personen die in concubinaat Ieven blijft verder aanleiding geven tot uiteenlopende rechtspraak, vooral naar aanleiding van
betwistingen betreffende de vereffening.
De vraag naar de geldigheid kc'm voorkomen worden door een strenge
toepassing van art. I834 B.W., dat het bestaan van een vennootschap
tussen bijzit en minnaar niet laat bewijzen hoven de 3000 F zonder geschrift (Rb. Gent, 29 febr. 1956, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5023, biz. 300;
- vgl. reeds in die zin : Rb. Luik, IZ j\.mi 1948, Rev. Prat. Soc., 1948,
nr 4055, blz. 287).
De vraag van de geldigheid moet nochtans onderzocht worden, ook
wanneer nopens het bestaan van de vennootschap tussen partijen geen
betwisting bestaat.
Terecht werd geoordeeld dat het aan de betrokken partijen niet vrij
staat het probleem dat hierdoor gesteld wordt, uit te sluiten.
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Al-zijn de partijen het eens om te erkenneil. dat tussen hen een maatschap heeft bestaan, terwijl de eis de ontbinding en vereffening daarvan
betreft, behoort het niettemin aan de rechter na te gaan of de aangevoerde
overeenkomst geldig gesloten werd (Brussel, 30 januari 1962, Pas., 1962,
II, 223; fur. Comm. Brux., 1963, 193). Er werd als algemene regel vooropgesteld dat de vennootschap tussen personen die in het concubinaat
samenleven, in elk geva1 nietig is wegens de ongeoorloofde aard van haar
oorzaak en doel (Rb. Gent, 29 febr. 1956, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5023,
blz. 300).
In een andere uitspraak wordt de theoretische mogelijkheid opengelaten van een geldige maatschap tussen bijzit en gezel (in die zin ook
't Kint, J., noot onder Paris, 20 maart 1959, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5047,
biz. 110), maar wordt zij als zeer uitzonderlijk bestempeld, met ontkenning
van haar geldigheid in het beslechte geval (Brussel, 30 januari 1962, Pas.,
1962, II; 223; fur. Comm. Brux., 1963, 193).
De geldigheid van de besproken maatschap wordt tenslotte in een
arrest erkend, waar de overeenkomst van maatschap er niet toe strekte het
concubinaat te begunstigen of in stand te houden.
Bijzondere bedingen die deze strekking wel hebben, worden, bij
toepassing van de leer van de partiele nietigheid, nietig verklaard met
handhaving van het overige gedeelte. Dit was het geval met het beding
dat na vervroegde beeindiging van de maatschap, een onverdeeldheid zou
blijven bestaan, te beheren door een van de partijen (Gent, 4 juli 1955,
Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5033, blz. 52).
Het mag aanvaard worden dat, theoretisch, een geldige maatschap
kan worden aangegaan tussen bijzit en gezel, mits zij niet tot doel heeft het
concubinaat te doen ontstaan, te bevorderen of te bestendigen (vgl. Coppens, noot in Rev. Prat. Soc., 1952, nr 4276, biz. 294).
Nochtans moet het voorkomen dat in veruit de meeste gevallen, het
bestaan van een maatschap tussen personen die in concubinaat samenleven
of samengeleefd hebben, mag ontkend worden - afgezien van het ongeoorloofde doel - wegens ontbreken van affectio societatis, d.i. de bedoeling om goederen en bedrijvigheid in gemeenschap te brengen, vermits
in werkelijkheid de gemeenschap tussen de partijen samenvalt met die van
hun pseudo-huishouden, zodanig dat zij aileen voortspruitend uit het
concubinaat , met het uiteenvallen daarvan ook een einde neemt (Rb.
Gent, 29 febr. 1956, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5023, blz. 300; - Brussel,
30 januari 1962, Pas., 1962, II, 223;- vgl. ook reeds in die zin : Brussel,
29 april 1949, Rev. Prat. Soc., 1949, nr 4100, blz. 220).
Om de partijen ,van elkander te helpen" uit de vermogensrechtelijke
betwistingen die tussen hen zijn blijven bestaan, blijft dan niets anders
over dan terugvorderingen toe te kennen of af te wijzen, naar gelang het
bewijs van de aangevoerde eigendom is geleverd of niet (Brussel, 24 april
1949, l.c.; - Coppens, noot I.e.; - zie verder Brussel, 20 juni 1947, R.C.
].B., 1948, blz. xo6, met noot R. Dekkers).
Maar een eis die uitsluitend gesteund is op de bewering dat tussen
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partijen een maatschap heeft bestaan, en strekkend tot vereffening daarvan,
moet als ongegrond worden afgewezen (Brussel, 30 januari 1962, Z.c.).

HOOFDSTUK II
DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
ALGEMENE REGELEN
AfDELING I

Handelskarakter van de vennootschap.
13 - CRITERIUM VAN HET STATUTAIR DOEL. - De fysische persoon verkrijgt de hoedanigheid van handelaar door het verrichten van daden van
koophandel in de uitoefening van een beroep (art. I H.W.).
Het burgerlijk of commercieel karakter van de vennootschap integendeel wordt bepaald op grand van haar maatschappelijk doel, zoals dit in
de statuten is bepaald (art. I en 2I2 Venn. W.; - Cass., 15 april 1943·
Pas., 1943, I, 142; - Cass., 30 april 1945, Pas., 1945, I, 15o; - Van Rijn,
I, nr 142, blz. 104; - Fredericq, IV, nr 55, blz. 130 en volg.).
Het criterium van het statutaire maatschappelijk doel bij de bepaling
van het handelskarakter der vennootschap werd eensgezind door de recht~
spraak herhaald (Hrb. Brussel, 12 juni 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr
5123, blz. 126; - Rb. Dendermonde (kort ged.), 24 okt. 1962, Rev. Prat.
Soc., 1963, nr 5124, blz. 130;- Hrb. Brussel, 5 aug. I957• Rev. Prat. Soc.,
1963, nr 5125, blz. 132; - Brussel, 13 december 1958, R. W., 1961-62,
383).
Wat de interpretatie van het statutair doel betreft, zie verder nr 21.
Het feit dat een vennootschap ingeschreven zou zijn in het handelsregister is hierbij onverschillig (Rb. Dendermonde, 24 okt. 1962, l.c.).
14 - VENNOOTSCHAPPEN MET GEMENGD DOEL.- Er blijven betwistingen
oprijzen o.m. wanneer in het statutair doel verschillende bedrijvigheden
zijn opgesomd, die de ene commercieel, de andere butgerlijk van aard zijn.
Aldus werd de vraag gesteld nopens het handelskarakter van een
vennootschap die, benevens de exploitatie van kolenmijnen, bovendien
tot doel had, voor rekening van derden opzoekingen te doen, octrooien te
verwerven en te verkopen, kolen, cokes te kopen en te verkopen, electrische
stroom te produceren en te verkopen.
De rechtbank van koophandel te Brussel erkende hierin een handelsvennootschap, op grond van het door de wet van 3 juli 1956 gewijzigde
art. 2 H.W. Op grond van deze bepaling zou niet meer moeten nagegaan
worden of de in de statuten vermelde handelsverrichtingen al dan niet de
bijzaak (accessoire) van een burgerlijk hoofddoel uitmaken (Hrb. Brussel,
12 juni 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5123, blz. 126).

Indien deze uitspraak juist is, blijkt haar motivering nochtans dubbelzinnig, door de minstens terminologische verwarring tussen het bijkomstige en het aanvullende.
Alleen met betrekking tot de ambachtslieden die koopwaar leveren
en tot de manufactuur- en fabrieksondernemingen, waarin de eigen voortbrengselen verwerkt worden, werd door de nieuwe tekst van art. 2, tweede
en vierde lid, het vroeger geldende onderscheid tussen hoofdzaak en bijkomstigheid opgeheven.
Voor het overige heeft de wet van 3 juli I956 het onderscheid tussen
het hoofdzakelijke en het ondergeschikte niet opgeheven. Daden van
koophandel, die aan een burgerlijke bedrijvigheid ondergeschikt zijn
hebben een burgerlijk karakter; zij verlenen aan een vereniging of vennootschap die een hoofdzakelijk burgerlijk doel heeft, geen commercieel karakter.
Dit is bijv. het geval voor de beroepsvereniging die nochtans kan kopen
om te verkopen. Dit blijft ook het geval voor verenigingen die onderwijs
verstrekken, en bijkomstig, schoolbenodigdheden kopen en verkopen.
In algemene regel blijft een vennootschap een burgerlijke vennootschap
wanneer, benevens haar burgerlijk statutair doel, een reeks commerciele
bedrijvigheden zijn opgesomd, mits deze aan het burgerlijke hoofddoel
als middel ondergeschikt zijn (vgl. Demeur, P., Les societes devant la loi
du 3 juillet I956 relative aux activites commerciales, Rev. Prat. Soc., I957,
nr 464o, blz. 23; - Fredericq, IV, nr 56, blz. I32).
Met het bijkomstige (I' accessoire) mag niet verward worden het aanvullende (l'appoint) (zie art. I H.W.). Deze verwarring, minstens wat de
terminologie betreft, werd in het besproken vonnis begaan.
Het moet voorkomen dat in het te beslechten geval de vennootschap
minstens een aanvullende (en niet een bijkomstige) commerciele bedrijvigheid tot doel had. Dit aanvullend commercieel doel, hoe gering het ook zij,
verleent aan de vennootschap het handelskarakter, indien het niet ondergeschikt is aan een burgerlijk doel (Demeur, P., o.c., Rev. Prat. Soc., I957,
nr 4640, blz. 23;- Philips, R., De la nature civile ou commerciale des societes,
et particulierement, des societes a activite mixte, Rev. Prat. Soc., I956, nr
4533, blz. IS en 20;- Fredericq, IV, nr 56, b, blz. I3I).

AFDELING 2

Rechtspersoonlijkheid -

Gevolgen

15 - 0PRICHTING ONDER SCHORSENDE VOORWAARDE. - Een vennootschap
kan als rechtspersoon onder schorsende voorwaarde worden opgericht.
Deze mogelijkheid, die louter theoretisch kon schijnen, heeft zich in de
werkelijkheid voorgedaan en gaf aanleiding tot een beroep bij de Raad
van State. Dit rechtscollege heeft de mogelijkheid van een voorwaardelijke
oprichting bevestigd bij de verwerping van het beroep strekkend tot ver-

77

nietiging van een bestuurlijke beslissing waardoor een vergunning was toegewezen aan een vennootschap opgericht onder de schorsende voorwaarde
dat zij de beoogde vergunning zou verkrijgen.
Tegen het rniddel waarin aangevoerd was dat de rechtspersoon nog
niet bestond op het ogenblik van het toekennen der vergunning, stelt de
Raad van State vast dat de verwezenlijking van de voorwaarde terugwerkt
tot op de dag waarop de verbintenis,- terzake de overeenkomst van maatschap,- is aangegaan. Op dat ogenblik is ook de rechtspersoon ontstaan
(R. v. State, 28 dec. 1960, R. W., 1960-61, 1767; Pas., 1962, IV, 59; Rev.
•Prat. Soc., 1962, nr 5031, blz. 25, met verslag van Auditeur Van Assche
en noot Lambrette, Ann. Not. Enreg., 1961, 137). Bij deze uitspraak kan
de volgende bedenking worden gemaakt. Is het niet juister dat de rechtspersoon ontstaan is bij het verlijden van de oprichtingsakte van de. vennootschap, zonder beroep te doen op de fictie van art. 1179 B.W.
Het kan immers bezwaarlijk worden betwijfeld dat ter zake aan alle
vereisten door art. 29 bepaald was voldaan. De in art. 29, 2°, vermelde verbintenis zou overigens niet voorwaardelijk kunnen worden aangegaan
zoals Lambrette in zijn noot terecht opmerkt (vgl. ook Van der Heyden· van der Grinten, Handboek voor de N.V., nr 141 in fine, blz. 197).
· 16 - AFGESCHEIDEN VERMOGEN.- Wanneer het geveinsde karakter van
·de vennootschap niet ter sprake komt (zie hierover verder, nr 47 en volg.),
moet het principe worden gehandhaafd dat de rechtspersoonlijkheid van
de vennootschap in de eerste plaats betekent dat haar vermogen een af. gescheiden vermogen uitmaakt, onderscheiden van haar vennoten (art. 2,
laatste lid). Meer dan eens heeft het hof van cassatie in de laatste jaren
hieraan moeten herinneren, wanneer de grondregel door de lagere rechter
was miskend.
Uit de afscheiding van de vermogens volgt voor het hof o.m. dat de
vennoot, die eigenaar is van de overgrote meerderheid van de delen van
een P.V.B.A., niet als de eigenaar van de onderneming mag worden
beschouwd. Dit was ten ontechte gedaan in een arrest, in een fiscaal geschil gewezen, dat het verlies door een P.V.B.A. geleden, liet aftrekken
van de belastbare inkomsten van de vennoot die eigenaar was van 990
delen op 1000 (Cass., 17 nov. 1959, eerste arrest, Pas., 1960, I, 329; Rev.
Prat. Soc., 1961, nr 4939, blz. 29; - zie ook een andere toepassing van het
principe in fiscale zaken : Cass., 17 noy. 1959, tweede arrest, Pas., 1960,
I, 332; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4938, blz. 27).
17 - BEKWAAMHEID VAN DE RECHTSPERSOON. - Met betrekking tot de
bekwaamheid van de vennootschappen werd in de rechtspraak van het hof
van cassatie de regel als volgt geformuleerd. De rechtspersoon heeft in
principe dezelfde bekwaamheid als een natuurlijke persoon om·· door
tussenkomst van zijn organen al de rechtshandelingen te verrichten die
niet door de aard van rechtspersoon zijn uitgesloten, voor zover de wet deze
bekwaamheid niet heeft beperkt (Cass., 31 mei 1957, Pas., 1957, I, 1176;

Rev. Prat. Soc., 1957, nr 4718, blz. 289, met besl. Proc. Gen. Hayoit
de Terrnicourt; R.C.].B., 1958, 283, met noot P. Van Ommeslaghe) (1).
Dit principe werd in de loop van de bestudeerde periode opnieuw toegepast, nl. om de mogelijkheid te erkennen dat bet ambt van beheerder
in een N.V. toevertrouwd kan wordenaan een andere N.V. (Cass., 17 mei
1962, Zle verder nr 69).
18 - Op dit principe van de bekwaamheid van de rechtspersoon, om door
zijn organen alle rechtsbandelingen te verricbten, steunt de oplossing dat
een vennootschap door haar organen een gerechtelijke bekentenis kan doen,
kan verhoord worden nopens feiten en vraagpunten, en de gedingbeslissende
eed kan afleggen (De Page, I, derde uitg., nr 509, blz. 638; - R.P.D.B.,
Tw. Serment, nr 99; - Asser-Anema-Verdam, Van Bewijs, vijfde uitg.
(1953), blz. 443 en volg. - Zie reeds in die zin : Larombiere, III, ad art.
1359, nr 8, blz. 333; - Gent, 22 dec. 1955, R. W., 1957-58, 1581).
Tegen de mogelijkheid om de gedingbeslissende eed op te dragen aan
een vennootscbap wordt door verschillende auteurs bezwaar gemaakt
omdat die slecbts zou kunnen opgedragen worden aan een procespartij
betreffende een feit dat haar persoonlijk aangaat; dit zou bij een vennootschap, door wettelijke organen vertegenwoordigd, niet mogelijk ·zijn
(Resteau, II, nr 901, blz. 108; :-: Fredericq, V, nr 430, blz. 62o;- Van Rijn,
I, nr 368, blz. 258 en nr 6os, blz. 394; - De Page, III, nr 1050, B, 2°,
blz. 1083 en volg.; - Anders: De Page in deel I, derde uitg., l.c.).
Het bezwaar dat de persoon aan wie de eed wordt opgedragen niet ten
processe is, treft niet. Het orgaan van de vennootschap aan wie hij wordt
opgedragen is als dusdanig in zake (Gent, 22 dec. 1955, l.c.).
De moeilijkheid ontstaat uit bet bandbaven van een verouderde
theorie die het recbtskarakter van de gedingbeslissende eed als een dading
aanziet. In dit perspectief is vereist dat de natuurlijke persoon die de eed
moet afleggen de bevoegdheid zou bebben om alleen uit naam van de vennootschap een dading aan te gaan (Passelecq, nr 1831).
Wanneer men deze verouderde theorie van de eed als dading ter
zijde stelt (vgl. De Page, III, nr 1042, C, blz. 1074) en hem als een scheidsmiddel erkent (Asser-Anema-Verdam, blz. 438 en volg.) is de kwestie
eenvoudiger.
Mits het gaat over een feit, dat een persoonlijke handeling of waarneming uitmaakt van de persoon die de eed moet afleggen, en deze persoon
bevoegd is om uit naam van de vennootschap te handelen, kan het opdragen
van de eed niet op zoveel moeilijkheden stuiten.
Hoe dit ook zij, maakte bet bof te Brussel zich rninder bezorgd om
deze problemen en liet bet de gedingbeslissende eed opdragen ·aan een

(r) In de eindtekst van art. 2.1.4 Nieuw Ned. B.W., vastgesteld bij de wet van
mei 1960, is het principe als volgt geformuleerd : ,Een rechtspersoon staat, wat het
vermogensrecht betreft, met een natuurlijke persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel
voortvloeit".
20
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P. V .B.A. in de persoon van haar zaakvoerder, die bevoegd is om de vennootschap te verbinden, terwijl het betwiste feit hem persoonlijk aangaat (Brussel, 23 mei 1960, Pas., 1961, II, 114; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4964, blz. 105;
].T., 1960, 574) (1).
19 - hlAATSCHAPPEL1JK DOEL EN SPEC1ALITE1T VAN DE RECHTSPERSOON.Indien de rechtspersoon in principe de volledige bekwaa'mheid bezit van
de fysische persoon, om alle rechtshandelingen te verrichten die niet
door zijn natuur van rechtspersoon zijn uitgesloten, of door de wet zijn
verboden, wordt deze bekwaamheid nochtans beperkt door het statutair
doel dat in
oprichtingsakte van de vennootschap vrij bepaald wordt.
Al is de bekwaamheid van de rechtspersoon in principe onbeperkt, toch
kan hij slechts de handelingen verrichten die dit doel verwezenlijken of er
naar streven dit te verwezenlijken, vermits elke rechtspersoon uitsluitend
bestaat voor de verwezenlijking van zijn doel. Deze beperking van de bekwaamheid binnen de grenzen van het maatschappelijk doel, wordt traditioneel bestempeld als het principe van de specialiteit van de rechtspersoon (zie o.m. De Page, I, derde uitg., nr 510, blz. 644 en volg.; -Demogue, II, nr 715, blz. 407 en volg.; - A.P.R., Tw. Verenigingen zonder
winstoogmerk door J. Lindemans, nr 84 en volg.;- Brussel, 16 nov. 1956,
, R. W., 1956-57, 1889, met noot A.D.; - Brussel, 2 juni 1958, Pas., 1959,
. II, .92) ..

oe

Men weet dat het principe van de specialiteit van de rechtspersoon,
begrepen als beperking van zijn principieel onbeperkte bekwaainheid
binnen het kader van het statutair doel, in een reeds oud arrest door het
hof van cassatie was erkend (Cass., 12 mei 1864, Pas., 1864, I, 264,
motieven op blz. 277, eerste kol.), maar dat in een recentere uitspraak
een andere weg is opgegaan. Sedert zijn arrest van 31 mei 1947 behandelt
het hof van cassatie de aangelegenheid niet meer als een vraag omtrent
de bekwaamheid van de rechtspersoon, maar integendeel als een kwestie
van toerekening aan de rechtspersoon van de rechtshandelingen van haar
.. organen (art. 13). Wanneer deze een handeling verrichten die vreemd is
aan het maatschappelijk doel, en mitsdien optreden buiten de perken van
hun bevoegdheid, dan is dergelijke handeling niet deze van de rechtspersoon. Hieruit kan de rechtspersoon dan ook geen rechten verkrijgen noch
verbintenissen aangaan (Cass., 31 mei 1957, Pas., 1957, I, 1176 met besl.
Proc. Gen. Hayoit de Termicourt; Rev. Prat. Soc., 1957, nr 4718, blz. 289;
R.C.].B., 1958, 283, met noot P. Van Ommeslaghe;- vgl. de zeer verwante
formulering van deze oplossing in : Nyssens et Corbiau, I, nr 483, blz. 392).
Deze rechtspraak werd opnieuw toegepast, naar aanleiding van een
20 -

(1) In een enkele jaren ouder arrest van hetzelfde hof was het opdragen van de
gedingbeslissende eed niet ontvankelijk verklaard, omdat hij opgedragen werd aan twee
fysische personen die eensdeels niet met de vennootschap te vereenzelvigen waren, en
anderdeels niet als partij ten processe waren (Brussel, 8 januari 1954, Pas., 1955, II, 95).
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fiscale betwisting, in een arrest van 20 nov. 1962 (Pas., 1963, I, 364; Rev.
Prat. Soc., 1963, nr 5109, blz. 88; R. W., 1963-64, 7II). Ook hierin werd
opnieuw beslist dat de vennootschap niet verbonden is door de handelingen die door haar beheerders buiten haar maatschappelijk doel verricht
werden. Het hof vernietigde het aangevochten arrest waarin aanvaard was
dat de beheerders het maatschappelijk doel van een vennootschap hadden
gewijzigd. Wat de mogelijkheid betreft om de rechtshandeling toe te
rekenen aan een andere vennootschap die tussen de optredende partijen
zou kunnen gevormd zijn, zie verder nr 45·
Het maatschappelijk doel van een N.V. moet krachtens art. 30, 1°,
zoals het door de wet van 6 januari 1958 is gewijzigd, op nauwkeurige wijze
in de oprichtingsakte worden aangeduid. Laatstgenoemde wet bepaalt in
haar art. 6 dat elke bestaande naamloze vennootschap verplicht is zich naar
de gewijzigde bepaling van art. 30, 1°, te schikken naar aanleiding van een
wijziging van haar statuten of naar aanleiding van een verlenging. Er
moet nochtans vastgesteld worden, in de publicatie van de statuten van
de sedert die wet opgerichte vennootschappen, dat in de praktijk steeds
dezelfde ruime en onnauwkeurige omschrijvingen van het maatschappelijk
doel worden gebezigd.
Bij betwisting nopens de draagwijdte van de statutaire bepaling
van het maatschappelijk doel, behoort het aan de feitenrechter de akte te
verklaren, en doet hij zulks op soevereine wijze, mits zijn interpretatie
niet onverenigbaar zij met de ebruikeli'ke betekenis van de bewoordingen
der a te
ass., 20 nov. 1962, Pas., 1963, I, 364; Rev. Prat. Soc., 1963,
nr 5109, biz. 88).
21 -

22 - Het principe van de specialiteit van de rechtspersoon werd door het
hof van cassatie op eigenaardige wijze toegepast bij de oplossing van
fiscale geschillen.
De vennootschap van koophandel is een rechtspersoon die uitsluitend
bestaat om een bedrijvigheid met winstoogmerk uit te oefenen. Hieruit
volgt dat al wat zij verwerft buiten het kapitaal dat voor de bedrijfsvoering
is samengesteld, noodzakelijk een winst uit haar beroepsbedrijvigheid is,
die, na eventuele aftrek van de lasten, een belastbaar beroepsinkomen
uitmaakt.
Op grond van deze redengeving worden de verwijlsintresten door de
Staat verschuldigd aan een N.V., aan dewelke ten onrechte gestorte belastingen moesten terugbetaald worden, als een winst beschouwd die aan
de bedrijfsbelasting onderworpen is (Cass., 20 febr. 1962, Pas., 1962,
I, 706; - vgl. ook Cass., 26 maart 1963, Pas., 1963, I, 813).
Hetzelfde principe wordt toegepast op stortingen door nieuwe
vennoten in een S.V. gedaan en die niet in het maatschappelijk kapitaal
geincorporeerd worden (Cass., 4 juni 1963, ]. T., 1963, 527; R. W., 196364, 1363).
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23 - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE. - Op de regel van art. I 3 steunt
de oplossing die door het hof van cassatie in zijn arrest van 22 juni 1961
werd gegeven aan een vraagstuk dat de rechtspraak verdeelde, in verband
met de vertegenwoordiging in rechte van vennootschappen.
Indien de praktische betekenis van vraag en antwoord op het gebied
van het procesrecht gelegen is, moet deze rechtspraak hier vermeld worden
wegens haar vennootschapsrechtelijke fundering.
Een vennootschap kan dus slechts rechtshandelingen verrichten en
dus ook optreden in rechte door tussenkomst van fysische personen die
haar vertegenwoordigen. Hieruit volgt volgens het hof van cassatie dat,
bij ontbreken van aanwijzing in de akte van rechtspleging van de fysische
personen die bevoegd zijn om haar te vertegenwoordigen, de vennootschap
de rechtshandeling die er toe strekt een zaak voor de rechter aanhangig
te maken, niet wettelijk heeft verricht. Art. 173, eerste lid, Rv. is zonder
toepassing op nietigheden die een akte treffen waarin een substantieel
element ontbreekt, d.w.z. een bestanddeel dat onmisbaar is om haar doel
te bereiken (Cass., 22 juni I961, Pas., 1961, I, u68; ].T., 1962, 77; Rev.
Prat. Soc., I962, nr 5039, blz. 85, met besluiten Proc. Gen. Hayoit de
Termicourt).
Hierdoor werd de stelling bijgetreden die het ontbreken van de aanduiding in de akte van rechtspleging van de identiteit van de personen
bevoegd om voor de vennootschap in rechte op te treden, niet als een
kwestie van procesrechtelijke vorm van de akte van rechtspleging beschouwt,- waarop art. I73, eerste lid, Rv. toepasselijk zou zijn,- maar
als een kwestie van materieel recht, nl. het al of niet verricht zijn door
de vennootschap, van de beoogde rechtshandeling (zie in die zin o.m. Van
Rijn, I, nr 370, 3°, blz. 26o; - Hrb. Kortrijk, 1 dec. 1959 en 17 jan. 1961,
R.W., r96o-6r, 1586 en volg.;- Luik, 31 okt. 1961, Rev. Prat. Soc., 1962,
nr 5040, blz. 89; - Brussel, 13 okt. I96I, Pas., 1963, II, 169).

24 - Dit belet niet dat art. 173, 1°, Rv. nog zal toegepast kunnen worden
om de nietigheid te weren die de akte van rechtspleging zou treffen, tengevolge van materiele vergissingen in de vermelding van de identiteit van
de personen door wie de vennootschap in rechte optreedt.
Terecht werd beslist dat, mits in de akte de fysische persoon is
aangeduid die de hoedanigheid bezit om de vennootschap te vertegenwoordigen, het gebrek aan volledige vermelding van zijn woonplaats of
beroep slechts een vormgebrek is, zodat bij gebrek aan bewezen benadeling van de tegenpartij, het exploot niet nietig is (Rb. Brussel, 19 dec.
1958, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5072, blz. 220).
Een materiele vergissing bij de aanduiding van de voornaam van een
van de beheerders van een N.V. brengt evenmin de nietigheid van het
exploot mede (Cass., 30 april 1962, Pas., 1962, I, 956 : deze beslissing is
niet in de samenvatting van d~ Pasicrisie bovenaan het arrest vermeld;
- vgl. een verwant geval : Gent, I I mei 1953, R. W., 1953-54, 1034).
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25 - Indien aldus uit art. 13 volgt dat de vennootschap slechts door een
of meer fysische personen in rechte kan treden, blijven betwistingen
ontstaan nopens de bevoegdheid van de personen die, formeel ten processe,
beweren de hoedanigheid te hebben om voor de vennootschap in rechte
op te treden.
De bewijslast rust, bij betwisting, op de persoon van wie de akte van
rechtspleging uitgaat.
Het bewijs wordt heel gemakkelijk geleverd door het voorbrengen
van de in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde statuten
en benoemingen van de personen die het statutaire orgaan samenstellen.
Wanneer de statuten van een N.V. geen andere regeling inhouden, komt
aan de raad van beheer de bevoegdheid toe om voor. de vennootschap in
rechte op te treden. Vermits de raad slechts als college kan handelen, moet
O~
1
in dit geval, de akte van rechtspleging op straf van nietigheid de identiteit 11o\J~//
van alle beheerders vermelden (Cass.,-5 apnl 1962, Pas., 1962, I, 878;
R.
1962-63, 837).
Nochtans kan de raad van beheer deze bevoegdheid geldig toevertrouwen aan een bijzonder daartoe benoemde lasthebber. Dit werd impliciet door het hof van cassatie erkend (Cass., 20 okt. 1960, Pas., 1961,
I, 189; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4954, blz. 77). Deze zal dan, bij betwisting,
het bewijs van de hem verleende bevoegdheidsdelegatie moeten voorbrengen. Dit geschiedt door het voorle en van de notulen van de vergadering van e raa van be eer waarin dit besluit werd enomen (Hrb.
rui., 1961, 128; Rev. Prat. Soc., 1962,
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'jf'......-26 _ In de oprichtingsakte kan de bevoegdheid om de vennootschap te ~

verte.genwoordigen toegekend worden aan een of meer personen, bijv. aan
twee beheerders, of aan de voorzitter van de raad en een beheerder. In
dergelijk geval moet slechts hun naam in de akte van rechtspleging voorkomen en is de vermeldmg van aile beheerders overbodig (Luik, 3 1 okt.
1961, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5040, blz. 89).
In dit arrest werd de uitdrukking ,poursuites et diligences du president du conseil ou de deux administrateurs" verklaard als een bevoegdheidsdelegatie om in rechte op te treden uit naam van de vennootschap.
Deze interpretatie wordt wel eens op volstrekte wijze verworpen,
voorwendend dat deze uitdrukking slechts een opdracht inhoudt om getroffen besluiten ten uitvoer te leggen, en geenszins een vertegenwoordigingsvolmacht zou betekenen (Van Rijn, I, nr 603, blz. 392).
Jan Grauls heeft deze formule· besproken, en na haar zin bepaald te
hebben, als nederlandse versie voorgesteld : ,Op vervolging en ten verzoeke van" (Onze taal, tweede bundel, blz. 98). Waar het overeenstemt

met deze interpretatie mag het Luikse arrest bijgetreden worden (in die
zin ook : Brussel, 29 okt. 1949, Rev. Prat. Soc., 1950, nr 4124, blz. 30; zie ook in die zin Hrb. Brussel, 20 jan. 1955, Rev. Prat. Soc., 1955, nr
4484, blz. 157).
27 - Wanneer de fysische personen die in de akte van rechtspleging aangeduid zijn als vertegenwoordigers van de vennootschap, hun betwiste
bevoegdheid om uit naam van de vennootschap in rechte op te treden, niet
bewijzen, komt geen nietigheid ter sprake die met beroep op art. 173,
eerste lid, Rv. zou kunnen worden geweerd, maar is integendeel door de
vennootschap geen rechtshandeling verricht, en mist de akte van rechtspleging elk rechtsgevolg (Hrb. Kortrij1i, r dec. 1959 en 17 jan. 1961, R. W.,
1960-61, 1586 en volg.; - Luik, 31 okt. 1961, Rev. Prat. Soc., 1962, nr
5040, blz. 89).
Dit geldt niet alleen op zuiver procesrechtelijk gebied. Een dergelijk
e~loot, dat niet geldig van de vennootscha is uit e aan, kan de verJanng
van haar schuldvordering niet stuiten overeenkomstig art. 2244 .W.
(Hrb. KortriJk, 17 ]an. 1961, I.e.).
28 - Met betrekking tot de vertegenwoordiging in rechte kan een moeilijkheid oprijzen uit het feit dat een of meer beheerders ontslag hebben
genQmen ol_ da.t hun ambtstermijg_\7?rstreken is, terwijl nog niet voorzien
is in hun vervanging.
Eensdeels geldt als regel dat de rechtspersoon noodzakelijk moet
kunnen vertegenwoordigd worden (Wauwermans, nr 327, blz. 216; Fredericq, V, nr 454, blz. 644).
Anderdeels is de beheerder, nadat hij ontslag heeft genomen of nadat
zijn ambtstermijn verstreken is, verplicht, behoudens groat nadeel voor
zichzelf, zijn ambt waar te nemen wanneer het belang van de vennootschap
dit eist, tot wanneer in zijn vervanging is voorzien.
Deze oplossing steunt op de algemene regel die het ontslag van de
lasthebber beheerst (art. 1991, tweede lid en art. 2007, tweede lid B.W.).
Zij wordt algemeen aanvaard (Passelecq, nr 1722, 1759 en 1765; - Wauwermans, nr 326, blz. 215;- Van Rijn, I, nr 584, blz. 386 en nr 589, blz. 387;
- Fredericq, V, nr 454, blz. 644;- Fredericq, L. enS., I, nr 837, blz. 674).
Op grand daarvan wordt aangenomen dat de beheerders, ook na hun
ontslag of na het verstrijken van hun ambtstermijn, de vennootschap blijven vertegenwoordigen zolang zij niet vervangen zijn (Passelecq, nr 1729;
- Wauwermans, nr 327, blz. 216), zelfs al was het ontslag overeenkomstig
art. 12 reeds gepubliceerd (Raquez, S., noot onder Brussel, 17 febr. 1953,
Rev. Prat. Soc., 1953, nr 4314, blz. 238).
Deze principes werden terecht toegepast om te beslissen dat een
hager beroep geldig was aangetekend ten verzoeke van een vennootschap,
vertegenwoordigd door beheerders wier ambtsten:nijn was verstreken
(Brussel, 6 mei 1963, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5151, blz. 213).

29 - Aangezien de buitenlandse vennootschap door haar nationale wet
wordt beheerst, wordt zij voor de Belgische rechter vertegenwoordigd
overeenkomstig de regelen van haar nationaal vennootschapsrecht (Gent,
23 juni 1960, R. W., 196o-6r, 433;- Rb. Brussel, 19 dec. 1958, Rev. Prat.
Soc., 1962, nr 5072, blz. 229). Hierbij gaat het over een vraag van hoedanigheid en bevoegdheid van de partij die, formeel ten processe zijnde, de
vennootschap als materiele partij beweert te vertegenwoordigen (zie hoven
nr. 25); derhalve rust, bij betwistin~, de bewijslast van de behoorlijke vertegenwoordiging in rechte op de buitenlandse vennootschap (Brussel,
I I okt. 1959, Pas., 1960, II, 217).
30 - RECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE DADEN VAN HET ORGAAN.
- De organieke vertegenwoordiging van de rechtspersoon door zijn
organen betekent de rechtstreekse toerekening van de handelingen van het
orgaan van de rechtspersoon, handelend binnen de perken van zijn ambtsbevoegdheid (Van Heeke, G., La responsabilite des societes pour faits de
leurs administrateurs en droit belge, Rivista delle societd, 1956, 1012 en volg.;
- Cass., 15 jan. 1946, Pas., 1946, I, 25; Rev. Prat. Soc., 1947, nr 3977,
blz. 350; - Cass., r6 dec. 1948, Pas., 1948, I, 723; R.C.J.B., 1949, 97,
met noot J. Dabin). M.a.w. de daad van het orgaan handelend binnen zijn
bevoegdheid, maakt de daad van de rechtspersoon zelf uit. Deze is dus
rechtstreeks aansprakelijk krachtens art. 1382 B.W. voor de onrechtmatige
daden door zijn orgaan in die hoedanigheid verricht.
Deze regel werd toegepast met betrekking tot boeten, waartoe zaakvoerders van een P.V.B.A. waren veroordeeld wegens inbreuken op de
wetgeving in zake douane en accijnzen, op grond van de beschouwing dat
deze boeten een gemengd karakter vertonen, niet aileen van een straf,
maar ook van een schadeloosstelling voor de aan de staat veroorzaakte
schade (Brussel, 9 maart 1960, Pas., 1961, II, 165).
31 - De orgaan-theorie werd ook aangewend bij de interpretatie van een
bevrijdingsbeding krachtens hetwelk een N.V. niet instond voor de schade

veroorzaakt bij het uitvoeren van herstelling aan een schip, zelfs indien zij
te wijten is aan de grove schuld van personen die in haar dienst staan. Deze
clausule werd zo verklaard dat zij de N.V. bevrijdt van haar aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden. die aan het bedrijf vreemd
zijn, maar bovendien ook voor de schade te wijten aan de grove schuld
van haar ondergeschikten. Zij laat onaangetast de aansprakelijkheid voor
de schade die aan haar eigen schuld, d.i. aan de fouten, zowel grove of
lichte, van de organen van de vennootschap te wijten is.
Als een dergelijke fout, - aan het orgaan van de vennootschap toe
te rekenen, - zou kunnen erkend worden het, terzake nochtans niet bewezen, verzuim om de werf behoorlijk in te richten en te leiden (Brussel,
23 juni 1961, P.A.,2r96r,!437).
32 - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. - Het hof van cassatie
heeft in de bestudeerde periode zijn vroegere rechtspraak betreffende

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vennootschappen meer~
dere malen bevestigd. De strafwet treft uitsluitend de fysische persoon,
door wie de vennootschap handelt (Cass., 8 april 1946, Pas., 1946, I, 136).
Daartoe wordt vooropgesteld dat een rechtspersoon evenals een fysische
iersoon verphcht 1s de wetten en reglementen te ·eerbiedigen.
.
Bij inbreuk door een vennootschap op een rnet straffen gesanctioneerd
voorschrift, wee t de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de organen
of ondergeschikten van de vennootschap, die, met e vervulling van het
~ettelijk voorschrift belast, dit hebben nagelaten (Cass., 24 aug. 1961;
Pas., 1961, I, 1217; - Cass., r6 april 1962, Pas., 1962, I, 920; - Cass.,
22 okt. 1963, Pas., 1963, I, 234;- Cass., 24 nov. 1962, Pas., 1963, I, 383;
- Cass., I april 1963, Pas., 1963, I, 835).
Op grand van deze in de rechtspraak gevestigde regel, werd nog eens
beslist dat de zaakvoerder van een failliete P.V.B.A., die met het dagelijks
bestuur was belast, wegens bankbreuk kan worden veroordeeld (Brussel,
27 okt. 1961, Pas., 1962, II, 246).
33 - Volgens het hof van cassatie behoort het aan de feitenrechter na te
gaan op welke fysische persoon in werkelijkheid de met nageleefde verplichting rustte. Hierbij is niet vereist dat de fysische persoon de inbreuk
persoonlijk zou gepleegd hebben. Het volstaat dat de feitenrechter vaststelt dat die persoon de opdracht had om aan de inbreuk, - terzake een
met de wet strijdige productie, - die hij kende, een einde te maken, en
daarbij in gebreke is gebleven. Dientengevolge kan V:.ettig worden beslist
dat hij zich · op strafgebied wegens het te zijnen laste gelegde misdrijf
client te verantwoorden (Cass., 24 sept. 1962, Pas., 1963, I, 102; R. W.,
1962-63, ro65).
Het hof preciseert echter dat voor de veroordeling van een beheerder
wegens de door de vennootschap gepleegde inbreuk, niet volstaat de loutere
vaststelling van de civielrechtelijke verplichting van de beheerders om
toezicht uit te oefenen op het beleid van de afgevaardigde beheerder.
Bovendien had moeten vastgesteld worden dat de beheerder zelf verplicht
was tot de vervulling van de wettelijke verplichting, of dat hij zich aan een
strafbare deelneming had schuldig gemaakt (Cass., 24 aug. 1961, l.c.).
34- HANDELINGEN VAN DE VERTEGENWOORDIGER ZONDER VERMELDING
VAN ZIJN HOEDANIGHEID.- Volgens het gemeenrecht is de vertegenwoordiger die, in eigen naam handelend, van zijn hoedanigheid geen kennis
heeft gegeven, persoonlijk verbonden tot het nakomen van de aangegane
verbintenis (De Page, V, nr 437, biz. 431).
Indien de verrichte rechtshandeling commercieel van aard is, is de
vertegenwoordiger die uit eigen naam optreedt commercieel verbonden
(Cass., 5 jan. 1961, Pas., 1961, I, 481, en voetnoot 3).
Deze principes beheersen het geval waarin het orgaan van een vennootschap met een onwetende derde handelt, zonder hierbij zijn hoedanigheid te vermelden. Hierop zijn de bijzondere bepalingen van het vennoot-
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schappenrecht (art. 81 en volg. en 138) zohder toepassing (vgl. Cass., 17
okt. 1958, Pas., 1959, I, 170).
Deze principes werden juist toegepast door de rechtbank van koophandel te Brussel. De zaakvoerder van een P.V.B.A., die, zonder vermelding vah deze hoedanigheid, als contractspartij was opgetreden bij verrichtingen van een reisagentschap, werd persoonlijk veroordeeld, ook al
was hij geen handelaar (Hrb. Brussel, 28 jan. 1961, Rev. Prat. Soc., 1962,
nr 5070, blz. 215).
Dit vermogen, om de tegenpartij persoonlijk aan te spreken, komt
echter niet toe aan degene die met haar herhaald zaken heeft gedaan, waarbij het hem duidelijk was of moest zijn dat zij als zaakvoerder van een
vennootschap handelde. Daarbij is het zonder belang dat een of meer
facturen, verzonden op naam van de zaakvoerder persoonlijk, door hem
zonder protest werden aanvaard (Hrb. Brussel, 19 nov. 1957, Rev. Prat.
Soc., nr 5069, blz. 212).
De bewijslast van deze wetenschap rust op degene die ze aanvoert
(anders ten onrechte : Hrb. Brussel, 8 febr. 1963, Rev. Prat. Soc., 1963,
nr 5158, blz. 232). De traditionele doctrine, volgens dewelke de rechten
en verbintenissen ontstaan, uitsluitend in hoofde van de vertegenwoordiger
die in eigen naam handelt, werd in al haar strengheid toegepast, om de eis
van een vennootschap af te wijzen, nadat haar zaakvoerder in eigen naam
als contractspartij was opgetreden tegenover een onwetende medecontractant (Hrb. Kortrijk, 26 jan. 1957, R. W., 1957-58; Rev. Prat. Soc.,
1962, nr 5068, blz. 210).
De persoonlijke aansprakelijkheid op grond van art. 82 en 138 wordt
slechts uitzonderlijk aanvaard.
Afgezien van het bewijs dat door de eiser client geleverd te worden
tegen de beheerder of zaakvoerder die hij persoonlijk wenst aan te spreken
(Wauwermans, nr 761, blz. 482), zal de rechtbank van koophandel meestal
geen kennis kunnen nemen van de eis.
Wanneer de ondertekenaar geen handelaar is zal zij zich onbevoegd If
verklaren, aangezien de aansprakelijkheid bepaald door art. 82 en 138 ..
geen commerciele verbintenis doet ontstaan (Hrb. Brussel, 19 nov. 1957,
Rev. Prat: Soc., 1962, nr 5069, blz. 212; - Hrb. Brussel, 8 febr. 1963,
Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5158, blz. 232). In elk geval maakt de eis tegen de
beheerder of zaakvoerder, op grond van zijn aansprakelijkheid uit art. 82
of 138, nadat hij als contractspartij was gedagvaard, een nieuwe eis uit die
niet in besluiten kan worden ingesteld (Hrb. Brussel, 8 febr. 1963, l.c.).

AFDELING
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Vennootschappen opgericht zonder bijzondere akte.
35 - HET VEREISTE VAN EEN AKTE. - Door art. 4 is voor de oprichting van
de handelsvennootschappen een bijzondere akte op straf van nietigheid
voorgeschreven. Deze nietigheid, - die ~en heel eigen aard vertoont, kan evenwel niet door de vennoten aan derden worden tegengeworpen.
Tussen de vennoten treedt zij slechts in vanaf de dag van de daartoe strekkende eis (art. 4, laatste lid).
Men interpreteert deze bepaling in die zin, dat de derden over de keuze
beschikken om, hetzij het bestaan van de vennootschap te ontkennen zonder
meer of de nietigheid ervan te doen uitspreken - in welk geval zij met
terugwerkende kracht de vennootschap vanaf haar ontstaan treft - , hetzij
het bestaan van de vennootschap te aanvaarden. En, terwijl ook op grond
van art. I I, derde lid, de niet gepubliceerde statuten, niet tegenstelbaar zijn
aan derden, die er zich ~ochtans kunnen op beroepen, beschikken zij,
wanneer zij het bestaan 'Van de vennootschap erkennen, over een nieuwe
optie : de vennootschap te aanvaarden hetzij overeenkomstig hetgeen tussen
de vennoten is bedongen, hetzij overeenkomstig de uiterlijk waarneembare
omstandigheden waarin zij zich in het verkeer heeft voorgedaan (I).
Bovendien zullen de derden de eis door deze vennootschap tegen
hen ingesteld als niet-ontvankelijk kunnen doen afwijzen, bij gebrek aan
bekendmaking van de oprichtingsakte die hier bij onderstelling niet
bestaat (art. II, laatste lid) (2).
Afgezien van enkele betwistingen (voornamelijk omtrent het begrip
,derden" en het belang dat deze moeten kunnen laten gelden, het gezag
van gewijsde van het vonnis dat de nietigheid uitspreekt, en de wijze van
vereffenen) is men het omtrent bovenstaande interpretatie eens (zie o.m.
A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -), door R. Janssens, nr 20 en
volg.; - Van Rijn, I, nr 384, blz. 27I en volg.; - Fredericq, IV, nr I52,
blz. 256; - Fredericq, L. en S., Handboek, I, nr 566 en volg., blz. 476 en
volg.).
Of deze regeling als bevredigend mag beschouwd worden, en doelmatig werkt, mag wel sterk worden betwijfeld, wanneer men het aanzien-

(1) Volgens sommigen moet de vennootschap in het laatste geval noodzakelijk als
een vennootschap onder firma gelden (zie o.m. Van Rijn, I, nr 386, biz. 273 en nr 398,
biz. 283).
Dit blijkt echter te absoluut (zie A.P.R. Tw. Vennootschappen (feitelijke -), door
R. Janssens, nr 81 en volg., en nr 105).
(2) Overigens zal de eis ambtshalve niet-ontvankelijk verklaard worden bij ontbreken van inschrijving van de vennootschap in het handelsregister, vermits deze inschrijving niet mogelijk is zonder verwijzing naar de bijlagen van het Staatsblad waarin
de oprichtingsakte werd bekendgemaakt (art. Ibis en art. 3, 6e, H.Reg. wet 1924-1929).
Onder de H.Reg. wet van 3 juli 1956 zal de eis ambtshalve niet ontvankelijk verklaard
worden omdat de dagvaarding het nummer van inschrijving in het handelsregister niet
vermeldt (art. 36 in samenhang met art. 9, 3°).
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lijk aantal gerechtelijke uitspraken in acht neemt, en de volgehouden pennetwisten tot dewelke zij aanleiding geeft.
Indien het vereiste van geschrift en de sanctie hiervan voor de
rechtsbetrekkingen tussen vennoten volkomen :verantwoord lijkt, is dit
niet meer het geval voor de rechtsbetrekkingen met derden.
Het belang van de derden wordt doeltreffend beschermd door de
verschillende mogelijkheden die art. I I hun verschaft wanneer de oprichtingsakte niet werd bekend gemaakt.
Op de bekendmaking van de akte, niet op haar bestaan, komt het voor
de derden aan.
Met betrekking tot dezen, is het geschrift dus slechts vereist om een
publicatie mogelijk te maken. M.a.w. zou het publiciteitsvoorschrift met
de daarbij passende sanctie moeten volstaan.

§

I. -

Eisen ingesteld door handelaars die sa men handel drijven.

36 - De meeste gepubliceerde uitspraken betreffen het probleem dat
oprijst wanneer een eis wordt ingesteld door handelaars die samen handel
drijven.
In de recente rechtspraak is dit probleem wellicht scherper dan ooit
te voren gesteld, tengevolge van de steeds meer herhaalde afwijking van
een stelling, die, tot voor korte jaren, als gevestigd mocht beschouwd
worden.
37 - DE TRADITIONELE RECHTSPRAAK. - Laatstgenoemde Stelling, die hier
gemakkelijkheidshalve de traditionele opvatting genoemd wordt, verschaft
het systeem waarop een reeks uitspraken steunen die in de loop van de
bestudeerde periode werden gepubliceerd.
Dit systeem kan als volgt worden samengevat.
Elke handelsvennootschap moet noodzakelijk beantwoorden aan een
van de wettelijk bepaalde types {art. 2 en 3). Dit is het gesloten systeem
van het vennootschappenrecht.
Buiten de zogenoemde ,verenigingen" in deelneming en de tijdelijke
, verenigingen" bedoeld in art. 3, maakt de handelsvennootschap een
rechtspersoon uit {art. 2, laatste lid).
Bij ontbreken van een geldige oprichting van een vennootschap die
aan een afwijkend wettelijk type beantwoordt, maakt elke handelsvennootschap noodzakelijk een vennootschap van gemeenrecht uit, d.w.z. een vennootschap onder firma {I).
(r) Meer genuanceerd en dichter bij de werkelijkheid staat de stelling van R. Janssens. De vennootschap onder firma is de vennootschap van gemeenrecht. lndien haar bestaan mag vermoed worden, is dit vermoeden nochtans vatbaar voor tegenbewijs. Dit
tegenbewijs zal echter moeten geleverd worden op grand van uiterlijke, voor derden
waarneembare omstandigheden, met uitsluiting van de niet gepubliceerde statuten indien
deze op grand van art. II, laatste lid, van de hand zijn gewezen (A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -), nr 81 en volg., met besproken rechtspraak, nr 105).

Het ontbreken van de door art. 4 vereiste schriftelijke akte- belet niet
dat de handelsvennootschap een .rechtspersoon uitmaakt onderscheiden
van haar vennoten. De rechtspersoonlijkheid wordt door de wet toegekend
en ontstaat niet uit de daartoe strekkende wil van de partijen wanneer deze
hetzij op uitdrukkelijke hetzij op stilzwijgende wijze een vennootschap
oprichten (Van Rijn, I, nr 145 en 406, blz. 105; - Heenen, J., Societe
en nom collectif et societe de fait, R.C.].B., 1955, blz. 33 en volg.; - Van
der Mensbrugghe, F., Des societes constituees sans acte ecrit ou dont l' acte
constitutif n' a pas ete publie, Rev. Prat. Soc., 1957, nr 4663, blz. 103 en
volg.; - Van Ommeslaghe, P., Les societes de fait, ].T., 1957, 709).
Art. 4, laatste lid, verleent, zoals reeds opgemerkt werd, aan de derden
het vermogen om te kiezen tussen de nietigheid van de zonder geschrift
opgerichte vennootschap, en het bestaan ervan als rechtspersoon (Fredericq, IV, nr 113, blz. 217 en nr 152, blz. 257; - Van Rijn, I, nr 386, blz.
273; - A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -) door R. Janssens, nr
72 en volg.). Hieruit wordt dan afgeleid clat de eis ingesteld in eigen naam
door de vennoten van een zonder geschrift opgerichte vennootschap client
afgewezen te worden, wanneer de verweerder aantoont dat hij met een
vennootschap heeft gehandeld waarvan hij het bestaan erkent (Van Rijn,
I, nr 397, 2°, blz. 282;- Fredericq, IV, nr 152, blz. 257;- Janssens, R.,
D.C., nr 106).
38 - Deze principes werden in verschillende uitspraken toegepast.
De verweerder, door A en B, die samen handel drijven, aangesproken
tot nakomen van een uit overeenkomst ontstane verbintenis, laat gelden
dat hij niet met A en B heeft gecontracteerd, maar integendeel met de
vennootschap onder firma waarvan zij de vennoten zijn.
Wanneer de vennoten op uiterlijke en duurzame wijze samen handel
dreven op het tijdstip waarop de overeenkomst is aangegaan, zijn de
rechten daaruit in hoofde van de vennootschap ontstaan, aangezien deze
een rechtspersoon uitmaakt te onderscheiden van haar vennoten.
De vennoten, ook al treden zij allen samen op, hebben in deze traditionele opvatting geen hoedanigheid om nakoming te eisen van verbintenissen die tegenover de vennootschap zijn aangegaan. Hun eis wordt dan
ook afgewezen, nu eens als niet ontvankelijk (Brussel, 23 mei 1961, Rev.
Prat. Soc., 1963, nr 5115, blz. 101, met noot P. Van Ommeslaghe), dan
eens als ongegrond (Hrb .. Brussel, 11 juni 1960, Rev. Prat. Soc., 1963,
nr 5114, blz. 100, fur. Comm. Brux., 1962, 48;- Hrb. Brussel, 7 febr. 1963,
fur. Comm. Brux., 1963, 228; - zie ook Hrb., 10 jan. 1959, Rev. Prat. Soc.;
1961, nr 4990, blz. 184 waarin een eis uit onrechtmatige daad ongegrond
verklaard wordt).
Aan het onderscheid tussen niet ontvankelijkheid en ongegrondheid,
in het besproken verband, schijnt wel geen principieel noch praktisch
belang toe te komen.
Hierbij werd er aan herinnerd dat het middel van niet-ontvankelijkheid uit art. 1 r laatste lid, niet kan worden ingeroepen wanneer de eis

wordt ingesteld door fysische personen die in e1gen naam optreden (zie
verder nr 51).
39 - DE NIEUWE RECHTSPRAAK. - Tegen dit traditionele systeem kwam
in de jongste rechtspraak een groeiend aantal uitspraken op. Deze nieuwe
rechtspraak werd ingeluid in 1954 door een vonnis van de rechtbank van
koophandel te Aalst (Hrb. Aalst, 13 mei 1954, R. W., 1954-55, 475; Rev.
Prat. Soc., 1956, nr4569, biz. 124), dat om zijn merkwaardige redengeving
moest opvallen. Daarin werd op ongenadige wijze het beroep op bepaalde
stukken uit de parlementaire voorbereiding van art. 4, die bij de uitlegging
van deze bepaling gewoonlijk werden aangehaald, ter zijde gesteld.
Volgens dit vonnis kan de eis, ingesteld door twee personen die samen
handel drijven, niet worden afgeweerd op grond van de spitsvondige bewering dat tussen hen een vennootschap zou bestaan met wie zou gehandeld
zijn door de verweerder die zich zodoende aan het gegeven woord wil
onttrekken. Daartoe verwerpt de rechtbank de stelling volgens dewelke
handelaars die op openlijke en duurzame wijze samen handel drijven, de
hiermede ontstane vennootschap zouden moeten onderwerpen aan een
van de door art. 2 voorziene types. Dit hoeven zij slechts te doen indien
zij een vennootschap met rechtspersoonlijkheid willen oprichten.
Het belang van de derden is voldoende gevrijwaard door de hoofdelijkheid die, ook zonder de erkenning van een vennootschap onder firma,
van rechtswege bestaat tussen handelaars die door een zelfde verbintenis
zijn gehouden.
40 - Het hof te Gent had zich kort daarop reeds enkele malen bij deze
nieuwe opvatting aangesloten, en het verweer dat met een vennootschap
was gehandeld, als een uitvluchtsel verworpen (Gent, I I april 1956, Rev.
Prat. Soc., I957. nr 4725, blz. 3I6;- Gent, I8 dec. I957, Pas., I958, II,
I 57; R. W., I958-59, 40; Rev. Prat. Soc., I959, nr 48I9, biz. I2I).
Daartoe moest het hof de mogelijkheid bevestigen om een handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, - dus buiten de ,kaders"
van art. 2, - op te rich ten;· hierbij werd aangesloten bij enkele arresten van
het hof van cassatie die deze mogelijkheid schijnen te erkennen (Cass.,
I juni I937, Pas., 1937, I, I61; - Cass., 20 jan. 1941, Pas., I94I, I, I3;
- Cass., 7 sept. I950, Pas., 1950, I, 849; - men voege hierbij : Cass., I7
mei I923, Pas., I923, I, 3I6).
41 - In de loop van de bestudeerde periode werden nog enkele uitspraken
in die zin gepubliceerd.
Vooreerst een arrest van het hof te Gent (Gent, 8 mei I957, ].T.,
I96o, 689 en erratum op blz. 767; Rev. Prat. Soc., I96I, nr 4936, blz. 24).
Het hof neemt niet aan dat een persoon die, in een voorgaand geding,
twee samen handel drijvende gebroeders ut singuli had gedagvaard, in
een tweede geding door eerstgenoemde ingesteld, aan zijn verbintenis
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tracht te orttkomen met de bewering dat · hij heeft gehandeld met een
vennootschap die tussen hen zou bestaan (1).
Met een meer uitvoerige redengeving, en daarin aansluitend bij het
Gentse arrest van 18 december 1957, werd door de rechtbank van koophandel te Oostende gevonnist op 6 mei 1959 (R. W., 1961-62, 282).
In dit vonnis wordt het verweer dat niet met de eisers maar met een
tussen hen bestaande vennootschap is gecontracteerd, opnieuw verworpen,
met bevestiging van de stelling dat het aan handelaars niet verboden is
buiten de kaders van art. 2 en 3 samen handel te drijven, terwijl het hen
vrij staat de vennootschap aan te gaan waarbij de rechtspersoonlijkheid
uitgesloten wordt.
Dit ontbreken van rechtspersoonlijkheid mag tegengesteld worden
aan derden die dit weten. Deze wetenschap bleek terzake o.m. uit het feit
dat de brieven gericht waren aan ,de heren gebroeders Stubbe" en niet
aan een vennootschap.
Tot deze nieuwe rechtspraak is het hof te Luik thans ook toegetreden
(Luik, 28 maart 1963, Pas., 1963, II, 73; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5165,
blz. 272; - Rb. Hoei, 27 maart 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5164,
blz. 271).
Tegen dit arrest zou, blijkens mededeling in de Revue Pratique des
societes, cassatieberoep zijn ingesteld.
42 - BESPREKING. - In afwachting van het arrest dat door het hof van
cassatie zal worden verleend, mag vooreerst opgemerkt worden dat de
strekking van deze nieuwe rechtspraak beperkt is, zoals terecht door
Heenen was opgemerkt (R.C.].B., 1955, blz. 36, voetnoot 2). Zij strekt
er toe de beweerde vennoten toe te Iaten in eigen naam als eisers op te
treden om de vorderingen uit te oefenen die aan een werkelijke of schijnbare vennootschap onder firma behoren.
Verder kan opgemerkt worden dat het juist deze kwestie is, waarin
de traditionele stelling aanleiding gaf tot oplossingen die ook aan sommigen
onder haar promotors aanstoot gaven (vgl. Fredericq, IV, nr 152, biz. 256;
-Van Ommeslaghe, ].T., 1957, 714, derde kol.).
Er werd met klem herhaald dat de traditionele leer strijdig is met de
behoeften van een gezond handelsverkeer. Bij het aangaan van de overeenkomst is het de koper onverschillig of hij van een rechtspersoon koopt,
(r) Mogelijks zou de draagwijdte van dit arrest kunnen beperkt worden tot de
bevestiging van de stelling volgens dewelke de eenmaal gedane keuze, tussen erkenning of
ontkenning van het bestaan van een vennootschap, definitief is, ook al geschiedde zij in
een voorgaand geding (L. en S. Fredericq halen het arrest in dit verband aan, Handboek, I,
nr 567, biz. 377; - omtrent deze vraag vgl. :Janssens, o.c., nr 90 en volg., meer bepaald
nr 97).
De betekenis van het arrest is grater. Het hof aanvaardt immers dat de eisers samen
hebben gehandeld, maar niet in vennootschap, alhoewel de lijst van eenheidsprijzen, het
prijsaanbod en de facturen uitgingen van samen handeldrijvende gebroeders, en de stukken
door een enkele onder hen werden getekend.
Er kwamen evenwel varianten voor in de firmanaam, en de facturen vermeldden
de afzonderlijke woonplaats en inschrijving in het handelsregister van elk der gebroeders.
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of van verscheidene verkopers samen; het past niet dat hij zich aan zijn
verbintenis zou onttrekken met het spitsvondige uitvluchtsel dat hij met
een rechtspersoon heeft gehandeld (Hrb. Aalst, I3 mei I9S4. I.e.; - Hrb.
Oostende, 6 mei I9S9, I.e.; - Luik, 28 maart I963, I.e.).
43 - Voor de steller van dit overzicht is het hier niet de plaats om op defi-

nitieve wijze in deze strijd partij te kiezen.
Toch mag de vraag gesteld worden, of een oplossing niet tussen de
twee strijdige stellingen is gelegen.
Met de traditionele leer kan aangenomen worden dat tussen de personen die samen op duurzame en openlijke wijze handel drijven onder een
firma, moeilijk iets anders kan erkend worden dan een vennootschap
onder firma, vermits het begrip hiervan op de gegeven werkelijkheid blijkt
te passen.
44 - Maar men heeft het begrip van de rechtspersoonlijkheid wei over-

spannen, wanneer men beweert dat de rechtsvorderingen van een vennootschap onder firma niet zouden kunnen ingesteld worden door al haar
vennoten, die in die hoedanigheid samen optreden. Men moet toch toegeven dat het begrip van de rechtspersoonlijkheid bij deze vennootschap
xninstens van heel bijzondere aard is.
Aangenomen wordt dat de persoonlijkheid van de vennootschap
onder firma praktisch samenvalt met die van de vennoten, die in werkelijkheid gezamenlijk samen handel drijven onder een firma (Cass., IS dec.
I938, Pas., I938, I, 383; B.]., I939, 8s, met noot L. S.; fur. Comm. Brux.,
I939, IS3. met noot R. Piret; - Fredericq, IV, nr I7S. biz. 294).
De vennoten zijn schuldenaars van de vennootschapsschulden, niet
als borgen, maar als van hun eigen schulden (Van Rijn, I, nr 407, biz. 289).
De keerzijde hiervan is dat de schuldvorderingen van de vennootschap,
deze zijn van de vennoten gezamenlijk in die hoedanigheid. Indien art. 2,
laatste lid, zo mag begrepen worden dat ook de vennootschap onder firma
een rechtsperoon is, betekent dit o.m. dat zij als dusdanig kan in rechte
treden. Dit vermogen belet niet noodzakelijk dat de vennoten samen in
rechte kunnen optreden om de rechtsvorderingen van de vennootschap
uit te oefenen, die toch ook rechtsvorderingen zijn van aile vennoten samen
(vgl. reeds : Luik, I febr. I92I, Pas., I92I, II, 74, met noot G.M.; -en
het hierop gevelde arrest : Cass., I7 mei I923, Pas., I923, I, 3I6). Deze
oplossing komt weliswaar in botsing met de principes van het arrest van
het hof van cassatie van 2 december I9S2 (Pas., I9S3. I, 2I2; R.C.].B.,
I9S3, met noot Heenen, Rev. Prat. Soc., I9S9. nr 4830, biz. I82); zij vindt
echter sterke steun in het hierboven vermelde arrest van IS december I938.
De vennootschap onder firma kan geconstrueerd worden, zonder het begrip
van de rechtspersoonlijkheid aan te nemen (Heenen, R.C.].B., I9S3.
biz. 293).
De gelijkheid van oplossingen met betrekking tot het optreden in
rechte, het afgescheiden vermogen, het faillissement van de vennootschap,
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het beslag, de compensatie e.d.m., in de rechtssystemen waarin de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma wordt ontkend, toont
aan dat het begrip hiervan niet onmisbaar is. De bepaling van deze vennootschap als rechtspersoon betekent in wezen niets meer, dan een min of
meer geslaagde samenvatting van de rechtsverschijnselen (vgl. Meijers,
De algemene begrippen van het burgerlijk recht, blz. 197). Voor deze vorm van
vennootschap is de rechtspersoonlijkheid iets accidenteels, dat kan gemist worden; het werd treffend in Belgie opgemerkt : , ... la societe est
un etre diaphane qui laisse voir les associes, dont il n'est que l'image
reunie ... au travers duquel on traite avec eux" (Pirmez, postume noot in
Nyssens et Corbiau, I, nr 368, blz. 294; - vgl. ook Proc. Gen. Leclercq,
besluiten voor Cass., 1 dec. 1927, Pas., 1927, I, 34, tweede kol.). M.a.w.
wanneer aan de vennootschap onder firma rechtspersoonlijkheid wordt
toegekend, is dit noodzakelijk een onvolkomen rechtspersoonlijkheid.

§

2. -----'-

Andere gevallen.

45 - DAGVAARDING VAN SAMEN HANDELDRIJVENDE ECHTGENOTEN.- Een
enkele maal was de rechtsbetrekking anders.
Een schuldeiser had twee echtgenoten als hoofdelijke schuldenaars
gedagvaard tot betaling van een koopsom. Waar de man aanvoerde dat de
handel uitsluitend door zijn echtgenote gedreven werd, werd beslist dat,
ten aanzien van derden, tussen deze echtgenoten een vennootschap onder
firma bestond, zodat de man hoofdelijk aansprakelijk was voor de schuld
die de vrouw had aangegaan (Brussel, 24 mei 1960, Rev. Prat. Soc., 1961,
nr 4945, blz. 43; ].T., 1960, 702). Het hof preciseert niet of de man in
werkelijkheid ofwel slechts schijnbaar mede handel dreef, terwijl de vrouw
aileen in het handelsregister ingeschreven was. Het duidt evenmin aan
op welke gronden de werkelijkheid of de schijn van een vennootschap
mocht erkend worden. Het arrest besluit met de beschouwing dat, al mocht
het waar zijn dat de man vreemd was aan de handel van zijn echtgenote,
hij haar daartoe had gemachtigd en dus, als hoofd van deter zake bestaande
wettelijke huwelijksgemeenschap, verbonden is.
Hieruit volgt dat, moest de rechtbank van koophandel onbevoegd
geweest zijn, het hof in elk geval, met vernietiging van het vonnis, bij
evocatie dezelfde veroordeling zou hebben kunnen uitspreken.
In dit arrest is geen woord gerept over het vereiste van art. 1 89 dat
toch, indien daarop beroep is gedaan, had moeten nageleefd worden,
wanneer het bestaan van een vennootschap is aangevoerd om de veroordeling van een vennoot in die hoedanigheid te kunnen bekomen (zie in
die zin terecht, o.m. A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -) door R.
Janssens, nr 105, blz. 53). Het moet verder voorkomen, dat het argument
van het bestaan of van de schijn van een vennootschap tussen de echtgenoten voor deze beslissing wel overbodig moet geweest zijn.
Het enige werkelijke probleem was de buiten het vennootschappenrecht niet op te lossen vraag van de persoonlijke gebondenheid van de
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echtgenoot die, in werkelijkheid of schijnbaar, samen met de andere echtgenoot handel drijft (Zie hierover : Gent, 16 mei 1961, R. W., 1961-62,
1291, met advies Adv. Gen. Matthijs; - Hrb. Aalst, 10 jan. 1907, fur.
Comm. Fl., 1907, nr 3254, blz. 362).
46 - HANDEL1NGEN BU1TEN HET STATUTA1R DOEL.- Een andere betwisting
nag betreffende vennootschappen opgericht zonder schriftelijke akte,
ontstond naar aanleiding van handelingen door de beheerders van een
N. V. verricht buiten het statutair doel. Men weet dat de betwisting nopens
de geldigheid van handelingen verricht buiten het maatschappelijk doel
van een N.V. door het hof van cassatie wordt opgelost op grond van de
niet toerekenbaarheid aan de vennootschap, van rechtshandelingen verricht
door haar beheerders, die, bij hun optreden buiten het statutair doel,
meteen handelen buiten de perken van hun bevoegdheid (zie hoven nr 20
en verder nr 85).
Een mogelijkheid om de buiten het statutair doel van de vennootschap verrichte handelingen aan de vennootschap toe te rekenen, is geboden
wanneer het bewijs geleverd wordt dat, naar aanleiding van het verrichten
van deze handelingen, tussen de beheerders of de vennoten, in feite een
andere vennootschap is ontstaan, die deze handelingen tot voorwerp had
(vgl. A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -), door R. Janssens, nr 67;
- Van Ommeslaghe, P., ].T., 1957, 713). Van deze mogelijkheid was
uitdrukkelijk gewag gemaakt door Procureur Generaal Hayoit de Termicourt in zijn besluiten voor het arrest van 31 mei 1957 (Pas., 1957, I,
1184).
Een arrest van het hof te Gent van 23 febr. 1960 (onuitgegeven) had
deze principes toegepast teneinde aan een N.V. handelingen toe te rekenen
die door haar beheerders buiten haar statutair doel waren verricht. Dit
arrest werd door het hof van cassatie vernietigd wegens schending van
art. 4, omdat het aangevochten arrest het vereiste had miskend dat de derde
(terzake de fiscus) het bestaan moet bewijzen van de zonder geschrift
opgerichte vennootschap, die hij beweert als schuldenaar te hebben.
Wanneer hij aanvoert dat hij als schuldenaar mag aanspreken een
N.Y. zonder geschrift tot stand gekomen, in plaats van een andere die
regelmatig was opgericht, moet de derde (terzake de fiscus), bewijzen dat
in feite tussen dezelfde vennoten een andere N. V. is tot stand gekomen, die
de in werkelijkheid verrichte bedrijvigheid tot doel had (Cass., 20 nov.
1962, Pas., 1963, I, 364; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5109, biz. 88; R. W.,
1963-64, 71 I).

95

AFDELING

4

Geveinsde vennootschappen.
47 - Van schijnvennootschap (societe apparente) is spraak wanneer, in
werkelijkheid, geen vennootschap bestaat, maar nochtans de schijn hiervan
wordt gewekt, zodat derden er op vertrouwen dat aan de schijn een werkelijkheid beantwoordt.
lntegendeel is de geveinsde vennootschap (societe simulee) diegene
waarvan het bestaan op bewuste wijze voorgewend wordt, terwijl zij niets
anders is dan het mom waarachter de werkelijkheid wordt schuil gehouden
(vgl. over de veinzing in het algemeen : De Page, II, nr 618 en volg., biz. 585
en volg.). Meestal is dit een handelszaak, - eenmanszaak of familiezaak, die men met beperking van aansprakelijkheid, - dank zij de oprichting
van een geveinsde vennootschap, doorgaans is dit een P.V.B.A.,- verder
wil voeren, zonder dat evenwel een afgescheiden vennootschappelijk vermogen tot stand wordt gebracht.
48 - De werkelijkheid kan op verschillende wijzen worden benaderd. Het

is soms mogelijk dat, met erkenning van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap, deze kan beschouwd worden als de naamlener van de
persoon clie, onder het mom van de vennootschap, persoonlijk handel
dreef zodat laatstgenoemde mede failliet verklaard wordt met de vennootschap (Hrb. Kortrijk, 13 okt. 1951, R. W., 1951-52, 1566;- vgl. ook Luik,
8 juni 1954, Rev. Prat. Soc., 1956, nr 4613, biz. 303; - vgl. in die zin :
Van Rijn, I, nr 319, biz. 222).
49 - Door de rechtspraak was echter reeds op besliste wijze het scherm
doorbroken en de daarachter schuilgaande werkelijkheid blootgelegd.
Is nietig de vennootschap opgericht om het eigen vermogen, dat tot
waarborg van de schuldeisers strekt (art. 8 Hyp. Wet), aan dezen te onttrekken, terwijl in werkelijkheid de eigenaar van de daarin ingebrachte en
voortgevoerde handelszaak, deze nagenoeg alleen blijft beheersen (Brussel,
4 april 1936, B.]., 1937, 149; - Brussel, 7 nov. 1936, B.]., 1937, 206; Gent, 22 december 1954, ].T., 1957, 40; - Brussel, 17 april 1957, R. W.,
1956-57. 2042).
In de lijn van deze rechtspraak werd in de loop van de bestudeerde
periode herhaald de nietigheid vastgesteld van de geveinsde vennootschap
(Hrb. Kortrijk, 5 okt. 1961, R. W., 1961-62, 1002; - Gent, 7 maart 1962,
R. W., 1962-63, 434; - Brussel, 20 febr. 1963, R. W., 1962-63, 2169;
Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5152, biz. 214; - Gent, 7 maart 1962, R. W.,
1962-63, 434).
Hierbij wordt met nadruk de feitelijke vermenging vastgesteld van
de schijnbaar gescheiden vermogens van de vennoot of de vennoten aan
de ene kant en van de vennootschap aan de andere kant. Essentieel voor
het bestaan van de rechtspersoonlijkheid is immers een afgescheiden ven-

nootschappelijk vermogen, onderscheiden van dit van haar vennoten (art. 2,
laatste lid).
Een arrest meent te moeten preciseren dat de geveinsde vennootschap
niet bestaand is, en geenszins nietig zoals in het bevestigde vonnis was
ondersteld (Gent, 7 maart 1962; - vgl. ook Hrb. Kortrijk, 5 okt. 1961,
!.c.). Of aan het onderscheid tussen nietigheid en onbestaanbaarheid een
principieel of praktisch verschil toekomt, mag hier in het midden gelaten
worden (zie De Page, I, derde uitg., nr 101, blz. 150).
In een vroeger arrest had hetzelfde hof dit overigens ontkend, vermits
de rechter in elk geval, ook al beschouwt men de geveinsde vennootschap
als onbestaand, dit niet-bestaan toch eerst moet uitspreken (Gent, 7 nov.
1951, R. W., 1951-52, 1229).
Anderen houden voor dat de vennootschap, veeleer dan nietig of
onbestaand te zijn, integendeel niet tegenstelbaar is aan de derde die het
geveinsde karakter opwerpt (Van Rijn, I, nr 321, blz. 224).

so - Er werd ook beslist dat, waar verschillende personen samen handel
drijven onder het mom van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de nietigheid of het niet-bestaan van laatstgenoemde, niet belet
dat tussen deze vennoten in werkelijkheid een vennootschap bestaat met
onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten (Gent, 7 maart 1962, l.c.).
In de meeste gevallen nochtans gaat onder het mom van de geveinsde
vennootschap een eenmanszaak schuil, en zijn de vennoten niets meer dan
stromannen.
Onlangs werd daarom de vraag opnieuw gesteld of het niet wenselijk
zou zijn de eenmansvennootschap in het Belgische recht in te voeren, met
een passende publiciteit en controle (noot van de redactie in Rev. Prat.
Not., 1963, 94).
AFDELING

5

Openbaarmaking van akten.
51 - NIET ONTVANKELIJKHEID VAN DE EIS. - In overeenstemming met·
de rechtspraak van het hof van cassatie (Cass., 17 mei 1923, Pas., I923, I,
316;- Cass., IO nov. I927, Pas., 1928, I, 3), moest nog verschillende malen
worden vastgesteld dat de niet ontvankelijkheid, door art. I I, laatste lid,
bepaald, slechts de eis treft, ingesteld door een vennootschap waarvan de
oprichtingsakte niet is gepubliceerd. Zij treft niet de eis ingesteld door
fysische personen die in eigen naam samen optreden, ook al mocht tussen
hen een vennootschap onder firma bestaan (Hrb. Brussel, 8 juni 1960,
Rev. Prat. Soc., I963, nr 5II2, blz. 97, bevestigd in hager beroep: Brussel,
I6 febr. 1961, Rev. Prat. Soc., I963, nr 5II3, blz. 99; - Luik, 28 maart
1963, Pas., I963, II, 73; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5165, blz. 272;- In die
zin ook : Van der Mensbrugghe, F., Des societes constituees sans ecrit
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ou dont l' acte constitutif n' a pas ete publie, Rev. Prat. Soc., I957, nr 4663,
blz. I2I).
52 - ERKENNING DOOR DERDEN VAN NIET OPENBAAR GEM,A.AKTE OPRICHTINGSAKTE. - De openbaarmaking van de oprichtingsakte is door art. 6
en volg. voorgeschreven in het uitsluitend belang van derden. Dit verklaart
ook de regel dat het de derden vrij staat de niet gepubliceerde akte te erkennen (art. r I, derde lid).
Hieruit leidde de Raad van State terecht af dat de bestuurlijke overheid,
bij de toekenning van een vergunning aan een N.V., vooraleer haar statuten
waren gepubliceerd, gehandeld heeft binnen de perken van haar bevoegdheid door zich niet te beroepen op het ontbreken van de voorgeschreven
publicatie (R.v.St., 28 dec. I96o, R. W., I96o-6r, 1767; Pas., 1962, IV, 59;
Rev. Prat. Soc., 1962, nr 503 r, blz. 25, met verslag van Auditeur Van
Assche en noot P. Lambrette; Ann. Not. Enreg., 1961, 137).
53 - VERWERPING VAN NIET OPENBAAR GEMAAKTE AKTEN. - Wanneer
echter derden zulks verkiezen, zijn niet openbaargemaakte akten en
wijzigende akten hun niet tegenstelbaar (art. II, laatste lid, en art. 12,
laatste lid).
Deze niet-tegenstelbaarheid wordt gesteund op een onwederlegbaar
vermoeden dat de derden de inhoud van de niet-gepubliceerde akte niet
kennen, in het uitsluitend belang van de derden (In die zin : Pirmez,
noot aangehaald in Nyssens et Corbiau, I, nr 556, blz. 452; - Fredericq,
L. enS., Handboek, nr 590, blz. 193;- A.P.R., Tw. Vennootschappen (feitelijke -), door R. Janssens, nr 36).
Hieruit werd afgeleid dat de derden zich de niet gepubliceerde akte,
- het ging over de ontbinding van een vennootschap onder firma, - niet
moeten laten tegenstellen, ook al waren zij in werkelijkheid hiervan op de
hoogte (Brussel, 20 maart 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5I50, blz. 209).
54 - De regel van niet-tegenstelbaarheid aan derden van niet openbaar
gemaakte wijzigingen der statuten, benoemingen en ontslagen van zaakvoerders in een P.V.B.A. (art. 12), werd toegepast door het hofvan cassatie
om een cassatieberoep ter zake van inkomstenbelastingen, getekend door
een niet behoorlijk gelegitimeerde lasthebber, niet ontvankelijk te verklaren.
De volmacht was verleend door een enkele zaakvoerder, terwijl,
volgens de gepubliceerde statuten, de handtekening van twee zaakvoerders
vereist was. De niet gepubliceerde statutenwijziging dienaangaande mag
door de verweerder als niet tegenstelbaar beschouwd worden, wanneer
hij de niet ontvankelijkheid heeft opgeworpen van het cassatieberoep,
ingesteld door een lasthebber Zander behoorlijke volmacht (Cass., I maart
I96o, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4942, blz. 34; Pas., 1960, I, 766).
55 - Zodra echter de volmacht verleend is door een bevoegd orgaan, nl. door de raad van beheer binnen de perken van zijn statutaire bevoegd-

heden, - wordt zij bewezen door de enkele overlegging van de verleende
procuratie. Het is niet vereist dat deze bevoegdheidsdelegatie zou gepubliceerd zijn in de bijlagen van het Staatsblad (Cass., 7 jan. 1960, Pas.,
1960, I, so6; R.
1960-61, 749; Rev. Prat. Not., 1961, blz. 72).

w.,

HOOFDSTUK III
DE NMMLOZE VENNOOTSCHAP
56 - Dit hoofdstuk omvat ook de rechtspraak betreffende de P.V.B.A.
in zover de regelen die deze vennootschap beheersen gemeenschappelijk
zijn aan de N.V.
AFDELING I

Algemene begrippen.
57 - RECHTSKARAKTER. - De beperking van de aansprakelijkheid der
vennoten in een N.V. is zonder invloed op de aansprakelijkheid van de
vennootschap zelf. Terwijl de vennoten als zodanig slechts hun inzet
verbinden, staat de vennootschap zelf integendeel, evenals een fysische
persoon, met gans haar vermogen in voor het nakomen van haar verbintenissen (Cass., 17 mei 1962, R. W., 1962-63, 839; Rev. Prat. Soc., 1962,
nr 5078, blz. 253, met besluiten Proc. Gen. Hayoit de Termicourt; Pas.,
1962, I, 1054; fur. Comm. Brux., 1962, 258).
Deze beschouwing omtrent het rechtskarakter van de N.V. werd door
het hof van cassatie gegeven naar aanleiding van het bevestigend antwoord
op de vraag of aan een N.V. het ambt van beheerder in een andere N.V.
kan worden toevertrouwd (zie verder nr 69).
58 - OPEN EN BESLOTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN. - Ofschoon het
Belgische recht in de P.V.B.A. de specifieke vorm biedt voor de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijft het nochtans mogelijk
dat een N.V. als besloten vennootschap zou worden opgericht. Dit is nl.
het geval wanneer, wegens het intuitu personae, - bijv. het handhaven van
een familieondernerning - , de aandelen op naam zijn en hun overdracht
slechts kan geschieden aan personen die door de raad van beheer zijn aangenomen (Rb. Hasselt, 4 sept. 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5157, blz. 225;
- zie hierover in het algemeen: Demeur, P., Societes de personnes et societes
de capitaux, Rev. Prat. Soc., 1955, nr 4500, blz. 203;- vgl. voor Nederland :
Van der Heyden-Van der Grinten, nr 93, blz. us; - Molengraaff, I,
blz. 231; - Dijk, P. L., Algemene aspecten van de N.V. voor familiezaken,
T.V. V.S., 1961-62, 58 en volg).
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De naam.
59 - In de bestudeerde periode werden enkele uitspraken gepubliceerd
waarin betwistingen met betrekking tot de naam van de vennootschap
moesten worden beslecht, met inachtneming van art. 28, tweede en derde
lid, voor de N.Y. en van de weergave daarvan in art. 117, tweede en derde
lid, voor de P.V.B.A.
60 - VEREISTEN VOOR DE EIS TOT WIJZIGING VAN DE NAAM,- Een eerste
betwisting betreft de vereisten voor de eis tot wijziging van de naam van
een N.Y. of een P.V.B.A. door een andere vennootschap.
Maken de besproken bepalingen slechts een toepassing uit van de
ruimere regel van art. I382 B.W., zodat de eisende vennootschap het
bewijs zou moeten leveren en van de schuld bij de tegenpartij, en van haar
eigen schade die hieruit ontstaan is?
Enkele uitspraken gaan ogenschijnlijk van deze opvatting uit. Dit is
wellicht te verklaren door het feit dat de te beoordelen eisen niet alleen
strekken tot wijziging van de naam, maar bovendien tot schadeloosstelling
(Hrb. Brussel, IS maart I9S7, Rev. Prat. Soc., I962, nr so62, blz. ISS.
met noot 't Kint; - Hrb. Brussel, 28 mei I9S7. Rev. Prat. Soc., I962,
nr so63, blz. I6I, met noot 't Kint).
61 - Het onderscheid moet nochtans duidelijk worden gemaakt. In zover

de eis slechts tot voorwerp heeft de veroordeling van een vennootschap
om haar naam te wijzigen (art. 28 en 117, derde lid, eerste zin), moet art.
I382 B.W. niet aangewend worden, en zijn de vereisten daarvan niet
toepasselijk.
Een andere opvatting zou doen onderstellen dat art. 28 en 1 I7 slechts
nutteloze herhalingen zouden uitmaken van hetgeen reeds krachtens art.
1382 B.W. zou gelden. Zij bevatten integendeel als organieke regeling van
de identiteit van de vennootschap, een specifieke bepaling van het vennootschappenrecht, tot bescherming van de naam van de vennootschap, en
waarbij de fout van de verwerende vennootschap en de schade van de
eisende vennootschap, noch gesteld noch bewezen dienen te worden.
Voor deze eis volstaat dus het tweevoudig bewijs door de eisende
vennootschap I) van het eerder gebruik van de betwiste naam in haar
regelmatig openbaar gemaakte statuten en 2) van het feit dat de naam van
de verwerende vennootschap, hetzij dezelfde is, hetzij zo gelijkend, dat
hieruit verwarring is te duchten (Fredericq, IV, nr 273, blz. 442 en volg.;
- Fredericq, L. enS., Handboek, I, nr 697, blz. S73;- Van Rijn, I, nr 464,
blz. 322; - vgl. ook noot F. P. onder Hrb. Brussel, 18 nov. I924, Rev.
Prat. Soc., 1926, nr 2686, blz. 16o; - vgl. VanderHeyden-Vander Grinten, nr 74, blz. 7S).
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62 - Betreffende de mogelijkheid van verwarring van namen, gaf de rechtbank te Luxemburg aan art. 25 van de Luxemburgse vennootschappenwet
van 10 augustus 1915 (weergave van art. 28 Belg. Venn. W.), een verklaring waarin blijk werd gegeven van een scherp inzicht in de werkelijkheid.
De oorspronkelijkheid van de naam van een vennootschap mag niet
volgens dezelfde normen beoordeeld worden als die van het handels- of
fabrieksmerk.
Anders dan voor het merk, is de uitdrukkingswijze van de naam van
de vennootschap beperkt, doordat men bij de keuze aangewezen kan zijn
op de aanduiding van haar bedrijvigheid. Een prijzenswaardige waarachtigheid kan dus, gemakkelijker dan met een fantasiebenaming gevaar opleveren voor verwarring met een vennootschap die voor hetzelfde doel is
opgericht. Met deze onvermijdelijkheid moet dan ook worden rekening
gehouden (Rb. Luxemburg, 12 april 1962, Rev. Prat. Soc., nr 5172, biz.
296).
63 - De vraag wordt ook gesteld welk belang vereist is in hoofde van de
vennootschap die de eis instelt tot wijziging van de naam van een andere
vennootschap.
De heersende opvatting werd bevestigd volgens dewelke, voor het
vereiste belang, een concurrentie door gelijkheid van bedrijvigheid, niet
vereist is. Het volstaat integendeel dat ten gevolge van het gevaar van verwarring tussen de twee vennootschappen, de ene in haar krediet de gevolgen zou kunnen ondervinden van misslagen of tegenslagen van de andere
(Hrb. Brussel, 28 mei 1957, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5063, blz. 161;
- zie in die zin o.m. : Fredericq, IV, nr 273, biz. 443; - Brussel, 2 maart
1949, ]. T., 1949, 259).
64 - Er werd terecht gepreciseerd in het beschikkend gedeelte van het
vonnis waarbij aan een vennootschap verbod opgelegd wordt om de door
haar gevoerde naam verder te gebruiken, dat dit verbod niet geldt voor de
noodwendigheden van de wijziging der statuten (Hrb. Brussel, 28 mei
1957, I.e.).

65 - E1s TOT scHADELoossTELLING. - Het staat de eiseres echter vrji
bovendien schadeloosstelling te vorderen. Hieraan wordt herinnerd door
art. 28 en 117, in fine, met de precisering ,in voorkomend geval, ... s'il
y a lieu".
Hierbij wordt impliciet verwezen naar art. 1382 B.W. waarvan aile
vereisten dan ook gelden (Fredericq, IV, nr 273, b, biz. 445).
66 - E1s TOT OPHOUDEN.'- Naamverwarring tussen concurrerende vennootschappen kan, als daad van onrechtmatige mededinging (art. 2, K.B. nr 55
van 23 december 1934), het voorwerp uitmaken van een eis tot ophouden
(Brussel, I I mei 1959, R.G.A.R., 1961, 6617).
IOI

67 - AFKORTINGEN EN BEGINLETTERS. - Ook kwam de kwestie opnieuw
ter sprake of gelijkheid of verwarring tussen de gebruikte afkortingen van
de naam bijv. met de beginletters onder toepassing vallen van art. 28 en I I 7.
Deze vraag werd terecht bevestigend beantwoord, althans wanneer de
afkorting voorkomt in de statuten van de eisende vennootscha (Zie o.m
russe , 2 maart 1949, .T., 1949, 259).
De rechtbank te Luxemburg besliste in een reeds aangehaald vonnis
bij toepassing van art. 2S der Luxemburgse Vennootschappenwet (weergave van art. 28 Belg. Venn. W.), dat aan de statutaire afkorting van de
naam dezelfde bescherming toekomt als aan de voluitgeschreven naam
(Rb. Luxemburg, 12 april I962, Rev. Prat. Soc., nr SI72, blz. 296, met noot
F. Vander Mensbrugghe).
Toch aarzelt een vonnis dienaangaande een standpunt in te nemen,
maar beslist het dat de afgekorte naam Sabelma voldoende verschilt van
Sabemaf. Bij afkortingen immers moet het geringste verschil opvallen
(Hrb. Brussel, IS maart I9S7, Rev. Prat. Soc., I9S7, nr so62, biz. ISS).
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68 - BuiTENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN.- Buitenlandse vennootschappen
kunnen bij toepassing van art. 28 of 117 de wijziging eisen van de naam
van een Belgische vennootschap. Hierbij is niet vereist dat het gevaar
van verwarring in Belgie zou bestaan (Hrb. Brussel, 28 mei 1957, Rev.
Prat. Soc., I962, nr 5063, blz. I6I met noot 't Kint).
In dezelfde zin besliste de rechtbank te Luxemburg dat een Belgische
vennootschap gerechtigd is de wijziging te eisen van de naam van een
Luxemburgse vennootschap. Hierbij stipt de rechtbank aan dat de oprichtingsakte aan de Belgische vennootschap toeliet filialen in het buitenland op te richten (Rb. Luxemburg, I2 april 1962, Rev. Prat. Soc., nr SI72,
blz. 296).
AFDELING 3

De raad van beheer.
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I. -

Benoeming en ontslag.

69 - BENOEMBAARHEID VAN RECHTSPERSOON. - Het was betwist of het
ambt van beheerder in een N.V. aan een rechtspersoon kan worden toevertrouwd.
Enkele auteurs hebben dit ontkend (zie o.m. Heenen, J., De la possibilite pour une personne morale, d' etre l' organe d' une societe ou d' une association
ayant la personnalite juridique, Rev. Prat. Soc., I9S4, nr 4358, blz. 81; Wauwermans, P., Societes anonymes, zevende uitg. (1933), nr 297, blz. 194;
- Van Ommeslaghe, Le regime des societes par actions et leur administration
en droit compare, nr 177, blz. 3I6).
Anderen daarentegen leiden uit het ontbreken van enig wettelijk
beletsel af dat een rechtspersoon het ambt van beheerder kan aanvaarden
I02
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(Fredericq, IV, nr 75, blz. 170 en V, nr 417, blz. 6o4; - Centre d'Etudes
des societes. Le statut des administrateurs de societes anonymes, I, nr 28,
blz. 32; -in die zin ook : VanderHeyden-Vander Grinten, nr 245, blz.
256; - Molengraaff, I, blz. 275;- niet heel beslist : Van Rijn, I, nr 371,
blz. 26o).
De laatste opvatting werd door de rechtspraak bevestigd (Brussel,
26 juni 1961, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5046, blz. 105; - Hrb. Brussel,
22 maart 1960, ]ur. Comm. Brux., 1961, 375).
Met verwerping van het tegen voormeld arrest ingestelde cassatieberoep, werd deze opvatting door het hof van cassatie bijgetreden.
Aansluitend bij de reeds vroeger geformuleerde regel volgens dewelke
een rechtspersoon in principe alle rechtshandelingen kan verrichten die
door de natuur van de rechtspersoon niet uitgesloten zijn (Cass., 31 mei
1957, Pas., 1957, I, 1176; Rev. Prat. Soc., 1957, nr 4718, blz. 289, met besl.
Proc. Gen. Hayoit de Termicourt; R.C.].B., 1958, 283, met noot P. Van
Ommeslaghe), besliste het hof dat een N.V. de beheerder kan zijn van een
andere N.V. De natuur van een N.V. sluit immers niet uit dat deze aan het
bestuur van een andere vennootschap zou kunnen deelnemen.
Anderdeels bepaalt geen enkele wettekst dat alleen fysische personen
beheerders van een N.V. kunnen worden. Vereist is nochtans dat het aanvaarden van een mandaat van beheerder in een andere vennootschap,
niet vreemd zij aan het maatschappelijk doel, noch de perken van de statuten van de eerste N.V. zou te buiten gaan (Cass., 17 mei 1962, R. W.,
1962-63, 839; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5078, blz. 253, met besluiten
Proc. Gen. Hayoit de Termicourt; Pas., 1962, II, 1054; ]ur. Comm. Brux.,
1962, 258).
70 - BENOEMBAARHEID - VERBODSBEPALINGEN.- De toepassing van het
K.B. nr 22 van 24 oktober 1934 waardoor het aan de in art. I bepaalde
veroordeelden verboden is o.m. het ambt van beheerder, van commissaris
of van zaakvoerder te vervullen in een vennootschap op aandelen en een
S.V. blijft tot betwisting aanleiding geven.
Men weet dat dit verbod volgens het hof van cassatie geen straf uitmaakt. Het geldt ook na een voorwaardelijke veroordeling, en moet niet
door de rechter uitgesproken worden maar geldt van rechtswege (Cass.,
13 juli 1936, Pas., 1936, I, 351).
Het hof te Brussel oordeelde dat het verbod voor een niet in eer herstelde gefailleerde om het ambt van beheerder in een S.V. uit te oefenen,
pas intreedt op het tijdstip waarop de uitspraak die er de oorzaak van is,
in kracht van gewijsde is getreden (Brussel, 6 mei 1963, Rev. Prat. Soc.,
1963, nr 5151, blz. 213).
Het verbod bepaald door het K.B. van 24 oktober 1934, is, krachtens
art. 5, niet toepasselijk op diegenen die v66r het in werking treden ervan
reeds het ambt van beheerder waarnamen. De veroordeelde die aldus
het ambt van beheerder in een S.V. mocht waarnemen, blijft dit vermogen
behouden in de N.V. waarin de eerstgenoemde S.V. is omgevormd (Brussel,
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5 oktober I96o, Pas., I96I, II, 246; Rev. Prat. Soc., I96I, nr 4966, blz. 113;
].T., I96I, I66 met noot 't Kint).
7I - AI was in het verslag aan de Koning dat het besluit voorafgaat van
onbekwaamheid sprake, toch besliste het hof van cassatie dat het de
veroordeelde niet onbekwaam maakt.
Miskenning van het verbod wordt slechts met correctionele straffen
getroffen (Cass., I9 febr. I94o, Pas., I940, I, 56; Rev. Prat. Soc., I948,
nr 4004, biz. uo; R.C.].B., I948, 294, met noot P. de Harven).
72 - In verband met het verbod door het K.B. van 22 oktober I934, stond
het verval krachtens art. I23 sexies, h, S.W. opgelopen door veroordeelden
wegens inbreuk of paging tot inbreuk tegen de veiligheid van de staat in
oorlogstijd, om het ambt van beheerder of zaakvoerder uit te oefenen in
een vennootschap op aandelen, een S.V. en het ambt van zaakvoerder
bepaald in art. I98, tweede lid.
Op grond van de analogie met de rechtspraak betreffende het verbod,
door het besluit van I934 bepaald, werd beslist dat deze ontzetting de
veroordeelde niet onbekwaam maakt om het ambt van beheerder uit te
oefenen. Aangezien ten overvloede onbekwamen beheerder kunnen zijn,
komt, volgens het hof te Brussel, aan de derde, die met de vennootschap
heeft gehandeld, geen beroep toe op de ontzetting opgelopen door een
van haar beheerders, om te beweren dat een door de vennootschap aangegane koop nietig is (Brussel, 3 febr. I96o, Pas., I96o, I, 241; Rev. Prat.
Soc., I962, nr 5045, biz. I02; ].T., I96I, 265).
Het client te worden onderstreept dat dit verval niet Ianger meer
bestaat, sedert de wet van 30 juni I96I een nieuwe tekst van art. I23 sexies
heeft vastgesteld en de vervallenverklaring bepaald in letter h uitdrukkelijk
heeft opgeheven (zie art. 4, § 7, wet 30 juni I96I, Staatsbl., I juli I96I).
Deze uitspraak wordt hier nochtans vermeld wegens de verwantschap
van de afgeschafte wettekst met de blijvende bepalingen van het K.B.
van 22 oktober 1934.
73 - BEHEERDER - BEDIENDE. - De principieHe verenigbaarheid in hoofde
van een zelfde persoon van de hoedanigheid van beheerder of zaakvoerder
in een vennootschap, met die van directeur, als bediende van deze vennootschap werd nogmaals bevestigd in verschillende uitspraken gepubliceerd gedurende de bestudeerde periode (Brussel, I8 juni I958, Rev. Prat.
Soc., 196I, nr 5005, biz. 250, waartegen het cassatieberoep verworpen werd
door het reeds vroeger gepubliceerde arrest : Cass., I I sept. 1959, Pas.,
I960, I, 36; Rev. Prat. Soc., I96o, nr 4911, biz. 2I5;- Cass., 26 nov. I959,
Pas., 1960, I, 370; Rev. Prat. Soc., I96I, nr 494I, biz. 32;- Rb. Brussel,
2I juni I962, ].T., I962, 553; - Rb. Brussel, 23 juli I963, Pas., I963,
III, 8I).
Voor de erkenning van de betwiste overeenkomst van dienstverhuring
is vereist dat de hieraan verbonden bedrijvigheid, te onderscheiden van
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In verschillende gevallen was de cumulatie van hoedanigheden ontstaan ten gevolge van het feit dat aan een directeur-bediende, na verloop
van jaren, met behoud van zijn taak, bovendien het ambt van beheerder
of afgevaardigde beheerder werd toegekend. Voorwerp van de betwisting
was, nu eens de schadeloosstelling verschuldigd voor het ontslag zonder
opzegging, dan eens de toepasselijkheid van het stelsel der maatschappelijke zekerheid.
74 - 0NTSLAG - BEDONGEN SCHADELOOSSTELL1NG. - Het te allen tijde
herroepelijk karakter van het mandaat van beheerder is door art. 55,
derde lid, op imperatieve wijze bepaald.
Er wordt bovendien voorgehouden dat deze regel van openbare orde is
als essentieel in het systeem van de vennootschappenwet (Zie o.m. Fredericq, V, nr 422, blz. 61o; - Fredericq, L. en S., I, nr 810, blz. 654;Resteau, II, nr 833, blz. 69; - Van Rijn, I, nr 586, blz. 386).
Op grond hiervan werd vroeger nietig beschouwd, wegens inbreuk
op de vrijheid waarover de algemene vergadering moet beschikken, het
besluit van de raad van beheer waardoor aan een afgevaardigde beheerder
een vergoeding toegekend wordt bijaldien hij zou ontslagen worden als
beheerder, en meteen als afgevaardigde beheerder. De algemene vergadering wordt hierdoor in haar vrijheid belemmerd daar zij, bij het ontslagen
van de beheerder zou verplicht zijn een vergoeding te betalen (Brussel,
22 okt. 1902, Pas., 1903, II, 57; - Brussel, 16 jan. 1906, Pas., 1908, II,
270; - Brussel, 9 dec. 1933, Pas., 1934, II, 178).
75 - Afwijkend van deze tot nog toe heersende opvatting, besliste het hof
van beroep te Brussel dat de bepaling van art. 55, derde lid, niet van openbare orde is, omdat zij slechts betrekking heeft op private belangen, waar
zij slechts strekt tot het vrijwaren van de vrijheid der aandeelhouders om
een beheerder te ontslagen.
Hieruit volgt dat het beding van schadeloosstelling dat inbreuk maakt
op deze bepaling slechts door relatieve nietigheid wordt getroffen. Deze
nietigheid kan derhalve gedekt worden door de bekrachtiging van een
vroeger aangegane verbintenis, nadat de beheerder is ontslagen (Brussel,
24 mei 1960, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4983, blz. 167).
Deze nieuwe opvatting client begrepen en ook bijgetreden te worden
in het licht van de meer recente opvattingen over het onderscheid tussen
dwingende bepalingen en bepalingen die van openbare orde zijn (Cass.,
9 dec. 1948 en Cass., 14 jan. 1954, R.C.].B., 1954, met noot P. de Harven),
of juister wellicht in het streven naar het houden van de nietigheden binnen
de redelijke perken van de vereiste vrijwaring van de belangen tot wier

bescherming de overtreden norm strekte (vgl. wat het principe betreft
De Page, I, derde uitg., nr 96, biz. 143).
76 - Wanneer een lid van de raad van beheer tevens door een arbeidsovereenkomst ais bediende met de N.V. is verbonden, wordt het ontsiag
in de hieraan verbonden functie door haar eigen regeien beheerst (zie
hoven nr 73).
Betreffende de eis dat het ontsiag van een beheerder te verlenen op
de agenda van de aigemene vergadering zou vermeld zijn, zie verder
nr 105.
77- 0NTSLAGNEMING- VERDERE AMBTSVERVULLING TOT VERVANGING.Het lid van de raad van beheer dat ontslag heeft genomen is in principe
verplicht, op straf van schadeioosstelling, zijn ambt te blijven vervullen
tot aan zijn vervanging overeenkomstig de regelen van het mandaat (art.
2007 B.W.;- De Page, V, nr 466, biz. 452;- Van Rijn, I, nr 589, biz. 387).
De rechtspraak die dit principe op de vertegenwoordiging in rechte van
de vennootschap toepast, werd reeds besproken (zie hoven nr 28).
78 - GERECHTELIJKE BEWINDVOERDER.- Wanneer een ernstige betwisting
is opgerezen met betrekking tot de geldige samenstelling van de raad van
beheer, kan de voorzitter van de rechthank in kortgeding een voorlopig
bewindvoerder benoemen, vaak sekwester genoemd, om het beheer voorlopig waar te nemen, in afwachting van de uitspraak ten grande (Rb.
Dendermonde, 24 okt. 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5124, biz. 130).
Maar indien de rechtbanken een voorlopig bewindvoerder kunnen
benoemen, moet het zeer uitzonderlijk karakter van deze maatregel streng
in acht genomen worden.
Wanneer een raad van beheer in functie is, en de aigemene Vergadering kan worden gehouden waarop een meerderheid kan worden tot
stand gebracht, terwiji de vennootschap haar bedrijvigheid voortzet en niet
blijkt dat van een meerderheidspositie wordt misbruik gemaakt, komt de
benoeming van een gerechtelijke bewindvoerder als een ongepaste maatregel voor. Een betwisting nopens de eigendom van een reeks aandelen is
daartoe een onvoldoende grondslag (Brussei, 24 juni 1959, Rev. Prat.
Soc., 1961, nr 4963, blz. 103; ].T., 1959, 581).
79 - Er werd wel nog eens besiist dat de rechtbanken niet bevoegd zijn om
een bewindvoerder aan te stellen, ter vervanging van de wetteiijke organen waarvan een vennootschap in feite is voorzien (Hrb. Antwerpen
(kort ged.), 25 juni 1956, R. W., 1956-57, 885; Rev. Prat. Soc., 1963,
nr 5093, blz. 45, met noot F. van der Mensbrugghe) (1).
(r) Ter zake was de benoeming van een sekwester evenwel slechts gevorderd om de
algemene vergadering voor te zitten, met het oog waarop het sternrecht van de eiseres op
voorhand en ten onrechte was betwist. De vennootschap had derhalve een regelmatig
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Afwijkend van een reeks voorgaande uitspraken, stelt deze beschikking
te enge perken aan de bevoegdheid van de rechtbanken om een voorlopige
beheerder of gerechtelijke bewindvoerder te benoemen.
Voorzeker zal het meest frequente geval waarin daaraan behoefte is,
dit zijn waar het ontbreken van een onmisbaar wettelijk orgaan, de vennootschap lam legt, zoals bijv. bij feitelijke onmogelijkheid om een raad van
beheer samen te stellen. Maar dit sluit niet uit dat betwistingen kunnen
oprijzen die van aard zijn dat de bevoegdheid van een bestaand orgaan,
voorlopig client toevertrouwd te worden aan een voorlopige bewind~
voerder.
Mits hij door dringende noodzakelijkheid verantwoord is om onherstelbare nadelen te voorkomen, in afwachting van de einduitspraak,
kan deze uitzonderlijke maatregel door de rechter bevolen worden (zie
de rechtspraak besproken in de noot F. Vander Mensbrugghe, onder de
aangehaalde beschikking; - zie ook : Maeyens, L., Voorlopig vermogensbeheer en/of sekwester ener vennootschap, R. W., 1961-62, 354 en volg.; 't Kint, J., noot onder Rb. Mechelen, 2 april 1955, Rev. Prat. Soc., 1957,
nr 4692, blz. 162 en volg.).
Dezelfde rechtbank heeft in een latere beschikking haar bovenaangehaalde opvatting laten varen en stelde een rechter aan om de buitengewone algemene vergadering voor te zitten met een gedetailleerde toekenning van bevoegdheden die hieraan normaal verbonden zijn (Hrb.
Antwerpen (kort ged.), I I maart 1963, R. W., 1962-63, 2185; Rev. Prat.
Soc., 1963, nr 5168, blz. 282, met noot F. Van der Mensbrugghe; - m
die zin vgl. : Wauwermans, nr 525, blz. 351).
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Bezoldiging.

DITSLUITENDE

BEVOEGDHEID

VAN

DE ALGEMENE VERGADERING. -

Sedert verschillende jaren reeds heeft de bankcommissie raad en richtlijnen
verstrekt nopens de wijze van bezoldiging van beheerders en andere leiders
van vennootschappen. Uiteraard is dit optreden beperkt tot de vennootschappen die naar aanleiding van het plaatsen van effecten in het publiek
onder haar toezicht komen.
De commissie vereist dat het uitgifte-dossier dat haar krachtens art. 27
van het K.B. nr 185 moet worden voorgelegd, de nominatiev'e lijst zou
bevatten van de leidende personen, hun opdrachten, ,alsmede het volume
en de berekeningswijze van de bezoldiging die hen te welken titel ook toegekend wordt".
Zij formuleert dienaangaande opmerkingen en aanbevelingen; bovendien eist zij dat het uitgifte-prospectus de passende inlichtingen zou bevatten tot voorlichting van de intekenaars.

samengestelde raad van beheer. Het volstond dan ook dat de vennootschap was veroordeeld om de eiseres toe te Iaten als aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen
van de algemene vergadering deel te nemen.
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Naar aanleiding daarvan werd door de bankcommissie onderstreept
dat de bezoldiging aan de beheerders in die hoedanigheid toegekend, wordt
bepaald, hetzij in de oprichtingsakte, hetzij, in overeenstemming hiermede,
uitsluitend door de algemene vergadering die deze bevoegdheid niet kan
verzaken noch overdragen (]aarverslag, 1961, blz. 128 en volg.;- zie verder nr. I 15).
De beslissing die· hierin door de raad van beheer zelf zou genomen en
uitgevoerd zijn, zonder daartoe verleende opdracht of machtiging vanwege
de algemene vergadering,. zou de hoofdelijke aans rakeli'kheid van de
leden van de raad van beh~~·;:· ·~n. van
.·
·
medebren en.
eze aanspra e lJ eid zou niet gedekt zijn door kennisgeving aan de
algemene vergadering overeenkomstig art. 6o (]aarverslag, 1961, blz. 129).
De forfaitaire vaststelling van de bezoldiging in de oprichtingsakte of door
de algemene vergadering belet elke bijkomende vergoeding die door de
raad van beheer aan zijn leden, in die hoedanigheid zou worden toegekend
(Jaarverslag, 1961, blz. 129).
Met dit laatste voorbehoud liet de bankcommissie de mogelijkheid
open om de leden van de raad van beheer een afzonderlijke vergoeding
toe te kennen voor prestaties die buiten de uitoefening van hun beheerdersambt worden verricht (Hrb. Brussel, 22 maart 1930 en Brussel, 27
juni 1931, Rev. Prat. Soc., 1932, nr 3214, blz. 137, met noot P. Demeur,
in het Jaarverslag aangehaald).
Evenwel oordeelt de bankcommissie dat niet afzonderlijk mogen
worden bezoldigd de taken die tot de normale ambtsbevoegdheid van de
raad behoren, en dus reeds vergoed zijn door de beheerdersbezoldiging,
ook niet wanneer daartoe gebruik zou gemaakt zijn van de mogelijkheid
om een beheerder te belasten met het dagelijks beleid of bijzondere opdrachten (Jaarverslag, 1961, blz. 130). Nopens de eis dat de bezoldiging
van beheerders op de agenda van de algemene vergadering zou vermeld
zijn, zie verder nr 107.
8r - T ANTIEMES. - Ook de bezoldiging die afhankelijk is van de resultaten van de vennootschap of van de vastgestelde winst, het zogenaamde
tantieme, kan niets anders zijn dan een salaris, m.a.w. de tegenprestatie
van de werkelijke uitoefening van het ambt van beheerder (Jaarverslag,
1961, blz, 130 en volg,).
Terecht wordt hierbij opnieuw onderstreept dat de interessering van
de beheerders of afgevaardigden in de resultaten van de vennootschap,
op een andere basis dan de netto-winst, van aard is om een strijdigheid van
belangen tussen beheerder en vennootschap te doen ontstaan, in het nadeel
van de vennootschap en van de aandeelhouders.
82 -

AFZONDERLIJKE BEZOLDIGING VAN BEHEERDERS EN COMMISSARISSEN.-

Er werd beslist dat de statuten kunnen bepalen dat, benevens de voorziene
tantiemes, een gezamenlijke vergoeding door de algemene vergadering kan
worden toegekend aan de algemene raad, gevormd door de raad van beheer
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en de commissarissen samen, hetzij bij de aanvang, hetzij bij het einde van
het maatschappelijk jaar (Luik, 12 jan. 1961, Pas., 1962, II, 234; Rev.
Prat. Soc., 1962, nr sos8, blz. 146).
De overeenstemming van deze uitspraak met de bepaling van art. 64ter,
is slechts mogelijk indien ter zake de commissarissen niet-revisoren in
furictie waren v66r het van kracht worden van de wet van I december
1953, overeenkomstig de overgangsbepaling in art. 13 van die wet (r).
Art. 64ter bepaalt inderdaad dat de vergoeding van de commissarissen, - en dit geldt zowel voor de revisors als voor de andere, - moet
vastgesteld worden op een vast bedrag, bij de aanvang en voor de duur
van hun ambt (Zie hierover : Centre d'Etudes des societes, Le statut des
commissaires et des commissaires-nfviseurs, nr 26 en volg., blz. 31 en volg.;
- vgl. Van Rijn, I, nr 663, blz. 420).
Hieruit volgt ook dat de vergoeding voor de commissarissen afzonderlijk van het salaris der beheerders moet worden vastgesteld.

§ 3. -

Bevoegdheid.

83 - CoLLEGIALE BEVOEGDHEID. - De raad van beheer kan slechts als
bevoegd orgaan van de N.V. handelen wanneer hij optreedt als een college,
samengesteld uit al de personen aan wie door de algemene vergadering
het mandaat van beheerder is verleend (art. 55 en art. 67).
De beheerders die samen deze raad samenstellen zijn niet bevoegd
om, individueel .en in die hoedanigheid, de vennootschap te verbinden of
te vertegenwoordigen. Een N.V. wordt dientengevolge niet verbonden door
de daden van de voorzitter van de raad van beheer, aangezien hij niet haar
orgaan is (Cass., 15 oktober 1959, Pas., 1960, I, 193; R. W., 196o-6r, 419;
- Fredericq, L. enS., Handboek, I, nr 8or, biz. 648).
Hieruit werd ook afgeleid dat, wanneer een N.V. in rechte client vertegenwoordigd te worden door haar raad van beheer, de akte van rechtspleging de identiteit moet vermelden van aile beheerders. Het ontbreken
van een van hen, heeft de nietigheid van de akte ten gevolge (Cass., 5 april
1962, Pas., 1962, I, 878; R. W., 1962-63, 837; - betreffende de vertegenwoordiging in rechte zie hoven nr 24).
De regel van de collectieve beheerdersopdracht laat onaangetast de
mogelijkheid om in of buiten de raad van beheer een afgevaardigde-beheerder of directeur te benoemen die met het dagelijks beheer is belast
(art. 63). Ook kan de raad van beheer binnen of buiten dit college een bijzonder lasthebber benoemen, wiens mandaat dan bij betwisting bewezen
wordt door voorlegging van de notulen van de vergadering waarin hij
werd benoemd, terwijl deze bijzondere volmacht niet client openbaar gemaakt te worden (zie hoven nr 25).

(I) Deze wet is van kracht geworden op 1 maart I956 (K.B. 8 febr. I956, Staatsblad
I 2 febr. I956).
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84 - Vermits de heheerder niets anders is dan een lid van een collegiaal
orgaan, kan hij tevens, als directeur, met de vennootschap verhonden zijn
door een overeenkomst van dienstverhuring waarop het stelsel der maatschappelijke zekerheid toepasselijk is (zie hoven nr 73). De heheerderdirecteur heschikt immers slechts over een stem in de raad van heheer,
zodat deze, als collegiaal orgaan, op zijn hedrijvigheid als directeur leiding
en toezicht kan uitoefenen (Rh. Brussel, 23 juli 1963, Pas., 1963, III, 81).
85 - BEVOEGDHEID BEPERKT DOOR HET STATUTAIR DOEL. - Zoals reeds is
opgemerkt hanteert het hof van cassatie het principe van de specialiteit
van de rechtspersoon niet, om de hekwaamheid van de vennootschap te
heperken tot handelingen hinnen de perken gesteld door het statutair doel.
De oplossing van de hetwiste geldigheid van handelingen, die aan het
maatschappelijk doel vreemd zijn, wordt gesteund op de niet-toerekenhaarheid aan de rechtspersoon van rechtshandelingen, verricht door zijn
organen, die hierhij noodzakelijk de perken van hun hevoegdheid zijn te
huiten gegaan, en mitsdien aan de vennootschap geen rechten konden
doen verwerven noch verplichtingen opleggen (zie hoven nr 19).
Het statutair doel geldt dus als de eerste en fundamentele heperking
van de hevoegdheid van de heheerders om voor de vennootschap op te
treden, en zij missen elke macht om het maatschappelijk doel te wijzigen
(Cass., 20 nov. 1962, Pas., 1963, I, 364; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5109,
hlz. 88).

§ 4· -

Aansprakelijkheid.

86 - GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING. - De leden van de raad van heheer kunnen niet worden aansprakelijk gesteld, hedrog voorhehouden, voor een hesluit dat door de algemene vergadering op regelmatige wijze werd genomen (Hrh. Gent,
3 jan. 1957, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5002, hlz. 238).
Slechts uitzonderlijk zouden de leden van de raad van heheer wel
kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de uitvoering die zij verlenel}
aan een met de wet of de statuten strijdig hesluit van de algemene vergadering (Wauwermans, nr 369, hlz. 245;- Van Rijn, I, nr 618, hlz. 399).
Indien de leden van de raad van heheer krachtens art. 62 aansprakelijk
zijn wanneer zij nalaten de door art. 103 voorgeschreven algemene vergadering hijeen te roepen (Resteau, II, nr 975, hlz. 161; - Van Rijn,I,
nr 864, hlz. 514), zijn zij evenwel niet aansprakelijk voor het daarin genomen hesluit.
Het komt uitsluitend aan de algemene vergadering toe om de halans
aan te nemen, en vast te stellen of en in welke maat het maatschappelijk
kapitaal is verloren gegaan, en eventueel overeenkomstig art. 103 tot vervroegde onthinding van de vennootschap te hesluiten (Brussel, 7 jan. 1959,
Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5149, hlz. 204; Pas., 1959, II, 208;- vgl. voor de
P.V.B.A.: Rh. Brussel, 23 juni 1955, Rev. Prat. Soc.,1961,nr 4986, hlz. 174).
IIO

87 - FouT. - De aansprakelijkheid van beheerder of zaakvoerder, die
niet uit inbreuken op de vennootschappenwet of de statuten voortspruit,
onderstelt een fout, ook al handelt hij hierbij te goeder trouw, -~oordat hjj
aan zijn beleid niet de zorg van een goed huisvader besteedt.
tl!J de beoordeling van de aan een zaakvoerder verweten fout komt
het aan de rechtbanken toe na te gaan of de verweten vergissingen niet
kunnen verklaard worden op grand van aannemelijke beschouwingen die
zijn aansprakelijkheid uitsluiten (Luik, 6 dec. 1961, ]ur. Liege, 1961-62,
113; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5059, blz. 151, met noot P. Coppens).
88 - OoRZAKELIJK VERBAND. - Voor het welslagen van de actio mandati
ingesteld door de curator van een failliete vennootschap moet deze ais
eiser het dubbei bewijs Ieveren van het foutieve beleid en bovendien van
het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde fout en de schade, ter zake
het faillissement van de vennootschap (Luik, 6 dec. 1961, fur. Liege,
1961-62, 113; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5059, blz. 151, met noot P. Coppens).
Het oorzakeiijk verband tussen de inbreuken op de vennootschappenwet of de statuten, en de aangevoerde schade behoort ook tot de gronden
van aansprakelijkheid van de beheerders tegenover derden krachtens art. 62,
tweede lid (Brussel, 7 jan. 1959, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5149, blz. 204;
Pas., 1959, II, 208). In dit arrest werd het bestaan van dit verband eens te
meer ontkend, zodat de eis, ondanks de bewezen inbreuken moest worden
afgewezen.
Ten onrechte wordt evenwel in dit arrest beweerd dat dit vereiste
verband onmiddellijk en rechtstreeks moet zijn (in die zin ook Resteau, II,
nr 972, in fine, biz. 158, in het arrest aangehaald; - Fredericq, V, nr 448,
biz. 637).
De aansprakelijkheid krachtens art. 62, tweede lid, beantwoordt immers aan de regelen die de schadeloosstelling uit onrechtmatige daad
beheersen (Resteau, II, nr 974, biz. 16o; -Van Rijn, I, nr 617, blz. 399).
De beperking tot de onmiddellijke en rechtstreekse schade door art.
1151 B.W. voor wanprestatie bepaald, geldt hier derhalve niet (Cass.,
10 nov. 1952, Pas., 1953, I, 141; R.G.A.R., 1953, 5234; - A.P.R., Tw.
Schade en Schadeloosstelling, door Jan Ronse, nr 227).
89 - AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN NA DECHARGE. - De hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de raad van beheer wegens inbreuken op de vennootschappenwet of op de statuten (art. 62) neemt ten
aanzien van derden geen einde tegenvolge van de decharge of kwijting
die hun door de algemene vergadering werd verleend overeenkomstig
art. 79 (Brussel, 7 jan. 1959, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5149; Pas., 1959,
II, 208).
Dit werd terecht beslist, in overeenstemming met het rechtskarakter
van de decharge, - d.i. een ontslag van aansprakelijkheid tegenover de
vennootschap, - aan wie de beheerders tot dan toe verantwoording waren
verschuldigd. De decharge maakt dus een goedkeuring uit van het gevoerde
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beleid en impliceert een verzaking vanwege de vennootschap alleen, zodat
de verworven rechten van derden hierdoor niet kunnen worden aangetast
(Resteau, II, nr 976, blz. 161; - R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 934;
-Van Rijn, I, nr 630, biz. 403;- vgl. Vander Heyden-Vander Grinten,
nr 260, biz. 495 en volg.).
90 - Voor de verplichtingen en aansprakeiijkheid met betrekking tot het
jaarversiag, de inventaris en de balans, zie verder nr 123 en volg.; het
bijeenroepen van de algemene vergadering, zie verder nr 94; betreffende
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor inbreuken door de vennootschap gepleegd, zie hoven nr 32 en volg.

AFDELING 4

Toezicht.
91 - 0NVERENIGBAARHEID MET ANDERE AMBTEN IN DE VENNOOTSCHAP. Luidens art. 64quater (ingevoerd door de wet van I december I953)

mogen commissarissen geen enkele andere functie uitoefenen in de aan
hun toezicht onderworpen vennootschap. Deze bepaling moest toegepast
worden in het volgende geval.
Naar aanieiding van het ontsiag van een beheerder waartoe een
buitengewone algemene vergadering had besioten, werd de persoon die
op dat tijdstip de enige commissaris (niet-revisor) van de vennootschap
was, ais beheerder benoemd voor de overblijvende ambtsduur. Deze benoeming werd nietig verkiaard op grand van art. 64 quater omdat de commissaris na zijn ontslag zijn ambt tot aan zijn vervanging moet blijven
vervullen. Dientengevolge kan deze persoon op die datum niet tot beheerder
worden benoemd (Hrb. Kortrijk, I7 jan. I963, R. W., I962-63, I4I I).
92 - CoMMISSARrs-BEDRIJFSREVISOR - BEZOLDIGING - CoNTROLE VAN
HET INSTITUUT. - Art. 64 ter,- ingevoerd door de wet van I december
I953, verleent aan de algemene vergadering van aandeelhouders de be-

voegdheid om voor de duur van hun mandaat, de bezoidiging van de
commissarissen te bepalen. Dit geldt zowel voor de gewone commissarissen
als voor de revisoren. Aan de andere kant echter is door art. 7 van de
wet van 22 juni 1953 die het statuut van de bedrijfsrevisor bevat, bepaaid
dat, om het ambt van commissaris in een vennootschap te aanvaarden, de
bedrijfsrevisor moet gemachtigd worden door de raad van het instituut,
en dat hij in die hoedanigheid aan de tucht van het instituut onderworpen
blijft.
Maar bovendien is door art. 9 aan de raad van het instituut de bevoegdheid verleend om de modaliteiten en de voorwaarden in zake bezoidiging
van de revisor te controieren.
Het was onvermijdelijk dat de concurrerende bevoegdheid van de
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algemene vergadering en van de raad van het instituut tot betwistingen
aanleiding zou geven, voornamelijk wanneer men hierbij rekening houdt
met de verplichting voor in art. 64 bis, § 2, bedoelde vennootschappen,
om beroep te doen op een revisor (vgl. Centred' Etude des societes. Le statut
des commissaires et des commissaires-reviseurs, nr 27, blz. 31 en volg.).
Het hof van cassatie besliste dat een tuchtstraf mocht uitgesproken
worden ten laste van een bedrijfsrevisor die het ambt van commissaris
uitoefende, nadat de raad van het instituut hem de toestemming had geweigerd.
De opportuniteit van de toestemming, door de raad van het instituut
te verlenen is niet aan het vrije oordeel van laatstgenoemde overgelaten.
Dergelijke interpretatie van art. 7 ware strijdig met art. 64 bis, § 2, Vennootschappenwet, dat bepaalde vennootschappen verplicht een commissaris-revisor te benoemen. De weigering moet verantwoord zijn door de
verwezenlijking van het oogmerk van de wet van 22 juli 1953, zoals dit in
art. 2 is bepaald.
Dit in acht nemend mag de Raad aan een lid de uitoefening van het
ambt van commissaris verbieden, op grond van de vaststelling dat de
daaraan verbonden bezoldiging te gering is t.a. van de vereisten van vakkennis, onafhankelijkheid en beroepseer, die de raad aan de revisoren mag
opleggen.
Door de onvoldoende omvang van de bezoldiging vast te stellen,
stelt de raad zich niet in de plaats van de algemene vergadering in de
uitoefening van haar bevoegdheid door art. 64 ter bepaald (Cass., 30 okt.
1962, Pas., 1962, I, 234; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5042, blz. 93, met noot
't Kint).
Betreffende de eis van vaststelling van de bezoldiging, afzonderlijk
van die van de beheerders, zie hoven nr 82.
93 - B1JZONDERE GERECHTEL1JKE COMM1SSAR1SSEN.- Voor de benoeming
door de rechtbanken van een of meer bijzondere commissarissen, op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van de maatschappelijke belangen
vertegenwoordigen, zijn door de tekst zelf van art. 191 uitzonderlijke
omstandigheden vereist.
Een zeldzame toepassing vindt men in een uitvoerig gemotiveerd
vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 10 februari
1962 (R. W., 1961-62, 1665; Rev. Prat. Soc., I962, nr 5067, blz. 202, met
noot P. Coppens).
Het vonnis gaat uit van de opvatting dat, indien de besproken onderzoeksmaatregel krachtens art. 191 slechts in uitzonderlijke gevallen mag
worden bevolen, het niettemin aan de rechtbank behoort in volstrekte
vrijheid vast te stellen of deze voorhanden zijn, vermits de wet geen nadere
omschrijving heeft gegeven. Deze soevereine beoordelingsmacht werd
reeds vroeger door het hof van cassatie erkend (Cass., 4 febr. 1909, Pas.,
1909, I, 128).
Na vaststelling van de concrete omstandigheden, die voor de recht113

bank uitzonderlijk genoeg zijn om een gegronde reden tot argwaan nopens
het gevoerde beleid te geven, oordeelt zij dat art. 191 ruim moet worden
toegepast.
Hierdoor is immers een tijdig onderzoek mogelijk gemaakt, zodat de
aandeelhouders voorafgaandelijk een voldoende voorlichting zullen verkrijgen om voor de rechtbank de passende eis in te stellen. Hierbij wordt
terloops de mogelijkheid vooropgesteld om, krachtens art. 1871 B.W.,
de vervroegde ontbinding te vorderen.
Moest de betwisting eerst bij de rechtbank worden aanhangig gemaakt, dan zou deze ongetwijfeld een deskundig onderzoek bevelen zodat
men volgens het vonnis bijgevolg zou eindigen waarmede men had moeten
beginnen (R. W., 1961-62, r669).
Met betrekking tot de aanvoeringslast en de bewijslast in verband met
het verzoek op grond van art. 191, werden de principes, weliswaar verstrooid doorheen de lange motivering van het vonnis, zeer juist geformuleerd.
De eiser moet geen nauwkeurige feiten aanvoeren waarop het gevorderde onderzoek moet slaan. Luidens art. 191, derde lid, moet slechts het
vonnis de opgave daarvan bevatten, wat overigens niet belet dat aan de
commissaris een zeer ruime opdracht kan verleend worden.
De eiser hoeft evenmin de feiten die de uitzonderlijke omstandigheden
uitmaken volledig te bewijzen, vermits de gevorderde onderzoeksmaatregel er precies toe strekt om deze feiten aan het licht te brengen.
Het belang van deze uitspraak treft, wanneer men haar vrijmoedigheid vergelijkt met de weleens verkondigde stelling volgens dewelke art. 191
een bepaling zonder nuttige draagwijdte zou zijn (vgl. Van Rijn, I, nr 736,
blz. 453).
AFDELING 5

De algemene vergadering
94 - VERPLICHTE BIJEENROEPING. - Benevens de verplichting om de jaarvergadering bijeen te roepen (art. 73, eerste lid), is de raad van beheer o.m.
verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer dit wordt
gevraagd door de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen (art. 73, tweede lid).
Dienaangaande werd beslist dat moet voldaan worden aan het daartoe
strekkende verzoek gedaan door de aandeelhouders, die het bezit hebben
van een voldoende aantal aandelen.
Het bezit legitimeert als eigenaar (Hrb. Antwerpen (kort ged.), 1 I
maart 1963, R. W., 1962-63, 2185; - over de legitimatie van de aandeelhouder, zie verder nr ror).
De leden van de raad van beheer zijn hoofdelijk aansprakelijk krachtens
art. 62, tweede lid, wanneer zij nalaten de algemene vergadering bijeen
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te roepen in de gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn overeenkomstig
hetgeen bepaald is in de wet of de statuten (zie hoven, nr 86).
95 - Benevens deze aansprakelijkheid, en de strafbepaling van art. 201,

5°, kunnen de aandeelhouders de nakoming van deze verplichting in
rechte eisen en daartoe de leden van de raad van beheer dagvaarden.
(Wauwermans, nr 511, blz. 344 : jaarvergadering; nr 525, blz. 351 : vergadering geeist door de aandeelhouders; - Van Rijn, I, nr 691, blz. 435;
- Fredericq, V, nr 475 en volg., blz. 669 en volg.).
Er werd gevonnist dat, wanneer in een N.V. slechts twee beheerders
in functie zijn, en een beheerder weigert mede te werken om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, met op de agenda de kwestie
van de vervroegde ontbinding en vereffening, hij, op verzoek van de andere
beheerder daartoe kan veroordeeld worden. Bij gebreke van nakoming van
deze veroordeling wordt de eiser gemachtigd aileen de buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen (Hrb. Brussel, 27 maart 1962, fur.
Comm. Brux., 1962, biz. 181).
96 - De rechtbank is bevoegd om in kort geding de nodige maatregelen te
bevelen opdat de algemene vergadering zou kunnen gehouden worden,
b.v. door een bewindvoerder te benoemen waaraan de bevoegdheden worden toegekend die normaal aan de voorzitter van de algemene vergadering
toekomen (zie hoven, nr 79).

97 - REGELMATIGE OPROEPING- SANCTIE.- Om geldig te kunnen beraadslagen moet de algemene vergadering op regelmatige wijze zijn bijeengeroepen overeenkomstig de wet (art. 73, derde lid : gewone algemene vergadering, art. 70 en 70 bis : buitengewone algemene vergadering), of de
statutaire bepalingen dienaangaande.
Bij niet naleving van de voorgeschreven vormen kunnen de genomen
besluiten door de rechtbanken nietig verklaard worden (1).
98 - De bevoegdheid om de gerechtelijke vernietiging te vorderen van de
besluiten van de onregelmatig bijeengeroepen algemene vergadering wordt
door de rechtspraak uitsluitend voor de aandeelhouders erkend (Hrb.
Brussel, 7 okt. 1960, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5003, blz. 241). Hierin
volgt de rechtbank een reeds oud cassatiearrest (Cass., 5 juli 1878, Pas.,
1878, I, 300), dat algemeen door de auteurs wordt bijgetreden (zie o.m.
Wauwermans, nr 540, biz. 36o; - Van Rijn, I, nr 717, blz. 446).

99 - Er werd opnieuw beslist dat het deelnemen zonder voorbehoud aan
een onregelmatig bijeengeroepen algemene vergadering, verzaking im(1) Tenzij het besluit zou genomen zijn met algemene stemmen in een vergadering,
waarin het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is (uitdrukkelijk bepaald
in art. 43 Ned. K. en in ontwerp nieuw Ned. B.W. 2.3+ art. 8).
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pliceert van het recht om de vernietiging te eisen van de genomen besluiten (Hrb. Namen, 4 febr. 1926, Rev. Prat. Soc., 1926, nr 2704, blz. 240,
met noot). Deze rechtspraak stemt overeen met de heersende opvatting
(Passelecq, nr 2630, blz. 293; - Resteau, II, nr 1215, blz. 336; - R.P.D.B.,
Tw. Societes anonymes, nr 1356; - Anders: Van der Heyden-Van der
Grinten, nr 225, blz. 400, tenzij het beroep op nietigheid in strijd is met
het vereiste van goede trouw).
Deze oplossing wordt wel eens beperkt tot het niet naleven van de
vormvereisten waarvan het niet naleven de nietigheid van rechtswege
medebrengt (Van Rijn, I, nr 717 en nr 718, blz. 446).
In een vonnis wordt geen onderscheid gemaakt, en luidt het dat de
onregelmatigheden waardoor de bijeenroeping en het houden van de algemene vergadering zijn aangetast, geen grond opleveren tot vernietiging
van de genomen besluiten, wanneer alle vennoten, zonder bedrog, en zonder
het rninste voorbehoud de notulen hebben getekend (Hrb. Brussel, 7
oktober 1960, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5003, blz. 241, met noot J. 't Kint).
Hierbij heeft de bijzondere betekenis van het geval blijkbaar zeer sterk
doorgewogen. Bet ging er om een werkelijk bij hoogdringendheid te treffen
besluit van ontslag te geven aan de zaakvoerder - niet vennoot van een
P.V.B.A. Geen enkele vennoot had trouwens het besluit aangevochten.
Voor besluiten buiten de agenda genomen zal deze oplossing in elk
geval moeten verworpen WQrde11 (:z:ie:_ yei.<:ie:r_pr__ !()5}.
100 - SAMENSTELLING VAN DE VERGADER1NG. Het komt aan de algemene vergadering toe na te gaan of zij regelmatig is samengesteld, met
betrekking o.m. van de titels van degenen die zich als aandeelhouders
aanmelden, de volmachten van de lasthebbers e.d.m.
Haar beslissingen blijven echter vatbaar voor betwisting, waarover
de rechtbanken uiteindelijk zullen beschikken (Cass., I I november 1915,
Pas., 1915-16, I, 482;- Hrb. St. Niklaas (kort ged.), 3 juli 1958, Rev. Prat.
Soc., 1963, nr 5094, blz. 56; - Van Rijn, I, nr 702, blz. 439).
101 - Doorgaans zal een betwisting aangaande de uitoefening van de vergaderingsrechten van een aandeelhouder pas oprijzen wanneer de algemene
vergadering gehouden wordt. Hieruit volgt dat een voorziening voor de
rechtbank meestal ingesteld wordt nadat de algemene vergadering is gehouden. Bet kan echter gebeuren dat de betwisting reeds voor de algemene
vergadering ontstaat, zoals in enkele gevallen die in de loop van de bestu~
deerde periode werden beslecht. De weigering om een aandeelhouder te
laten deelnemen aan de beraadslaging van een algemene vergadering en
er zijn stemrecht uit te oefenen, wordt in de rechtspraak als een ,feitelijkheid" beschouwd, waaraan de voorzitter van de rechtbank, zetelend in
kort geding, bevoegd is een einde te stellen. Hierbij beschikt de voorzitter
omtrent het betwiste stemrecht met inachtneming van de wet en de statuten en kan hij bevelen dat de aandeelhouder zal toegelaten worden tot
de algemene vergadering om er aan de beraadslagingen deel te nemen en
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te stemmen (Hrb. Antwerpen (kort ged.), 25 juni 1956, R. W., 1956-57,
885; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5093, biz. 45, met noot F. Vander Mensbrugghe; - Hrb. Antwerpen, I I maart 1963, R. W., 1962-63, 2185; Rev.
Prat. Soc., 1963, nr 5168, biz. 282, met noot F. Van der Mensbrugghe).
Uitzonderlijk zal de voorgenomen algemene vergadering op bevel
van de rechter verdaagd worden (zie verder, nr 104).
LEGITIMATIE VAN DE AANDEELHOUDER.- Op aandelen aan toonder
is art. 2279, eerste lid, B.W. van toepassing, zodat het bezit van de aandelen, de aandeelhouder legitimeert als eigenaar, om daarmede aan de
algemene vergadering deel te nemen, zonder dat van de houder enige andere
verantwoording van zijn recht mag gevraagd worden dan het bezit van
de titel.
Dat de houder van de aandelen als eigenaar bezit, -en niet bijv. als
vruchtgebruiker of bewaarnemer, - wordt vermoed krachtens art. 2230
B.W., zodat, bij betwisting, op hem geen bewijslast rust. Het tegenbewijs
kan vrij worden geleverd.
De eedopdracht is uit de aard der zaak uitgesloten precies omdat de
bezitter niets moet rechtvaardigen : zijn bezit geldt als titel (Hrb. Antwerpen (kortged.), I I maart 1963, R. W., 1962-63, 2185; Rev. Prat. Soc.,
1963, nr 5168, blz. 282, met noot F. Vander Mensbrugghe).
Over de legitimatie van de obligatiehouder zie verder nr 135.
102 -

103 - BIJZONDERE FORMALITEITEN. - Zeer gebruikelijk is de bepaling in de
oprichtingsakte dat de aandeelhouders hun aandelen aan toonder voor de
algemene vergadering in bewaring moeten geven, hetzij op de zetel van de
vennootschap, hetzij in een daartoe aangewezen bank. Om tot de algemene
vergadering toegelaten te worden moet de aandeelhouder dit voorschrift
hebben nageleefd (R.P.D.B., Tw. Societes Anonymes, nr 4326).
Er werd echter terecht beslist dat dit, bij ontbreken van dergelijk
statutair beding, van de aandeelhouders niet kan geeist worden (Hrb.
Antwerpen (kort ged.), I I maart 1963, R. W., 1962-63, 2185; Rev. Prat.
Soc., 1963, nr 5168, biz. 282).

PANDRECHT OP AANDELEN. RECHTEN VAN DE PANDHOUDER MET BETREKKING TOT EEN VOORGENOMEN ALGEMENE VERGADERING. - Na verpanding van het aandeel behoudt de pandgever het daaraan verbonden
stemrecht met uitsluiting van de pandhouder (zie o.m. R.P.D.B., Tw.
Societes Anonymes, nr 1304 en volg.; -in die zin ook : Van der HeydenVan der Grinten, nr 184, blz. 301; - Molengraaff, I, biz. 368). De pandhouder is er nochtans toe gerechtigd maatregelen te vorderen tot vrijwaring
van de waarde van zijn pand. Dit principe werd toegepast in het volgende
geval.
Een schuldeiser, pandhouder van aandelen van een N.V. die 54%
van de stemkracht vertegenwoordigen, kan in kort geding de verdaging
bekomen van een voorgenomen algemene vergadering, met op de agenda
104-
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de beraadslaging over het neerleggen van de balans tot faillietverklaring.
De verdaging werd bevolen tot na de verkoping van de in pand gegeven
aandelen, waarvan de dag reeds vastgesteld was (Hrb. St. Niklaas (kort ged.),
3 juli 1958, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5094, blz. 56).
105 - BESLUITEN BUITEN DE AGENDA. De oproeping tot de algemene
vergadering vermeldt de agenda (art. 73, derde lid).
De aandeelhouders moeten zich bij het kennisnemen van de agenda
kunnen vergewissen of zij al dan niet aan de algemene vergadering zullen
deelnemen. Hieruit volgt dat de besluiten door de algemene vergadering
niet wettig kunnen worden genomen buiten de agenda in de oproeping
vermeld, tenzij met algemene stemmen door een voltallige vergadering
(zie hoven nr 97, voetnoot).
Deze besluiten kunnen door de rechtbanken nietig verklaard worden
op verzoek van een of meer aandeelhouders.
Er werd beslist dat de aandeelhouder die aan de algemene vergadering
persoonlijk heeft deelgenomen en zijn stem uitgebracht heeft nopens een
besluit buiten de agenda, niet meer gerechtigd is de vernietiging daarvan
te eisen. Door zijn aanwezigheid zou hij impliciet te kennen hebben gegeven dat hij over voldoende inlichtingen beschikt heeft om mede te beslissen (Luik, 12 jan. 1961, Pas., 1961, II, 234; Rev. Prat. Soc., 1962,
nr 5058, blz. 146, met noot Copp_ens).
Indien mag aanvaard worden dat wie zonder voorbehoud heeft deelgenomen aan een op onregelmatige wijze bijeengeroepen algemene vergadering, hierdoor op impliciete wijze de nietigheid verzaakt heeft van de
genomen besluiten (zie hoven nr 99), kan deze regel toch niet zonder meer
uitgebreid worden tot het geval waar besluiten genomen zijn buiten de
agenda. De bevoegdheid van de algemene vergadering is immers beperkt
tot de beraadslaging over de onderwerpen die in de agenda zijn aangeduid,
zowel in het belang van de leden van de raad van beheer als van de aandeelhouders.
Dit principe moet streng gehandhaafd worden (vgl. Demeur, P.,
L'urgence d'une decision sociale fonde-t-elle une competence exceptionnelle
de l'assemblee ou des tribunaux?, Rev. Prat. Soc., 1955, nr 4457, blz. 65;
- Fredericq, V, nr 423, blz. 612; - Fredericq, L. enS., I, nr 8u, blz. 655).
Aldus werd beslist dat de (niet-statutaire) zaakvoerder van een P.V.
B.A., niet geldig kan ontslagen worden door de algemene vergadering
wanneer de kwestie niet op de agenda van de bijeenroeping vermeld was
(Hrb. Gent, 3 jan. 1957, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5002, blz. 238). De rechtbank laat evenwel uitschijnen dat de oplossing anders had kunnen zijn,
moest het ontslag gegeven zijn wegens onvoorziene en onvoorzienbare
feiten, of wegens zware tekortkomingen vanwege de zaakvoerder.

106 - Hoe men hier ook over oordele, toch mag met het Luikse arrest van
12 januari 1961 aanvaard worden dat het genomen besluit kan worden
bekrachtigd door een latere algemene vergadering op wier agenda dit
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punt was ingeschreven (Pas., 1962, II, 234; Rev. Prat. Soc., 1962, nr sos8,
biz. 146; -in die zin reeds : Cass., 5 juli 1878, Pas., 1878, I, 300; -Van
Rijn, I, nr 718, biz. 446).
107 - lndien het voorwerp der beraadsiaging beperkt is tot de punten
van de agenda, wordt evenwei aangenomen dat deze ook de onderwerpen
omvat die daarin impiiciet begrepen zijn (Wauwermans, nr 557, blz. 373;
- Van Rijn, I, nr 697, biz. 437; - vgl. Cass. fr., 27 nov. 1950, Rev. Prat.
Soc., 1952, nr 4252, biz. 83, met noot P. Coppens). Niet elk detail moet
worden ingeschreven. Hierop steunend, werd het ais vanzeifsprekend verkiaard dat tot de aan de Ieden van de raad van beheer te verlenen decharge,
ook behoort de toekenning van een vergoeding, in overeenstemming met
de statuten; hieruit zou voigen dat een daartoe strekkend besiuit geidig kan
genomen worden, oak ai was dit onderwerp niet op de agenda ingeschreven (Luik, 12 jan. 1961, l.c.). In zijn aantekeningen bij dit arrest wordt de
juistheid van deze stelling door P. Coppens terecht betwijfeid. De decharge
maakt reeds een voordeel uit, zodat niet biijkt dat de toekenning van een
bijkomend voordeel impliciet tot dit voorwerp van de beraadsiaging zou
behoren. Hij aanvaardt echter dat het besiuit wei kan gerekend worden tot
de beraadsiaging over de verdeling van winst en verlies.
108 - VERDAGING DOOR DE RAAD VAN BEHEER.- Er moest opnieuw beslist
worden, in overeenstemming met de heersende mening (zie a.m. Wauwermans, nr 705, biz. 452; - Fredericq, V, nr sao, biz. 711; -Van Rijn, I,
nr 770, biz. 468), dat de bevoegdheid aan de raad van beheer verleend door
art. 79, om de aigemene vergadering, met vernietiging van de genomen
besiuiten, drie weken te verdagen, beperkt is tot de daarin bedoeide punten
van de agenda, nl. de bespreking en de stemming omtrent de baians en de
winst- en veriiesrekening. Betreffende de andere punten van de agenda
mist de beheerraad deze bevoegdheid (Hrb. Antwerpen (kart ged.), 25
juni 1956, R. W., 1956-57, 885; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5093, biz. 45,
met noot F. Van der Mensbrugghe).
109 - BEPERKING VAN HET STEMRECHT.- Art. 76 (dat oak op de P.V.B.A.
toepasseiijk is :art. 136) beperkt het stemrecht op de aigemene vergadering:
geen vennoot mag aan de stemming deeinemen met een grater aantai stemmen dan het daarin bepaaide maximum.
Hierbij dienen de stemmen die een vennoot in eigen naam uitbrengt
samengeteid te worden met diegene die hij ais Iasthebber uitbrengt. Dit
verbod kan niet omzeild worden door de overdracht door een vennoot
gedaan aan zijn echtgenote met wie hij onder het steisei van wettelijke
huweiijksgemeenschap is gehuwd, om samen met haar over een grotere
stemkracht op de aigemene vergadering te beschikken (Hrb. Brussei, 6 mei
1961, fur. Comm. Brux., 1962, 148).
Deze uitspraak, die beaamd mag worden, gebruikt hierbij een argument dat wei bedenkelijk is, waar zij uit art. 119 meent te kunnen afleiden
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dat echtgenoten door de wetgever als een enkele- vennoot worden beschouwd.
Art. 76 is van openbare orde en mag niet worden omzeild (R.P.D.B.,
Tw. Societes Anonymes, nr 1245).
Welnu, in het stelsel van de wettelijke huwelijksgemeenschap oefent
de echtgenoot het stemrecht uit dat aan de aandelen of delen van de vrouw
toekomt (Van Houtte, S.P.R.L., derde uitg., nr 196, blz. 273). Het uitoefenen door de gehuwde vrouw, van haar stemrecht, met bijstand van haar
echtgenoot, zou hierop neerkomen dat zij handelt als lasthebber van de
man (zie noot onder Hrb. Brugge, 17 nov. 1949, Rev. Prat. Soc., 1950,
nr 4165, blz. 194). De beperking van het stemrecht blijft dus, hoe dan ook,
toepasselijk.
IIO - 0VEREENKOMSTEN BETREFFENDE HET STEMRECHT. 0vereenkomsten betreffende het stemrecht blijven aanleiding geven tot betwisting.
Niet elke overeenkomst, waardoor de uitoefening van het stemrecht
wordt geregeld is verboden.
Aldus besliste het hof van cassatie reeds vroeger dat geenszins strijdig
is met art. 74, tweede lid, de overeenkomst waarbij aandelen tijdelijk geblokkeerd worden in handen van een daartoe benoemd lasthebber, aan wie
de vrije uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht is afgestaan voor een beperkte duur _of een bepaald voorwerp (Cass., 13 jan.
1938, Pas., 1938, I, 6; Rev. Prat. Soc., 1938, nr 3700, blz. 81).
Zijn evenwel nietig de overeenkomsten waarbij aandeelhouders zich
verbonden hebben hun stemrecht in een bepaalde zin uit te oefenen (Zie
o.m. : R.P.D.B., Tw. Societes Anonymes, nr 1378; - Passelecq, Societes
commerciales, nr 2686 en volg.;- Van Rijn, I, nr 707, blz. 442;- Demeur, P.,
La delegation du droit de vote aux assemblees generales de societes anonymes,
Rev. Prat. Soc., 1938, nr 3701, blz. 83;- Luik, 10 febr. 1940, Rev. Prat.
Soc., 1947, nr 3968, blz. 296, met noot).
Deze opinie steunt op de met de werkelijkheid strijdige opvatting,
die in de algemene vergadering de soevereine macht van de vennootschap
blijft zien, waarin het stemrecht vrij moet kunnen uitgeoefend worden.
In de zin van de heersende rechtsleer verklaart het hof te Brussel
nietig als strijdig met art. 74, de overeenkomst waarbij de leden van een
groep zich verbonden hebben in de algemene vergaderingen waarin zij
stemgerechtigd zijn, hun stem uit te brengen overeenkomstig de beslissingen die met eenparigheid van stemmen zullen genomen zijn door hun lastgevers in de onderscheiden raden van beheer (Brussel, 5 juni 1961, Pas.,
1962, I, 206; Ann. Not. Enreg., 1962, 159).
Nochtans brengt dit, volgens hetzelfde arrest, de nietigheid niet mede
van de zogenaamde syndicataire overeenkomst, waarin aandeelhouders zich
verbonden hebben hun effecten te blokkeren teneinde, door de concentratie
van hun stemrecht, in verschillende vennootschappen de heersende positie
van een groep te behouden (in die zin ook : Passelecq, nr 2691). Daartoe
wordt het beding nopens het stemrecht als bijkomstig beschouwd t.o. van
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de syndicataire overeenkomst. Zij wordt, bij toepassing van de leer van de
partiele nietigheid, ondanks de bepaling van art. I 172 B.W., als geldig
gehandhaafd (zie over deze doctrine : De Page, I, derde uitg. (I962),
I, nr I56, biz. 232 en volg.).
III - DE ESSENTIELE VERGADERINGSRECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS0LIGARCHISCHE CLAUSULES EN CONSTRUCTIES. - Men weet dat de ideologie
die aan het wettelijke systeem van het Belgisch vennootschapsrecht tot
grondslag ligt, wil dat de algemene vergadering het hoogste gezag in de
N.V. zal uitmaken, waaraan alle andere organen ondergeschikt zijn.
Dat de werkelijkheid, in de belangrijke vennootschappen, hiermede
diametraal in tegenstelling staat werd herhaaldelijk onderstreept (vgl.
Van Rijn, I, nr 578, blz. 38I en volg.; - Van Ommeslaghe, P., Le regime
des societes par actions et leur administration en droit compare, nr I46,
blz. 254 en volg.).
Herhaalde goed bedoelde pogingen werden aangewend om, door
wettelijke wijzigingen, de medezeggingschap van de behoorlijk voorgelichte aandeelhouders te verzekeren. Zij worden nochtans naar hun doeltreffendheid, niet bijster hoog gewaardeerd.
De werkelijke toebedeling van de machten aan andere organen van de
vennootschap, andere dan de algemene vergadering, en de bestendiging
daarvan, kan het gevolg zijn van een machtsverhouding in de algemene
vergadering, gepaard met de stelselmatige afwezigheid van talrijke aandeelhouders.
Zij zou ook kunnen geregeld zijn door daartoe strekkende statutaire
oligarchische clausules of constructies waardoor de aandeelhouders hun
stemrecht aan daartoe opgerichte instellingen prijsgeven.
De meeste hiervan worden in Belgie als strijdig met de openbare orde
beschouwd, waar zij van aard zijn de als onaantastbaar beschouwde rechten
van de aandeelhouders aan te tasten (zie o.m. Van Rijn, I, nr 524-525,
blz. 353 en volg.).
Het toezicht van de bankcommissie op het behoud van de essentiele
vergaderingsrechten van de aandeelhouder is beperkt, overeenkomstig
art. 26, K.B. nr I85 van 9 juli 1935, tot de gevallen waar effecten in het
openbaar geplaatst worden.
Tot voor korte tijd was het zo dat de bankcommissie zich niet verzette
tegen het opnemen in de officiele beursnotering van effecten van buitenlandse vennootschappen met oligarchische clausules met beperkte strekking, die de mogelijkheid lieten bestaan om de als essentieel beschouwde
rechten van de aandeelhouders te Iaten uitoefenen : deelnemen aan en
stemmen tot benoeming en ontslag van de !eiders, het opmaken en verantwoorden van de rekeningen, en de wijziging van de statuten (]aarverslag,
1962, biz. 98).
I 12 - In naburige Ianden is het vennootschappenrecht gekenmerkt door
verstrekkende oligarchische statutaire clausules of constructies, waardoor de
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continui'teit in de bedrijfsleiding verzekerd wordt ten koste van de uitholling van de naar ons systeem essentiele bevoegdheden van de algemene
vergadering ten voordele van de bestuursorganen, en waarin de rechtstoestand van de aandeelhouders praktisch wordt beperkt tot die van de
geldschieters die belang hebben in de resultaten van de vennootschap,
in wie zij geen, of nagenoeg geen medezeggingschap of toezicht kunnen
uitoefenen. Het moet voorkomen dat de beschrijving van deze bedingen
en constructies in het Jaarverslag 1962 van de Bankcommissie (blz. 99)
een samenvatting uitmaakt van de Nederlandse praktijk.
Dergelijke clausules en constructies zijn inderdaad voor het Nederlandse vennootschappenrecht kenmerkend (zie hierover: Vander HeydenVan der Grinten. Handboek van de naamloze vennootschap, zevende deel
(1962), nr 247, blz. 459 en volg.; - Zie ook de voortreffelijke beschrijving
en bespreking in : Biron, H., Les clauses oligarchiques en droit neerlandais,
Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5017, blz. 273).
IIJ ..,.. Er is nu een belangrijke kentering gekomen in de politiek van de
Bankcommissie met betrekking tot de notering van effecten van buitenlandse vennootschappen die door oligarchische clausules of constructies
zijn beheerst. Met inachtneming o.m. vp.n art. 67 en volgende van het
E.E.G.-verdrag betreffende het vrije kapitaalverkeer, werd door de bankcommissie, in overleg met de Minister van financien (vgl. art. ro8 H.W.)
beslist de opneming in de notering van effecten van buitenlandse vennootschappen, die deze kenmerken vertonen, niet te verhinderen, indien zij
reeds zijn genoteerd op de voornaamste beurzen van de E.E.G., Groot
Brittannie en van de Verenigde Staten, en mits de rekeningen en verslagen
van deze vennootschappen zodanig worden voorgesteld dat de aandeelhouders in ruime mate zijn voorgelicht.
Hierbij liet de Bankcommissie zich door de voornaamste banken en
noteringscomites een toezicht verzekeren op de erkenning van de rechten
van de aandeelhouders door de betrokken vennootschappen (Bankcommissie, ]aarverslag, 1962, blz. 97 en volg.).
De uitgifte-prospectussen zullen een omstandige uiteenzetting moeten
bevatten ,over de aard, de vorm en de draagwijdte van de oligarchische
clausules en constructies" (blz. ror).
Al onderstreept de bankcommissie dat hier geen spraak kan zijn van
een impliciete goedkeuring van deze oligarchische clausules en constructies
(]aarverslag, 1962, blz. roo), toch doet deze nieuwe politiek de spanning
tussen het wettelijk systeem en de praktijk duidelijker tot uiting komen.
II4- BESLUITVORMING MET QUORUM-EIS EN VERSTERKTE MEERDERHEID.
BEREKENING VAN DE MEERDERHEID NAAR AANLEIDING VAN BEPERKING
VAN HET STEMRECHT.- Tenzij bij de wet of de statuten anders is bepaald,
geschiedt de besluitvorming ter algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, welke ook het vertegenwoordigde kapitaal zij
(Fredericq, V, nr 480, blz. 679;- Passelecq, nr 2692;- uitdrukkelijk bepaald
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in art, 44 d Ned. K. en oiltwerp nieuw B.W. 2·3·4· art. 14; - Anders:
Resteau, Soc. An., II, nr 1208, biz. 330 en voig;).
Vooreerst is de geidigheid van het besiuit afhankeiijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaai, dit is de quorum-eis; vervoigens
geidt een eis van versterkte meerderheid, ter zake, de drie vierden van de
stemmen. Het onderscheid tussen deze twee vereisten werd in een arrest
veronachtzaamd bij de berekening van de versterkte meerderheid. Het
ging over een besiuit van ontbinding van een P.V.B.A., waaromtrent niet
betwijfeid wordt dat de regeien voor de statutenwijziging toepasselijk zijn,
evenais voor de N.V. (Van Rijn, I, nr 345, biz. 242 en nr 847, biz. sos; Van Houtte, S.P.R.L., derde uitg., I, nr 227, biz. 301).
Het hof te Luik verkiaart nietig het besiuit van de aigemene vergadering waarbij een P.V.B.A. was ontbonden, zuiks bij gebrek aan een essentieel bestanddeei, nl. de vereiste meerderheid. De vennootschap teide vier
vennoten, waarvan drie aan de vergadering deeinamen, met een gezamenlijke stemkracht van 200 op 300 delen, zodat de vereiste meerderheid van
drie vierden der stemmen ter zake 150 beliep.
Waar een der drie aanwezige vennoten siechts over een stem beschikte
diende voigens het hof, het stemrecht van de andere twee, krachtens art. 76
(op de P.V.B.A. toepasselijk : art. 136) gereduceerd te worden op r/s
van het maatschappelijk kapitaal. Hieruit Ieidde het hof af dat, waar de
aanwezigen siechts over 6o + 6o + I = 121 stemmen beschikten terwiji
er 300 delen waren, het besiuit van ontbinding nietig was bij gebrek aan
de vereiste meerderheid (Luik, 8 maart 1961, T. Not., 1961, 229). Dit is
voorwaar een eigenaardige beslissing wanneer men vaststeit dat het besiuit
genomen werd met eenparigheid van stemmen van de aanwezigen die
samen de twee derden van het maatschappelijk kapitaai vertegenwoordigdenl
J. Van Houtte toont zeer duideiijk de vergissing aan : het hof veronachtzaamde het onderscheid tussen de meerderheid die vereist is opdat
de vergadering zou kunnen beraadsiagen (quorum-eis) en de meerderheid
vereist opdat de, regeimatig samengesteide vergadering, een besiuit zou
kunnen treffen (eis van versterkte meerderheid) (Van Houtte, J., Berekening van de meerderheid in algemene vergaderingen van personenvennootscha.ppen met beperkte a.anspra.kelijkheid, T. Not., 1962, 65 en voig.).
De twee eisen moeten afzonderlijk en wei achtereenvoigend vermeld
zijn.
Eerst client het quorum of het vereiste vertegenwoordigde kapitaai
berekend te worden. W elnu bij deze berekening wordt geen rekening
gehouden met de beperkingen die het stemrecht van de aandeeihouders
moet ondergaan krachtens art. 76 (Passeiecq, nr 2507; - Fredericq, V,
nr 507, biz. 719;- Van Rijn, I, nr 796, biz. 479;- Van Houtte, o.c., T. Not.,
1962, 6s).
Nadien wordt de vereiste meerderheid berekend op het totaai der
stemmen die geidig konden worden uitgebracht, na.da.t de beperkingen
van het stemrecht zijn toegepast (Van Rijn, I, nr 796, biz. 479;- Fredericq,
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L. enS., nr 885, blz. 715). M.a.w. de overtollige stemmen die ten gevolge
van de reductie niet worden uitgebracht, worden niet medegeteld maar
worden hierbij als niet-bestaande beschouwd (Passelecq, nr 2514).
Terzake waren 200 aandelen op 300 vertegenwoordigd : aan de
quorum-eis voor de eerst bijeengeroepen algemene vergadering was dus
voldaan (art. 70, derde lid en 136). Het vereiste van meerderheid was zeker
vervuld, vermits het besluit was getroffen, niet alleen met 3/4 van de vertegenwoordigde en stemgerechtigde delen, maar met eenparigheid van
stemmen vermits er noch tegenstemmen, noch onthoudingen waren.
Overigens moest de beperking bij de stemming worden gedaan tot het
kleinste van de twee bedragen door art. 76 bepaald, m.a.w. ter zake op de
vertegenwoordigde delen hetzij op 200 en niet op het volledige bedrag.
II5 - 0NAANTASTBARE BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING. In het geldende wettelijk systeem is de algemene vergadering het soevereine orgaan van de naamloze vennootschap (art. 70;- vgl. art. 43 Ned. K.).
Dat de werkelijkheid er heel anders uitziet in de open vennootschappen is
een bekend feit (Van Ommeslaghe, P., Le regime des societes par actions
et leur administration en droit compare, nr 1196, biz. 253 en volg.; - Van
Rijn, I, nr 577, biz. 380).
Bepaalde bevoegdheden behoren op onaantastbare wijze aan de aigemene vergadering; zij kan deze niet prijs geven. Hieronder moeten vernoemd worden : de benoeming, het ontsiag en de bezoidiging van beheerders en commissarissen, de vaststelling van de baians en jaarrekening en de
bestemming van de winsten (Van Rijn, I, nr 709, blz. 443).
116 - In Beigie is het voorai de Bankcommissie die er zich voor beijvert
naar aanieiding van het onderzoek van uitgifte-dossiers, deze onaantastbare
bevoegdheid te doen eerbiedigen.
Met betrekking tot de uitsiuitende bevoegdheid van de aigemene vergadering om een bezoidiging van de beheerders toe te kennen en te bepaien, herinnerde zij er aan dat deze bevoegdheid op geen enkeie wijze aan
de raad van beheer kan worden overgedragen (]aarverslag, 1961, biz. 129;
- zie hoven nr 8o).

II7 - Ook in de rechtspraak kwam de onaantastbare bevoegdheid van de
algemene vergadering ter sprake.
De concurrerende bevoegdheid van de aigemene vergadering en van
de Raad van het instituut der bedrijfsrevisoren aangaande de bezoldiging
van de commissaris-bedrijfsrevisor, gaf aanieiding tot een arrest van het
hof van cassatie (Cass., 30 okt. 1962, zie hoven nr 92).
II8 - Op betwisting vanwege een aandeelhouder, moest de geldigheid
den beoordeeld van het besluit waardoor de algemene vergadering haar
wettelijke en statutaire bevoegdheden aan de raad van beheer zou hebben
overgedragen.
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Ter zake had de algemene vergadering besloten tot de aanzuivering
van de verliezen, geleden in de loop van het maatschappelijk jaar, door
opneming op de meerwaarde van de herwaardering van het actief, terwijl
deze delging te verwezenlijken was door de raad van beheer wanneer hij
dit gelegen zou oordelen. Er werd geoordeeld dat de algemene vergadering
met dergelijk besluit haar beslissingsbevoegdheid niet had prijsgegeven,
maar integendeel aan de raad niets anders had opgedragen dan de modaliteiten van tenuitvoerlegging van haar besluit (Luik, 12 jan. 1961, Pas.,
1961, II, 234; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5038, blz. 146 met noot
P. Coppens).
Ter zijde gelaten het probleem van de aanzuivering van verliezen
met aanrekening van een !outer nominale meerwaarde, zonder dat hierdoor
een vermindering van het kapitaal teweeg gebracht wordt (vgl. hierover
de noot Coppens, l.c.), kan aanvaard worden dat hier geen spraak was van
een ontoelaatbare toekenning van onaantastbare bevoegdheid door de algemene vergadering; zij maakt immers geen algehele overdracht van
bevoegdheid uit (Passelecq, nr 2478, blz. 375; - Wauwermans, nr 465,
blz. 313; - Van Rijn, I, nr 711, blz. 443; - vgl. Van Ommeslaghe,P.,
nr 147 en volg., blz. 257 en volg.).
II9 - fiET BESLUIT IS RECHTSHANDELING VAN DE VENNOOTSCHAP. - Het
besluit door de algemene vergadering genomen verbindt alleen de vennootschap. Het is immers de rechtshandeling van de N.V. zelf (Van der Heyden-Van der Grinten, nr 223, blz. 388). Het kan dan ook geen grond opleveren voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten die hun
stem in die zin hebben uitgebracht.
Op deze gronden wordt de eis tot schadeloosstelling, ingesteld door
de zaakvoerder van een P.V.B.A. die door de algemene vergadering was
ontslagen, niet ontvankelijk verklaard, in zover hij gericht was tegen de
vennoten (Hrb. Antwerpen, 5 juli 1957, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5117,
blz. 113 en Brussel, 25 okt. 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5118, blz. 114,
met noot P. Coppens).
Op dezelfde gronden kunnen de !eden van de raad van beheer, onder
voorbehoud van bedrog, niet aansprakelijk worden gesteld voor de besluiten die door een algemene vergadering op regelmatige wijze genomen
werden, en voor de uitvoering die zij daaraan verlenen (zie hoven nr 86).
120 - NIETIGHEID VAN BESLUITEN. -De vraag of het deelnemen zonder
voorbehoud aan een onregelmatig bijeengeroepen of gehouden algemene
vergadering, verzaking impliceert van het recht om de genomen besluiten
te eisen kwam reeds ter sprake (zie hoven nr 98 en nr 105).
121 - De nietigheid van een besluit van de algemene vergadering moet niet
noodzakelijk op een bijzonder daartoe strekkende eis worden uitgesproken,
maar kan bij verweer worden opgeworpen. De vennootschap zelf kan dit
doen (Luik, 8 maart 1961, T. Not., 1961, 229; - in die zin Van Rijn, I,
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nr 720, blz. 447 en volg.;- vgl. Vander Heyden-Vander Grinten, nr 225,
blz. 399).
122 - Voor de toewijzing van een eis tot nietigverklaring van de besluiten
door een algemene vergadering op onregelmatige wijze genomen, volstaat
niet dat zou blijken dat de bepalingen van de wet of de statuten met betrekking tot de bijeenroeping zouden geschonden zijn. Bovendien moet
vaststaan dat de onregelmatigheden van aard waren om een invloed op de
genomen besluiten uit te oefenen. M.a.w. de eis zal moeten afgewezen
worden wanneer het zeker is dat een nieuwe algemene vergadering, daartoe
regelmatig bijeengeroepen, de aangevochten besluiten zal handhaven
(Hrb. Brussel, 7 okt. 1960, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5003, blz. 241, met
noot J. 't Kint). Hierin bevestigt het aangehaalde vonnis de algemeen
aanvaarde mening (Resteau, Soc. An., II, nr 1215, blz. 336 en nr 1216,
blz. 338; - Wauwermans, nr 540, blz. 359; - R.P.D.B., Tw. Societes
Anonymes, nr 1355;- Fredericq, V, nr 491, blz. 696;- Van Rijn, I, nr 717,
blz. 446).
AFDELING 6

De Jaarrekeningen.
123 - HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER. - Naar aanleiding van
het onderzoek van de uitgifte dossiers voorgeschreven door art. 27 van het
K.B. nr 185, legt de Bankcommissie de nadruk op de verplichting voor
de raad van beheer om in het jaarverslag rekenschap te geven over de
beslissingen waarbij, tot uitvoering van art. 63, het dagelijks beleid aan
daartoe benoemde agenten wordt toevertrouwd, en over de daarvoor toegekende bezoldigingen. Het moet als een ernstig misbruik worden beschouwd, dat in de meeste gevallen, de algemene vergadering bij gebrek
aan enige voorlichting dienaangaande, in de onmogelijkheid verkeert
om de aard en de omvang van deze bezoldigingen te bespreken en te beoordelen (Bankcommissie, ]aarverslag, 1961, blz. 132).
124 - GEHEIME RESERVES EN FISCALE PROVISIES. - Uit het onderzoek van
uitgifte dossiers door de Bankcommissie is gebleken dat fiscale provisies
in de rekeningen waren opgenomen, waarvan het hoge bedrag niet overeenstemde met het waarschijnlijke bedrag van de fiscale lasten. Deze steeds
stijgende provisierekening deed een echte onzichtbare niet te verantwoorden reserve ontstaan (]aarverslag, 1961, blz. 123;- zie over het aanhouden
van reserves in strijd met de goede trouw : Fredericq, V, nr 542, blz. 769
en volg. en nr 492, blz. 701 en volg.;- Van Rijn, I, nr 760, blz. 464;- zie
verder: Haccou, J. T., Stille en geheime reserves, T.V.V.S., 5e jg., 1962-63,
,84 en volg.).
Voor de bankcommissie handelt de raad van beheer voorzichtig wanneer hij de belastingen die op de winst van een boekjaar zullen verschuldigd
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zijn, te laste brengt van het bedrijfsresultaat van dit jaar. Met dat doel
is het vestigen van een fiscale provisie verantwoord.
Nochtans zouden, onder het mom hiervan, geen onzichtbare reserves
mogen aangehouden worden, buiten het weten van de aandeelhouders.
Als correcte inventarishandeling moet de fiscale provisie geindividualiseerd blijven, en het overschot moet telkens op het krediet van de winsten verliesrekening worden gebracht. Daarom heeft de Bankcommissie
beslist dat het uitgifteprospectus een synoptische tabel zal moeten bevatten
met de bedragen van de rekening ,fiscale provisies" en de boekingen die
daarop werden verricht (]aarverslag, I96I, blz. I23 en volg.).
Betreffende de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering om de rekeningen vast te stellen, zie hoven nr I I 5.
Betreffende het recht van de aandeelhouders op de uitkering van
dividenden, zie verder nr I30.
125 - 0PENBAARMAKING VAN DE BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING. SANCTIES. - De verplichting om in te staan voor de openbaarmaking van
de balans samen met de winst- en verliesrekening op de door de wet bepaalde wijze, rust op de beheerders van de N.V. (art. 8o), op de zaakvoerders van de P.V.B.A. (art. I37) en van de S.V. (art. I6I).
Deze verplichting wordt door art. 20I, 4° met geldboeten gesanctioneerd.
Deze bepaling werd door h?t hof van cassatie eng geinterpreteerd.
Zij kan niet toegepast worden op de leden van de directieraad van een N.V.,
indien niet vastgesteld wordt dat deze leden zijn van de raad van beheer,
of in werkelijkheid het ambt van beheerder uitoefenen.
Daartoe volstaat de vaststelling niet dat een lid van het directiecomite met de meest uitgebreide rechten van bestuur bekleed was. Hieruit
volgt immers niet dat de verplichting om de voorgeschreven publicatie
te doen, hetzij door de statuten, hetzij door de beslissing van de raad van
beheer is opgedragen aan het directiecomite (Cass., 11 dec. I96I, Pas.,
I962, I, 445). Bij de toepassing van deze bepaling (art. 20I, 4°) besliste
het hof te Brussel, dat het enkele nalaten de strafbare inbreuk uitmaakt,
zonder dat nalatigheid bewezen moet worden, terwijl aileen overmacht
de beheerders kan verschonen.
De beheerders zijn niet van hun verantwoordelijkheid bevrijd doordat
zij aan een ondergeschikte de last hebben opgedragen voor de publicatie
te zorgen. Zij zelf blijven hiervoor instaan (Brussel, 3 juni I96o, Rev. Prat.
Soc., I961, nr 4965, biz. 107, met noot P. Demeur). Het hof merkt bovendien op, met betrekking tot de aanvang van de verjaring, dat dit misdrijf
een voortdurend karakter heeft, ook nadat de termijn is verlopen binnen
dewelke de publicatie diende gedaan te worden, zolang deze nog kan gedaan worden.

126 - Deze publicatie is voorgeschreven in het belang van derden die zich
hierdoor nopens de stand van zaken van de vennootschap moeten kunnen
vergewissen.
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Men heeft zich afgevraagd of deze verplichting anders dan door
straffen bepaald in art. 201, 4° zou kunnen gesanctioneerd worden (zie
o.m. voor de N.V. : Wauwermans, nr 751, blz. 477).
Er werd nochtans aanvaard dat derden die daartoe een belang kunnen
laten gelden, er toe gerechtigd zijn de nakoming van deze verplichting in
rechte te vorderen (zie o.m. voor de S.V. : Resteau, Soc. Coop., nr 331,
blz. 282; - voor de P.V. B.A. : Loir, M., Traite des S.P.R.L., nr 377,
blz. 667; - voor de N.V. : Wauwermans, nr 751, blz. 487; - Passelecq,
nr 2920).
Van deze mogelijkheid om de nakoming te eisen van de verplichting
om de balans te publiceren, werd toepassing gemaakt in een vonnis van
de rechtbank te Brussel, waarin, voor de ontvankelijkheid, terecht wordt
vereist dat de eis zou ingesteld zijn tegen de beheerders of zaakvoerders,
op wie de na te komen verplichting rust, en niet tegen de vennootschap
zelf (Rb. Brussel, 26 maart 1962, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5084, blz. 280).

AFDELING

Het maatschappelijk kapitaal

7
Aandelen en obligaties.

127 - N1ET GELDELIJKE INBRENGEN.
Door de wet van 30 juni 1961
werden belangrijke wijzigingen in de vennootschappenwet aangebracht,
o.m. met betrekking tot de inbrengen die niet in geld bestaan of inbrengen
in natura bij de oprichting van een N.V. (art. 10; art. 29 bis; art. 30) en
bij de kapitaalsverhoging (art. 34, nieuw). De aansprakelijkheid van de
oprichters en van de beheerders werd aan de nieuwe regeling aangepast
(art. 35 en 201, 3° bis) (Zie over deze wet : Rouet, A., Le nouveau regime
des apports en nature. Loi du 30 juin 1961, Rev. Prat. Not., 1962, 5; Fredericq, L. enS., Handboek, I, nr 709, blz. 582;- zie hierover voornamelijk de uitstekende studie van : Dabin, L., L' application de la loi beige du
30 juin 1961 organisant le nouveau regime des apports en nature, Rev. Prat.
Soc., 1962, nr 5055, blz. 121 en volg.).
Het verslag dat door een bedrijfsrevisor moet opgemaakt worden tot
verificatie van de raming van deze al te vaak overschatte inbrengen en de
daarvoor voorgestelde vergoeding, en de publicatie van dit verslag strekken
voornamelijk tot voorlichting van de verkrijgers van de aandelen die gecreeerd werden ter vertegenwoordiging van inbrengen in natura.
Meteen kon door dezelfde wet de vroeger bepaalde tijdelijke onverhandelbaarheid van de effecten die inbrengen in natura vertegenwoordigden,
worden opgeheven (art. 47).
De bankcommissie preciseerde dat de procedure door de wet van
30 juni 1961 ingevoerd, de toepassing niet opheft van de kennisgeving aan
de bankcommissie overeenkomstig art. 26 en volg. van het K.B. nr 1~5
van 9 juli 1935 ter gelegenheid van de inschrijving in de beursnotering
(Bankcommissie, ]aarverslag, 1961, blz. r 19 en volg.). De bankcommissie

publiceerde de tekst van de opmerkingen die zij aan de bedrijfsrevisoren
liet geworden voor het opmaken van hun verslag betreffende de schatting
van de inbrengen in natura (Jaarverslag, 1961, blz. 127).•
128 - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN. - Er bestond in rechtsleer en rechtspraak strijd nopens het rechtskarakter van het dividend, vooral naar aanleiding van het vruchtgebruik op aandelen.
Voor de meeste auteurs zijn dividenden als burgerlijke vruchten te
beschouwen in de zin van art. 584 B.W. (Resteau, III, nr 1573, blz. 256;
- Passelecq, nr 2891).
Hieruit volgt dat zij overeenkomstig art. 586 B.W. geacht worden van
dag tot dag te worden verkregen, en aan de vruchtgebruiker toebehoren
naar evenredigheid van de duur van zijn vruchtgebruik.
Hierbij komt geen betekenis toe aan het tijdstip waarop zij betaalbaar
zijn gesteld. Dientengevolge moeten de dividenden onder de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar worden verdeeld, ongeacht het tijdstip
waarop de algemene vergadering het besluit heeft getroffen om de dividenden uit te keren of het tijdstip waarop zij betaalbaar zijn gesteld, uitsluitend met inachtneming van de duur van het vruchtgebruik gedurende
het jaar op hetwelk het dividend betrekking heeft (Fredericq, V, nr 546,
blz. 776 en volg.; - De Page et Dekkers, VI, nr 272, blz. 215, nr 284,
blz. 220 en nr 303, blz. 235 en volg.;- Campion, J., Les dividendes d'actions
de societe sont-ils des fruits civils?, Rev. Prat. Soc., 1954, nr 4368, blz. 130
en volg. - in die zin ook : Van der Heyden-Van der Grinten, Handboek
der N.V., nr 185, blz. 306;- Rb. Mons, 17 dec. 1948, ].T., 1949, 512) (1).
129 - Anderen verwerpen deze opvatting op grond van de beschouwing dat
het recht op dividend niet uit de overeenkomst van maatschap zou spruiten,
maar integendeel uit het besluit van de algemene vergadering (Van Rijn,
I, nr 783, blz. 474; - Gent, 8 febr. 1930, Pas., 1930, II, 101; - Rb. Brussel,
13 mei 1948, ].T., 1949, 204;- vgl. ook Hanotiau, M., Des droits de l'usufruitier sur les dividendes d' actions de societes, Rev. Prat. Not., 1961, 265).
Deze laatste opinie werd gevolgd door het hof van beroep te Gent
in een arrest van 30 juni 1961 (Pas., 1962, II, 70). Het hof steunt hierbij
ook op wat in het arrest de economische realiteit genoemd wordt.
Vermits de betaalbaarstelling van de dividenden doorgaans geschiedt
na het jaar waarop zij betrekking hebben, zou bezwaarlijk kunnen aanvaard
worden dat zij het voorwerp uitmaken van het genot dat de vruchtgebruiker

(r) De kwestie kan zich ook voordoen naar aanieiding van een bijzonder iegaat,
aangezien de bijzondere iegataris overeenkomstig art. 1014, tweede lid, B.W., siechts
aanspraak kan maken op de vruchten vanaf de dag waarop hij de vordering tot afgifte
heeft gedaan, of van de dag waarop de afgifte hem vrijwillig is toegt;!staan (vgl. hierover :
Brussei, 14 mei 1946, Rev. Prat. Soc., 1947, nr 3920, biz. 92; - Fredericq, V, nr 546,
biz. 777).
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had in een periode die de uitschrijving en mitsdien het ontstaan van een
verworven recht voorafgaat (1).
130 - Het hof van cassatie heeft stelling gekozen voor de eerste opvatting
(Cass., I dec. 1960, Pas., 1961, I, 355; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4978,
blz. 157; R. W., 196o-61, 1619; - Cass., 9 maart 1961, Pas., 1961, I, 745;
Rev. Prat. Not., 1961, 269; ].T., I96I, 500; R.C.J.B., 1961, met noot
J. Dabin).
Het moet voorkomen dat deze twee arresten de betwisting op een
bevredigende wijze hebben opgelost.
De dividenden zijn burgerlijke vruchten die overeenkomstig art.
586 B.W. geacht worden van dag tot dag te zijn verkregen. Hieruit volgt
dat bij vruchtgebruik op aandelen, de daaraan behorende dividenden ten
goede komen aan de vruchtgebruiker of aan diens erfgenamen in evenredigheid met de duur van zijn vruchtgebruik (2).
Deze beslissing is gesteund op de doctrine van Resteau met betrekking tot het recht van de aandeelhouders op de uitkering van dividenden
(Resteau, III, nr 1566, blz. 252; - vgl. ook R.P.D.B., Tw. Societe anonyme,
nr 201 r), doctrine die reeds door het hof in vroegere arresten was aanvaard
(zie o.m. Cass., I I jan. 1934, Pas., 1934, I, 137; - Cass., 3 jan. 1957, Pas.,
1957, I, 485).
Het recht van de aandeelhouders om in de uitkering van dividenden
te delen, wanneer daartoe besloten zal worden, bestaat v66raleer de schuldvordering tot uitbetaling daarvan is ontstaan en spruit voort uit de oprichtingsakte. Het besluit van de algemene vergadering kent hun geen recht toe
dat zij nog niet hadden, maar doet slechts de schuldvordering tot betaling
van dividenden ontstaan.
131 - Ten onrechte werd aangevoerd dat tussen het cassatiearrest van 3 januari 1957 aan de ene kant, en de hier besproken arresten van I december
1960 en 9 maart 1961 aan de andere kant een tegenstrijdigheid zou bestaan

(1) Ter zake stelt het hof vast dat in de overeenkomst, aangegaan tussen de naakte
eigenaar en de vruchtgebruikers, bedongen werd dat de dividenden als burgerlijke rechten
zullen behandeld worden en dientengevolge van dag tot dag verkregen zijn.
Het kan aangestipt worden dat deze opvatting aanvaard wordt in het ontwerp
nieuw Ned. B.W. 3·8+
De verrekening die door art. 810 Ned. B.W., beantwoordend aan ons art. 586
B.W., wordt voorgeschreven, is hierin als minder eenvoudig en billijk, ter zijde gesteld
(zie Toelichting, eerste gedeelte, biz. 269).
(2) Voor deze toekenning van het karakter van vrucht aan het dividend, pleit het
begrip daarvan als inkomen of opbrengst, in verband met het vruchtgebruik. De toekenning van inkomsten, ontstaan tijdens zijn vruchtgebruik, aan de vruchtgebruiker laat
de kapitaalswaarde van het aandeel onaangetast.
Daarom is het inschrijvingsrecht aan een aandeel verbonden niet als een vrucht te
beschouwen.
Het kan dus aileen door de naakte eigenaar worden uitgeoefend of overgedragen
(Rb. Luik, 21 dec. 1932, Pas., 1934, III, 85; -De Page et Dekkers, VI, nr 285, d, 223;
- Hoge Raad, 23 mei 1958, N.J., 1958, nr 458, biz, 1062).
·
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(Le Hon, A., Dividendes decretes apres le deces de l'usufruitier, Ann. Not.
Enreg., 1962, 5 en]. T., 1962, 5).
Het arrest van 3 januari 1957 bepaalt het tijdstip waarop, ten aanzien
van de inkomstenbelasting, de winsten effectief zijn verworven.
Tussen deze arresten, waarbij ook nog gevoegd kan worden het
cassatiearrest van 28 maart 1957 (Pas., 1957, I, 914 met conclusies Adv.
Gen. Ganshof van der Meersch; - zie ook Cass., 19 juni 1962, Pas., 1962,
I, 1 193), bestaat geen tegenstrijdigheid wanneer men ze begrijpt in het
licht van het onderscheid dat zij onderstellen, tussen het vennootschappelijk recht van de aandeelhouders om deel te nemen aan de uitkering van
dividenden, wanneer tot deze uitkering zal besloten zijn, en de eigenlijke
schuldvordering van het dividend na het besluit van de algemene vergadering. Dit onderscheid werd nogmaals even duidelijk gemaakt in het
arrest, dat op 11 december 1962 in een fiscaal geschil geveld werd (Pas.,
1963, I, 455).
132 - UITGIFTEPROSPECTUS. Het uitgifteprospectus en het intekenbulletin vormen slechts een document. Blijkens haar jaarverslag over 1962
(blz. 97) heeft de bankcommissie hieraan moeten herinneren, bij de uitoefening van het toezicht dat zij krachtens art. 29 van het K.B. nr 185
van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime van titels en effecten
uitoefent.
Vermits de inschrijver werkelijk kennis moet kunnen nemen van de
documenten die tot zijn voorlichting zijn voorgeschreven, moet hij over
het volledige document kunnen beschikken, met inbegrip van het uitgifteprospectus dat de tekst moet bevatten van de door de wet bepaalde
nota (art. 36 en 37).
Voor het nakomen van deze verplichting moet niet alleen de emitterende vennootschap instaan, maar ook degene die de effecten rechtstreeks
aan de inschrijver te koop aanbiedt.
133 - Met betrekking tot de taal van deze documenten laat de bankcommissie opmerken dat deze, hetzij volledig eentalig hetzij volledig meertalig
dienen opgesteld te worden (]aarverslag, 1962, blz. 97).
Het moet voorkomen dat sedert het in werking treden van de wet
van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Staatsblad, 22 aug. 1963), deze door de wet voorgeschreven documenten luidens
art. 41 van voormelde wet moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied
waarin de exploitatiezetel van de vennootschap is gevestigd.
Indien aan deze tekst een vertaling mag worden toegevoegd in een
andere taal (in die zin : Verslag Senator De Stexhe, Parlem. Besch., Senaat,
1962-63, nr 304, blz. 13) moet, - zoals de bankcommissie terecht onderstreept, - de vertaling in elk geval volledig zijn.
134 - VoORKEURRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS BIJ KAPITAALSVERMEERDERING. - In enkele nabuurlanden heeft de wet als algemene regel het
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voorkeurrecht van de aandeelhouders bij kapitaalsvermeerdering bepaald.
Dit is nl. het geval in Duitsland (§ 153 Aktiengesetz), Zwitserland (art.
652 O.R.), Frankrijk (Decret-Loi 8 aout 1935). In Nederland wordt dit
voorkeurrecht, op grand van het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling door de rechtspraak ontkend wanneer de statuten of uitgiftevoorwaarden het niet erkennen (vgl. : Van Sikkeleru, W. P., Agiostortingen en agio-uitdelingen, T.V.V.S., se jg., 1962-63, 34).
Tot voor korte tijd bevatte de Belgische wet geen enkele erkenning
van dit voorkeurrecht.
Niettegenstaande de stevige argumenten,- waaronder niet het minst,
het vereiste van goede trouw, - voor het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij kapitaalsvermeerdering, werd dit recht bij gebrek aan wettelijke erkenning of algemeen aanvaard gebruik, ontkend wanneer het niet
in de statuten is bepaald (Hrb. Brussel, 21 maart 1960, Rev. Prat. Soc.,
1961, nr 5022, blz. 296).
Sedert lang was de actie van de bankcommissie er op gericht dit voorkeurrecht van de aandeelhouder te doen eerbiedigen bij kapitaalsverhogingen die aan haar toezicht onderworpen zijn krachtens art. 26, K.B. nr 185
van 9 juli 1935 (zie a.m. : ]aarverslag van de bankcommissie, 1947-48,
blz. 6o en volg.;- ]aarverslag, 1961, blz. 126). Afwijkingen van het principe, - bv. bij inbrengen in natura, - moeten op grand van het belang van
de vennootschap verantwoord worden.
Nu heeft de wetgever in het nieuwe art. IOI quater, ingevoerd door
de wet van 13 juli 1962, het voorkeurrecht van de aandeelhouder, bij de
inschrijving op in aandelen converteerbare obligaties en obligaties met
inschrijvingsrecht erkend.
Al kan aan deze wettelijke erkenning geen grotere draagwijdte worden
toegekend dan voor de in art. 101 quater bedoelde effecten, tach wordt
beweerd dat zij de bevestiging bevat van een verbindend gebruik om, in
het algemeen, het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toe te kennen
(Rev. Prat. Soc., I96I, nr sora, blz. 262).
Wat daar oak van zij, tach blijft in elk geval als voornaamste grondslag
gelden, het vereiste van goede trouw dat de rechtsbetrekkingen, uit de
N.Y. ontstaan, beheerste (Fredericq, Traite, IV, nr 6, blz. 6o (algemeen
principe) en V, nr 523, blz. 742 (toepassing op het voorkeurrecht), nochtans
ten onrechte gesteund op een zuiver contractuele opvatting van de N.Y.).
135 - 0BLIGATIE AAN TOONDER. - BEWIJS VAN SCHULDVORDERING. Evenals de aandeelhouder (zie boven nr 102) is de houder van een obligatie
aan toonder door het bezit van de titel als schuldeiser van de vennootschap
gelegitimeerd.
Waar de vennootschap aanvoert dat de titel door de houder zou verkregen zijn zonder tegenwaarde te hebben verschaft, rust de bewijslast
van deze bewering op de vennootschap (Hrb. St. Niklaas, 14 april 1959,
R. W., 1961-62, 1623). Deze uitspraak mag bijgetreden worden in zoverre
het gaat om een betwisting tussen de .vennootschap en de eerste nemer
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van de obligatie. Tussen deze onmiddellijk verbonden partijen heeft het
bezit van het toonderpapier inderdaad slechts de louter processuele functie
van omkering van de bewijslast (Fredericq, V, nr s6r, blz. 791;- anders,
ten onrechte, Van Rijn et Heenen, II, nr 1319, blz. 301, waar de eerste
nemer en de latere verkrijger op dezelfde voet worden geplaatst).
Dit onderstelt dat de vennootschap vooraf het bewijs zou leveren dat
de houder de eerste nemer van de obligatie is (vgl. Jaggi, P., Die Wertpapiere, ad art. 979 O.R., biz. SIS en blz. S24).
Tussen de latere verkrijger en de vennootschap heeft het bezit van
de titel een materieelrechtelijke functie. Dan is er geen spraak meer van
bewijslast, maar integendeel van niet tegenstelbaarheid van het verweermiddel (vgl. voor dit onderscheid i.v.m. obligaties: Jaggi, l.c.; - zie ook :
Ronse Jan, De abstracte verbintenis, R. W., 1961-62, 21S3 en volg.,
nr 17 en volg.).
136 - DooR EEN HYPOTHEEK GEWAARBORGDE OBLIGATIES.- Door art. 97
en volg., ingevoerd door de wet van 1913, is in een aangepaste regeling
voorzien om het verschaffen van een hypothecaire waarborg voor de
obligatielening mogelijk te maken.
Voor het eerst, sedert de invoering van de controle op de uitgifte
van effecten en waarden, werd in 1961 kennis gegeven aan de bankcommissie van een openbare uitgifte van obligaties met hypothecaire waarborg (]aarverslag, 1961, blz. u8).
IJ7 - VERJAR1NG VAN D1VIDENDEN EN 1NTERESTEN. - De vraag van de
verjaring van de op aandelen en obligaties verschuldigde dividenden en
interesten kwam nog eens ter sprake. Alhoewel dit ter zake niet was aangevoerd door de partijen, verklaarde een vonnis dat deze niet vatbaar
zijn voor verjaring, op grond van art. 4S van de wet van 23 juli 1921,
gewijzigd door art. 3 van de wet van 10 april 1923 (Hrb. St. Niklaas, 14
april I9S9, R. W., 1961-62, 1623).
Deze stelling was inderdaad verdedigd geweest (R.P.D.B., Tw.
Prescription en matiere civile, nr 621 en volg., in het vonnis aangehaald;
- in die zin ook : Passelecq, Nov., Societes commerciales, nr IS23, 2892
en s173).
Een andere mening was echter door verschillende auteurs verdedigd
(Marchand, P., L' action en payement des dividendes et interets appartenant
aux actionnaires et obligataires est-elle imprescriptible?, B.]., 1939, 2S2
en volg.;- De Page, VII-2, nr 1327, blz. II78, op wie door het vonnis ten
onrechte beroep gedaan wordt; - zie De Page, Complement, IV, blz. 134;
- R.P.D.B., Tw. Societe anonyme, nr 2013).
Deze laatste stelling was door het hof van cassatie bijgetreden (Cass.,
13 juni 1946, Pas., 1946, I, 240; - instemming bij Van Rijn, I, nr su,
blz. 347, met een voorbehoud in R.C.].B., 19SI, blz. 147).
Overeenkomstig deze, thans wel heersende stelling, behoudt de
vennootschap het recht om de bevrijdende verjaring in te roepen; maar
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wanneer zij dit doet, komt het voordeel hiervan, krachtens art. 45 van de
wet van 14 juli 1921, aan de Schatkist te goede.
Hierbij moet het nochtans aangedurfd worden de vraag opnieuw te
stellen of de ingeroepen bepaling nog van kracht is, en of zij integendeel
niet, uiteraard tijdsgebonden en deel uitmakend van de oorlogsschaderegeling die het voorwerp uitmaakte van het tweede deel van de wet van
24 juli 1921 (art. 33 en volg.), samen met deze bepalingen, zonder voorwerp
is geworden.
Het tegenovergestelde werd beweerd op grond van de fiscale bekommernissen die deze bepaling ook tot steun zouden gediend hebben (zie
o.m. Marchand, o.c., B.]., 1939, 255; - Van Bunnen, G., Noot onder Rb.
Charleroi, 6 juli 1937, B.]., 1938, 561;- R.P.D.B., Tw. Titre au porteur,
nr 316). Niets belet echter dat deze fiscale oogmerken juist en uitsluitend
verband hielden met de toepassing van deze voorbijgestreefde oorlogsschaderegeling (vgl. de verantwoording in : Baumont, F., Les oppositions
sur titres au porteur perdus, voles, detruits, nr 249, biz. 205).
Deze vraag zou wel nader moeten onderzocht worden, des te meer
daar deze regeling op zichzelf wel als buitensporig mag beschouwd worden, waar verjaarde interesten aan de schatkist ten goede zouden komen
in gevallen waarin de staat de rechthebbenden hiervan niet zou hebben
vergoed.
Op te merken valt dat het arrest van het hof van cassatie van 13 juni
1946 niet de impliciete bevestiging bevat van een algemene gelding van de
betwiste bepaling. In dit arrest kwamen effecten ter sprake die, wanneer
de vervaldag wordt inachtgenomen, naar alle waarschijniijkheid waren
uitgegeven v66r 1914.
138 - INKOOP VAN EIGEN AANDELEN. - In de periode door dit overzicht
bestreken, moest de rechtspraak de probletnen die omtrent de inkoop van
eigen aandelen door een vennootschap kunnen oprijzen niet dikwijls
behandelen. (Men herinnere zich het belangrijke arrest uit de periode die
ons onderzoek voorafgaat : Cass., 6 okt. 1959, Pas., 1960, I, 16o; Rev.
Prat. Soc., 1960, nr 488o, biz. 65, met concl. Adv. Gen. Mahaux; R.C.].B.,
1960, 309, met noot J. Van Rijn en P. Van Ommeslaghe).
139 - In een eerste vonnis ging het over de draagwijdte van de enige
wettelijke bepaling die deze materie beheerst, nl. de strafbepaling van
art. 206 (Corr. Brussel, 17 okt. 1961, J.T., 1962, 516, met noot J.J. Boels;
Rev. Prat. Not., 1962, 393).
Art. 206 bedreigt met straffen de desbewuste gedane inkoop, met
aantasting van het maatschappelijk kapitaal of de wettelijke reserve. Aansluitend bij de onbetwiste en onbetwistbare stelling van de rechtsleer,
beslist de rechtbank dat volkomen rechtmatig is de inkoop van eigen
aandelen gedaan om het overeenkomstig art. 70 genomen besluit van de
buitengewone algemene vergadering tot de door art. 72 voorziene kapitaals-
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vermindering ten uitvoer te brengen. Ditvereiste waster zake nageleefd (x).

140 - De betaling van de ingekochte aandelen was echter geschied met
miskenning van de vereisten van art. 72, derde lid, doordat zij gebeurde
vooraleer de termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de openbaarmaking
van het besluit, verstreken was.
De rechtbank beslist dienaangaande dat de strafbepaling van art. 206
uit de wet van 1873 stamt, terwijl de voorschriften van art. 72 integendeel
pas door de wet van 1913 werden ingevoerd. Zij kunnen dus niet gesanctioneerd worden door een oudere strafbepaling, waarvan de toepassingssfeer niet door de jongere wet werd uitgebreid.
Met dit vonnis mag aanvaard worden dat de inbreuken op art. 72
slechts door privaatrechtelijke sancties worden getroffen, nl. de aansprakelijkheid van de beheerders (in dezelfde zin : Coart-Fresart, P.,
Du rachat de ses propres actions par une societe anonyme, Ann. Dr. Sc. Pol.,
VI, 1937-38, 149; -Anders, ten onrechte : Wauwermans, nr 504 en 1181;
- Passelecq, nr 5576).
141 - Dit vonnis wijdt verder een beschouwing aan het vereiste om de
gelijke behandeling van de aandeelhouders te eerbiedigen, oak wanneer de
inkoop geschiedt in uitvoering van een kapitaalsvermindering (vgl. in
die zin Coart-Fresart, P., o.c., Ann. Dr. Sc. Pol., VI, 1937-38, 153).
De rechtbank stelt vast dat het vereiste geeerbiedigd is geweest vermits de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering vermeldde
dat de kapitaalsvermindering zou verwezenlijkt worden door aflossing van
de aandelen ten behoeve van al de aandeelhouders die zulks zouden vragen,
en dat het besluit eenparig werd genomen. Deze eenparigheid is door het
vonnis vastgesteld.
Hieruit valt niet af te leiden dat dit een absoluut vereiste zou zijn voor
de gelijke behandeling. De versterkte meerderheid, voorgeschreven voor
de statutenwijziging, volstaat immers (art. 72, eerste lid).
142 - Een ander vonnis herhaalt dat de inkoop slechts geldig kan geschieden ten laste van de winsten. Het ging hier over een eis tot betalen van de
prijs van vennootschapsdelen door een P.V.B.A., na haar faillissement,
ingesteld tegen de curator.
Een inkoop ten laste van het kapitaal integendeel onderstelt een kapitaalsverrnindering overeenkomstig art. 72. En aangezien de kapitaalsvermindering krachtens art. 72, laatste lid, de rechten van derden niet mag
aantasten, werd zij tegenover de derden niet tegenstelbaar verklaard vermits zij tot stand gebracht werd op een ogenblik waarop de toestand van
de vennootschap reeds zo bedenkelijk was geworden, dat zij enkele maan-

(1) De noot J. J. Boels bevat een omstandige uiteenzetting van de aan de inkoop
voorafgaande data en besluiten, gegevens die vermoedelijk uit het dossier zijn geput.
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den later een gerechtelijk akkoord had aangevraagd (Hrb. St. Niklaas, 19
jan. 1960, R.W., 1961-62, 493, met noot L. Maeyens).
Het eerste principe is onnauwkeurig geformuleerd waar de inkoop,
- de rechtbank geqruikt het minder passend woord aankoop,- toegelaten
wordt ten laste van de verwezenlijkte winsten. Juister ware : ten laste van
de beschikbare winsten of reserves, m.a.w. de winsten en de niet-wettelijke
reserves, waaraan geen andere verplichte bestemming is gegeven door de
statuten (vgl. del Marmol, L' achat par une societe anonyme de ses propres
actions; Rev. Prat. Soc., 1955, nr 45II, blz. 267; - Coart-Fresart, P.,
Du rachat de ses propres actions par une societe anonyme, Ann. Dr. Sc. Pol.,
VI, 1937-38, blz. 146, 149 en 166).
143 - Waar de rechtspraak betreffende de inkoop van eigen aandelen eerder
schaars is, bleven de problemen waartoe deze verrichting aanleiding geeft
tijdens de bestudeerde periode de aandacht van verschillende auteurs
gaande houden (zie nl. Crexehe, E., Le rachat par une societe de ses propres
actions en droit belge, fran{:ais et allemand, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5027,
blz. I en volg.;- Maeyens, L., noot onder Hrb. St. Niklaas, 19 jan. 1960,
R. W., 1961-62, 495; - Daems, J., Aankoop van eigen aandelen door de
naamloze vennootschap in Belgisch, Frans en Nederlands recht, R. W.,
1962-63, 1609; - zie over deze bijdrage de reactie van W. J. Slagter,
In'koop van eigen aandelen door de naamloze vennootschap in Belgisch, Frans
en Nederlands recht, T.V. V.S., zesde jg. 1963-64, 145 en volg.).
Al deze Belgische auteurs, met uitzondering van Maeyens, zijn voorstanders van de vernietiging der ingekochte aandelen.
144 - Deze stelling steunt op de financiele en economische gevaren die aan
de inkoop met behoud van de ingekochte aandelen verbonden zijn (vgl.
Bankcommissie, ]aarverslag, 1947-48). Deze gevaren, waaronder er ongetwijfeld zeer ernstige zijn, kunnen de lege ferenda een wettelijke reglementering van de besproken verrichting verantwoorden. Deze hoeft
daarom niet in een volstrekt verbod te bestaan.
Wat het geldende recht betreft kan deze stelling echter bezwaarlijk
bijgetreden worden. Zij steunt, zoniet op de opvatting volgens dewelke na
inkoop schuldvernieuwing met vernietigende werking intreedt, dan toch
voornamelijk op de beschouwing dat het niet denkbaar is dat een vennootschap haar eigen aandeelhouder zou zijn, wat een inbreuk zou uitmaken
op art. 2, laatste lid (zie in die zin : Van Rijn, I, nr 510, blz. 345 en nr
899, blz. 503; - Van Rijn en Van Ommeslaghe, R.C.].B., 1960, 316);
dit zou voor de P.V.B.A. bovendien een inbreuk uitmaken op art. 119
eerste lid (Van Houtte, S.P.R.L., derde uitg., nr 139 bis, blz. 204).
145 - De schijnbare gerieflijkheid van deze grondslag voor de verplichte
annulatie van de ingekochte aandelen, verdwijnt met een juister inzicht in
de volledige werking van de schuldvermenging.
Het is wellicht nuttig de aandacht te vestigen op een arrest van 26 ok-

tober 1962, dat weliswaar niet ter zake van vennootschappen is geveld,
maar waardoor het hof van cassatie de moderne opvatting over de schuldvermenging als algemene regel heeft bekrachtigd (Pas., 1963, I, 259).
M.a.w. schuldvermenging heeft geen vernietigende werking maar is
slechts een tijdelijke hinderpaal voor het tenuitvoerbrengen van de verbintenissen (vgl. oak De Page, III, nr 694, blz. 650).
Deze opv~tting wordt ondersteld bij de regeling van het geval van
vermenging bij\andere waardepapieren nl. de wisselbrief (art. 12 Wisselwet) en de cheque (art. 14 Chequewet).
Hieruit volgt dat wanneer in dezelfde persoon de hoedanigheid van
schuldenaar en schuldeiser tijdelijk is verenigd, de verbintenis met al haar
bijbehoren blijft bestaan; zij is slechts tijdelijk zonder uitwerking. Wanneer deze vermenging ophoudt, verdwijnt de belemmering en verkrijgt de
verbintenis haar volledige rechtskracht terug. Wat vooral niet mag vergeten worden is dat gedurende de vermenging, de in het aandeel geincorporeerde rechten tijdelijk lam gelegd zijn; m.a.w. de vennootschap
kan de daaraan verbonden vergaderingsrechten niet uitoefenen; zij is
dus haar eigen aandeelhouder niet.
Voorzeker, de rechtsbetrekking vennootschap-vennoot is niet gelijk te
stellen met de rechtsbetrekking schuldenaar-schuldeiser. Vermits het aandeel geen schuldvordering maar wel een bundel van lidmaatschapsrechten
belichaamt, is de :figuur van de schuldvermenging niet rechtstreeks toepasselijk. Nochtans is de logische onmogelijkheid van het samengaan in
dezelfde persoon van twee tegengestelde hoedanigheden dezelfde in de twee
rechtsbetrekkingen. Dezelfde logische onmogelijkheid belet dat een
schuldenaar zijn eigen schuldeiser zou zijn, en dat een vennootschap haar
eigen vennoot zou zijn.
Maar hierbij moet de schuldvermenging tot het einde door-dacht
worden.
Het volstaat niet, - wat velen reeds in dit verband hebben gedaan,
- in te zien dat het recht uit het aandeel herleeft wanneer de vermenging
ophoudt.
Men moet verder ook beseffen en erkennen dat, zo lang de vermenging
duurt, het recht uit het aandeel, sluimert, rust of lamgelegd is. Hierbij
bestaat tegen beeldspraak geen bezwaar : het recht kan niet uitgeoefend
worden.
M.a.w., - en dit valt uit het cassatiearrest oak duidelijk af te leiden,
- de vennootschap is gedurende de tijd van de vermenging haar eigen
vennoot niet.
De logische onmogelijkheid daarvan biedt geen enkel bezwaar tegen
het behoud in portefeuille van ingekochte aandelen met het oog op hun
latere vervreemding (In die zin terecht : Conclusies van Adv. Gen. Mahaux
voor Cass., 6 okt. 1959, Rev. Prat. Soc., 1960, nr 488o, blz. 71; - CoartFresart, P., o.c., Ann. Dr. Sc. Pol., VI, 1937-38, blz. 164).
Hieruit moet de zo theoretisch als praktisch belangrijke gevolgtrekking worden gemaakt : zolang de vennootschap de ingekochte effecten
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onder zich heeft, kan zij geen. enkel van de daarin belichaamde vergaderingsrechten uitoefenen.
Alleen rechten met geldelijke betekenis blijven vatbaar voor tegeldemaking.
Het voorkeurrecht kan vervreemd worden.
Voor de uit te keren dividenden bestaat slechts een schijnprobleem;
behoud in kas of uitkering aan zichzelf komen op hetzelfde neer (Slagter,
T.V. V.S., 6e jg., 1963-64, 149).
(Slot volgt)

