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I.

Inleiding

De belangstelling voor rechtspersonen voor het organiseren van de
uitoefening van vrije beroepen neemt voortdurend toe. De medische
beroepen worden sinds lang beoefend in het kader van publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid. Maar
oak de belangstelling voor vennootschapsvormen groeit bij de beoefenaars van vrije beroepen. Deze bijdrage wil niet zozeer de motieven voor deze ontwikkeling analyseren. Het is eerder de bedoeling
om nate gaan inhoeverre vennootschapsvormen in aanmerking komen
voor het organiseren van de uitoefening van een vrij beroep. Wei
kunnen enkele grate krachtlijnen worden aangestipt die de belangstelling voor .vennootschappen kunnen helpen verklaren.
I.

A. DE BEHOEFTE AAN SPECIALISATIE EN SAMENWERKING

2. Zoals in het bedrijfsleven en in overheidsdiensten neemt oak in
vrije beroepen de behoefte aan gespecialiseerde medewerkers en
kostelijke investeringen toe. Het door de geneeskunde bestreken
domein is sinds lang zo uitgebreid en complex, en de vereiste installaties zo verschillend, dat specialisatie in deze sector vanzelfsprekend werd. Dezelfde tendens is oak merkbaar in de juridische
vrije beroepen (r). Omdat het recht niet aileen complexer werd, maar
het oak een grater aantal rechtsonderhorigen raakt in hun dagelijkse
praktijk, dienen de beoefenaars van juridische vrije beroepen aan de
voortdurend grotere behoeften van een talrijker clienteel te voldoen.
De aangroei van het clienteel, de veranderingen in de aard van de
vragen die zij voorleggen en de steeds snellere evolutie van het recht,
dwingen tot het overwegen van specialisatievormen en andere methoden die een meer rationele informatieverwerking en verstrekking
mogelijk maken. Gelijkaardige problemen stellen zich niet aileen voor
juristen en medici, maar oak voor de beoefenaars van andere vrije
beroepen.

(1) Zie o.a. CARDIJN-DE SALLE, B., La profession d'avocat, Larder, Brussel, 1972.
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3. Een doorgedreven specialisatie biedt echter nag geen afdoend
antwoord aan deze ontwikkeling omdat de nauwe samenhang tussen
de verschillende aspecten van eenzelfde probleem, oak een samenwerking tussen de specialisten in de onderscheiden materies vraagt.
Die behoefte aan samenwerking bestaat niet aileen tussen de specialisten in de verschillende takken van eenzelfde discipline, zoals bij
voorbeeld tussen specialisten en huisartsen. Zij is soms even groat
tussen de specialisten in enkele takken van eenzelfde discipline, en de
beoefenaars van een ander beroep ( 1). Zo kan de noodzaak aan een
interprofessionele samenwerking tussen specialisten in diverse takken
van het economisch en sociaal recht met accountants grater zijn dan
de behoefte aan samenwerking met een deskundige in het familierecht, en vullen architecten, ingenieurs, binnenhuisinrichters en
landsehapsarchitecten elkaar organisch aan bij de globale behandeling
van een project. Deze behoefte aan samenwerking om de diverse
aspecten van een probleem te kunnen belichten en om de werking
van de specialisten te coordineren, leidt natuurlijkerwijze tot een
groeiende belangstelling voor samenwerkingsvormen, en voor vennootschappen om deze associaties te organiseren.
4· Soms wordt er op gewezen dat bet bewust worden van deze tendensen en de behoefte aan nieuwe orientaties in de beroepsbeoefening,
nag scherper worden aangevoeld omdat er zich rand de traditionele
vrije beroepen, nieuwe beroepen ontwikkelden die directer trachten
aan te sluiten bij de actuele maatschappelijke behoeften, en in hun
organisatiemogelijkheden niet worden geremd door soms verouderde
tradities en beroepsreglementeringen. Bovendien laat de geleidelijke
verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten
van diensten in de verruimde E.G., een intensifiering van de concurrentie met soms soepeler georganiseerde buitenlandse collega' s
verwachten (2).
B. INTERNATIONALE SAMENWERKING

5· De vrees voor de concurrentie van buitenlandse collega's is nochtans niet de enige stimulans met een internationaal karakter voor de
(r) Zie o.a. : TERRE, F., Les societes civiles professionnelles, Travaux de !'association internationale de droit commercial et du droit des affaires, groupe franc;ais, II, Paris, Sirey,
1967, biz. 25 e.v.
(2) WvvEKENS, P., Het Franse ontwerp van wet tot oprichting van burgerlijke beroepsvennootschappen van vrije beroepen, Informatieblad van het Economisch en sociaal instituut voor
de middenstand, 1966 nr. 9, biz. 28; - voor een overzicht van de E.G. voorstellen zie :
Communautaire maatregelen tot onderlinge aanpassing van de wetgeving (1958-I97I),
Supl. Bull. E.G., 9-72, blz. 17 e.v.
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associatietendens. Zeker op langere termijn zal vooral de nood aan
samenwerking met buitenlandse collega' s de behoefte aan associatievormen versterken. In sommige disciplines zoals de geneeskunde,
zijn nationale grenzen zonder betekenis. De stormachtige ontwikkeling
van de verschillende specialiteiten en de technische hulpmiddelen
die zij vereisen, kunnen daarom een beroep op buitenlandse collega' s
en vormen van internationale taakverdeling vooral in kleinere landen
haast onvermijdbaar maken. In de juridische vrije beroepen vormen
de verschillen in de rechtstelsels wei een belangrijk gegeven. Het
zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden die deze verschillen
in het internationaal verkeer veroorzaken, wordt voor hen een belangrijkere opdracht naarmate de behoefte van hun clienten aan het doorbreken van nationale grenzen toeneemt (1). Een efficient tegemoetkomen aan de eisen die dit stelt, vergt een samenwerking met specialisten in het buitenlands en internationaal recht en met personen die
bevoegd zijn om ter plaatse aile diensten te verlenen die hun clienten
verwachten. Bij het organiseren van deze samenwerking, client men,
deels omdat het verwezenlijken van de vrijheid van vestiging en het
vrij verrichten van diensten zelfs binnen de E.G. slechts langzaam
vordert (2), meestal beroep te doen op een associatievorm met buitenlandse specialisten of een samenwerkingsverband met buitenlandse
kantoren.
(1) Zie o.a. : DE BANDT, Efficiifnte juridische dienstverlening aan het bedrijfsleven door de
advocatuur. R. W., 1973-1974, 1989; - VAN GERVEN, W., Pleidooi voor multinationale
europese advocatenkantoren, R. W., 1969-1970, 1954.
(2) Zie o.a. : MoRTELMANS, Belgisch en Europees recht betreffende de vestiging van ondernemingen, in Economisch en finantieel recht vandaag, Gent, Gakko, 1972, biz. 99 e.v.,
vooral biz. 103 e.v.- voor een overzicht van de E.G. voorstellen : Communautaire maatregelen tot onderlinge aanpassing van de wetgevingen (1958-1971), Suppl. Bull. E.G.,
9/72, biz. 17 e.v. - Zeker bij de gereglementeerde vrije beroepen wordt de vrijheid van
vestiging en het vrij verrichten van diensten vooral beperkt door het ontbreken van een
onderlinge erkenning van de diploma's en van een coordinatie van de voorwaarden waarin
het beraep wordt uitgeoefend. In verschillende beroepen bestaat nochtans nog een nationaliteitsvereiste (advocaten : Ger. W. artikel 428; architecten : artikel 8 van de wet van
20 februari 1939; bedrijfsrevisoren : artikel 4 van de wet van n juli 1953; notarissen :
zieR.P.D.B., Tw., Notaire, nr. 72; wisselagenten : artikel 71, hoek I, titel V W. Kh.).
De Raad stelde nog geen richtlijnen vast over de vrijheid van vestiging en het coordineren
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de uitoefening van vrije beroepen
in de lidstaten reglementeren. Deze prablemen komen voor op de agenda voor het tweede
semester van 1973 (Europe, 26 januari 1973, nr. 1209, biz. 5). De voorstellen voor richtlijnen
die de Commissie opstelde beogen vooral het afschaffen van alle bepalingen die de discriminatie op grand van nationaliteit inhouden. Sommigen menen evenwel dat de verplichting
om elke beperking op grand van nationaliteit voor onderdanen uit de lidstaten op te heffen,
door het einde van overgangsperiode rechtstreekse werking heeft gekregen (ScHRANS, G.,
Heeft het einde van de overgangsperiode, ingericht door artikel 8 van het E.E.G. verdrag,
ten gevolge dat sommige verdragsvoorschriften direkte werking krijgen?, S.E. W., 1970, biz. 253·
De Commissie diende ook een reeks voorstellen voor richtlijnen in betreffende de onderlinge erkenning van diploma's, wat samen met het afschaffen van het nationaliteitsvereiste
de voornaamste voorwaarde is voor het verwezenlijken van de vrijheid van vestiging.
Alleen voor apothekers is een coordinatie van de andere bepalingen voorzien betreffende
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C. DE TOEGANG TOT HET BEROEP

6. Associaties vergemakkelijken ook dikwijls de toegang tot het beroep voor jongeren die zich wegens de beroepsreglementering of
wegens een gebrek aan ervaring of kapitaal dikwijls niet of moeilijk
zelfstandig kunnen vestigen. Dit aspect van de associatievorming
kan vooral belangrijk zijn in beroepen waarvoor het aantal benoemingsmogelijkheden of vestigingsvergunningen beperkt is, zoals
voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en apothekers (1). Vooral
wanneer de benoeming of de vestigingsvergunning toegekend kan
worden aan een rechtspersoon, maken associaties met rechtspersoonlijkheid het gekwalificeerde personen mogelijk het beroep uit te oefenen die anders om materiele redenen of een gebrek aan vacatures
nooit zelf het beroep zouden kunnen uitoefenen. Maar ook indien
slechts fysische personen voor een benoeming of een vestigingsvergunning in aanmerking komen, kunnen associaties en vennootschappen de verhoudingen tussen de titularis(sen) en de medewerkers
helpen organiseren.
D. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PRAKTIJK

7. De belangstelling voor vennootschapsvormen volgt echter niet
uitsluitend uit de behoefte aan het organiseren van associaties. Q~
uitoefening van een vrij beroep in het kader van een vennootschap
wordt soms onderzocht omdat de beoefenaars van het beroep zoeken
naar middelen waardoor zij, hun weduwe of erfgenamen, nog de
vruchten van de opgebouwde praktijk kunnen ontvangen wanneer zij
het beroep niet langer zelf uitoefenen (2). In sommige vrije beroepen
kent men dit streven al geruime tijd. Zo is het onderscheid tussen de
eigendom van de officina en de eigenlijke uitoefening van het beroep
van apotheker zeker niet nieuw. Tal van officina's worden door zaakvoerders uitgebaat. Men hoeft om dat onderscheid door te voeren
dus ook geen beroep te doen op een vennootschapsvorm, maar een
vennootschap is een van de instrumenten om de verhouding tussen de

de uitoefening van het beroep (Pbl. E.G., 1969 C54/44). Overgangsbepaiingen werden
siechts voorbereid door de revisoren (Pbl. E.G., 1970 Cr15/5). Tensiotte client nag gewezen
te worden op de bijzondere probiemen die rijzen rand de vrije beroepen waarvan de beoefenaars een openbaar ambt bekieden of door de uitoefening van het beroep bekieden
kunnen (ziet artikei 55 E.E.G. en ScHRANs, G., Inleiding tot het Europees economisch recht,
Gent, 1969, biz. n3).
(r) DANDOY, G., Le notariat et !'association, Jeune notariat, 1966, nr. 4, biz. 34, 35 e.v.;
- WYVEKENS, D.c., biz. 29; zie nochtans oak DANDOY, o.c., biz. 28).
(2) WYVEKENS, o.c., biz. 28; - PoNs, Notaires associes aux Pays-Bas, Ann. Not. Enreg.,
1970, biz. 6o).
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eigenaars, de officina en de uitbater te organiseren. In de meeste
andere vrije beroepen verschilt de toestand aanzienlijk van deze bij
de apothekers omdat hun praktijk een minder zelfstandig te omschrijven element in hun beroepsbeoefening vormt dan de officina
van een apotheker. Maar ook zo de wens om de eigendom vim een
praktijk te organiseren minder scherpe vormen aanneemt, leeft ook
bij hen dikwijls de behoefte om de overdraagbaarheid van hun praktijk
te vergemakkelijken (I), vooral wanneer deze praktijk in een associatie
wordt uitgeoefend. Zij wensen op deze wijze de continui:teit in de
beroepsbeoefening te bevorderen en te verhinderen dat een definitief
terugtrekken van een beroepsbeoefenaar leiden zou tot het sluiten
van een kantoor of een praktijk.
;E. COOPERATIEVE STROMINGEN

8. Het zijn ook niet aileen de meer recente stromingen die aanleiding
geven tot het oprichten van vennootschappen in verband met het uitoefenen van vrije beroepen. Al sinds het einde van de vorige eeuw
bestaat een belangrijk aantal cooperatieve apotheken. Zij werden dikwijls opgericht in de marge van de langzaam groeiende stelsels van
sociale zekerheid om allen die geneesmiddelen behoefden, individueel
of langs hun verzekeringsorganismen, te Iaten delen in de uitbatingsresultaten van de apotheek. Uit recente initiatieven (2) blijkt dat de
coi:iperatieve gedachte ook nu nog samen met het streven naar het
organiseren van associaties en van de continui:teit en de eigendom van
een bestaande praktijk, een van de belangrijkste redenen blijft voor
de belangstelling voor vennootschappen bij de beoefenaars van een
vrij beroep.
F. DE SOCI:ETl~ CIVILE PROFESSIONNELLE

9· De belangstelling voor professionele vennootschappen neemt ook
in het buitenland toe. Deze tendens komt vooral in Frankrijk tot
uiting in de wetgeving. De Franse kaderwet van I9 november I966 (3)
maakt het representatieve beroepsorganisaties mogelijk om te vragen

(1) TERRE, o.c., biz. 43·
(2) Zie o.a. het voorstel voor een richtlijn door de Commissie ingediend bij de Raad,
PbL. E.G., 1969 Cs4/44, artikel 8; en bij de voorbereiding van de Franse soc. civ. prof. :
TERRE, o.c., biz. 35 e.v., 41 (stemrecht), 42 (winstverdeling).
(3) Journal Officiel, 30 november 1966; - DELETRE, Y., La societe civile professionnelle
en France, Ann. Not. Enreg., 1970, 41 e.v.; - TERRE, o.c.; - voor toepassingen zie van
SASSE VAN YssELT, Societes civiles professionnelles in Frankrijk, T.V. V.S., 1971, 299; voor oudere initiatieven : WYVEKENS, o.c., biz. 29.
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dat bij decreet deze wet van toepassing zou worden verklaard met
bepaling van de specifieke toepassingsvoorwaarden voor een bepaald
vrij beroep met een wettelijk of reglementair statuut. De beoefenaars
van dat, of soms van verschillende, vrije beroepen kunnen dan indien
zij elk individueel bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen, een
vennootschap met rechtspersoonlijkheid oprichten. Deze wordt als lid
van het beroep beschouwd zoals een fysische persoon, bezit een
patrimonium, ontvangt honoraria en heeft een eigen aansprakelijkheid
naast de persoonlijke professionele aansprakelijkheid van de vennoten.
Zij kunnen de vorm aannemen van cooperatieve vennootschappen.
Volgens de memorie van toelichting kan de wet evenwel niet van toepassing worden verklaard indien de op te richten vennootschappen
een commercieel karakter hebben. Zo komen volgens de memorie van
toelichting de apothekers die ingeschreven zijn in het handelsregister,
niet in aanmerking voor het van toepassing verklaren van de kaderwet.
In Frankrijk weigert men ook om in het decreet van 19 september
1945 betreffende de expert-boekhouders een precedent te zien om aan
vennootschappen die naar de vorm commercieel zijn, de toelating te
verlenen om een in wezen niet commercieel vrij beroep uit te
oefenen (1).
§

2.

Professionele vennootschappen

Io. De eigen reglementering van de verschillende beroepen maakt dat
voor ieder vrij beroep afzonderlijk moet worden nagegaan inhoeverre
de beroepsregels toelaten dat het beroep wordt uitgeoefend in het
kader van een oak door eigen regels gekenmerkte vennootschapsvorm.
Er kan bij het beoefenen van een vrij beroep evenwel op verschillende
manieren beroep worden gedaan op een .vennootschapsvorm. Het
antwoord op de vraag naar de verenigbaarheid van de vennootschapsrechtelijke bepalingen met de beroepsregels kan daarom varieren
volgens de gekozen figuur.
I I. Bij professionele vennootschappen maakt men meestal een onderscheid tussen middelvennootschappen en eigenlijke professionele
vennootschappen (2). Bij middelvennootschappen oefenen de be-

(r) TERRE, o.c., biz. 21; -WYVEKENs, o.c., biz. 9·
(2) CARRE, E., L' association d' avocats en Belgique, Ann. Not. Enreg., 1970, biz. 73; -DANDaY, o.c., biz. 35; -DE VALKENEER, R., Collaboration et association, Ann. Not. Enreg.,
1961, biz. 109-II2; - RoNsE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, II, Leuven,
Acco, biz. 300 e.v.; - voor Frankrijk zie artikel 36 van de wet van 29 november 1966
over de burgerlijke professionnele vennootschappen en TERRE, o.c., biz. 33 e.v.

224

voegde personen het beroep in eigen naam en voor eigen rekening uit.
Zij gebruiken daarbij de middelen die de vennootschap ter beschikking
stelt. In eigenlijke professionele vennootschappen oefenen de vennoten, organen van de vennootschap en aangestelden, het beroep samen
uit in naam en voor rekening van de vennootschap. Middelvennootschappen en eigenlijke professionele vennootschappen kunnen verschillende vormen aannemen, en tussen beide polen zijn verschillende
tussenschakeringen denkbaar.
A. MIDDELVENNOOTSCHAPPEN

12. De eenvoudigste en meest voorkomende vorm van middelvennootschap is wellicht de kostenassociatie waarbij verschillende beoefenaars van een vrij beroep die dit beroep onafhankelijk uitoefenen,
de materiele middelen die daartoe vereist zijn in vennootschap brengen, en via de vennootschap de gemeenschappelijke kosten delen.
De figuur van de middelvennootschap lijkt even duidelijk wanneer
de beoefenaar van een vrij beroep de daartoe vereiste middelen huurt
van een vennootschap tegen betaling van een huurprijs die ofwel vast
wordt bepaald voor de duur van het contract, ofwel varieert in functie
van de diensten die de vennootschap aanbiedt of de kosten die zij
daartoe client te maken. Het dienstenpakket dat een middelvennootschap aanbiedt kan varieren van het ter beschikking stellen van lokalen
of technische uitrusting tot het ter beschikking stellen van personeel,
lokalen en uitrusting. Het personeel dat de vennootschap aanwerft,
hoeft daarbij niet beperkt te blijven tot administratief hulppersoneel.
Het is niet ondenkbaar dat een middelvennootschap oak architecten,
boekhoudkundigen, fiscale raadgevers of juristen te werk zou stellen
om het de beroepsbeoefenaar mogelijk te maken zijn beroep in optimale omstandigheden uit te oefenen. Een vennootschap verliest ook
niet noodzakelijk haar middelvennootschapskarakter wanneer zij
ook andere activiteiten tot doel heeft dan het ter beschikking stellen
van de vereiste infrastructuur aan beoefenaars van een vrij beroep.
Verder client per beroep onderzocht te worden inhoeverre het feit dat
een middelvennootschap oak andere activiteiten tot doel heeft, van
invloed is op de verenigbaarheid van de middelvennootschap met de
diverse beroepsreglementeringen.

13. Dat de middelvennootschap ter organisatie van een kostenassociatie waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van middelvennootschap is, belet niet dat ook het feit dat de beoefenaars van een vrij
beroep aan wie een middelvennootschap de vereiste middelen ter
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beschikking stelt, zelf ook vennoot, orgaan of aangestelde van de
vennootschap zijn, een weerslag kan hebben op de beroepsrechtelijke
geoorloofdheid van de middelvennootschap. Hierbij client opnieuw
een onderscheid te worden gemaakt tussen middelvennootschappen
die hun activa slechts aan een of meer beoefenaars van eenzelfde
beroep ter beschikking stellen, en middelvennootschappen die ook
andere activiteiten tot doel hebben.
B. SCHAKERINGEN TUSSEN MIDDELVENNOOTSCHAPPEN EN EIGENLIJKE
PROFESSIONELE VENNOOTSCHAPPEN

14· Andere schakeringen kunnen het middelvennootschapskarakter
van een professionele vennootschap wel aantasten. Wanneer de huurprijs die betaald wordt door een fysische persoon die het beroep in
principe in eigen naam en voor eigen rekening uitoefent, varieert
in functie van zijn beroepsinkomen, maar de vennootschap geen
andere verplichtingen heeft dan een verhuurder, blijft de vennootschap een middelvennootschap. Nochtans kan men dan, zoals trouwens ook bij een gelijkaardige overeenkomst tussen een apotheker
en een fysische persoon die eigenaar is van een officina, vooral wanneer
de huurprijs een aanzienlijk percentage van het beroepsinkomen vertegenwoordigt,_ mneilijk _Y_QlhQ1tckn _dg.t bet berpep uitsluitend voor
rekening van de huurder wordt uitgeoefend, ook al blijft deze als
enige aansprakelijk voor beroepsfouten. De grens tussen een apotheek
die uitgebaat wordt voor rekening van een apotheker die een in functie
van zijn inkomen varierende huurprijs betaalt, en een apotheek die
voor rekening van een derde-eigenaar geleid wordt door een apotheker
die als inkomen een aandeel in de bedrijfsresultaten ontvangt, is soms
vrij formeel. Bij apothekers beweegt men zich hier op de grens tussen
handelshuur, huur van een handelszaak en een arbeidsovereenkomst.
Het inzicht in de eigenlijke economische verhoudingen wordt daarbij
soms vertroebeld door de hoge mate van onafhankelijkheid die de
beroepsregels eisen voor de apotheker bij de uitoefening van zijn
beroep. De eis van onafhankelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid van de beoefenaars van vrije beroepen overschaduwt soms de
vraag naar een mogelijk samengaan van deze onafhankelijkheid in de
technische en wetenschappelijke aspecten van het beroep, met de
aansprakelijkheid van anderen, en met hun gezag op andere gebieden
die de uitoefening van het beroep raken. Bij andere vrije beroepen
rijst dit probleem niet zo dikwijls of niet zo scherp, omdat hun praktijk een minder gei:ndividualiseerd element in hun beroepsuitoefening
vormt, en er minder discussie bestaat over het handelskarakter er226

van (1). Maar vermits ook daar gezocht wordt naar technieken om de
overdraagbaarheid van een praktijk te vergroten, is het niet uitgesloten
dat ook in die beroepen gelijkaardige verhoudingen groeien tussen de
eigenaars van een praktijk en de beoefenaars van het beroep.

15. De grens tussen middelvennootschappen en eigenlijke professionele vennootschappen vervaagt nog gemakkelijker bij associatieovereenkomsten dan bij regelingen waardoor men het onderscheid
tussen de eigendom van een praktijk en de eigenlijke beroepsbeoefening wil organiseren. In de juridische vrije beroepen voorzien associatieovereenkomsten dikwijls een gemeenschap van honoraria naast
een kostenassociatie, of zelfs alleen een gemeenschap van honoraria,
terwijl de betrokken advocaten of notarissen tegenover derden het
beroep volkomen zelfstandig uitoefenen (2). De verdeling van honoraria kan echter op verschillende manieren gebeuren. Ofwel worden
de honoraria ingebracht en vanuit de associatie verdeeld, ofwel
geschiedt de verdeling onrechtstreeks door een verdeling van de
binnenkomende zaken tussen de associes, bij voorbeeld ratione
materiae (3). Bij een rechtstreekse verdeling door de vennootschap
onderscheidt alleen het feit dat niet in naam van de vennootschap
is gehandeld en dus slechts de vennoten aansprakelijk zijn voor
eventuele beroepsfouten, deze vennootschappen van eigenlijke professionele vennootschappen. Door het nemen van een verzekering
voor de professionele aansprakelijkheid is de economische weerslag
van dit onderscheid gering. Bij een onrechtstreekse verdeling van de
honoraria is het minder duidelijk dat het beroep in feite goeddeels
voor rekening van een associatie wordt uitgeoefend. De invloed van
een associatieovereenkomst die een verdeling ratione materiae van
de zaken voorziet, is nochtans juist grater op de verhouding van de
associatie met derden omdat de vrijheid bij het kiezen van een raadsman er formeel door beperkt wordt.
16. Wanneer een associatieovereenkomst niet aileen voorziet in de
oprichting van een middelvennootschap, maar bovendien in een gemeenschap van honoraria en een verdeling van de zaken ratione
materiae, kan de vennootschap waarin deze associatie is georganiseerd,

(I) Zie verder onder nr. 84 e.v.
(2) Zie
TERRE,

o.a.

CARDIJN-LA SALLE, B., biz. I I e.v.; - DANDOY, o.c., 35; - voor Frankrijk :
o.c., biz. 34; - voor Nederland : Ontwerp verordening op de praktijkvennootschap,
Advocatenblad, 52/8, biz. 436.
(3) DE VALKENEER, o.c., biz. rr3.
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zeker niet langer als een loutere middelvennootschap worden gekwalificeerd. Het verschil met een eigenlijke professionele vennootschap is dan bijzonder klein geworden. Derden contracteren echter
formeel met de vennoten, en de aansprakelijkheidsregeling zal daarom
verschillen van deze in een eigenlijke professionele vennootschap.
Omdat dit verschil door het afsluiten van een verzekering voor beroepsfouten erg aan praktisch belang inboet, kan men tussen de
vennoten van een interne professionele vennootschap spreken, en
zullen waarschijnlijk vooral beroepsrechtelijke regels bepalen of het
handhaven van een onderscheid tussen interne en eigenlijke professionele vennootschappen wenselijk is (1).
C. EIGENLIJKE PROFESSIONELE VENNOOTSCHAPPEN

17. Bij het trekken van de grens tussen interne en eigenlijke professionele vennootschappen brengt het antwoord op de vraag in wiens
naam de beroepsoefenaars in ogen van derden het beroep uitoefenen,
zelden klaarheid. Als individueel gekwalificeerde personen oefenen
zij het beroep altijd mede in eigen naam en krachtens hun eigen titel
uit. En indien een middelvennootschap een kantoor en een uitgebreide
staf ter beschikking stelt van de advocaten A en B, zullen derden
waarschijnlijk altijd de indruk hebben met Mr. A van A en B te
handelen, zelfs indien de vennootschap in feite en in rechte het meest
zuivere voorbeeld van een middelvennootschap biedt. Men moet
hier dus terugvallen op zeer formele en door de betrokkenen gemakkelijk te wijzigen elementen, zoals o.a. briefhoofden. Uit de aangehaalde
voorbeelden blijkt anderzijds ook dat het antwoord op de vraag voor
wiens rekening het beroep uitgeoefend wordt, dubbelzinnig kan zijn.
Hier client men een onderscheid te maken tussen de toerekening van
de inkomsten en de verdeling van de aansprakelijkheid. De toerekening van de inkomsten kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
door de associatieovereenkomst bepaald worden. Vermits de rechtstreekse toerekening vrijwel geen invloed heeft op de positie van de
vennootschap tegenover derden, en nochtans bijzonder belangrijk
is voor het bepalen van de functie die de vennootschap heeft tussen
de vennoten, en de onrechtstreekse wel een invloed heeft op de verhouding van de vennootschap met derden, maar de vennootschapsstructuur zelf minder duidelijk bei:nvloedt, lijkt de toerekening van
de inkomsten een onvoldoende criterium om een professionele vennootschap te kwalificeren. Om te bepalen of in de rechtshandelingen
bij de uitoefening van het beroep het zwaartepunt bij de fysische
(r) Zie nochtans nr. 39·
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persoon of bij de rechtspersoon ligt, is de verhouding tussen de
fysische personen en/of de vennootschap enerzijds, en derden anderzijds, daarom belangrijker dan de verhouding tussen de vennootschap en de fysische personen onderling. Of het beroep in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, en dus door een eigenlijke professionele vennootschap, uitgeoefend wordt, blijkt dan vooral uit het
feit of derden contracteren met de vennootschap of met de fysische
personen, en uit de aansprakelijkheidsregeling die daaruit volgt.
18. Indien het beroep wordt uitgeoefend door iemand die uitdrukkelijk handelt als orgaan of aangestelde (r) van een vennootschap, heeft
die vennootschap als eigenlijke professionele vennootschap de uitoefening van het beroep zelf tot doel (2). De beroepsinkomsten vormen dan integraal de inkomsten van de vennootschap, die oak de
verliezen draagt en mede aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van
beroepsfouten.
19. De figuur van de eigenlijke professionele vennootschap is het
verst doorgevoerd wanneer de vennootschap zoals de Franse societe
civile professionnelle zoals haar vennoten zelf oak als een lid van het
beroep wordt beschouwd en ingeschreven wordt op de tabel van de
beroepsorganisatie (3). Dit is evenwel niet vereist opdat men van een
eigenlijke professionele vennootschap zou kunnen spreken. Oak
wanneer alleen fysische personen ingeschreven worden op de tabel
van de beroepsorganisatie of voor een benoeming in aanmerking
komen, maar deze personen die individueel bevoegd zijn om het
beroep uit te oefenen, optreden als orgaan of aangestelde van een
vennootschap, wordt het beroep in naam en voor rekening van de
vennootschap uitgeoefend.
D. SAMENWERKINGSVORMEN TUSSEN PROFESSIONELE VENNOOTSCHAPPEN

Zuivere middelvennootschappen en eigenlijke professionele vennootschappen zijn niet alleen twee polen waarvan elementen kunnen
worden overgenomen in diverse tussenvormen. Het onderscheid
tussen de eigenlijke beroepsbeoefening en de eigendom van de
middelen die daartoe vereist zijn, kan bij het organiseren van de uit20.

(1) Over de uitoefening van een vrij beroep bij ondergeschikt verband : zie o.a. R.P.D.B.,
Tw., Contrat de travail et contrat d'emploi, nr. 37 e.v., 53 e.v., 58.
(2) CARRE, o.c., biz. 76 e.v.;- DANDOY, o.c., biz. 35;- DE VALKENEER, o.c., biz. II3;
- voor Frankrijk zie o.a. DELETRE, o.c., biz. sr; - voor Nederland : VAN DER MrJN,
W. B., De NV voor de uitoefening van het medisch beroep, Medisch Contact, I0/1972.
(3) Zie o.a. WvvEKENs, o.c., biz. 7·
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oefening van een vrij beroep ook aanleiding geven tot diverse combinaties met middelvennootschappen en eigenFjke professionele vennootschappen. De meest voor de hand liggende is waarschijnlijk deze
waarin een middelvennootschap de vereiste uitrusting ter beschikking
stelt aan een niet in vennootschapsvorm georganiseerde associatie
tussen verschillende beoefenaars van een vrij beroep. De belangstelling voor vennootschappen volgt bij de beoefenaars van vrije
beroepen in hoge mate uit de behoefte aan samenwerkingsvormen.
Maar de problematiek van de eigenlijke samenwerkingsvormen en
deze van het aanwenden van vennootschappen vallen niet geheel
samen. Het kan om beroepsrechtelijke redenen niet mogelijk zijn om
bij het regelen van de verhoudingen tussen de beoefenaars van een
vrij beroep bij de uitoefening van het beroep zelf beroep te doen op
een vennootschapsvorm, terwijl de beroepsregels wel toelaten dat de
eigendom van de benodigde uitrusting in een middelvennootschap
wordt georganiseerd. In dat geval kan een geheel van feitelijke afspraken bestaan naast een middelvennootschap. Soms kan het om
gelijkaardige redenen ook wenselijk zijn dat de middelen ingebracht
worden in een vennootschap met een andere rechtsvorm dan deze
waarin de eigenlijke beroepsuitoefening wordt georganiseerd.
lien -figum-waarin verschillende professionde vennootschappen
onderling contracteren kan misschien ook gekozen worden om de
samenwerking tussen beoefenaars van verschillende beroepen vorm
te geven. In dit verband bestaat in Nederland ook belangstelling voor
holdingvennootschappen (1). Deze zouden bovendien bepaalde fiscale
voordelen helpen realiseren bij het in- en uittreden van leden in een
eigenlijke professionele vennootschap. Het gebrek aan klaarheid in
de verhoudingen tussen alle betrokkenen dat volgt uit de minder
directe band van deze vennootschappen met de beroepsuitoefening,
zal nochtans een bijkomende voorzichtigheid vergen bij het beoordelen van de beroepsrechtelijke geoorloofdheid van deze structuren.
21.

§ 3. V ennootschapsvormen
A. GELDEND RECHT

22. Vennootschapsrechtelijk kunnen in principe alle vennootschapsvormen in aanmerking komen bij het organiseren van de uitoefening
van een vrij beroep. Het Belgisch recht kent hiervoor geen bijzondere
(1) Zie over de holdingfiguur :H., De ontwerpen samenwerkingsverordening en de verordening
op de praktijkvennootschap, Advocatenblad 52/10, biz. 537; en ScHAAP, K. P., De praktijkvennootschap voor advocaten, T.V.V.S., 1973, biz. e.v.
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rechtsvorm zoals de Franse societe civile professionnelle. Bij het kiezen
tussen de verschillende bestaande rechtsvormen volstaat het voor
verschillende beroepen nochtans niet de algemene organisatorische
voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen af te wegen met
hun fiscale implicaties. In verschillende beroepen zal de keuze op
de eerste plaats bepaald of beperkt worden door de beroepsreglementeringen.
23. Vooral het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en
handelsvennootschappen, de graad van rechtspersoonlijkheid en de
overdraagbaarheid van de aandelen bepalen mee de beroepsrechtelijke
geoorloofdheid van een bepaalde vennootschapsvorm. Het kan daarom
misschien nuttig zijn te herinneren aan de indeling van de vennootschapsvormen vanuit deze drie criteria.

24. De grondvorm van de burgerlijke vennootschap is de maatschap
of de vennootschap van het burgerlijk wetboek. Zij heeft geen rechtspersoonlijkheid in Belgie. Terwijl het doel van de maatschap noodzakelijk burgerlijk is, laat artikel212 Venn.W. toe burgerlijke vennootschappen op te richten in de vorm van een handelsvennootschap.
Door toepassing van artikel 212 Venn.W. is het mogelijk om burgerlijke vennootschappen met rechtspersoonlijkheid op te richten.

25. Alleen de maatschap, de tijdelijke vereniging en de vereniging in
deelneming hebben geen rechtspersoonlijkheid. De tijdelijke vereniging is per definitie niet geschikt voor de organisatie van een duurzaam
samenwerkingsverband, en de vereniging in deelneming is occult.
Dat zij niet als rechtspersonen worden beschouwd belet niet dat de
partijen een inbreng in gemeenschap kunnen doen, waaruit dan een
onverdeeldheid ontstaat (1). Ook de vennootschap uit het burgerlijk
wetboek of maatschap heeft geen afgescheiden vermogen. De vennoten zijn tegenover derden gebonden voor de vennootschapsschulden, wanneer zij zelf handelden voor de vennootschap, en wanneer de
vennootschap verbonden werd door een van de andere vennoten of
een aangestelde die handelden als lasthebbers, of indien de vennootschap zich zonder oorzaak verrijkte (2). Zij staan dan elk in voor gelijke
delen van de vennootschapsschuld met heel hun persoonlijk vermogen,

(r) Artikel I75 en r77 Venn.W.; zie cornrnentaar onder deze artikels in RoNsE, J., Wetboek van Koophandel, in de reeks tweetalige wetboeken, Gent, Story, rg65.
(2) DE PAGE, Traite e!ementaire de droit civil beige, V, Brussel, biz. 95, nr. 8r e.v. en biz.
89, nr. 73 e.v.
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tenzij de statuten bepalen dat zij slechts in staan voor het percentage
van de vennootschapsschuld dat beantwoordt aan hun aandeel in
de inbreng (1). Zij kunnen hun aansprakelijkheid ook tot hun inbreng
beperken door in de statuten aan al wie voor de vennootschap optreedt op te leggen met derden overeen te komen dat zij afzien van
elke vordering tegen de vennoten. Het niet naleven van deze bepaling
beperkt nochtans niet de bescherming van derden, doch vergroot
slechts de persoonlijke aansprakelijkheid tegenover de vennoten van
al wie handelt in naam van de vennootschap (2). Op te merken valt
wei dat de vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden (3).
26. De andere vennootschapsvormen hebben aile rechtspersoonlijkheid. Bij de V.O.F., de commanditaire vennootschappen en sommige
cooperatieven (4) is de rechtspersoonlijkheid evenwel onvolkomen,
en vormt het vennootschapsvermogen het preferentiele, maar niet
het enige verhaalsobject voor de schuldeisers van de vennootschap.
De vennoten in een V.O.F. en een cooperatieve met beperkte rechtspersoonlijkheid zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De bescherming van derden die met deze vennootschappen contracteren
is dus niet geringer maar grater dan de bescherming die door de
regels van de maatschap gewaarborgd wordt. Tach zal uit de bespreking van de beroepsreglementeringen blijken dat ook de vennootschapsvormen met beperkte rechtspersoonlijkheid als vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten beschouwd worden bij het
beoordelen van hun beroepsrechtelijke geoorloofdheid.

27. De mate waarin de overdraagbaarheid van aandelen beperkt is
of beperkt kan worden, is vooral belangrijk bij het voorzien van waarborgen voor het naleven van de beroepsrechtelijke onverenigbaarheden. In de maatschap, de tijdelijke vereniging, de vereniging in
deelneming (art. 1861 B.W.), de commanditaire vennootschap (art.
1861 B.W. en art. 24 Venn.W.) is de eenparige toestemming van de
vennoten voor een overdracht van aandelen vereist. In de P.V.B.A.
is voor de overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden
de toestemming vereist van ten minste de helft van de vennoten die
(1) PLANIOL en RIPERT, Traite pratique de droit civil franfais, XI. Parijs 1954, biz. 312,
nr. 1037bis. In Frankrijk heeft deze venootschapsvorm rechtspersoonlijkheid.
(2) Idem, biz. 315, nr. 1041.
(3) DE PAGE, biz. 28, nr. 8B; - PLANIOL en RIPERT, biz. 314, nr. 1040;- B.W., artikel
r862.

(4) Artikel 146, 6° Venn. W.; -
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V.O.F. (Vennootschap onder firma).

in het bezit dienen te zijn van ten minste drie vierden van het kapitaal
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze toestemming is niet vereist voor een overdracht aan een vennoot,
de echtgenoot van de overdrager of erflater, of zijn voor- of nazaten
in de rechte lijn. De statuten kunnen een meer beperkende regeling
voorzien, of ook de overdracht aan andere dan de vernoemde personen
vrij stellen van de toestemmingsvereiste (art. 126 Venn.W.). Een
statutenwijziging is mogelijk indien aan de in artikelen 70 en 72
Venn.W. bepaalde voorwaarden is voldaan. De deelbewijzen in een
cooperatieve vennootschap zijn niet overdraagbaar aan derden (art.
I4I Venn.W.). De voorwaarden van de toelating, het ontslag en het
uitsluitend van de vennoten dienen door de statuten bepaald te worden
(art. 145 Venn.W.). De statuten kunnen slechts gewijzigd worden
door een eenparig besluit van de vennoten, tenzij de statuten hier
anders over beschikken (1). In de N.V. zijn de aandelen normaal vrij
overdraagbaar (art. 42 e.v. Venn.W.). De statuten kunnen evenwel
de overdraagbaarheid beperken. Om de statuten te wijzigen moet
voldaan worden aan de voorwaarden van artikelen 70 tot 72 Venn.W.
B. KOMEND RECHT

28. Verschillende wijzigingen van het vennootschapsrecht die thans
voorbereid worden, zullen niet zonder invloed blijven op de keuie van
een vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep. Op
de eerste plaats client hier herinnerd te worden aan het voorstel voor
een vijfde richtlijn van de E.G. van 9 oktober 1972 (2) inzake de
structuur van de N.V. en de bevoegdheden en verplichtingen van
haar organen. Dit antwerp voorziet in een meer complexe structuur
dan deze van de huidige N.V., waardoor deze vennootschapsvorm
vooral geschikt wordt voor het organiseren van grotere ondernemingen. Het invoeren van deze bepalingen in het Belgisch vennootschapsrecht zal daarom de N.V. minder aantrekkelijk maken voor de meeste
beoefenaars van een vrij beroep. Misschien moet worden gevreesd
dat de publikatievoorschriften inzake jaarrekeningen en jaaroverzicht
die volgens het voorstel voor een vierde richtlijn van de E.G. van
16 november 1971 (3) opgelegd kunnen worden aan de N.V.'s,
P.V.B.A.'s en commanditaire vennootschappen op aandelen, sommigen zullen afschrikken bij de keuze van zulke rechtsvorm.
(1) Zie het commentaar onder artikel 146 Venn. W. in RoNsE, Wetboek van Koophandel,
gecit.
(2) Pbl. E.G., 1973· C131, 49·
(3) Pbl. E.G., C7 van 28 januari 1972.

29. Voor internationale samenwerkingsvormen tussen de beoefenaars
van vrije beroepen kan de groupement d'interets economiques belangrijke mogelijkheden bieden, nude E.G. het invoeren van een Europese
G.I.E. overwegen (1). In Frankrijk kent deze daar in 1967 ingevoerde
rechtsvorm een grate bijval (2), al moet worden opgemerkt dat zij
deze deels dankt aan haar gunstig fiscaal statuut (3). Het wordt in
Frankrijk betwist of beoefenaars van vrije beroepen de G.I.E.-vorm
kunnen kiezen. Velen menen dat de voorvrije beroepen voorbehouden
societe civile professionnelle krachtens het beginsel lex specialis derogat
lex generalis het de beoefenaars van deze beroepen onmogelijk maakt
voor een andere rechtsvorm te opteren. Vermits er echter geen
Europese professionele vennootschap bestaat, en de meeste LidStaten evenmin een dergelijke rechtsvorm kennen, geldt dit voorbehoud niet voor een Europese G.I.E. Art. 3.1 b stelt nochtans dat een
E.G.S. alleen opgericht kan worden door fysische of rechtspersonen
die een industriele, commerciele, ambachtelijke of landbouwonderneming exploiteren. In een vroeger antwerp werden de beoefenaars
van vrije beroepen wel vermeld, waardoor oak de beoefenaars van
niet-commerciele beroepen op deze rechtsvorm een beroep konden
doen (4). De Europese groepering tot samenwerking zou volgens de
voorstellen van de Commissie draagster kunnen zijn van rechten en
verplichtingen en beveegd om in rechte op te treden (5). Het__do_el
van deze vennootschappen client volgens het antwerp in het verlengde
te liggen van de economische activiteit van de partners (art. 2).
Door dit economisch karakter van haar bedrijvigheid onderscheidt
de G.I.E. zich van een vereniging. Zij kan volgens artikel 2 evenwel
niet zelf het maken en verdelen van winst tot doel hebben, noch het
produceren van goederen. De leden staan onbeperkt, en indien niet
anders met de schuldeisers is overeengekomen, hoofdelijk met de
groepering in voor haar schulden tegenover derden. De schuldeisers
dienen zich evenwel eerst tot de vereniging te richten (art. g). De
leden hebben volgens het antwerp een vrijwel onbeperkte vrijheid
bij het inrichten van het bestuur en het regelen van de onverdraag-

(1) Zie o.a. LE1JTEN, De ,.groupement d'interets economiques", De NV, 1972, biz. 8o;
Doc. E.G., com (73) 2046. Voor vroegere ontwerpen zie Doc. x1v/335/71 en Doc. xrv/316/72
- Zie ook WiiLLR1CH, Die ,.Europa'ische Kooperationsgemeinschaft"' A WD 1973. s87 ev.
AuBenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters.
(2) Ordonnance 67-821, ].0. 28 september 1967, 9337; - zie ook LEIJTEN, o.c.
(3) LEIJTEN, o.c., biz. 83.
(4) Zie art. 3, 1° lid b van Doc. XIV/335/71 en xrv/316/72.
(5) Artikel r, 3° gebruikt de term ,.rechtspersoonlijkheid" niet omdat de inhoud er van
in de lidstaten verschilt : commentaar bij artikel 1 Doc. com (73) 2046, biz. 28.
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baarheid van de aandelen, maar de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt beheerst door het procurabeginsel (art. 7).
30. Het wordt tenslotte niet uitgesloten geacht dat bij een globale
hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht de mogelijkheid om
burgerlijke vennootschappen onder de vorm van een handelsvennootschap op te richten vrijwel geheel zou verdwijnen. Een dergelijke
wijziging heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor het aanwenden
van vennootschapsvormen bij de uitoefening van een vrij beroep.
Het zou dan niet langer mogelijk zijn voor de uitoefening van een vrij
beroep met een burgerlijk karakter, te opteren voor een vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid, behalve voor een commaditaire vennootschap. In die omstandigheden wordt de behoefte aan
een geeigende vennootschapsvorm voor vrije beroepen, naar het
voorbeeld van de Franse societe civile professionnelle, bijzonder
groot (r).

§ 4• Geoorloofdheid van professionele vennootschappen en het
professioneel recht

31. Omdat het te ver zou voeren alle gereglementeerde vrije beroepen
te bestuderen, wordt hier alleen bij wijze van voorbeeld gepoogd om
een overzicht te geven van de belangrijkste beroepsrechtelijke bepalingen die gelden voor advocaten, architecten, bedrijfsrevisoren, de
geneeskundige beroepen, notarissen en wisselagenten, en van hun
invloed op de geoorloofdheid van professionele vennootschappen.

(1) Nochtans kan hier ook worden opgemerkt dat een schrappen van de door artikel 212
Venn.W. geboden mogelijkheden, nogmaals 6f de wenselijkheid 6f het karakter van het
onderscheid tussen burgerlijke daden en daden van koophandel aan de orde stelt. Oak
zo het wenselijk kan blijven een onderscheid te maken tussen beroeps- of bedrijfsmatig
gestelde daden en andere, ligt het vee! minder voor de hand een verder onderscheid te
maken binnen het professioneel recht. Misschien kan een duidelijkere accentverschuiving
in het begrip handelsrecht van koopmansrecht naar algerneen professioneel recht oak de
weerstanden helpen overwinnen die thans nog bij de beoefenaars van verschillende vrije
beroepen tegenover het handslrecht bestaan. Een algemeen professioneel recht, gewijzigd
of aangevuld door de als lex specialis voor een bepaald beroep geldende deontologische
reglementering, lijkt irnmers geenszins in tegenspraak met de eigen aard van de vrije beroepen. Nu de aansprakelijkheid van de meeste gekwalificeerde deelnemers aan het sociaal
en econornisch Ieven zwaarder wordt (zie bv. het vermoeden dat professionele fabrikanten
en handelaars de gebreken in hun produkten kennen :VAN GERVEN, W., Aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt door produkten, S.E. W., 1970, biz. 277 e.v.) en het winstbejag een
rninder dorninerende kentrek van het economisch recht wordt (zie bv. ScHRANS, Le role
du juge commercial en presence de problemes economiques, B.R.H., 1970, I, 424 e.v.) lijkt de
bekornrnernis om een overdreven winstbejag te verrnijden en de verantwoordelijkheid van
de beroepsbeoefenaars te benadrukken, eerder een kentrek die de beoefenaars van vrije
beroepen tot voorlopers in een algernene sociale evolutie bestempelt, dan een criterium
om hen blijvend van de beoefenaars van andere beroepen te onderscheiden.
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A. ADVOCATEN

1.

Overzicht van beroepsrechtelijke bepalingen

32. Artikel 428 van het gerechtelijk wetboek bepaalt dat iemand
slechts de titel van advocaat mag voeren en het beroep slechts mag
uitoefenen indien hij Belg is, in het bezit van het diploma van doctor
(licentiaat) in de rechten, de wettelijk voorgeschreven eed heeft
afgelegd, en ingeschreven is op het tableau van de Orde of op de
lijst van de stagiairs. Over de inschrijving beslist de Raad van de
Orde in eerste en laatste instantie (art. 432 Ger.W.). Het beroep
van advocaat is onverenigbaar met het beroep van werkend magistraat, van griffier en van staatsambtenaar, met de ambten van
notaris en van gerechtsdeurwaarder, met het drijven van handel
of nijverheid, met alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden,
openbare of particuliere. Deze laatste onverenigbaarheid geldt evenwei niet voor betrekkingen die de onafhankelijkheid van de advocaat en
de waardigheid van de Orde niet in gevaar brengen (art. 437 Ger.W.).
Voor advocaten die lid zijn van een van de Wetgevende Kamers
gelden bijzondere onverenigbaarheden (art. 438 Ger.W.). De Raad
van de Orde heeft als opdracht te waken over de eer van de Orde
en de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die
aan het beroep ten grondslag liggen, te handhaven. Hij is bevoegd
om inbreuken daarop en tekortkomingen tuchtrechtelijk te sanctioneren (art. 456 Ger.W.). De Belgische balies vormen samen de
Belgische Nationale Orde van Advocaten, waarvan de Algemene Raad
bevoegd is om over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke
beroepsbelangen van de advocaten te waken (art. 488 en 493 Ger.
W.). Hij kan daartoe reglementen aannemen die bindend zijn voor
alle advocaten. Alleen de Raden van de Orde zijn echter bevoegd in
tuchtzaken om over de naleving van deze reglementen te waken
(art. 498-502 Ger.W.).
33· Tegenover associaties en het aanwenden van vennootschapsvormen nemen de balies geen eenvormig standpunt in. Verschillende
balies stelden evenwel een huishoudelijk reglement op, of bundelden
hun belangrijkste principiele beslissingen ter orientatie van hun leden.
De meest geciteerde beslissing ter zake is waarschijnlijk deze van de
Raad van de Orde van de balie van Charleroi van Io mei 1966. Als
eerste balie stond zij het associaties toe mits de voorafgaandelijke
toestemming van de autoriteiten van de Orde, de vorm van een handelsvennootschap aan te nemen. De beslissing vermeldt met name de
P.V.B.A. en de V.O.F. De eerste associatie die van deze mogelijkheid

gebruik maakte werd evenwel slechts in 1970 opgericht (1). De Unie
van Belgische Advocaten nam op haar congres te Bergen op 13 en 14
september 1969 een motie aan waarin aan de Nationale Orde gevraagd
werd de oprichting van een burgerlijke vennootschap tussen advocaten in de vorm van een V.O.F. conform aan de deontologie van de
balie te verklaren. Omwille van het intuitus personae karakter en de
vereiste van de volledige aansprakelijkheid van de leden tegenover
hun clienteel, meent men meestal, ondanks de beslissing van de balie
van Charleroi, dat alleen de V.O.F. als vennootschapsvorm in aanmerking komt (2).
34· Volgens het huishoudelijk reglement dat op 20 mei 1969 werd
opgesteld door de Raad van de Orde der Advocaten bij het hof van
beroep te Brussel, mogen de leden van de balie bij dit hof onder elkaar
burgerlijke vennootschappen oprichten om hun beroep uit te oefenen,
indien zij niet de vorm van een handelsvennootschap aannemen tenzij
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam (V.O.F.). De leden
die minder dan drie jaar ingeschreven zijn op het tableau behoeven
om gebruik te maken van deze mogelijkheid de voorafgaandelijke
toestemming van de Raad en elke vennootschap client onder haar
leden ten minste een advocaat te tellen die ten minste sinds zeven
jaar ingeschreven is. Een advocaat mag van niet meer dan een vennootschap deel uitmaken, noch een kantoor hebben dat elders dan
in de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd (art. 55).
De maatschappelijke overeenkomsten mogen geen reden zijn om de
vrijheid te beperken van de vennoten om een client of een dossier te
weigeren of een proces waarmee zij belast zijn, naar goeddkunken te
leiden. De statuten mogen echter wel bepalen dat een vennoot geen
zaak mag aanvaarden wanneer de meerderheid van de vennoten er
zich tegen verzet. De statuten mogen het persoonlijk karakter van de
betrekkingen tussen de advocaat en zijn client niet ongunstig beinvloeden, noch toelaten dat een nieuw lid wordt toegelaten dat niet
door alle vennoten wordt aanvaard. De vennoten of de toekomstige
vennoten dienen het antwerp van de statuten met een aantal vermeldingen voor te leggen aan de overheden van de Orde voor de oprichting van een vennootschap of voor een statutenwijziging. De
vennoten dienen er zich verder van te onthouden tussen te komen in
een zaak ten voordele van een partij waarvan de belangen strijdig zijn
met deze van een client van de vennootschap of van een van haar
(r) CARRE, o.c., biz. 75·
(2) CARRE, o.c., biz. 75; -

]. T., 1969, 555·
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leden. Bij ontbinding dienen de dossiers verdeeld te worden overeenkomstig de wens van de clienten (art. 56). De Raad kan de vennootschap toestaan een benaming aan te nemen die aileen de namen mag
bevatten van een of meer vennoten die op het ogenblik van de oprichting het beroep samen uitoefenen of voornemens zijn samen uit
te oefenen. Zij moet aangevuld worden met de vermelding ,vennootschap van advocaten (bij het hof van beroep) "of ,advocaten (bij het
hof van beroep)". Op het briefpapier van de vennootschap moeten de
namen van aile vennoten voorkomen.

35. De Raad van de Orde der Advocaten te Antwerpen weerhield
in haar beslissing van 4 maart 1968 (1) gelijkaardige regels. Een
associatie mag echter in geen enkel opzicht de vorm of het karakter
van een handelsvennootschap aannemen, waarbij voor de V.O.F.
geen uitzondering wordt gemaakt. De beslissing stipuleert oak dat de
leden van een associatie hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten dienen te verzekeren.
2.

De geoorloofdheid van professionele vennootschappen

36. Bij gebrek aan algemeen geldende regels is het niet mogelijk tot
algemene conclusies te komen over de geoorloofdheid van professionele veriiiootscliapperi-hlssefi. advocaten.-aier kan- daarom alleen
worden nagegaan welke vormen van professionele vennootschappen
geoorloofd voorkomen in het licht van de eerder vermelde deontologische bepalingen.

37. A. Middelvennootschappen. De vermelde deontologische regels
spreken van vennootschappen tussen advocaten om samen het beroep
uit te oefenen. Vermits middelvennootschappen het beroep niet
uitoefenen, maar daar slechts de middelen toe verschaffen, lijken deze
bepalingen strikt genomen niet van toepassing op middelvennootschappen. Omdat zij een van de meest voorkomende associatievormen zijn (2) en de vermelde regels telkens gebundeld worden
onder de algemene hoofding ,associaties" of ,vennootschappen van
advocaten", komt het nochtans onwaarschijnlijk voor dat de balies
bij het opsteilen van deze regels geen reglementering van kostenassociaties en dus oak van middelvennootschappen zouden hebben
beoogd. Het is dan oak niet uitgesloten dat de Raden van de Orde
(r) Principii!le beslissingen van de Raad van de Orde, Iosbiadige uitgave van de Orde der
Advocaten te Antwerpen.
(2) CARDIJN-LA SALLE, o.c., biz. II e.v.; - CARRE, o.c., biz. 73·
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op middelvennootschappen, zelfs indien de vermelde regels er niet
op van toepassing zijn, analoge regels zal toepassen op grand van de
algemene tuchtrechtelijke bevoegdheid die zij ontlenen aan artikel
456 Ger.W.
38. In ieder geval client men wanneer de advocaten zelf als aangestelde, orgaan of aandeelhouder verbonden zijn met de middelvennootschap, rekening te houden met de geldende onverenigbaarheden en
met de mate waarin een advocaat zich door een arbeidsovereenkomst
mag verbinden (1). Wanneer de middelvennootschap haar diensten
niet aileen verleent aan een of verschillende advocaten, zal oak moeten worden nagegaan inhoeverre advocaten nog op een dergelijke
vennootschap beroep mogen doen, en hun contracteren met een dergelijke vennootschap niet als een ongeoorloofde betrekking van leden
van de Orde met zakenkantoren zal worden beschouwd door de Raden
van de Orde (2). Vooral in dit gevallaatste zal, zo zij op die middelvennootschappen beroep mogen doen, en er zelf deel mogen van uit
maken, de middelvennootschap rechtspersoonlijkheid moeten hebben, tenzij elk commercieel winstoorgmerk ontbreekt, wil men kunnen
rekening houden met de onverenigbaarheid van de uitoefening van
het beroep van advocaat met de hoedanigheid van handelaar (zie oak
verder nr. 84). Wanneer de middelvennootschap meerdere activiteiten tot doel heeft neemt de kans dat zij handelskarakter verkrijgt
immers toe. Bij deze middelvennootschappen zal oak de vereiste
aandacht moeten worden geschonken aan de bescherming van het
beroepsgeheim.
39· B. Interne professionele vennootschappen. Vermits de vermelde
deontologische regels de nadruk leggen op het vrijwaren van de persoonlijke band tussen de advocaten en hun clienten, wordt het reeds
vrij stubtiele onderscheid tussen eigenlijke professionele vennootschapen en interne professionele vennootschappen waarbij de advocaten het beroep tegenover hun clienten zelfstandig uitoefenen, nag
formeler. Men mag dan oak aannemen dat deze vennootschappen
door dezelfde bepalingen beheerst worden als de eigenlijke professionele vennootschappen.

40. C. Eigenlijke professionele vennootschappen. Deze professionele
vennootschappen worden in ieder geval gereglementeerd door de
(1) Zie nr. 18, noot (17).
(2) Beslissing van 12 januari 1970 van de Raad van de Orde der Advocaten te Antwerpen.
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vermelde deontologische regels. Zij kunnen slechts worden opgericht
tussen advocaten, en hun doelomschrijving kan alleen die handelingen
voorzien die zelfstandige advocaten in de uitoefening van hun beroep
kunnen verrichten. Vormen van interprofessionele samenwerking
kunnen daarom niet in een eigenlijke professionele vennootschap met
advocaten worden georganiseerd. Omwille van deze beperking en
omdat het aan veel balies niet mogelijk is vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid op te richten, kan het wenselijk zijn dat eigenlijke professionele associaties een beroep doen op een middelvennootschap. Hierbij stuiten wij opnieuw op de twijfel die kan rijzen over de
op middelvennootschappen toepasselijke regels, en vooral over de
mate waarin advocaten zich voor de uitoefening van hun beroep mogen
wenden tot onafhankelijke kantoren. W ellicht vervallen de meeste
bezwaren tegen het uitbesteden van bepaalde opdrachten aan juridisch zelfstandige k;mtoren wanneer deze kantoren in feite zijn opgericht tussen dezelfde advocaten als de eigenlijke professionele
vennootschap .of associatie. Maar juist dan rijst de vraag of deze
middelvennootschappen niet aan dezelfde regels dienen te beantwoorden als eigenlijke professionele vennootschappen.
B. ARCHITECTEN

r. Overzicht van beroepsrechtelijke bepalingen
41. De uitoefening van het beroep van architect en het voeren van
deze titel worden door de wet van 20 februari 1939 (r) voorbehouden
aan de houders van een diploma van architect dat werd uitgereikt door
een daartoe wettelijk erkende instelling of jury (2). Afwijkingen hiervan kunnen worden toegestaan aan buitenlandse architecten (art. 8).
Voor bepaalde werken kan de Goeverneur een vrijstelling verlenen
op voorstel van het schepencollege van de gemeente waarin de werken
moeten worden uitgevoerd. De uitoefening van het beroep van architect is volgens artikel6 van de wet van 20 februari 1939 onverenigbaar
met dat van aannemer van publieke of private werken.
42. De wet van 26 juni 1963 (3) voorziet in de oprichting van de Orde
der Architecten. De Provinciale Raden van deze Orde zijn bevoegd
om de inschrijving te weigeren, te schorsen of te schrappen van
iemand die niet aan de voorwaarden voldoet om het beroep uit te
(r) Staatsblad, 25 maart 1939.
(2) Artikel r-3; zie ook overgangsbepalingen.
(3) Staatsblad, 5 juli 1963.

oefenen, of die een inbreuk pleegt op de deontologie. Zij kunnen ook
het ereloon vaststellen op verzoek van beide partijen, en de hoven
en rechtbanken op hun verzoek of op eigen initiatief adviseren inzake
deontologische problemen (art. 17 tot 21). De Nationale Raad van
de Orde kan de deontologie vaststellen in reglementen die door de
Koning algemeen bindend kunnen worden verklaard (art. 37-39).
43. De Koning heeft op grand van deze bepalingen het reglement
van beroepsplichten dat door de Nationale Raad werd vastgesteld,
goedgekeurd in het K.B. van 5 juli 1967 (1). Dit reglement bepaalt
dat de architect altijd de volledige verantwoordelijkheid voor zijn
beroepshandelingen moet opnemen (art. s). Hij kan zijn beroep
uitoefenen als zelfstandige, als ambtenaar of beambte van een openbare dienst, of als bezoldigde (art. 6).
Zelfstandige architecten kunnen volgens artikel 8, 1° lid onder elkaar
een vereniging oprichten voor de uitoefening van hun beroep. Zij
kunnen zich daartoe ook verenigen met anderen die gespecialiseerde
disciplines beoefenen uit de bouwkunst en de stedebouw. Op voorwaarde dat deze disciplines niet onverenigbaar zijn met het beroep
van architect. Deze verenigingen mogen echter geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten en geen handelsdoeleinden nastreven. Hun
statuten mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deontologische voorschriften (8, 2° lid). Het antwerp van de statuten moet
voorgelegd worden aan de autoriteiten van de Orde, en de architecten
mogen zich slechts verbinden indien de Orde heeft vastgesteld dat de
vereniging voldoet aan de eisen van artikel 8 van het beroepsreglement (8, 3° lid). De verenigde architecten dienen de Orde ook iedere
omstandigheid mee te delen waardoor een einde komt aan hun deelname in de vereniging (8, 4° lid).
De bezoldigde architect oefent zijn beroep geheel of gedeeltelijk uit
in dienst van een fysische- of een rechtspersoon in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor bedienden (art. 10). Bezoldigde architecten
kunnen hun beroep slechts zelfstandig uitoefenen mits een machtiging
van de Orde.
Naast de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer van publieke of private werken, acht het beroepsreglement de uitoefening
van het beroep van architect ook onverenigbaar met elke onderneming
voor het bouwen van onroerende goederen met het oog op de verkoop
aan derden ofvoor rekening van derden,.met elke onderneming waarbij gewoonlijk onroerende goederen gekocht, verkocht of geruild
(1) Staatsblad, 19 augustus 1967,

worden, en met de handel in en de vervaardiging van bouwmaterialen
(art. I2). De architect mag de in artikel I2 vermelde activiteiten
rechtstreeks, noch onrechtstreeks uitoefenen. Hij mag evenmin
handelen als de bezoldigde van een fysische- of een rechtspersoon of
als de beheerder of zaakvoerder van een rechtspersoon die deze
activiteiten hoofdzakelijk of bijkomstig uitoefent. In dergelijke
vennootschappen mag hij geen stille vennoot zijn of andere belangen
hebben die zijn onafhankelijkheid tegenover de vennootschap in het
gedrang kunnen brengen (art. I3). Architecten mogen geen andere
beroepsbedrijvigheid hebben zonder de toestemming van de Orde.
Zij mogen nochtans wel het beheer over onroerende goederen aannemen en alle daarmee verbonden handelingen verrichten, indien
zulks niet gebeurt in de vorm van een agentschap of een zakenkantoor (art. 14). Artikel IS bepaalt dat de architect zich noch rechtstreeks n0ch door een tussenpersoon mag lenen tot een bedrijvigheid
waardoor hij onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
zou vallen. In de volgende artikelen formuleert het reglement een
aantal morele principes die de architect bij de uitoefening van zijn
beroep moeten leiden.
44· Het hof van cassatie oordeelde dat dit beroepsreglement wegens
afwijkingen vande in artikel 39 van de wet van 26 juni I963 tot instelling van de Orde der architecten opgelegde procedure, niet op
wettige wijze algemeen bindend werd verklaard. Bovendien was het
hof van oordeel dat het reglement in artikel I 4 verplichtingen oplegt
aan de architecten die de Nationale Raad niet kan opleggen krachtens
de bevoegdheden die zij ontleent aan de wet van 20 februari I939 (I).
Het hof betwist niet dat de Orde andere onverenigbaarheden kan
vaststellen dan deze die zijn voorzien in de wet van 20 februari I939
(art. 6). MCJ.ar het opnemen van een algemene bepaling waarbij het
uitoefenen van een andere beroepsbedrijvigheid afhankelijk wordt
gemaakt van de toestemming van de Orde, beschouwde het hof niet
als een deontologische regel maar als een economische reglementering
van het beroep. Het hof beklemtoonde evenwel dat zelfs indien de
regel waarop de Orde steunt bij het nemen van maatregelen in een
individueel geval onwettig is, de Orde niettemin in een individuele
deontologische beschikking een onverenigbaarheid kan vaststellen
wanneer de feiten van het individuele geschil zulks verantwoorden.
Inmiddels heeft de Raad van State het koninklijk besluit vernietigd
inzover het bindende kracht verleend aan art. I3, tweede lid, en I4
(1) Cass., ~3 juni 1970, Arr. Cass., 1970, 1000, met conclusies adv.-gen. DuMON.

eerste Hci (1). fiet reglement blijfi:, oak !ncHen het ais zocian!g n{et
altijd bindt, de weerslag van de deontologische opvattingen van de
Orde, en geeft dus een beeld van de regels waarvan zij in individuele
gevallen de naleving zal trachten te verzekeren. Ondanks het feit dat
het reglement niet op wettige wijze algemeen bindend werd verklaard
en oak sommige bepalingen worden aangevochten, lijkt het daarom
aangewezen rekening te houden met de inhoud van het reglement bij
het beoordelen van de beroepsrechtelijke geoorloofdheid van professionele vennootschappen. Er is bovendien geen bijzondere aanleiding
om de wettelijkheid van de bepalingen uit artikel 8 in twijfel te trekken,
omdat zij analoog zijn aan regels die oak in andere bij de wet gereglementeerde beroepen gelden waarbij de wettelijkheid van de
betroffen reglementeringen niet wordt aangevochten.
2.

Geoorloofdheid van professionele vennootschappen

45. A Middelvennootschappen. Artikel 8 van het Reglement van
beroepsplichten spreekt over samenwerkingsvormen voor de uitoefening van het beroep of de verwezenlijking van bepaalde werken.
Deze bepalingen betreffen dus op de eerste plaats eigenlijke professionele vennootschappen. Bij een strikte interpretatie zijn zij niet van
toepassing op middelvennootschappen omdat deze niet de uitoefening
van het beroep of de verwezenlijking van bepaalde in het raam van de
beroepsuitoefening ondernomen werken, tot doel hebben. Deze
opvatting vindt steun in de bepalingen van artikel 10 betreffende de
bezoldigde architect, die architecten uitdrukkelijk toelaten hun beroep
uit te oefenen onder gezag en toezicht van derden, en uiteraard met
middelen die ter beschikking worden gesteld door fysische of rechtspersonen die niet noodzakelijk beantwoorden aan de voorwaarden
van artikel 8. Artikel 10 bepaalt immers dat de bezoldigde architect
zijn beroep uitoefent in dienst van een natuurlijke of een rechtspersoon in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bedienden,
zonder te bepalen welke natuurlijke of rechtspersonen architecten
voor de uitoefening van hun beroep als bediende te werk kunnen
stellen, en welke opdrachten zij hen mogen toevertrouwen. Uit het
voorgaande kan worden afgeleid dat architecten in principe vrij zijn
om een beroep te doen op of deel uit te maken van een middelvennootschap, en dater geen bijzondere regels gelden voor de samenstelling van deze vennootschappen en voor de wijze waarop de vergoeding berekend wordt die de architect verschuldigd is aan de
(1) R.v.St. arrest nr. 16.204 van 18 jan. 1974, zie mededeling in Staatsblad, 1974, 7.)21.
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middelvennootschap. Het dienstenpakket dat deze vennootschap
aanbiedt kan uitgebreid zijn vermits architecten ook zonder voor de
figuur van een middelvennootschap te opteren, een beroep doen op
gespecialisseerde kantoren bij de uitwerking van hun opdrachten
(ingenieurs-bureaus enz).
46. Men moet wel, en vooral wanneer de middelvennootschap ook
andere activiteiten tot doel heeft dan het ter beschikking stellen van
het personeel en de materiele middelen die behulpzaam kunnen zijn
bij de uitoefening van het beroep van architect, rekening houden met
de onverenigbaarheden die bepaald worden in de wet van 20 februari
1939 en het Reglement van beroepsplichten. Wanneer de middelvennootschappen handelingen verrichten die onverenigbaar worden
geacht met de uitoefening van het beroep van architect, is elke deelname van architecten aan een dergelijke vennootschap uitgesloten,
maar is het architecten niet noodzakelijk verboden om bepaalde opdrachten aan die vennootschappen toe te vertrouwen. Uit het eerder
vermelde artikel I 5 van het Reglement van beroepsplichten volgt verder dat wanneer de vennootsohap geen onverenigbare activiteiten tot
doel heeft, architecten slechts als vennoot deel kunnen nemen in een
middelvennootschap wanneer deze rechtspersoonlijkheid heeft, of
elk commercieel handelsoorgmerk mist (I). Een voorleggen van de
statuten aan de autoriteiten van de Orde kan misverstanden over de
draagwijdte van deze regels tegenover middelvennootschappen helpen
voorkomen. Wanneer architecten de vennootschap samen met derden
oprichten zijn zij verplicht de statuten aan de Orde voor te leggen,
en mogen zij zich slechts binden wanneer de Orde heeft vastgesteld
dat aan de voorwaarden van artikel 8 is voldaan, en dus ook of aan de
voorwaarden van artikel8 voldaan client te worden. Waar artikel 8 (I 0
en 2° lid) alleen de vereniging voor de uitoefening van het beroep, om
de termen van het artikel te gebruiken, reglementeert, wordt deze beperking van het toepassingsgebied van artikel 8 naar het doel van de
vennootschap, immers niet herhaald bij het opleggen van de mededelingsplicht voor verenigingen waarin architecten met derden samen
werken in het derde lid van hetzelfde artikel.
47· B. Interne professionele vennootschappen. Of de vennootschappen
die naast een kostenassociatie ook · een gemeenschap van honoraria
voorzien terwijl de architecten tegenover hun clienten het beroep
(r) Zie comrnentaar onder artikel 2 in RoNsE, J., Wetboek van Koophandel; - zie verder
onder nr. 84. Opmerkelijk is wel dat zo het omgekeerde wordt opgelegd van de regel die
artikel 8 formuleert voor eigenlijke professionele vennootschappen.
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zelfstandig blijven uitoetenen, al dan niet aan de voorwaarden vart
artikel 8 van het Reglement van beroepsplichten dienen te voldoen,
is minder duidelijk. Het antwoord op deze vraag is nochtans niet
zonder enig praktisch belang, omdat wanneer artikel 8 niet van toepassing is, geopteerd kan worden voor een vennootschapsvorm met
rechtspersoonlijkheid. Enerzijds lijkt het reglement voor het kwalificeren van een samenwerkingsvorm meer nadruk te leggen op de
verhouding tussen de betrokken medewerkers dan op hun verhouding
tot het clienteel, door een onderscheid te maken tussen architecten
die werken als zelfstandigen, geassocieerde zelfstandigen, ambtenaren
en bezoldigden. De gevolgen die de artikelen 7 tot Io aan deze onderscheiden rechtsposities verbinden betreffen het werkterrein van de
architecten. Zij beogen vooral een bescherming van de zelfstandige
architect tegen een zelfstandig uitoefenen van het beroep door andere
architecten waarbij deze de mededinging zouden kunnen vervalsen
door gebruik te maken van de voordelen die hun functie in een
openbare dienst of een onderneming hun bieden kan. Anderzijds
beoogt artikel 8 door het verbieden van de rechtspersoonlijkheid
waarschijnlijk de bescherming van de clienten (r), terwijl het verbieden van het nastreven van handelsdoeleinden zowel op de verhouding tussen de architecten als op hun verhouding tot het clienteel
betrekking kan hebben. Vooral omdat de deontologische regels voor
architecten minder nadruk leggen op het bewaren van een persoonlijke vertrouwensrelatie rnet de clienten, wat logisch volgt uit de aard
van het beroep, ligt het minder voor de hand de kwalificatie van een
professionele vennootschap tussen architecten te laten bepalen door
de wijze waarop hun juridische banden met het clienteel georganiseerd
zijn. Maar de functie die de vennootschap heeft tussen de architecten
biedt bij architectenassociaties evenmin een duidelijker criterium als
bij andere vrije beroepen. De mate waarin een interne professionele
vennootschap in de praktijk een vennootschap voor de uitoefening
van het beroep kan worden genoemd, wordt vooral bepaald door
feitelijke afspraken tussen de !eden. Het lijkt dus niet uitgesloten dat
de regels die gelden voor eigenlijke professionele vennootschappen die
per definitie de uitoefening van het beroep tot doel hebben, niet gelden
voor interne professionele vennootschappen. Het verschil in de doelomschrijving en vooral in de feitelijke werking van interne en eigenlijke
professionele vennootschappen is echter zo subtiel dat het voorzichtiger
voorkomt artikel8 van het Reglement van beroepsplichten van toepassing
te achten, en het ontwerp van de statuten voor te leggen aan de Orde.
(1) Zie hierover oak nr. 26.
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48. C. Eigenlijke professionele vennootschappen Vennootschappen die
het beroep mede in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen
zijn verenigingen voor de uitoefening van het beroep in de zin van
artikel 8 van het Reglement der beroepsplichten, en dienen dus te
beantwoorden aan de normen van dat artikel .Zij kunnen worden
opgericht tussen architecten en andere specialisten in een discipline
uit de bouwkunst en de stedebouw, indien deze disciplines niet onverenigbaar zijn met de beoefening van het beroep van architect. Het
reglement spreekt van verenigingen voor de uitoefening van het beroep zonder te specificeren of deze vennootschappen ook andere
activiteiten tot doel kunnen hebben. Er wordt wel herinnerd aan de
eerder vermelde onverenigbaarheden. Men mag daarom aannemen
dat eigenlijke professionele vennootschappen voor de uitoefening van
het beroep van architect alle daden kunnen stellen of bedrijfsactiviteiten uitoefenen, die een zelfstandige architect uitoefenen mag. De
keuzevrijheid bij het organiseren van een eigenlijke professionele
vennootschap wordt wel erg beperkt door het verbieden van de rechtpersoonlijkheid. Omdat alle handelsvennootschappen volledige of
beperkte rechtspersoonlijkheid hebben, laat artikel 8 van het reglement niet toe gebruik te maken van artikel 212 Venn.W. om een
burgerlijke vennootschap in de vorm van een handelsvennootschap
op te richten.Alleendemaatschap_komt daarom in aanmerking. Deze
regel kan het in sommige omstandigheden wenselijk maken voor een
middelvennootschap en een eigenlijke vennootschap verschillende
vennootschapsvormen te kiezen en de eigendom van de aan te wenden
middelen te splitsen van de eigenlijke beroepsbeoefening.
49· Het reglement opent ten slotte ook mogelijkheden voor eigenlijke professionele vennootschappen door uitdrukkelijk te voorzien
dat architecten hun beroep ook als bezoldigden kunnen uitoefenen.
Het reglement bepaalt daarbij niet in wiens dienst zij als bezoldigden
kunnen werken, waardoor men ook hier alleen rekening hoeft te
houden met de algemeen geldende onverenigbaarheden. Wanneer
de vennootschap in wiens dienst architecten het beroep als bezoldigden
beoefenen, zelf ook architecten onder de aandeelhouders telt, client
zij uiteraard te beantwoorden aan de voorwaarden die in artikel 8
van het reglement worden bepaald. Maar wanneer geen van de aan. deelhouders het beroep van architect uitoefent, genieten de oprichters
een grotere vrijheid. Zij kunnen een kantoor met rechtspersoonlijkheid
oprichten dat alle activiteiten tot doel mag hebben die niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van architect.
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C. BEDRIJFSREVISOREN
I.

Overzicht van beroepsrechtelijke bepalingen

so. De wet van 22 juli 1953 (1) richt het Instituut van de bedrijfsrevisoren op dat client te waken over de opleiding en te voorzien in de
organisatie van een korps specialisten die bekwaam zijn om de funktie
van bedrijfsrevisor te vervullen (art. 2), metal de vereiste waarborgen
inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid. De wet
geeft een omschrijving van de opdrachten van een bedrijfsrevisor
(art. 3) en machtigt aileen de !eden van het Instituut tot het voeren
van deze titel (art. 7). Iedereen die voldoet aan de in artikel 4 gestelde
voorwaarden, client door het Instituut als lid te worden aanvaard.
T egen iedere beslissing van de Raad van het Instituut waarbij een
kandidaat als lid wordt geweigerd, is beroep mogelijk bij een beroepscommissie (art. 5). De Raad van het Instituut is niet aileen belast
met het opstellen van de ledenlijst en het beheer van het Instituut,
maar oak met het handhaven van de tucht (art. 19). De reglementen
die noodzakelijk zijn om de werking en de tucht van het Instituut
te verzekeren, worden op voorstel of na advies van de Raad bij
koninklijk besluit vastgesteld, gewijzigd of aangevuld (art. ro). De
wet van 22 juli 1953 bepaalt zelf dat revisoren zich niet mogen verbinden door een bedienden- of arbeidscontract, noch het mandaat van
beheerder, zaakvoerder of gevolmachtigde van een handelsvennootschap of vennootschap in handelsvorm, of een door de staat, de provincies of de gemeenten bezoldigde functie mogen bekleden. Deze
regel geldt niet voor functies in het onderwijs en voor de functie van
bankrevisor of gerechtelijk deskundige. Revisoren mogen mandaten
van commissaris van een handelsvennootschap maar bekleden met de
toestemming van de Raad van het Instituut. Zij blijven in die hoedanigheid onderworpen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheid van het
Instituut (art. 7). De aansprakelijkheid van bedrijfsrevisoren wordt
geregeld door het gemeen recht. Zij kunnen zich aan deze aansprakelijkheid zelfs niet gedeeltelijk onttrekken door een bijzondere overeenkomst, maar kunnen hun aansprakelijkheid verzekeren door een door
de Raad goedgekeurd verzekeringscontract. Bedrijfsrevisoren mogen
zich verenigen voor de uitoefening van hun beroep. De overeenkomsten die zij daartoe onder elkaar sluiten dienen zij vooraf aan de Raad
voor te leggen, en mogen slechts worden uitgevoerd wanneer zij door
de Raad zijn goedgekeurd. Deze verenigingen mogen niet de vorm
(1) Staatsblad, 2 september 1953.
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van een vereniging met rechtspersoonlijkheid aannemen. Zij mogen
evenmin gevormd worden tussen bedrijfsrevisoren en personen die
deze hoedanigheid niet bezitten (art. 8).
51. Het tuchtreglement dat werd vastgesteld bij K.B. van I6 maart
I957, gewijzigd door het K.B. van 2 oktober I96I (I), bepaalt dat
bedrijfsrevisoren het beroep alleen in hun eigen naam mogen uit
oefenen. Wanneer verschillende leden zich verenigen om het beroep
samen uit te oefenen, mogen zij alleen de naam gebruiken die werd
bepaald in het tussen hen gesloten contract dat overeenkomstig artikel
van de wet van 22 juli I953 door de Raad werd goedgekeurd. Alle
akten, brieven en andere stukken moeten de namen van alle vennoten
vermelden (art. 2). Artikel I I bepaalt dat de leden van het Instituut
geen verslag over de nauwkeurigheid van rekeningen mogen ondertekenen dat niet door henzelf, door hun vennoten, door een van de
bevoegde bedienden, of door een ander lid van het Instituut werd
nagekeken.
2.

De geoorloofdheid van professionele vennootschappen.

52. A. Middelvennootschappen. Zoals artikel 8 van het Reglement van
beroepsplichten voor architecten, spreken oak de wet van 22 juli
I953 en het K.B. van 16 maart 1957 over verenigingen voor de uitoefening van het beroep. Bij bedrijfsrevisoren lijkt nochtans een grotere
voorzichtigheid geboden bij het beoordelen van de geoorloofdheid
van middelvennootschappen. Vermits het hen niet vyordt verboden
om bij de uitoefening van hun functie beroep te doen op de diensten
van derden, zijn zij weliswaar in principe vrij om zich tot een middelvennootschap te wenden. De wet van 22 juli 1953 en het K.B. van
16 maart 1957 vergen van revisoren evenwel een grotere mate van
onafhankelijkheid dan deze die van architecten wordt verwacht. Deze
hogere graad van onafhankelijkheid is een noodzakelijke voorwaarde
opdat zij hun controleopdracht naar behoren zouden kunnen vervullen. Middelvennootschappen die niet alleen lokalen en uitrusting,
maar oak personeel ter beschikking stellen, dienen dan oak dezelfde
onafhankelijkheid te waarborgen, als de eigen diensten van een zelfstandige revisor. Die onafhankelijkheid kan worden verzekerd door
het beperken van de activiteiten die een middelvennootschap heeft
naast de diensteri. die zij verleent aan revisoren, of door het selecteren
van de opdrachten die revisoren uitbesteden aan de vennootschap.

(I) Staatsblad, 6 april I957 en IS december 1961.
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Bovendien moet bij de deelname van revisoren in een middelvennootschap rekening worden gehouden met de strenge overenigbaarheden
van artikel 7 van de wet van 22 juli 1953. Zij kunnen geen beheerder
of aangestelde zijn in een rniddelvennootschap die de vorm van een
handelsvennootschap aannam. Bij een strikte interpretatie van artikel
7 en 8 kunnen zij in deze vennootschappen wei vennoot zijn, of een
functie vervullen in een rniddelvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, zelfs indien niet alle vennoten revisor zijn. In ieder geval
mag men aannemen dat de voorwaarden waaraan een middelvennootschap client te voldoen niet strenger zijn dan deze die volgens artikel 8 gelden voor eigenlijke professionele vennootschappen, indien
een middelvennootschap alleen diensten verstrekt aan revisoren,
willen revisoren beroep mogen doen op of als vennoot of orgaan deel
mogen uitmaken van de middelvennootschap.
53· D. Interne professionele vennootschappen. Ook bij het oprichten
van interne professionele vennootschappen client in ieder geval rekening te worden gehouden met de onverenigbaarheden van artikel 7.
Het antwoord op de vraag of op deze samenwerkingsvormen dezelfde
regels van toepassing zijn als op eigenlijke professionele vennootschappen, verliest daarom aan praktisch belang. Vermits het hen niet wordt
verboden hun beroep in een eigenlijke professionele vennootschap
uit te oefenen, hoeven revisoren geen interne professionele vennootschap op te richten om het beroep in een samenwerkingsvorm te
beoefenen. Artikel 8 laat alleen niet toe een vennootschapsvorm met
rechtspersoonlijkheid te kiezen. Maar wanneer in de :figuur van een
interne professionele vennootschap geopteerd wordt voor een vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid, mogen de revisoren geen
beheerder, zaakvoerder, gevolmachtigde of bediende van de vennootschap zijn. Het lijkt daarom praktisch uitgesloten dat in deze :figuur
beroep zou worden gedaan op een vennootschapsvorm met rechtspersoonlijkheid. Het antwoord op de vraag of artikel 8 van toepassing
is op interne professionele vennootschappen, is dan nog slechts belangrijk om te weten of in deze samenwerkings:figuur bedrijfsrevisoren
met anderen samen mogen werken bij het oprichten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Maar vermits de wet van 22 juli
1953, en artikel 8 in het bijzonder, zowel de onafhankelijkheid van de
revisor tegenover hen met wie hij samenwerkt, als tegenover het
clienteel nastreeft, komt het voorzichtiger voor de regels van de
eigenlijke professionele vennootschappen ook tegenover interne professionele vennootschappen van toepassing te achten.
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54· C. Eigenlijke professionele vennootschappen. Eigenlijke professionele vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen tussen
revisoren worden opgericht overeenkomstig artikel 8 van de wet van
22 juli I953· Deze wet en het K.B. van I6 maart I957 voorzien geen
andere onverenigbaarheden dan deze met de in artikel 7 van de vermelde wet opgesomde functies. Maar omdat de in artikel 7 voorziene
uitzonderingen niet steunen op de aard van de rechtsband van een
bedrijfsrevisor met de vermelde instellingen, maar op het bijzonder
karakter van de bedrijvigheden van deze instellingen, mag men aannemen dat een vennootschap voor de uitoefening van de functie van
bedrijfsrevisor geen andere activiteiten tot doel mag hebben.
D. DE GENEESKUNDIGE BEROEPEN

55· In het K.B. nr. 78 van Io november I967 (I) betreffende de
geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de
geneeskundige commissies wordt in hoofdzaak de uitoefening van de
geneeskunde, de tandheelkunde en de artsenijbereidkunde gereglementeerd. Naast de beoefenaars van deze takken van de geneeskunst
- en met de term beoefenaar van een tak van de geneeskunst bedoelt
het koninklijk besluit geen specialisten of huisartsen, maar een
beoefenaar van een van de drie vermelde disciplines - dienen in de
medisch:e· se-ctor-de beoefenaars-van een aantal para-medische beroepen vermeld te worden. In de volgende alinea' s zullen nochtans
alleen de vennootschappen voor de beoefening of de bevordering van
de geneeskunde en de artsenijbereidkunde vermeld worden. Bovendien lijkt het wenselijk samenwerkingsvormen in ziekenhuisverband
in principe buiten beschouwing te laten. De problemen die deze
samenwerkingsvormen oproepen dienen in een ruimer verband dan de
andere vrije beroepen bestudeerd te worden, en zijn het voorwerp
van een uitgebreide literatuur.
I.

Overzicht van de beroepsrechtelijke bepalingen

56. A. Algemene bepalingen. De uitoefening van de geneeskunde en
de artsenijbereidkunde worden door het K.B. nr. 78 aan de houders
van een door de Geneeskundige Commissie geviseerd wettelijk diploma van respectievelijk doctor in de genees-, heel- en verloskunde of
van apotheker voorbehouden (art. 2 en 4). Zij mogen zich bij de uitoefening van hun beroep maar door derden laten bijstaan in de mate
die de Koning bepaalt (art. 5 en 6). De beoefenaars van eenzelfde
(1) Staatsblad, 14 november 1967, errata, Staatsblad,
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tak van de geneeskunst (r) mogen niet overeenkomen hun honoraria
te verdelen, behalve in het kader van de groepsgeneeskunde (2).
Beoefenaars van een zelfde tak van de geneeskunst mogen evenmin
overeenkomsten sluiten met derden; en met de beoefenaars van andere
takken van de geneeskunst wanneer de overeenkomst betrekking
heeft op de uitoefening van hun beroep en aan de ene of de andere
rechtstreeks winst of voordeel verschaft (art. r8, § 2). Over de medisch-farmaceutische cumulatie bestaat bovendien een uitgebreide
reglementering en rechtspraak (3). Het K.B. nr. 78 verbiedt tenslotte
uitdrukkelijk aan allen die niet voldoen aan de voorwaarden voor
de uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde, de
uitoefening ervan door bevoegde personen te verhinderen of hen in
de keuze van hun middelen te beperken (art. ro en II).

57. Behalve aan de wettelijke bepalingen zijn geneesheren en apothekers onderworpen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de
Orde der Geneesheren (4) of de Orde der Apothekers (5). De Provinciale Raden van beide Orden kunnen de inschrijving van !eden
weigeren, schorsen of schrappen indien iemand niet voldoet aan de
specifieke voorwaarden om het beroep uit te oefenen, zich schuldig
maakte aan een inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende de
geneesktinst en de geneesmiddelen, of de eer en de waardigheid van
het beroep in het gedrang brengt. Of een inschrijving geweigerd kan
worden wanneer de aanvrager het beroep wil uitoefenen in omstandigheden die strijdig worden geacht met de eer en de waardigheid van
het beroep, heeft voor apothekers aanleiding gegeven tot betwistingen (6). De Provinciale Raden kunnen oak adviezen verlenen over
deontologische problemen en in individuele gevallen vaststellen wanneer de deontologie is overtreden om deze overtredingen te sanctioneren. In geschillen over honoraria beslissen zij in laatste aanleg
en kunnen zij op verzoek van de hoven en rechtbanken adviseren.
De Nationale Raad van beide Orden kan algemene deontologische
beginselen vaststellen, die de Koning algemeen bindend kan verklaren.
(r) Zie voor de betekenis van deze enigszins verwarrende term, nr. 55·
(2) Artikel r8, § I van het K.B. nr. 78 van ro november 1967, en R.v.St., nr. 15.533 van
27 october 1972, Arresten en adviezen R.v.St., 1972, biz. 829 e.v.- zie nochtans artikel 17
van dit besluit besproken in nrs. 6o en 61.
(J) Zie o.a. RIJCKMANS, X., MEERT-VAN DE PuT, R., Les droits et obligations des medecins,
I, 2° uitg., Brussel, biz. 47 e.v., nr. 72 e.v.
(4) K.B. nr. 79 van ro november 1967, Omnil., 1967, nr. 1265.
(5) K.B. nr. 8o van 10 november 1967, Omnil., 1967, nr. 1266.
(6) Zie o.a. Cass., 25 januari 1954, Pas., 1954, I, 447; en VEKEMANS, R., Overzicht van de
rechtspraak van de Orde der Apothekers, R. W., 1955-1956, rr 14.
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De Orde van de Geneesheren werkt thans aan een meuwe codex
waarin zij o.m. deontologische regels zal vaststellen voor samenwerkingsvormen. De inhoud van deze regels is nog niet bekend. De
Nationale Raad van de Orde der Apothekers formuleerde tot nu
toe een aantal algemene beginselen, o.a. over de publiciteit, de mede'"
clinging tussen apothekers en de commercialiteit van een vestiging ( r).
58· B. Bijzondere bepalingen voor apothekers. De apothekers zijn verantwoordelijk voor de hoedanigheid en de conformiteit met de wetten
en besluiten betreffende de geneesmiddelen en produkten die zij
gebruiken (2). Zij dienen over de vereiste installaties te beschikken
voor de uitoefening van hun beroep (idem, art. 45). Er wordt evenwel
uitdrukkelijk voorzien dat een apotheker zijn beroep kan uitoefenen
met personeel, in lokalen of met middelen die tegen betaling of in
ieder geval op grond van een schriftelijke overeenkomst, door derden
ter beschikking worden gesteld (3). Verder reglementeren een aantal
bepalingen de reclame voor geneesmiddelen (4), het toestaan van
premies en kortingen (5), het verbod de uitbating van een officina te
cumuleren met het uitvoeren van klinische analyses (6) enz.
59· Vooral sinds het K.B. van 9 februari 1970, inmiddels vervangen
door de wet van 17 december 1973 (7) bestaan er naast een aantal bepalingen die de uitoefening van het beroep van apotheker zelf reglementeren, meer bepalingen die specifiek op de officina betrekking
hebben. Artikel4 § 3, eerste lid van het K.B. nr. 78 van ro november

(1) Zie : Rechtspraak en mededelingen van de Orde der Apothekers.
(z) K.B. van 6 juni 1960, Staatsblad, 1z juni 1960, artikel 46, gewijzigd door het K.B. van
zo november 196z, Staatsblad, Z7 november 196z).
(3) K.B. nr. 78 van 10 november 1967, artikel 17.
(4) K.B. van Z3 december 197z, Staatsblad, 30 december 197z; - zie ook in het raam van
de wetgeving inzake de ziekte verzekering K.B. van Z4 december 1963, artikel zo zeals
gewijzigd door het K.B. van 17 januari 1969, artikel z (B.S. Z5 januari 1969); - zie ook
Rl. E.G. 65/65 van z6 januari 1965, Pbl E.G. 9/z/65 369/65.
(5) K.B. van 17 april 1964, Staatsblad, Z1 april 1964, gewijzigd door het K.B. van 13
februari 1967, Staatsblad, 17 februari 1967).
(6) K.B. nr. 78 van ro november 1967, artikel 5, § z.
(7) Staatsblad, 1974, 977; deze wet heft het K.B. van Z7 october 197z (Staatsblad, 4 november 197z) op, dat zelf het K.B. van 9 februari 1970 betreffende de spreiding van de
voor het publiek opengestelde officinas verving. De vestigingsbepalingen zijn door de wet
van 17 december 1973 ingelast in het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de geneeskunst. De wet heeft met terugwerkende kracht uitwerking vanaf
4 juli 1973, en hoopt een einde te stellen aan de verwarring die ontstond omdat het Hof
van Cassatie het besluit van 9 februari 1970 strijdig achtte met de wet om redenen die ook
konden gelden voor het besluit van Z7 october 197Z waartegen trouwens een verzoek tot
tot nietigverklaring aanhangig is bij de Raad van State (zie Cass., I I mei 1973, R. W., 19731974, 93 e.v.; en Par!. Doc., Senaat, 197z-1973, 3 juli 1973, 385).

I 967 bepaalt nu dat een apotheek maar geopend, overgebracht of
met een andere apotheek gefusioneerd mag worden, indien daartoe
een vergunning werd verkregen. De Koning kan oak in een in de
Ministerraad overlegd koninklijk besluit op advies van de meest
representatieve farmaceutische beroepsorganisaties, regels bepalen
op grand waarvan de bevoegde Minister vooraleer tot een overname
of een fusie van apotheken kan worden overgegaan, kon beslissen de
werking van een over te laten apotheek definitief stop te zetten. Deze
vergunningen zijn persoonlijk en kunnen ten vroegste vijf jaar na de
opening overgedragen worden. Maar de tekst voorziet uitdrukkelijk
dat de vergunning kan worden toegestaan aan een natuurlijke of aan
een rechtspersoon.
2.

Geoorloofdheid van professionele vennootschappen

6o. A. Middelvennootschappen - algemene regels. Artikel I7 van het
K.B. nr. 78 van IO november I967 voorziet uitdrukkelijk dat geneesheren, tandheelkundigen en apothekers hun beroep uitoefenen met
middelen die hen door derden ter beschikking worden gesteld. Indien
zulks niet gebeurt tegen betaling dienen de voorwaarden voor het
gebruik bepaald te worden in een schriftelijke overeenkomst of een
statuut tussen de beoefenaars van het beroep en de derden.
6I. Artikel I7 doet evenwei geen afbreuk aan de eerder vermelde
bepalingert van artikel I8, § 2. Indien geneesheren of apothekers zelf
deel willen nemen in een middelvennootschap moet met deze bepalingen rekening worden gehouden omdat artikel I8, § 2 aile overeenkomsten tussen de beoefenaars van verschillende takken van de geneeskunst of tussen de beoefenaars van een tak van de geneeskunst
en derden reglementeert zonder daarbij een onderscheid te maken
tussen de eigenlijke professionele vennootschappen en andere samenwerkingsvormen. Uit het verwijzen naar artikel I8, § 2 in artikel I7
kan worden afgeleid dat de uitdrukking overeenkomsten in verband
met hun beroep uit artikel I 8 niet aileen slaat op associaties voor de
uitoefening van hun beroep zelf. De juiste weerslag van artikel I8,
§ 2 op de geoorloofdheid van middelvennootschappen is echter niet
zo duidelijk omdat artikel I 8, § 2 oak stelt dat het de bepalingen van
artikel I7 onverlet laat. Een strikte toepassing van artikel I8, § 2
waarin elke overeenkomst in verband met hun beroep tussen de beoefenaar van een tak van de geneeskunst en de beoefenaar van een
andere tak of een derde ongeoorloofd wordt geacht wanneer zij de
ene of de andere winst of voordeel verschaft, beperkt sterk de mage-
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lijkheid om het beroep uit te oefenen met middelen die door derden
ter beschikking worden gesteld. Aileen overeenkomsten tussen de
beoefenaars van eenzelfde tak van de geneeskunst waaruit geen rechtstreekse of onrechtstreekse verdeling van honoraria volgt of die gesloten werd in het kader van de organisatie van een groepsgeneeskunde (I), en overeenkomsten tussen een beoefenaar van een tak van
de geneeskunst en derden die om niet of tegen kostprijs worden gesloten en er niet toe strekken de betrokkenen enig ander voordeel
te verschaffen, zijn dan geoorloofd. Omdat in artikel I 8, § 2 verwezen
wordt naar artikel I7 komt het nochtans onwaarschijnlijk voor dat
bij het opstellen van artikel I 8 een zo strikte toepassing werd beoogd.
Met andere woorden, wanneer men uit het verwijzen in artikel I 8
naar artikel I7 afl.eidt dat overeenkomsten over het ter beschikking
stellen van middelen tegen vergoeding in principe geoorloofd zijn,
rijst de vraag waarom er in artikel I7 gesteld wordt dat de bepalingen
van dit artikel geen afbreuk doen aan deze van artikel I8, § 2. De
voorbeelden van ongeoorloofde overeenkomsten in artikel I 8, § 2
wijzen er op dat vooral die overeenkomsten ongeoorloofd worden
geacht waarbij kan worden gevreesd dat de beoefenaar van de geneeskunst ten koste van zijn professionele onafhankelijkheid ingeschakeld zal worden in de economische bedrijvigheid van de contractpartner. Er is sprake van overeenkomsten met producenten van farmaceutische produkten of leveranciers van geneeskundige of prothese
apparaten. Contracten die krachtens artikel I7 in principe niet ongeoorloofd zijn worden dit dan wanneer zij de onafhankelijkheid van
de geneesheer bijzonder bedreigen. Het beschermen van de onafhankelijkheid en het vermijden van al te commerciele praktijken in
de uitoefening van de geneeskunst behoren tot de voornaamste objectieven van het medisch recht (2). Artikel I7 lijkt een uitzondering te
maken op de algemene regel dat derden geen voordeel mogen putten
uit de beoefening van de geneeskunst, zolang dit voordeel een billijke
vergoeding is voor reele diensten aan een beoefenaar van de geneeskunst, en de overeenkomst de onafhankelijkheid van de geneesheer
of de apotheker niet nodeloos bedreigt. Bij het aanwenden van middelen die eigendom zijn van derden, wordt altijd enigszins aan onaf-

(1) K.B. nr. 78 van 10 november 1967, artikel18, § I . - Zie over groepsgeneeskunde o.a.
o.c., biz. 198 nr. 257 en ScHUTYSER, K., Medisch-juridische problemen in de gezondheidszorg, CEPESS document XII-1973, nr. 3, biz. 107.- Zie verder over de vraag
of de voor de groepsgeneeskunde gemaakte uitzondering ook voor de apothekers geldt.
(2) Zie verder nr. 79·
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hankelijkheid ingeboet (I), maar artikel I7 tracht door het eisen van
een duideiijke overeenkomst dit verlies tot een te verwaarlozen
minimum te herleiden.
Bovendien moet rekening worden gehouden met artikei I8, § I wanneer beoefenaars van eenzeifde tak van de geneeskunst deeinemen in
een middeivennootschap. Artikei I7 verwijst weiiswaar niet naar
artikel I8, § I, maar artikel I8, § I verbiedt eike overeenkomst tussen
de beoefenaars van eenzelfde tak van de geneeskunst waarbij onder
enige vorm een verdeiing van honoraria gebeurt en die niet gesioten
wordt in het raam van de organisatie van de groepsgeneeskunde. Dat
middeivennootschappen soms door de wijze waarop de prijs voor de
bewezen diensten berekend wordt, tot een verdeiing van honoraria
kunnen Ieiden werd eerder in de inieiding besproken. Hier kan evenwei ook de vraag rijzen in hoeverre de uitzondering die voor de groepsgeneeskunde wordt gemaakt, ook geidt voor apothekers. De artsenijbereidkunde wordt immers wei tot de geneeskunst, maar niet tot de
geneeskunde gerekend. Toch kan moeiiijk worden aangenomen dat
men bij het opstellen van artikei I8 samenwerkingsvormen tussen
apothekers volledig heeft willen uitsiuiten. Concreet zou dit betekenen
dat zij wei beroep mogen doen op de middeien van door derden opgerichte middeivennootschappen, maar zeif geen middeivennootschap
met andere apothekers kunnen oprichten. De Franse tekst gebruikt
trouwens de uitdrukking l' organisation des soins en groupe waarin
noch naar de term art de guerir, noch naar de meer beperkte art
medical wordt verwezen (2).
62. Samengevat mag men daarom waarschijniijk stellen dat geneesheren en apothekers kunnen contracteren met een mi'ddeivennootschap indien hun wederzijdse. rechten en piichten duideiijk worden
omschreven, en het contract siechts voorziet in een billijke vergoeding
voor de diensten die de vennootschap hen verzekert. Wanneer het
contract wordt gesioten tussen de beoefenaars van eenzelfde tak van
de geneeskunst, mag de vergoeding die zij betaien aan de middeivennootschap waarin beoefenaars van dezeifde tak van de geneeskunst
vennoot zijn, aileen Ieiden tot een verdeiing van honoraria wanneer
de middeivennootschap opgericht werd in het kader van de organisatie van de groepsgeneeskunde. Deze regeis gelden zowel voor con(1) Zie o.a. de toelichting bij het ontwerp van richtlijn inzake de co6rdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaarnheden anders dan in loondienst welke onder de kleinhandel in geneesmiddelen vallen (Pib. E.G., 1969 C54/44).
(2) Zie voetnoot (r) op biz. 254 inzake groepsgeneeskunde, en betreffende de begrippen
geneeskunst en geneeskunde : ScHUTYSER, K., o.c.
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tracten waarin geneesheren en apothekers zich met de vennootschap
verbinden als vennoot, orgaan of aangestelde, als voor contracten
waarin zij als client beroep doen op de middelen die de vennootschap
ter beschikking stelt. Zij laten een volledige vrijheid bij het kiezen van
een vennootschapsvorm. De middelvennootschap kan oak andere
activiteiten tot doel hebben dan het ter beschikking stellen van
middelen aan een beoefenaar van de geneeskunst, indien deze activiteiten zonder invloed blijven op de onafhankelijkheid van de medici
en op de eer en de waardigheid van het beroep.
63. Bijzondere regels voor apothekers. Het onderscheid tussen de
eigendom van de officina en de uitoefening van het beroep wordt al
lang door de rechtspraak geoorloofd geacht wanneer de wetenschappelijke en technische aspecten van de uitbating aan een bevoegd fysisch
persoon zijn toevertrouwd (1). Oak de Raden van de Orde maken een
onderscheid tussen apothekers-titularissen die eigenaar, en apothekerstitularissen die geen eigenaar zijn van de officina (2).

64. Artikel 8 van het antwerp van richtlijn van de E.G. (3) bepaalt
echter dat de lid-Staten er zorg voor dienen te dragen dat de apotheker
ten minste eigenaar is van het materiaal en de technische uitrusting
van de apotheek waarin hij zijn werkzaamheden verricht. Deze regel
zal niet gelden voor de gemeentelijke cooperatieve en onderlinge
vennootschappen (4). Door geen onderscheid te maken tussen middelvennootschappen en eigenlijke professionele vennootschappen is deze
bepaling wel bijzonder streng tegenover middelvennootschappen. Zij
wijkt zo duidelijk af van de geldende bepalingen in het Belgisch
recht, en met een algemene tendens in de vrije beroepen die oak tot
uitdrukking komt in de Franse kaderwet betreffende de societe civile
professionnelle (s). De voorziene uitzonderingen houden geen wezenlijke versoepeling in tegenover middelvennootschappen, vermits
cooperatieve vennootschappen meestal als eig~nlijke professionele
(I) Zie o.a. Hrb. Brussel, 20 april I905, ]ur. Comm. Brux., I905, 335; het betrof een
eigenlijke professionele vennootschap.
(2) Bron zijn de getuigschriften die de Orde verstrekt en neergelegd werden op de griffie
van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 9, 6° lid van het K.B. van 20
juli I964 tot co6rdinering van de wetten op het handelsregister, Staatsblad 8 augustus I964.
( 3) Pbl. E.G., I969 C54/44·
(4) De Franse tekst van artikel 8, § 2 is duidelijker dan de Nederlandse : , ... les dispositions de§ I ne sont pas applicable aux societes·cornmunales, cooperatives ou mutualistes,
qui restent regles en cette matiere par les dispositions, reglementaires et administratives en
vigueur" ]our. off., I969, C54/44.
(5) Artikel 36; deze wet kan evenwel niet voor apothekers van toepassing worden verklaard, zie nr. 9·

vennootschappen geconstrueerd zijn. Het Economisch en Sociaal
Comite van de E.G. werd inmiddels om advies gevraagd over een
ander voorstel van richtlijn, dat de hier besproken tekst waarschijnlijk
vervangt. De nieuwe tekst was bij het schrijven van deze regels evenwei nog niet gepubliceerd (1).
65. B. Middelvennootschappen of eigenlijke professionele vennootschappen. Omdat vooral bij apothekers zowel het onderscheid tussen de
eigendom van de officina en de uitoefening van het beroep, als het
aanwenden van vennootschapsvormen vrij vroeg tot ontwikkeling zijn
gekomen, kan het nuttig zijn na te gaan voor welke samenwerkingsvorm zij een vennootschapsvorm kozen. Veel vennootschappen die
eigenares zijn van een officina, verhuren deze niet aan een apotheker.
Zij hebben zelf de uitbating er van, de handel in en de fabricatie van
farmaceutische produkten als doel (2). Deze vennootschappen ontvangen geen vergoeding van de uitbatende apotheker voor de door
hen ter beschikking gestelde middelen, maar hebben de uitoefening
van de artsenijbereidkunde door hun organen of aangestelden als
bron van winst. Het feit dat de artsenijbereidkunde uitgeoefend wordt
door een apotheker die orgaan of aangestelde is van een vennootschap,
ontslaat hem niet van zijn persoonlijke aansprakelijkheid. Het onttrekt hem evenmin aan de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Raden
van de Orde (3). Maar de aansprakelijkheid van de apotheker die is
omschreven in artikel 46 van het K.B. van 20 november 1962,
sluit evenmin de aansprakelijkheid van de vennootschap voor daden
van haar organen en aangestelden volgens de regels van de burgerlijke
en contractuele aansprakelijkheid uit (4). De apothekers-titularissen
handelen dus als apotheker mede in eigen naam, en dus zoals aile
aangestelden en organen van vennootschappen deels voor eigen
rekening omdat zij burgerlijk aansprakelijk blijven voor de gevolgen
van hun daden. Maar zij handelen ook in naam en voor rekening van
de vennootschap die recht heeft op de vruchten en aansprakelijk is
voor de lasten van de beroepsuitoefening. Deze elementen wijzen er
op dat de meeste vennootschappen die een officina uitbaten als eigenlij~e professionele vennootschappen kunnen worden gekwalificeerd.
66. C. Interne professionele vennootschappen. Artikelen 17 en 18 van
het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 maken naar het voorwerp van
de overeenkomst aileen een onderscheid tussen overeenkomsten
(1) Zie
(~) Zie
(3) Zie
(4) Zie

Pbt. E.G., 1974, C8/8 ev.
o.a. Alden B.S. 1957, nr. 858; 1958, nr. 393~; 1971, nr. 5596 en
o.a. Cass., ~7 juni 1966, Pas., 1966, I, 138~.
o.a. Luik, 8 juni 1898, Pas., 1898, II, 387; P.B., dl. 76, nr. 95·

67~5.
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betreffende het ter beschikking stellen van lokalen eli. uitrusting aart
een beoefenaar van de geneeskunst en andere overeenkomsten in
verband met het beroep. Het medisch beroepsrecht geeft daarom geen
aanleiding tot het maken van een onderscheid tussen eigenlijke en
interne professionele vennootschappen, omdat interne professionele
vennootschappen inzoverre zij niet aan dezelfde regels als middelvennootschappen onderworpen zijn, door dezelfde regels worden
beheerst als eigenlijke professionele vennootschappen.

67. D. Eigenlijke professionele vennootschappen - gemeenschappelijke
bepalingen. Eigenlijke professionele vennootschappen laten alle vennoten delen in de beroepsinkomsten, en zullen vrijwel altijd een
verdeling van honoraria veronderstellen. Artikel I 8 van het K.B.
nr. 78 van IO november I967 is dan ook volledig op hen van toepassing. Tussen beoefenaars van eenzelfde tak van de geneeskunst
kunnen eigenlijke professionele vennootschappen worden opgericht
in het kader van de organisatie van groepsgeneeskunde (I). De keuze
van de rechtsvorm is vrij. Deze vennootschappen kunnen alle activiteiten tot doel hebben die niet door bijzondere bepalingen onverenigbaar werden verklaard met de uitoefening van een medisch beroep,
en zonder invloed blijven op de professionele onafhankelijkheid van
de medici en de eer en de waardigheid van het beroep.
68. Bijzondere bepalingen voor apothekers. Artikel 4, § 3, I 0 van het
K.B. van IO november I967 voorziet voor rechtspersonen de mogelijkheid om een vestigingsvergunning aan te vragen. Zij moeten er
zich toe verbinden om ten minste vijftien dagen voor de opening de
Minister van Volksgezondheid de naam mee te delen van de apotheker
die zich voor ten minste twee jaar heeft verbonden als titularis van de
apotheek. Uit deze bepaling volgt dat er geen absoluut bezwaar
bestaat tegen rechtspersonen voor het uitbaten van een officina, op
voorwaarde dat de eigenlijke artsenijbereidkunde alleen door een
bevoegd fysisch persoon (orgaan of aangestelde van de vennootschap)
wordt beoefend. Ook de Provinciale Raden van de Orde verzetten
zich niet tegen het uitbaten van een officina door een vennootschap.
Zij verstrekken immers de door artikel 9, 6° van het K.B. van 20
juli I964 tot coordinatie van de wetten op het handelsregister vereiste
stukken waaruit moet blijken dat aan alle wettelijke en reglementaire
voorwaarden voor het uitoefenen van de handelswerkzaamheid is
voldaan. Het reeds vermelde onderscheid tussen apothekers-titularis(r) RYCKMANs, o.c., biz. 198, nr. 257; -

zie oak nr. 6r.

sen die eigenaar zijn van de officina en apothekers-titularissen die geen
eigenaar zijn, wordt nochtans niet erg zuiver getrokken wanneer de
apotheek eigendom is van een vennootschap. Wanneer de apothekertitularis zaakvoerder of afgevaardigde beheerder is, wordt hij in de
getuigschriften van de Orde als titularis-eigenaar aangeduid. Als
aangestelde van een vennootschap wordt hij titularis - niet eigenaar
genoemd.
69. Omdat al in de negentiende eeuw cooperatieve vennootschappen
werden opgericht om een officina uit te baten, ontstond de polemiek
over de geoorloofdheid van deze vennootschappen al vroeg. Sommige
a.uteurs achtten deze vennootschappen ongeoorloofd, omdat zij het
mogelijk zouden maken dat derden, vermits zij recht konden hebben
op de winst en mee de verliezen dienden te dragen, zich aileen daardoor al zouden mengen in de Ieiding van de officina (I). Een
apotheker mag volgens hen geen rekenschap verschuldigd zijn aan
derden. De heersende opvatting oordeelde evenwel dat niets belet dat
een cooperatieve vennootschap een apotheek uitbaat en een bevoegd
apotheker in dienst neemt, wanneer deze aansprakelijk is voor de
wetenschappelijke en technische aspecten van de beroepsuitoefening
overeenkomstig de beroepsregels (2).

70. Wei hestand er bij velen twijfel over de geoorloofdheid van bepaalde regelingen. Zo over de vraag of overeenkomstig de regels van
hl:!t vennootschapsrecht de naam van de vennootschap vermeld mag
worden op het uithangbord, zonder toelating van de Provinciale
Medische Commissie zoals bepaald in het toen van kracht zijnde
K.B. van I maart I888. Sommigen meenden dat die toelating niet
vereist was omdat men moest aannemen dat het K.B. van 1 maart
I888 aileen publicitaire opschriften wilde verbieden (3). Belangrijker
voor de toen bestaande cooperatieve apotheken was de discussie over
de vraag inhoeverre mutualiteiten lid konden zijn van een cooperatieve apotheek. Maar omdat aangenomen werd dat een cooperatieve
vennootschap andere vennootschappen als lid kan hebben, en de
moeilijkheden vooral volgden uit de toenmalige wetgeving inzake de
(I) NYSSENs en CoRBIAU, Traite des societes commerciales, I, Brussel I89S, nr. so; P.B.,
dJ, 76, nr, I04 e.v,, citeert BORMANS en DEPAIRE.
(2) Luik, 8 juni I898, Pas., I898, II, 387; bevestigde Rb. Luik, 28 juli I897, I.e.; Hrb.
Brussel, 20 april I90S, fur. Comm. Brux., I905, 33s;P.B.,dl. 76, nr. 9S ;-RESTEAU, Traite
des societes cooperatives, 3° uitg. Brussel I936, nr. 49 en so; - RoNsE, o.c., II, biz. 300;
· - R.P.D.B., Tw. Societt!s cooperatives, XII, Brussel I9SI (3° uitg.), rir. 8I e.v.; - THEATE,
Des cooperatives de pharmacie, R.P.S., I9IO, nr. 20I3, biz. I e.v.
(3) R.P.D.B., Tw. Societes cooperatives, nr. 82.
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mutualiteiten, valt deze discussie buiten het hier behandelde onderwerp (1). Als ongeoorloofd golden vennootschappen waarin een
apotheker en een geneesheer samen vennoot waren (2), en overeenkomsten waarbij de apotheker zijn diploma inbracht (3).

71. De bepalingen van artikel 4, § 3, 1° van het K.B. van 10 november 1967 die uitdrukkelijk het uitbaten van een apotheek door een
vennootschap voorzien, kunnen omdat zij de vennootschappen opleggen binnen de twee weken voor de opening de naam mee te delen
aan de Minister van Volksgezondheid van de apotheker die zich voor
ten minste twee jaar heeft verbonden als apotheker-titularis, zo geinterpreteerd worden dat zij het oprichten van vennootschappen voor
de uitbating van een apotheek waarin niet alle vennoten apotheker
zijn, niet uitsluiten. Wanneer deze bepalingen zo geinterpreteerd
worden lijken zij strijdig met de bepalingen van artikel 18, § 2 van
het K.B. nr. 78 van 10 november 1967. De bepalingen van artikel 18
sluiten het oprichten van eigenlijke professionele vennootschappen
zoals eerder werd besproken, niet uit, maar laten alleen ve~noot
schappen toe waarin alle vennoten apotheker zijn. Een mogelijke
strijdigheid met de bepalingen van artikel 18, § 2 treft trouwens~niet
alleen de vennootschappen voor de uitbating van een apotheek waarin
niet alle aandeelhouders apotheker zijn, maar elke apotheek die niet
door een of meer apothekers uitgebaat wordt. Een arbeidsovereenkomst en elke overeenkomst waarin wordt beloofd het beroep uit te
oefenen tegen betaling, met de uitbater, fysische persoon of rechtspersoon, valt onder dit verbod wanneer niet alle partijen apotheker
zijn.
72. Het voorstel voor een richtlijn van de E.G. dat ingediend is bij
de Raad van ministers (4), stelt niet alleen als principe dat de apotheker de werkzaamheden zelf moet uitoefenen of dat zij tenminste onder
zijn rechtstreeks toezicht uitgeoefend moeten worden, maar oak dat
de lid-Staten er zorg voor moeten dragen dat de apotheker ten minste
eigenaar is van het materiaal en de technische uitrusting die hij gebruikt, en van de geneesmidddelen en andere produkten die hij verkoopt. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt voor de gemeentelijke cooperatieven en de onderlinge vennootschappen (zie
(I) THEATE, I.e. biz. 3 e.v. - Toen geregeld door de wet van I2 maart I8I8, zie ook
R.P.D.B., I.e.
(2) R.P.D.B. I.e., nr. 8I; - Cass., 2 mei I904, Pas. I904, I, 220.
(3) Rb. Brussel, I9 november I888, Pas., I889, III, 75; - R.P.D.B., I.e.
(4) Zie nr. 64 en voetnoot (I) onder nr. 64.
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hoven nr. 64). Het antwerp reglementeert alleen de niet in loondienst
verrichte werkzaamheden die onder de kleinhandel in geneesmiddelen
vallen. Het treft nochtans ook de apotheek die uitgebaat wordt door
een vennootschap waarin geen apotheker vennoot of lid van een
orgaan is, en waarin de artsenijbereidkunde dus aileen in loondienst
wordt beoefend. Het antwerp draagt in artikel I aan de lid-Staten op
er over te waken dat de kleinhandel in geneesmiddelen aileen geschiedt in de door het antwerp voorziene ·apotheken. Volgens artikel 4
van het antwerp kan men maar in een van de lid-Staten een vergunning krijgen wanneer men :
a) in het bezit is van een apothekersdiploma en een certificaat waaruit
blijkt dat men een stage van een jaar heeft volbracht;
b) over de lokalen, het materiaal en de technische uitrusting beschikt
die beantwoorden aan de wettelijke door de lid-Staten overeenkomstig artikel 8 te bepalen voorwaarden, en nauwkeurig de plaats
aangeeft waar de apotheek zal worden uitgebaat;
c) voldoet aan aile te stellen voorwaarden inzake goed gedrag en
betrouwbaarheid en lichamelijke en psychische gezondheid;
d) ingeschreven is op de daartoe bestemde lijst van de publiekrechtelijke beroeps- of bedrijfsorganisatie wanneer een dergelijke organisatie in de lid-Staat bestaat, of, bij gebrek daaraan, zich onderwerpt
aan de door de lid-Staat bepaalde tuchtregels.
Tenzij men aanvaardt dat ook vennootschappen waarin alle vennoten
apotheker zijn of waarin apothekers over een meerderheidsparticipatie
beschikken, de eerder vermelde door artikel 8 gevraagde waarborgen
bieden, kan geen andere dan een cooperatieve vennootschap een
apotheek uitbaten. Of artikel I8 zo ge:interpreteerd mag worden is op
zijn minst onzeker. Buiten de ,gemeentelijke cooperatieve en onderlinge vennootschappen" blijven dan alle vennootschappen voor de
uitbating van een apotheek ongeoorloofd volgens het antwerp, zelfs
wanneer het zuivere middelvennootschappen zijn (zie nr. 64) of
vennootschappen waarin alle vennoten apotheker zijn.

73· Inmiddels zijn in de praktijk lang niet alle vennoten in de vennootschappen die een apotheek uitbaten, apotheker (I), en zijn er soms
(r) Zie o.a. Akten B.S. : 1957 nr. 858 : N.V., apotheker, beheerders van vennootschappen,
doctor in de rechten, hoogleraar conservatorium, landbouwer, zonder beroep. - 1958 nr.
3932 : P.V.B.A., apothekers en echtgenoten. - 1961 nr. 5596 : P.V.B.A., apotheker en
echtgenote, onderwijzer. - 1962 nr. 7447 : S.V. apotheker-eigenaar van een officina,
apotheker, echtgenote van apotheker, beheerders en direkteurs van maatschappijen,
expert-boekhouder. - nr. 21957 : S.V. apothekers, bedienden, ingenieur. - 1963 nr.
8623 : S.V., apotheker, echtgenote en familieleden, verkoopdirekteur.

geen apothekers onder hun vennoten (1). Niettemin functioneren
deze vennootschappen eerder als echte professionele vennootschappen
dan als middelvennootschappen (zie nr. 65), en verkrijgen zij de ge
wenste getuigschriften om een apotheek uit te baten (zie nr. 68). Moet
men daaruit afleiden dat de meer recente bepalingen van het K.B. van
27 october 1972, die nu vervangen zijn door de gewijzigde bepalingen
van artikel 4, § 3, 1° van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 een
gewoonte contra legum t.a.v. artikel 18 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 vertolken? Zeker is dit niet vermits artikel2 van het K.B.
van 27 oktober 1972 waar sprake is van een apotheker die wettelijk
gemachtigd is tot de uitoefening van de artsenijbereidkunde impliciet lijkt te verwijzen naar het K.B. nr. 78 dat de uitoefening van
de artsenijbereidkunde wettelijk regelt. Men client wel vast te stellen
dat de bepalingen van artikel 18, en vooral van artikel 18, § 2, nooit,
oak niet voor het inwerking treden van het K.B. van 9 februari 1970
dat al gelijkaardige bepali:ngen bevatte als het K.B. van 27 oktober
1972 strikt zijn toegepast.
74· De vraag kan nochtans gesteld worden of een strikte toepassing
van artikel 18, § 2 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967, aangevuld - en niet vervangen - door de bepalingen van het antwerp
van richtlijn, niet tot een gezondere regeling leic!_t dan de nu in_fei!_e
bestaande toestand. De wettelijke en deontologische bepalingen betreffende de artsenijbereidkunde lijken op de eerste plaats twee
objectieven na te streven : ten eerste vermijden dat ·geneesmiddelen
worden bereid en ter hand gesteld door onbevoegden, en ten tweede
geneesmiddelen tegen zo voordelig mogelijke voorwaarden ter beschikking stellen van wie er behoefte aan heeft. Over de eerste vereiste, en de mogelijkheid om er oak in vennootschapsverband aan te
voldoen, blijkt er weinig discussie te bestaan (zie boven, nr. 63).
Zelfs het tegenover professionele vennootschappen zo restrictieve
antwerp van richtlijn acht cooperatieve vennootschappen - waarin
dus niet eens alle vennoten apotheker zijn - geoorloofd. En vermits
in verband met het tweede objectief het prijsbeleid buiten het kader
van het hier behandelde onderwerp valt, kunnen hier alleen de regels
in verband met de verdeling van de uitbatingsresultaten aangestipt

(1) Zie o.a. Akten B.S. : 1964 nr. 15479 : S.V., industrieel A, P.V.B.A. B (A zaakvoeder),
P.V.B.A. Ets. A (zelfde adres als P.V.B.A. B), direkteurs van maatschappijen, fiscaaladviseur, gepensioneerde. - 1965 nr. 35041 : S.V., ambtenaren, bedienden, beheerders
van vennootschappen enz. - 1966 nr. 3808 : S.V., verschillende verzekeringsmaatschappijen van dezelfde groep, geneeskundige v.z.w.'s, ambtenaren, industrielen, beheerders
van vennootschappen (o.a. dir.-gen. van de verzekeringsgroep).

---~~-=---==~==--:..:::....:..:::----=----

-

-=-=-~-21 =-E::::::_~.=--~--~----~:._:

worden. De winstmarge van de apotheker op de prijs die de verbruiker
betaalt voor farmaceutische specialiteiten, wordt uitdrukkelijk als
een honorarium voor de apotheker bedoeld (1). In de toestand zoals
die nu in feite bestaat, kunnen derden echter niet alleen recht hebben
op een vergoeding voor de door hen ter beschikking gestelde middelen,
maar oak op de gerealiseerde winst. De grate sociaal-~conomische
consequenties van het prijspeil van de farmaceutische produkten,
maakt dat de bekommernis om al te commerciele winstpraktijken te
vermijden, niet noodzakelijk voortvloeit uit misschien verouderde
opvattingen over vrije beroepen, maar oak in een actuele sociaaleconomische optiek belangstelling verdient. Wanneer het toenemen
van het aantal niet-cooperatieve professionele vennootschappen waarin
niet alle vennoten apotheker zijn, de opwaartse druk op de prijzen
van farmaceutische produkten nag vergroot omdat de honoraria na
aftrek van een inkomen voor de apotheker oak nag, en misschien op
de ·eerste plaats, ten goede moeten komen aan derden die eigenlijk
vreemd zijn aan de artsenijbereidkunde, dan kan tegen deze professionele vennootschappen wel enig voorbehoud worden gemaakt. Dat
voorbehoud geldt niet voor de door § 1 van artikel 18 van het K.B.
nr. 78 van 10 november 1967 niet verboden professionele vennootschappen waa.rin alle vennoten apotheker zijn. De vennootschapswinst die ontstond uit de in de prijzen verrekende honoraria, wordt
dan verdeeld tussen apothekers. Het geldt evenmin voor de door § 2
van artikel 8 van het antwerp van richtlijn toegelaten cooperatieve
vennootschappen, omdat de winsten die niet als inkomen van de
apotheker of van zijn hulppersoneel worden aangewend, terugvloeien,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in verhouding tot de gedane aankopen
of volgens een ander criterium, naar de verbruikers. Dit Iaatste veronderstelt natuurlijk dat de cooperatieve vennootschappen niet alleen
naar de vorm, maar oak naar de geest als cooperatieven functioneren (2). Een regeling waarin naast middelvennootschappen oak eigenlijke professionele vennootschappen tussen apothekers (of apothekers
(r) ScHuTYSER, K., Prijs en terugbetaling van farmaceutische produkten, Belg. Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, r968, nr. 4, biz. 9 en voetnoot 7·
(2) Sommige coiiperatieven lijken duidelijk aan dit vereiste te voldoen. Zie bij voorbeeld
Akten B.S. r965 n'r, 3504r :
doe!: ,de maatschappij heeft tot doe! de vestiging en de uitbating van apotheken en van
winkels waarin phytofarmaceutische produkten verkocht worden. Zij heeft tot doe! haar
!eden een economisch voordeel te verschaffen bij het bevredigen van hun prive behoeften
aan de voornoernde produkten".
kapitaal: vast kapitaal van ten minste r35.ooo BF verdeeld in deelbewijzen van roo BF,
ingeschreven door 68 stichters die individueel voor ten hoogste roo deelbewijzen inschreven.
beheerders en commissarissen: onbezoldigd, zitpenningen mogelijk.

en apothekersassistenten) en cooperatieve professionele vennootschappen geoorloofd worden geacht, lijkt dan ook logisch te kaderen
in het geheel van wettelijke en deontologische bepalingen over de
artsenijbereidkunde en de apotheken.
E. NOTARISSEN
I.

Overzicht van de beroepsrechtelijke bepalingen

75. De inrichting van het notariaat wordt geregeld door verschillende
wetten en besluiten waarvan de oudste dateren uit de Franse Revolutie (I). Notarissen worden voor het leven benoemd door de
Koning (2). Om voor een benoeming in aanmerking te komen dienen
de kandidaten Belg te zijn, niet vervallen van het recht om publieke
functies uit te oefenen, en ten minste 25 jaar oud. Zij moeten voldaan
hebben aan de militiewetten, houder zijn van het diploma van licentiaat in het notariaat en een stage volbracht hebben (3). Het notariaat
is een openbaar ambt. Notarissen hebben de plicht hun functie uit
te oefenen, te resideren in de aangeduide plaats, archieven te bewaren
enz. (4). Het ambt van notaris is onverenigbaar met elke gerechtelijke
functie met uitzondering voor deze van plaatsvervangend rechter, met
de functies van goeverneur, provinciaal griffier en arrondissementscommissaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder, belastingsontvanger,
politiecommissaris (5). Het is ook onverenigbaar met elke handelswinstverdeling: de nettowinst van de vennootschap is de winst na aftrek van aile algemene
onkosten, afschrijvingen, provisiefondsen, wettelijke en conventionele reserveringen, en
een intrest van ten hoogste 6 % per deelbewijs ; de nettowinst wordt onder de !eden verdeeld naar rato van hun aankopen.
Niet aile statuten Iaten echter dezelfde geest vermoeden.
Zie bij voorbeeld Akten B.S. 1964 nr. 15478 :
doe!: ,de vennootschap heeft tot doe! door samenwerking de standing van haar !eden te
verbeteren. Zij kan daartoe alle goederen en grondstoffen kopen en verkopen. En met name
overal in het land handelszaken, officina's of winkels inrichten ... "
kapitaal: vast kapitaal van ten minste 25o.ooo BF in aandelen van 250 BF; voor meer
dan 95 % ingeschreven door industrieel A, verder door P.V.B.A. B (A zaakvoerder),
P.V.B.A. Ets. A (zelfde adres als P.V.B.A. B), fiscaal adviseur, direkteurs van maatschappijen, gepensioneerde.
!eden: zij kunnen niet uittreden in de eerste drie jaar na hun lid worden, en daarna slechts
mits het aanbrengen van een plaatsvervanger; personeelsleden die lid zijn van de vennootschap moeten als lid ontslag nemen wanneer zij als personeelslid ontslagen worden of ontslag nemen, de beheerder moet hun aandelen over nemen.
beheerders: de beheerder moet eigenaar zijn van ten minste roo aandelen.
winstverdeling: 5 % naar de wettelijke reserve tot deze ro % van het kapitaal bereikt,
ro % intrest per volstort aandeel, saldo ter beschikking van de algemene vergadering.
(r) Wetten van 25 ventose XI en 2 nivose XII.
(2) R.P.D.B., Tw. Notaire, Brussel 1936, nr. 142, 157.
(3) Idem, 72.
(4) Idem, 209 e.v.
(5) Idem, 272.

bedrijvigheid, ook via tussenpersonen, wanneer de notaris handelaar
wordt (1). Hij mag geen zaakvoerder, afgevaardigde beheerder, of
vereffenaar zijn in een industriele of handelsonderneming of vennootschap (2). De functies van beheerder of commissaris in een handelsof industriele onderneming zijn eveneens onverenigbaar tenzij de
notaris de toelating verkrijgt van de Minister van Justitie (3). Overeenkomsten die een verdeling van honoraria voorzien zijn toegelaten
indien zij uitsluitend tussen notarissen worden gesloten (4). Deze
overeenkomsten zijn vreemd aan de clienten (s). lndien niet anders
is overeengekomen heeft de notaris die de minuut bewaart recht op
2/3 van het honorarium.
76. Het handhaven van de tucht is opgedragen aan de tuchtkamers
en de rechtbanken van eerste aanleg. Het tuchtrecht is niet gecodificeerd en de tuchtrechtelijke organen zijn bevoegd om aile inbreuken
op de eer, de bescheidenheid en de eerlijkheid te sanctioneren (6).
2.

Geoorloofdheid van professionele vennootschappen

77· A. Middelvennootschappen. De geoorloofdheid van een middelvennootschap wordt door de vermelde bepalingen niet uitdrukkelijk
gereglementeerd. Notarissen kunnen dus een beroep doen op een
middelvennootschap in de mate dat zulks verenigbaar is met regels
inzake standplaats, archieven enz. (7). Of deze middelvennootschappen ook andere activiteiten tot doel kunnen hebben dan de diensten
die zij aan notarissen verlenen, is een vraag die met het oog op het
verzekeren van het beroepsgeheim met de nodige voorzichtigheid
moet worden beantwoord. Notarissen kunnen, naar men mag aannemen ook als vennoot of orgaan deel nemen in de middelvennootschap waarvan zij de diensten gebruiken bij de uitoefening van hun
functie ondanks de geldende onverenigbaarheden, indien de middelvennootschap aileen diensten verzekert voor notarissen en zo georganiseerd is dat notarissen er beroep op mogen doen. In dit gevalleidt een
beheersmandaat slechts tot het stellen van daden die altijd eigen zijn
aan het leiden van een notariaat. Over de rechtsvorm van de middelnr. 277.
nr. 282.
nr. 288.
nr. 1266, 1267; K.B. van 27 november 1928 artikelq.
nr. 1271.
nr. 1672 e.v.
( 7) DANDOY, o.c., biz. 35; - DE VALKENEER, I.e.

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
.(6)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

vennootschappen zijn er geen bepalingen waardoor de notarissen in
principe vrij zijn bij het kiezen van een vennootschapsvorm.

78. B. Interne professionele vennootschappen. Omdat de verdeling
van honoraria uitdrukkelijk geregeld wordt, lijken vennootschappen
die naast een kostenassociatie ook een gemeenschap van honoraria
voorzien, in principe geoorloofd. Volgens Dandoy (r) mogen deze
vennootschappen nochtans geen rechtspersoonlijkheid hebben. De
aanstelling en de aansprakelijkheid van de leden blijft persoonlijk
en de samenwerkingsvormen mogen alleen uitwerking hebben op de
verhouding tussen de notarissen en niet op hun verhouding tot hun
clienten (2). Deze bepalingen leiden tot een samenwerkingsvorm die
overeenkomt met de eerder beschreven interne professionele vennootschap. Deze vennootschappen dienen te voldoen aan dezelfde bepalingen als middelvennootschappen. Dandoy acht de samenwerking
tussen beoefenaars van verschillende beroepen in het kader van een
interne professionele vennootschap nochtans niet uitgesloten (3).
Beoefenaars van andere beroepen kunnen als aangestelde van de
middelvennootschap meewerken in de interne professionele vennootschappen, maar volgens de regels inzake de verdeling van honoraria
kunnen zij niet rechtstreeks deel hebben in de gemeenschap van
honoraria (4).
79· C. Eigenlijke professionele vennootschappen. Wie oordeelt dat
professionele samenwerkingsvormen tussen notarissen aan de in de
vorige alinea vermelde normen dienen te voldoen, sluit het oprichten
uit van eigenlijke professionele vennootschappen. Het oprichten van
vennootschappen waarin het beroep in naam en voor rekening van
de vennootschap wordt uitgeoefend zou strijdig zijn met het persoonlijk karakter van de aanstelling tot een openbaar ambt. Uit de aanstellingsvoorwaarden volgt dat in Belgie alleen fysische personen tot
notaris kunnen worden benoemd (s ). Het persoonlijk karakter van de
aanstelling zou het inbrengen van een praktijk in een vennootschap
beletten (6). Het niet in de handel zijn van openbare ambten is wellicht
het meest substantiele argument tegen het aanwenden van vennootI.e.
I.e.; - R.P.D.B., o.e., nr. 1271.
I.e.
(4) R.P.D.B., o.e., nr. 1266 en 1267.
(5) Zie voor Frankrijk, zie nr. 9 en 19.
(6) Naar analogie met de regels inzale erfelijkheid en overdraagbaarheid : zie R.P.D.B.,
Tw. Notaire, nr. 166.
(1) DANDOY,
(2) DANDOY,
(3) DANDOY,

schapsvormen voor de organisatie van het notariaat (1). Dit kan evenwei even goed tegen interne ais tegen eigeniijke professioneie vennootschappen ingebracht worden. Het werd oak in Nederland aangevoerd uit vrees voor inbreuken op het opheffen van de overdraagbaarheid van een praktijk (2). Vermits de aanstelling individueel
biijft en notarissen niet door de vennootschap maar door de Koning
worden benoemd, kan aileen het eigen recht om het beroep uit te
oefenen en de eigen praktijk, en niet het recht op een benoeming het
voorwerp zijn van een inbreng of een overdracht van aandeien. Een
adekwate regeling van de overdraagbaarheid van de aandeien en van
de organisatie van het beheer van de vennootschap kan dan oak de
meeste bezwaren tegen het aanwenden van vennootschappen bij de
uitoefening van de functie van notaris weg nemen. Uit het eigen
karakter van het notariaat voigt wel dat eigeniijke of interne professioneie vennootschappen aileen tussen notarissen opgericht kunnen
worden zoais blijkt uit de regeis inzake de verdeling van honoraria.
Een interne professioneie vennootschap die de juridische verhouding
met de clienten ongewijzigd Iaat, siuit oak nauwer aan bij de individuele aanstelling dan een eigenlijke professionele vennootschap. Dit
wil, zoais verder besproken zal worden bij de aansprakeiijkheid van
professioneie vennootschappen, niet zeggen dat interne professioneie
vennootschappen oak altijd een grotere bescherming voor derden
waarborgen dan eigeniijke professionele vennootschappen. Vermits
overdraagbaarheidsprobiemen statutair kunnen worden geregeid en
zich in beide vormen van professioneie vennootschappen in vrijwel
dezelfde mate stellen, en de bescherming van derden in beide samenwerkingsvormen zeker zo goed verzekerd kan worden ais in een
traditioneei kantoor, Iijken weinig bezwaren tegen eigeniijke professionele vennootschappen stand te houden eens men het aanwenden
van vennootschapsvormen niet a priori verwerpt. Nochtans menen
verschillende auteurs die interne professionele vennootschappen geoorloofd achten of althans niet verwerpen, dat eigenlijke professionele
vennootschappen strijdig zijn met de conceptie van het notariaat (3),
waarbij er nochtans wei op wordt gewezen dat deze terughoudendheid meer steunt op de beroepstraditie dan op wetteiijke bepalingen (4).

(I) DE V ALKENEER, O.c., biz.
(2) PoNs, o.c., biz. 59 e.v.
(3) DANDOY, o.c., biz. 35;(4) DE VALKENEER, o.c., biz.
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rr2 en rrs.

F. WISSELAGENTEN

r) Overzicht van de beroepsrechtelijke bepalingen

So. Volgens artikel 69 van Boek I titel V van het W.Kh. mag in
principe niemand de titel van wisselagent voeren of onder enige benaming het beroep uitoefenen indien hij niet is ingeschreven op de
lijst van de wisselagenten van een openbare fondsen- en wisselbeurs.
Artikel 70 W. Kh. voorziet een soepelere regeling voor wisselagentencorrespondenten. Zij oefenen volgens artikel 73 W.Kh. hun beroep
in hun persoonlijke naam uit. Indien zij hun beroep in vereniging
uitoefenen, moet die vereniging een vennootschap onder firma of
een commanditaire vennootschap zijn. De vennoten-wisselagenten
dienen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk te zijn, en de firma mag
geen andere dan hun naam bevatten. Wisselagenten en wisselagentcorrespondenten mogen, oak door tussenpersonen, geen ander beroep uitoefenen dan het beroep dat hun titel hun toelaat uit te oefenen
en waarvan de bevoegdheden worden omschreven in de artikelen
74 tot 79 W.Kh. Van deze bepalingen mag maar worden afgeweken
met toelating van de beurscommissie (art. 74 W.Kh.). Voor het uitvoeren van beursorders die hun overgemaakt worden door de in
artikel 75 W.Kh. bedoelde bankiers, mogen zij noch voor zichzelf,
noch voor hun clienten, een dienstcontract, een aannemingsovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst afsh.titen (art. 74, tweede
lid W.Kh.). De disciplinaire bevoegdheid berust bij de beurscommissie (art. 94 W.Kh.).
2) Geoorloofdheid van professionele vennootschappen

81. A. Middelvennootschappen. De bepalingen van artikel 73 W.Kh.
gelden niet voor middelvennootschappen. De mate waarin wisselagenten op middelvennootschappen beroep kunnen doen wordt echter
sterk beperkt door het tweede lid van artikel 74 W.Kh. dat wisselagenten voor een aantal verrichtingen verbiedt beroep te doen op
aangestelden. Mits rekening gehouden wordt met deze beperkingen
lijkt het een wisselagent toegelaten een beroep te doen op de diensten
van een middelvennootschap. Inhoeverre die middelvennootschap
oak nag andere activiteiten tot doel kan hebben is niet duidelijk.
lndien zij nag andere activiteiten tot doel heeft dan het verzekeren
van bepaalde diensten aan wisselagenten, client in ieder geval rekening
te worden gehouden met de onverenigbaarheden van artikel 74,
eerste lid W.Kh. bij het beoordelen van de geoorloofdheid van de
deelname van wisselagenten als vennoot of orgaan in dergelijke
middelvennootschappen. De deelname van een wisselagent in een

middelvennootschap die geen andere activiteiten tot doel heeft dan
de diensten die zij verleent aan wisselagenten, lijkt niet strijdig met
deze onverenigbaarheden omdat de activiteiten van de middelvennootschap dan een deel vormen van de handelingen die verondersteld
worden door de uitoefening van het beroep.
82. B. Interne professionele vernnootschappen. Uit de aansprakelijkheidsregeling van de artikelen 67 en 68 W.Kh. en de regels van
artikel 73 die gelden voor eigenlijke professionefe vennootschappen, volgt dat deze zich in de aansprakelijkheidsregeling door de
hoofdelijkheid onderscheiden van interne professionele vennootschappen. Vermits bovendien een groat aantal handelingen slechts
door een wisselagent zelf mogen worden gesteld, blijft oak het verschil
in concrete werking tussen beide samenwerkingsvormen subtiel.
Het komt dan oak voorzichtiger voor artikel 73 van toepassing
te achten op interne professionele vennootschappen, die weliswaar
niet rechtstreeks in artikel 73 worden genoemd maar anderzijds
veeleer de uitoefening van het beroep zelf tot doel hebben dan
middelvennootschappen.
83. C. Eigenlijke professionele vennootschappen. Bij de oprichting
van eigenlijke professionele vennootschappen client in ieder geval
rekening te worden gehouden met de bepalingen van artikel 73·
Zij kunnen aileen door wisselagenten onderling worden opgericht
in de vorm van een V.O.F. of een commanditaire vennootschap. Deze
vennootschappen mogen wegens de onverenigbaarheden van artikel 74
aileen de uitoefening van het beroep van wisselagent tot doel hebben.

§ 5· De professionele vennootschap
A. BURGERLIJKE OF HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

?

84. Of een professionele vennootschap een burgerlijk of een handelsvennootschap is, wordt bepaald door de activiteiten die zij tot doel
heeft (I). Deze vraag client voor professionele vennootschappen
beantwoord te worden volgens de regels die voor aile vennootschappen gelden.
I.

Eigenlijke professionele vennootschappen

85. Eigenlijke professionele vennootschappen volgen in de indeling
in burgerlijke en handelsvennootschappen dus de kwalificatie van
(1) RoNsE, I, biz. 26 e.v.

de activiteiten van de individuele beroepsbeoefenaars. Voor de meeste
vrije beroepen roept het beantwoorden van deze vraag geen bijzondere moeilijkheden op. Het lijkt evenwel onwaarschijnlijk dat bij een
discussie over professionele vennootschappen voor het uitbaten van
een apotheek, de vraag of het over handels- of over burgerlijke vennootschappen gaat, onbesproken blijft. Het al dan niet handelaar zijn
lokt nog altijd vinnige discussies uit met apothekers. Omdat de
rechtspraak zelfstandige apothekers als handelaars beschouwde
mocht men aannemen dat ook vennootschappen die een apotheek
uitbaten, handelsvennootschappen zijn (1). Inmiddels werd echter
artikel 2bis W. Kh. goedgekeurd waarin uitdrukkelijk gesteld wordt
dat het aankopen van produkten met het oog op de verkoop aan
particulieren door een apotheker voor de uitoefening van zijn beroep, voor zover de bevoegde apotheker geen andere daden van
koophandel stelt in het raam van een gewoon beroep dat hij als
hoofdzakelijk of aanvullend beroep uitoefent, niet tot de daden van
koophandel kan worden gerekend (2). Deze laatste beperking van
de draagwijdte van dit artikel, expliciteert een regel die reeds geldt
voor de vennootschappen in de vorm van een handelsvennootschap.
Een aanvullend commercieel doel verleent aan een vennootschap
noodzakelijk het handelskarakter indien het niet ondergeschikt is
aan -het burgerlijk- cloel (g). Zoals eerder vermeld client met dezJ!
regeling rekening te worden gehouden bij het omschrijven van het
doel van een vennootschap voor de uitoefening van een beroep dat
niet in een handelsvennootschap uitgeoefend mag worden.
2.

Interne professionele vennootschappen

86. Vooral bij interne professionele vennootschappen is het burgerlijk of handelskarakter van de vennootschap afhankelijk van de formulering van het vennootschapsdoel. Strikt genomen hebben zij niet
de uitoefening van het beroep maar het ter beschikking stellen van de
vereiste middelen en het ontvangen (van de beroepsbeoefenaars en
niet van de clienten) en herverdelen van de honoraria tot doel. Dit
laatste onderscheidt hen echter in de aard van hun inkomensbron
of winstoogmerk vrijwel niet van eigenlijke professionele vennootschappen. Eigenlijke professionele vennootschappen die onmiddellijk

(I) Zie o.a. Voorz. Hrb. Antwerpen, 9 november 1954, R.G.A.R., nr. 5671; j.c.; - R.P.D.B., Tw., Societes coop., l.c.; - THEATE, !.c.
(2) Staatsbl., september 1973.
(3) RoNsE, I, biz. 28 e.v.
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de aard van de beroepsactiviteit door zelfstandige fysische beroepsbeoefenaars volgen, hebben ongeveer dezelfde uitgaven en economisch dezelfde inkomsten, die echter op een andere rechtsgrond
ontvangen worden. Wanneer de feitelijke herkomst van deze inkomsten duidelijk tot uiting komt in de doelomschrijving, lijkt het
niet uitgesloten dat interne professionele vennootschappen zoals
eigenlijke professionele vennootschappen hetzelfde rechtskarakter
hebben als de beroepsbeoefening door fysische personen. In dat geval
kan immers niet aileen hun statutaire doelomschrijving een dergelijke
kwalificatie verantwoorden. Bij twijfel over de juiste inhoud van de
doelomschrijving leidt een onderzoek naar de feitelijke bedrijvigheid
tot dezelfde conclusie (1).
3· Middelvennootschappen

87. De aankoop of het huren van lokalen of installaties om het gebruik ervan te verhuren of verder te verhuren, laat vermoeden dat
middelvennootschappen een handelskarakter hebben (2). Dit wettelijk
vermoeden is vatbaar voor tegenbewijs. Het vermoeden wordt echter
niet weerlegd door aan te voeren dat aileen beroep wordt gedaan op
de vennootschap voor het uitoefenen van een beroep dat zelf geen
handelskarakter heeft. Het tegenbewijs kan wei worden geleverd door
aan te tonen dat een winstoogmerk en speculatie ontbreken. Vermits
zij het wezen zelf van de daden van koophandel uitmaken ontneemt
het ontbreken ervan aan een handeling haar commercieel karakter (3).
Bij burgerlijke vennootschappen in de vorm van een handelsvennootschap wordt aangenomen indien zij de uitoefening zelf van het beroep
tot doel hebben, dat zij wel een winstoogmerk nastreven, maar dat
elk speculatief oogmerkt client te ontbreken (4). De vraag kan daarom
gesteld worden of middelvennootschappen die aileen diensten verlenen aan de beoefenaars van vrije beroepen met een burgerlijk karakter, en daarbij slechts een geringe en volgens vaste percentages berekende winst boeken, niet zozeer volgens de aard van hun bedrijvigheid als op grond van de aard van hun winstoogmerk, als burgerlijke
vennootschappen beschouwd kunnen worden. Dit geldt a fortiori
voor die middelvennootschappen die geen goederen of diensten verhuren, maar hen eenvoudig ter verschikking stellen van de vennoten.
(1) Zie over het onderzoek naar de feitelijke bedrijvigheid : RoNsE, I, 27.
(2) Wb. Kh. artikel 2.
(3) Zie o.a. Cass., 12 maart 1931, Pas., 1931, I, II9; - Cass., 19 januari 1973, R. W.,
1972-1973, 1381.
(4) CARRE, o.c., biz. 75·

De enige vorm van winst die de oprichters van deze vennootschappen
voor de organisatie van een kostenassociatie nastreven, is een verminderen van de algemene onkosten of een verbeteren van de materiele voorwaarden waarin zij individueel of in groep hun beroep
uitoefenen. Zoals eerder besproken mag het praktisch belang van het
antwoord op de vraag naar het burgerlijk of handelskarakter van een
middelvennootschap nochtans niet overdreven worden, omdat het
beroepsrecht dikwijls ofwel niet alleen het handelskrakter maar oak
de handelsvorm bij de onverenigbaarheden vermeldt (1), of alleen
het handelaar worden verbiedt, wat kan worden vermeden door voor
de middelvennootschap te opteren voor een vennootschapsvorm
met rechtspersoonlijkheid.
B. DOEL

88. Bij het bepalen van het doel moet bij de verschillende vormen
van professionele vennootschappen voor de meeste vrije beroepen
rekening worden gehouden met de geldende onverenigbaarheden.
Zij kunnen de mate beperken waarin de beoefenaars van een vrij
beroep op een middelvennootschap beroep mogen doen (2), ofwel
de vennootschap beperken in haar vrijheid om naast de uitoefening
van een bepaald beroep of het verlenen van diensten aan de beoefenaar
van een bepaald beroep nag andere activiteiten te ontplooien (3).
Sommige onverenigbaarheden gelden slechts wanneer de beoefenaars
van een vrij beroep zelf als aandeelhouder of orgaan deel willen nemen
in de activiteiten van de vennootschap en de vennootschap oak
activiteiten tot doel heeft die vreemd zijn aan de uitoefening van
dat beroep (4).
89. Sommige vennootschappen hebben echter wel activiteiten tot
doel die niet onverenigbaar zijn met de deelname van de beoefenaars
van een bepaald beroep, maar wel met de uitoefening van dat beroep
dat zij nochtans in het kader van dezelfde vennootschap beoefenen.
Zo vermeldt de statutaire doelomschrijving van sommige vennootschappen die een apotheek uitbaten, het uitvoeren van klinische

( 1) Bedrijfsrevisoren zie nr. so.
(2) Idem: wisselagenten nr. So; notarissen nr. 7S·
(3) Zie o.a. voor middelvennootschappen : bedrijfsrevisoren, zie nr. so; advocaten, nr. JS;
notarissen nr. 7S·- voor eigenlijke professionele vennootschappen: architecten, nr. 41 e.v.;
revisoren, nr. so; notarissen, nr. 7S; wisselagenten, nr. 70.
(4) Architecten, nr. 46; revisoren, nr. so; notarissen, nr. 7S; wisselagenten, nr. So.

analyses (1). Daar bestaat waarschijnlijk geen bezwaar tegen wanneer
beide activiteiten van de vennootschap duidelijk gescheiden blijven
en de officina en haar titularis volstrekt niet bij de onverenigbaar
gestelde handelingen betrokken kunnen worden.
C. LEDEN

90. Voor de meeste professionele vennootschappen beperken beroepsrechtelijke regels de mogelijkheid om als vennoot deel te nemen
in de vennootschap. Voor middelvennootschappen beperken deze
regels meestal de vrijheid van de beroepsbeoefenaars om deel te
nemen in de middelvennootschap door het bepalen van activiteiten
die onverenigbaar worden geacht met de uitoefening van het beroep (2), of door de wijze te reglementeren waarop de beoefenaars
van het beroep in verband daarmee met derden kunnen contracteren (3). De deelname in eigenlijke professionele vennootschappen is
meestal slechts toegelaten aan personen die bevoegd zijn om het
beroep uit te oefenen (4), of gespecialisserd zijn in aanverwante
disciplines (5). Zoals eerder werd besproken worden deze regels niet
altijd even strikt toegepast.

91. Waarschijnlijk mag men aannemen dat het niet strijdig is met
de geest van de bepalingen die de deelname in professionele vennootschappen reglementeren, dat echtgenoten beiden deelnemen in een
professionele vennootschap omdat de praktijk, zoals bv. een officina,
krachtens het huwelijksgoederenrecht deel uitmaakt van de gemeenschap. Misschien is het dan evenmin strijdig met de geest van deze
bepalingen dat de praktijk wegens het huwelijksgoederenrecht onder
het beheer van de andere partner komt, in de mate dat het beroep
uitsluitend wordt beoefend door wie daartoe wettelijk bevoegd is.
Men kan het toch normaal noemen dat man en vrouw hun beroep
in onderling overleg uitoefenen en het beroepsinkomen zien als een
gezinsinkomen. Zoals in andere gevallen kan men evenwel ook hier
een onderscheid maken tussen de lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van de aandelen in de vennootschap. De lidmaatschapsrechten blijven dan persoonlijke rechten van de bevoegde
----

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

Zie artikels, § 2 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 en Akten B.S. 19s8 nr. 3932.
Advocaten nr. 34; revisoren, nr. so; notarissen nr. 7S en wisselagenten nr. 8o.
Geneeskundige beroepen nr. s6.
Advocaten nr. 34; revisoren nr. so; notarissen nr. 7S; wisselagenten, nr. 8o.
Architecten nr. 43·
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partner, terwijl alleen de vermogenswaarde in de gemeenschap
valt (1). De aangehaalde bepalingen kunnen de aandelen in een professionele vennootschap oak rangschikken onder de goederen die
door hun aard niet in gemeenschap kunnen vallen (2). In die beroepen
waar men in de beroepsbepalingen echter geen beletsel ziet om de
praktijk van fysische personen in gemeenschap te laten vallen (3),
lijkt het onderscheid tussen lidmaatschapsrechten en vermogenswaarde de meest geschikte wijze om zowel tegemoet te komen aan
de eisen van het huwelijksgoederenrecht als van het beroepsrecht.
92. In de Franse kaderwet inzake de societe civile professionnelle
wordt dit onderscheid niet uitdrukkelijk gemaakt om de verhouding
tussen echtgenoten en de vennootschap te regelen, maar wel om
vooraleer een definitieve regeling is getroffen, de verhouding te regelen tussen de vennootschap en de rechtsopvolgers van een overleden vennoot of een vennoot die definitief werd onzet uit het recht
om het beroep uit te oefenen (4). Een analoge regeling zou in de statuten van elke eigenlijke professionele vennootschap kunnen worden
opgenomen om in alle omstandigheden de naleving te verzekeren
van de beroepsrechtelijke bepalingen. Vermits in de meeste vennootschappen die een apotheek uitbaten oak niet-apothekers vennoot
zijn, voorzien hun statuten geen regeling_om bijov~rlij<:l_en:of schrapping van de tabel van de Orde van een van de vennote~,- hetuitoefenen van de lidmaatschapsrechten door niet-apothekers te beletten.
Statutaire bepalingen over de wijze waarop vennoten kunnen toe- of
uittreden komen overeenkomstig artikel 145 Venn.W. wel voor bij
cooperatieven die een apotheek uitbaten (5). De regels die opgesteld
(1) RoNSE, J., I, blz. 78 e.v.; het onderscheid zou hier ook gemaak.t moeten worden wanneer de vrouw pas na haar huwelijk als beoefenaarster van een gereglementeerd beroep
vennoot wordt in een professionele vennootschap.
(2) VAN GoETHEM, F., en DILLEMANS, R., Huwelijksgoederenrecht, Leuven, 1972, biz. 39·
(3) Zie o.a, voor apothekers Akten Belgisch Staatsblad, 1961, nr. 5596 en 6725.
(4) De Franse wet van 29 november 1966, artikel 24 : de rechtsopvolgers worden geen
vennoten; zij kunnen, zoals de vennoot die definitief ontzet werd uit het recht om het
beroep uit te oefenen, hun aandelen overlaten zoals geregeld in artikel 19 en 22; wanneer
een van hen zelf bevoegd is om het beroep uit te oefenen, kan hij de toestemming vragen
om zelf vennoot te worden zoals bepaald in artikel 19; de termijnen moeten worden bepaald in het decreet met de toepassingsmodaliteiten voor een bepaald beroep ; zolang de
aandelen niet zijn overgenomen kunnen de rechtsopvolgers of de geschrapte vennoot
geen rechten uitoefenen in de vennootschap ; zij behouden echter, tenzij het hen ontnomen
werd, hun recht op deelname in de winst. - Zie voor technieken die tot een gelijkaardig
resultaat leiden : RoMBACH, J., De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht,
T.V. V.S., 1973, 208 e.v.
(5) Zie o.a. Akten Belgisch Staatsblad, 1962 nr. 21957 : inschrijving moet aanvaard worden
door de beheerders; - 1963 nr. 8623 : idem; - 1964 nr. 15479 : nieuwe !eden moeten
aanvaard worden door de algemene vergadering, op voordracht van de beheerder; zij kun-
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Werden door Raden van de Orde van Advocaten hevatten daarentegen soms wel bepalingen in de geest van de regeling die voorzien
wordt in de Franse wet van 29 november 1966 (1).
D. INBRENG

93· De inbreng in professionele vennootschappen wordt beheerst
door de regels die voor alle vennootschappen gelden. In de statuten
van advocatenvennootschappen wordt de professionele activiteit
soms vermeld bij de inbreng (2). Bij vennootschappen tussen apothekers wordt gewoonlijk geen arbeid ingebracht. Naast een aantal
kleinere inbrengen in specien wordt meestal ofwel een grater bedrag
in specien om in een minimumkapitaal te voorzien, ofwel de handelszaak van een apotheek ingebracht (3).

nen slechts uittreden na meer dan drie jaar lidmaatschap en mits het aanbrengen van een
nieuw lid; personeelsleden die lid zijn van de vennootschap moeten als lid van de vennootschap ontslag nemen wanneer zij als personeelslid ontslagen worden of ontslag nemen
waarbij de beheerder hun aandelen client over te nemen.- 196s nr. 35041 : nieuwe !eden
moeten voorgedragen worden door een lid van de directie of van het personee!. Zie oak de
Franse kaderwet op de societe civille professionnelle : voor de overdracht van aandelen aan
derden is de instemming van 3/4 van de !eden vereist, tenzij de statuten een grotere meerderheid vereisen; wanneer de vennootschap weigert in te stemmen met de overdracht
moeten de vennoten de aandelen ovememen of doen overnemen binnen de 6 maanden;
tussen de vennoten kunnen de aandelen vrij overgedragen worden.
(I) Beslissing van de Orde der Advocaten van Antwerpen dd. 4 maart 1968, artikel 4e
waarin de beslissing dd. 7 november 1966 wordt hernomen; - zie oak Contrat d' association/Associatiecontract, Ann. Not. Enreg., 1970, blz. 103, I04, 106, 108, artikel 9 en I2.
(2) Zie bij voorbeeld Contrat d' association/Associatiecontract, I.e., biz. 10I en IOS artikel 4·
(3) Zie o.a. Akten Belgisch Staatsblad.
vennootschaps- kapitaal
grootste
kleinste
vorm
inbreng
inbreng
- kleinere inbrengen in specien :
IOO
I962 nr. 2I9S7
Coop. V.
Ioo ooo
49 700
1965 nr. 3S04I
Coop. V.
I3S ooo
10 ooo
100
1966 nr. 3808
Coop. V.
I ooo ooo
400 ooo
I 000
I 000
I957 nr. 8s8
N.V.
1oo ooo
35 ooo
r majoritaire inbreng en verschillende kleinere inbrengen in specien
1963 nr. 8623
Coop. V.
2SO ooo
22S ooo
s 000
- een handelszaak en verschillende kleinere inbrengen in specien :
1958 nr. 3932
P.V.B.A.
ISO ooo
1961 nr. 5S96
P.V.B.A.
200 ooo
I96 ooo
4 ooo
I96I nr. 672S
P.V.B.A.
6oo ooo
4SO ooo
ISO ooo
1962 nr. 7447
Coop. V.
7so ooo
700 ooo
I ooo
1964 nr. I S479
Coop. V.
2so ooo
I82 ooo
2so
lnbreng van arbeid kan in de P.V.B.A. niet door vennootschappelijke rechten vergoed
worden, en in de N.V. aileen door aandelen buiten kapitaal - zie hierover RoNsE, ].,
I, biz. 108 e.v. - Zie ook artikel IO van de Franse wet van 29 november 1966 over de
societe civile professionnelle : de inbreng in natura moet volledig beschikbaar zijn bij de
inschrijving; de verdeling van de aandelen wordt vermeld in de statuten, waarbij de inbreng
van onlichamelijke renten en de inbreng in natura opgegeven wordt volgens schatting;
de inbreng van arbeid kan recht geven op winstdelende aandelen buiten kapitaa!.
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E. WIN'ST

94· Wettelijke en deontologische bepalingen beperken in de meeste
vrije beroepen de vennootschappen in hun mogelijkheden om winst
na te streven. Zij sluiten de mogelijkheid van een winstoogmerk, en
dus van het oprichten van vennootschappen (r), echter niet uit,
zeker niet wanneer het begrip winst eerder ruim wordt gei:nterpreteerd. Soms worden bijzondere bepalingen over de wijze waarop de
winst verdeeld wordt, voorzien. Zij komen vooral voor bij cooperatieve vennootschappen waarin de winstverdeling vrij geregeld kan
worden (2).
F. ORGANISAT!E VAN DE VENNOOTSCHAP

95· De beroepsrechtelijke bepalingen bei:nvloeden vooral de organisatie van eigenlijke professionele vennootschappen. De belangrijkste
vereiste voor de beroepsrechtelijke geoorloofdheid van deze vennootschappen is dat zij zo dienen georganiseerd te worden dat alleen
bevoegde natuurlijke personen het beroep uitoefenen. Zij moeten
onafhankelijk kunnen optreden bij de uitoefening van hun beroep en
verantwoordelijk blijven voor de wetenschappelijke en technische
aspecten van de beroepsbeoefening overeenkomstig de beroepsregels
(zie o.a. nr. 69). De regels die de deelname aan eigenlijke professionele
vennootschappen ontzeggen aan personen die niet bevc5egd zijn ·om
het beroep uit te oefenen bieden hiervoor de belangrijkste waarborg
(zie nr. 90 e.v.). De louter commerciele leiding van bepaalde aspecten
van de beroepsbeoefening mag echter soms wel aan anderen toevertrouwd worden.
96. Nu nog enkel de bestuursbevoegdheid eri niet langer de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de wettelijke organen van de N.V.s en
P.V.B.A.'s in de statuten beperkt kan worden, is het zeker in deze
vennootschappen wenselijk dat de organen met wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid of de leden van deze organen oak bevoegd
zijn om het beroep uit te oefenen (3). Een in feite onbevoegd orgaan
(1) RoNsE, I, biz. 112.
(2) Zie o.a. voetnoot 86, onder nr. 74· - Volgens artikel 14 van de Franse wet van 29
november 1966 over de societe civile professionnelle wordt de winstdeling in de statuten
geregeld. Bij gebrek aan een statutaire regeling hebben alle vennoten recht op een gelijk
aandeel in de winst. Zie ook artikel1o van deze wet, vermeld in voetnoot 131. Een gelijkaardige strekking heeft artikel 5 van het Contrat d'association/Associatiecontract, I.e.,
biz. 102 en 1o6.
(3) Voor de regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de organen van N.Y.'s
en P.V.B.A.'s zie RoNsE, II, blz. 341; artikel 54 Venn. W. zoals gewijzigd door de wet
van 6 maart 1973, Staatsbl., 23 juni 1973· Zie hierboven verder RoNsE, J., Vennootschaps-

kan anders de vennootschap verbinden zonder dat zij de personen die
het beroep uitoefenen verbinden kan. Dat client evenmin de belangen
van de vennootschap als die van derden. Het is evenwel niet helemaal
uitgesloten dat men hier van het beginsel van de niet tegenstelbaarheid van de (statutaire) beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid af zou wijken op basis van het beginsel nemo censetur
ignorare legem. De beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
van personen die niet bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen, volgt
wel niet uit de vennootschapswet, maar uit de wettelijke bepalingen
die de uitoefening van de vrije beroepen reglementeren. Het voorbehouden van functies in professionele vennootschappen met een
vennootschapsrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid aan personen die bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen, lijkt nochtans
meer in overeenstemming met de geest van de beroepsrechtelijke
zowel als van de vennootschapsrechtelijke bepalingen (r).
G. AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING

97· In de volgende alinea's wordt vooral aandacht besteed aan de
aansprakelijkheid voor beroepsfouten, vermits de aansprakelijkheid
van de vennootschap, beheerders en aangestelden tegenover derden of
tegenover de vennootschap voor andere schulden en handelingen bij
professionele vennootschappen niet verschilt van deze die andere
vennootschappen met eenzelfde vennootschapsvorm kenmerkt.
r. Aansprakelijkheid van de vennootschap
98. A. Burgerlijke aansprakelijkheid van middelvennootschappen
voor fouten van aangestelden. De burgerlijke aansprakelijkheid van
vennootschappen voor fouten van aangestelden wordt normaal geregeld door artikel 1384, derde lid B.W. De toepassing van dit artikel
stelt geen bijzondere problemen. bij midddvennootschappen. Ook
wanneer de middelvennootschap gespecialiseerd personeel ter beschikking stelt van een beroepsbeoefenaar die het beroep zelfstandig
uitoefent, draagt de middelvennootschap de aansprakelijkheid van
artikel 1384, derde lid B.W. zolang deze aangestelden mede onder
wetgeving 1973, Gent, I973, nr. 284 e.v., biz. I48 e.v. Bij vennootschappen die een officina
uitbaten is de apotheker meestal zaakvoerder of afgevaardigde beheerder. Zie o.a. Akten
Belgisch Staatsblad I96r nr. 6725 en I962 nr. 7447·
(I) Volgens artikel I I van de Franse wet van 29 november I966 betreffende de societe
civile professionnelle zijn aile vennoten zaakvoerder, tenzij de statuten het anders bepalen.
Artikel I3 bepaalt dat zij elk over r. stem beschikken, ongeacht hun aandeel in het aandelenpakket, tenzij het anders geregeld wordt door het decreet dat de toepassingsvoorwaarden voor een bepaald beroep bepaalt.
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gezag, leiding en toezicht van de middelvennootschap arbeiden.
Wanneer de fout gemaakt werd bij handelingen die uitsluitend onder
onmiddellijk toezicht van de bevoegde beroepsbeoefenaar werden
gesteld, zal alleen hij aansprakelijk zijn (r). Deze regeling doet geen
afbreuk aan de bescherming van derden indien de bevoegde beroepsbeoefenaars altijd aansprakelijk blijven voor de fouten die in hun
praktijk werden gemaakt. De mogelijkheid om zich oak tot de middelvennootschap te wenden biedt dan een bijkomende bescherming.
99· Van eigenlijke professionele vennootschappen voor fouten van aangestelden. Sommigen menen dat artikel 1384, derde lid B.W. niet
altijd van toepassing kan zijn wanneer de fout werd gemaakt in de
uitoefening van een wettelijk gereglementeerd vrij beroep door een
aangestelde die bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Dit standpunt
werd met name verdedigd inzake de aansprakelijkheid van instellingen die geneesheren te werk stellen, omdat geneesheren hun beroep
volstrekt onafhankelijk moeten kunnen uitoefenen. Een instelling
kan volgens de verdedigers van dit standpunt niet aansprakelijk zijn
voor de gevolgen van handelingen die zij niet kan noch mag be1nvloeden (2). De instelling kan dan slechts aansprakelijk zijn voor een
van de fout van de geneesheer onderscheiden fout van de instelling,
bij voorbeeld een fout die werd gemaakt bij de aanstelling van de
geneesheer. Bij analogie kan een gelijkluidend standpunt verdedigd
worden inzake de aansprakelijkheid van vennootschappen die geneesheren of beoefenaars van andere wettelijk gereglementeerde vrije
beroepen te werk stellen. Oak indien men deze stelling bijtreedt
vervallen nochtans de bezwaren tegen de aansprakelijkheid van de
vennootschap voor de beroepsfouten van aangestelde gekwalifi.ceerde
beroepsbeoefenaars, wanneer alle leden van de beheersorganen van
de vennootschap bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen. De
vennootschap kan dan wel toezicht uitoefenen op de wijze waarop
haar aangestelden het beroep uitoefenen. De rechtspraak en verschillende auteurs menen evenwel dat een instelling als zodanig
aansprakelijk kan zijn voor de fouten van aangestelde apothekers.
(r) RYCKMANS, II, biz. 105 nr. 703 e.v.; - R.P.D.B., Tw. Responsabilite, nr. 757; - VANDENBERGHE, H., De aansprakelijkheid der ziekenhuizen, Acta Hospitalia, 1972., vol. XII,
nr. 3, biz. 12.9, nr. I2. en 1 3 ; - Zie voor Nederland : MAEIJER, M. M., De aansprakelijkheid voor handelingen van een medisch team, Acta Hospitalia, 1972., vol. XII, nr. 3, biz.
147 e.v.; VANDER GRINTEN, W. C. L., Het ziekenhuis en zijn juridische relatie's met geneesheer en patient, De geneesheer en het recht, Deventer, 1968, biz. 5I e.v.

J.

(2.) GEVERS, M., La responsabilite medicale, specialement lorsque le medecin est remuneni
par une entreprise privee ou une administration publique, Bull. Ass., 1953, 13; - R.P.D.B.,
Tw., Responsabilite, nr. 757·

Zij beklemtonen daarbij dat de clienten zo een bijkomende bescherming genieten omdat zij naast de apotheker ook de vennootschap
kunnen aanspreken (1). De verzekeringspraktijk sluit ook aan bij
deze opvatting. Polissen voor verzorgingsinstellingen spreken van
de burgerlijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door aa11gestelden en dekken uitdrukkelijk de risico's verbonden aan de ziekenhuisofficina' s en de geneesmiddelendepots.
En wanneer de Belgische rechtspraak meer aarzelt bij de toepassing
van artikel 1384, derde lid B.W. tegenover geneesheren, betreft
deze aarzeling eerder het vaststellen van een arbeidsverhouding in
ondergeschikt verband, dan de toepassing zelf van artikel 1384,
derde lid B.W. op geneesheren-aangestelden (2).
xoo. De aansprakelijkheid voor aangesteld hulppersoneel stelt in
een eigenlijke professionele vennootschap minder problemen dan in
een middelvennootschap omdat gezag, leiding en toezicht over de
beroepsuitoefening uitgeoefend worden in het kader van de vennootschap die het personeel tewerkstelt. Eens de arbeidsverhouding
in ondergeschikt verband is vastgesteld, mag men dan ook stellen dat
professionele vennootschappen overeenkomstig artikel 1384, derde
lid B.W. aansprakelijk zijn voor de beroepsfouten van aangestelden.
Bij het ontleden van de aansprakelijkheid van professionele vennootschappen voor de fouten van aangestelden werd vooral aandacht besteed aan de medische sector, omdat de rechtspraak en de literatuur
over ziekenhuisproblemen aanknopingspunten bieden die nog ontbreken in de meeste andere vrije beroepen. De aansprakelijkheidsproblemen die rijzen in ziekenhuisverband verschillen niet wezenlijk
van deze die zich in professionele vennootschappen kunnen stellen,
waardoor de in ziekenhuisverband geldende oplossingen transponeerbaar lijken op professionele vennootschappen (3). De medische
sector biedt daarbij goede aanduidingen voor de aansprakelijkheidsregeling voor professionele vennootschappen in andere vrije beroepen,
omdat de uitoefening van de geneeskunde zeker zo streng is voorbehouden voor de daartoe wettelijk bevoegde fysische personen als de
beoefening van andere vrije beroepen. Uit de conclusie dat artikel
(I) Luik, 8 juni I898, Pas., I898, II, 387, bevestigt Rb. Luik, 28 juli I897, Pas., I898,
II, 387; P.B., I.e.
(2) Zie hierover RYCKMANS, II, biz. 83, nr. 68I e.v.; -VANDENBERGHE, biz. I28, nr. I I;
en voor Nederland MAEIJER, biz. I47 e.v.- Zie nochtans over de mogelijkheid voor advocaten om het beroep in ondergeschikt verband uit te oefenen : verslag van het congres
van de Unie van Belgische Advocaten te Mons op I3 en I4 september I969, ]. T., I969, 555·
(3) Eigenlijke professionele vennootschappen leunen daarbij vooral aan bij ,gesloten",
en middelvennootschappen eerder bij ,open" ziekenhuizen.
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1384, derde lid B.W. ook van toepassing is bij het regelen van de

aansprakelijkheid voor fouten van aangestelden van instellingen die
medici tewerkstellen, mag dan ook worden afgeleid dat professionele
vennootschappen inzake de aansprakelijkheid voor beroepsfouten
van aangestelden onderworpen zijn aan de algemene regels betreffende
de burgerlijke· aansprakelijkheid.
101. Voor fouten van organen. De argumenten die door sommigen
worden aangevoerd om de toepassing van artikel 1384, derde lid
B.W. te betwisten gelden niet bij een bespreking van de aansprakelijkheid van professionele vennootschappen voor de beroepsfouten
van hun organen. De vennootschap is dan rechtstreeks aansprakelijk
op grond van artikel 1382 B.W. (r). Hier rijst evenwel een ander
probleem wanneer de vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij
een collegiaal orgaan. De vennootschap kan dan in een N.V. niet
aansprakelijk zijn voor de individuele beroepsfouten voor een van de
leden van haar orgaan (2). De statuten kunnen evenwel de beheerders
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen overeenkomstig artikel 54 Venn.W. (3). De vennootschap is dan rechtstreeks
aansprakelijk voor de schade die zij individueel handelend door een
onrechtmatige daad in de uitoefening van hun functie veroorzaken (4).
Het verdient aanbeveling dat alle leden van organen die bevoegd zijn
het beroep uit te oefenen - en in principe dienen zij allen daartoe
bevoegd te zijn (zie hoven nr. 96) - de vennootschap individueel
kunnen binden (5). Alleen wanneer ieder van hen de vennootschap
individueel verbinden kan, ontstaat de bijkomende bescherming voor
clienten en patienten waar de rechtspraak op wijst (zie noot r op blz.
279, nr. g8). Slechts dan kunnen de slachtoffers van beroepsfouten
naast de individuele beroepsbeoefenaar die handelde als orgaan of
aangestelde van een vennootschap, ook altijd de vennootschap aanspreken. De rechtstreekse aansprakelijkheid van de vennootschap voor
fouten van haar organen is evenwel niet zonder nadelen. De burgerlijke

(1) RoNsE, II, biz. 394·
(2) idem, biz. 397 e.v.
(3) idem, biz. 336 e.v.
(4) idem, biz. 361, 396, 398.

(5) Deze regels houden niet in dat allen die bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen

in een professionele vennootschap ook beheerders met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid dienen te zijn. Zij kunnen het beroep ook uitoefenen als aangestelden. Waarschijnlijk zullen sociaal- en fiscaalrechtelijke redenen er sommigen toe aanzetten het aantal
beheerdersmandaten te beperken. Maar ieder wie een beheerdersmandaat bekleedt client
bij voorkeur bevoegd te zijn om het beroep uit te oefenen en om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen,

rechtsvordering tegen de vennootschap wegens een door een orgaan
gepleegd misdrijf kan niet door burgerlijke partijstelling, noch rechtstreeks door dagvaarding voor de strafrechter ingesteld worden (1).
Dat kan wei wanneer het feit ten laste gelegd worden van een aangestelde en schadevergoeding gevorderd wordt op grand van artikel
1384, derde lid, B.W. Vooral in de medische sector waar beroeps.fouten meestal overeenkomstig artikel 418 van het Strafwetboek
een misdrijf uitmaken, is dit onderscheid tussen de rechtstreekse en
de onrechtstreekse aansprakelijkheid niet zonder belang.
102. Voor schade veroorzaakt door zaken. Voor schade veroorzaakt
door zaken zoals gebruikte instrumenten is de bewaker van de zaak
aansprakelijk volgens artikel 1384, eerste lid B.W. In eigenlijke professionele vennootschappen die eigenares zijn van de aangewende
middelen stelt de toepassing van deze regel geen bijzondere problemen. Wanneer de instrumenten eigendom zijn van een middelvennootschap, kan de vraag rijzen wie als bewaker van de zaak moet
worden beschouwd : de middelvennootschap die als bedrijvigheid
heeft het verhuren van deze instrumenten, of de beroepsbeoefenaar
die hen in zijn praktijk gebruikt. De rechtspraak beschouwt hem die
de instrumenten voor eigen rekening gebruikt of over een controlebevoegdheid beschikt, als bewaker (2). De juiste verdeling van de
aansprakelijkheid zal dus in hoofdzaak bepaald worden door de wijze
waarop de verhouding tussen de middelvennootschap en de beroepsbeoefenaar is geregeld : wie instaat voor het onderhoud van de
instrumenten, enz. In veel gevallen zal kunnen worden gesteld dat
zowel de beroepsbeoefenaar als de middelvennootschap de instrumenten voor eigen rekening gebruiken, en als bevoegde beroepsbeoefenaar of tot onderhoud van de instrumenten verplichte eigenaar
ook heiden eventuele gebreken kunnen vaststellen. Deze eventuele
verdeling van de aansprakelijkheid is nochtans meestal zonder gevolgen voor de slachtoffers die normaal schadevergoeding kunnen
vorderen van de beroepsbeoefenaar in wiens praktijk de schade
ontstond.

Synthese. Indien de leden van organen elk individueel de vennootschap kunnen verbinden genieten de slachtoffers van beroepsfouten in principe een grotere bescherming wanneer het beroep
103.

(r) RoNsE, II, biz. 394·
(z) VANDENBERGHE, o.c., biz. 130, nr. 13; -

RYCKMANS, II, biz. rrs nr. 718 e.v.

uitgeoefend wordt in het kader van een eigenlijke professionele vennootschap dan door een zelfstandige beroepsbeoefenaar. In feite zou
de bewijslast van de slachtoffers tegenover een eigenlijke professionele
vennootschap nochtans grater zijn dan tegenover zelfstandige beroepsbeoefenaars wanneer zij dienen aan te tonen wie de fout maakte.
Wanneer een beroep in team wordt uitgeoefend is zulks dikwijls
moeilijk nate gaan, en vrijwel altijd moeilijk te bewijzen zonder verregaande medewerking van de vennootschap. Dit probleem is bijzonder
belangrijk omdat het niet alleen de mogelijkheid aantast om schadevergoeding te bekomen van de vennootschap, maar het bovendien een
beroep op de persoonlijke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar
onmogelijk maakt. De aansprakelijkheid van de professionele vennootschappen client dus billijkheidshalve zo georganiseerd te zijn dat de
slachtoffers van in de vennootschap gemaakte beroepsfouten vergoeding kunnen bekomen van de vennootschap indien zij kunnen aantonen dat zij schade leden door de beroepsfout van iemand die handelde in het kader van de vennootschap zonder dat zij de persoon die
de fout maakte hoeven aan te duiden. Wanneer de fout door een aangestelde gemaakt wordt, hoeven de slachtoffers alleen de arbeidsverhouding in ondergeschikt verband aan te tonen van de groep waardoor
de fout werd gemaakt om tegenover de vennootschap een vordening
in te_kunnen_stellen op grond _van artikel :n84, derd~_lid_j3_.W_._(r)._
Wanneer een beroep wordt gedaan op de rechtstreekse aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 B.W., client normaal wel aangeduid te
worden wie de fout maakte (2). Tegenover medici bestaat een tendens
om een collectieve aansprakelijkheid in solidum op te leggen aan de
leden van een team (3). Een parallelle evolutie lijkt ook in andere
vrije beroepen wenselijk nu deze steeds meer in teamverband worden
beoefend. Maar ook als een collectieve aansprakelijkheid nog niet
algemeen aanvaard wordt in het professioneel aansprakelijkheidsrecht, kan het vennootschapsrecht gelijkaardige waarborgen bieden.
104. Wanneer het orgaan van de vennootschap een collegiaal karakter
heeft, kunnen de beheerders de vennootschap normaal slechts als
college verbinden (4), en wordt hun aansprakelijkheid tegenover

(1) R.P.D.B., Tw., Responsabilite, nr. 754;- voor Nederland zie MAEIJER, o.c., biz. 148.
(2) R.P.D.B., I.e..
'
(3) RYcKMANS, I, biz. 429, nr. 529; - voor Nederland zie MAEIJER, o.c., biz. 145·
(4) VAN RIJN ·en HEENEN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, I, blz. 384,
nr. 582.

de vennootschap vermoed collectief te zijn (1). Slechts de onbevoegdheid om de vennootschap individueel organiek te vertegenwoordigen
belet normaal de aansprakelijkheid van de vennootschap voor de
onrechtmatige daden van individueel handelende beheerders (2).
Indien zij de vennootschap individueel kunnen verbinden is de
vennootschap rechtstreeks aansprakelijk voor de schade die zij individueel handelend veroorzaken door een onrechtmatige daad in de
uitoefening van hun functie (3). De onrechtmatige daad van een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan wordt een onrechtmatige daad van
de vennootschap volgens de regels van de orgariieke vertegenwoordiging (4). De dader is dan ook voldoende gei:dentificeerd om beroep
te doen op de rechtstreekse aansprakelijkheid van artikel 1382 B.W.
wanneer het slachtoffer kan aantonen dat de fout gemaakt werd door
een vertegenwoordigingsbevoegd beheerder, en de vennootschap
kan geacht worden de daad te hebben gesteld zonder dat aangetoond
hoeft te worden welke beheerder de fout maakte. De aanbeveling
alle beheerders vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen, is
daarom niet alleen belangrijk om de aansprakelijkheid van de vennootschap voor de onrechtmatige daden van elke medewerker mogelijk te maken, maar bovendien om de bewijslast van de slachtoffers
te verlichten (5). Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, volstaat
het voor een slachtoffer om aan te tonen dat het schade leed door de
beroepsfout die noodzakelijkerwijze ofwel gemaakt werd door een
aangestelde, ofwel door een beheerder in de uitoefening van zijn
functie, om op grond van artikel 1384, derde lid of 1382 B.W. schadevergoeding te kunnen vorderen van de vennootschap.
105. In verschillende vrije beroepen tracht het beroepsrecht een
verzwaring van de bewijslast te vermijden door slechts rechtsvormen
toe te laten die altijd onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten
voor vennootschapsschulden voorzien (6). Deze regeling vergemakkelijkt een beroep op de aansprakelijkheid van de vennoten, en niet
(r) Novelles, Tw. Societes commerciales, nr. 19II.
(2) RoNsE, II, biz. 397·
(3) FREDERICQ, I, biz. 676, nr. 838; - RoNsE, II, biz. 36r, 396 en 398.
(4) RoNsE, II, biz. 329 e.v., 394·
(5) Beheerders kunnen ook aangestelden zijn van de vennootschap waarvan beheerder
zijn; wanneer zij het vrije beroep uitoefenen als aangetelde is de vennootschap overeenkomstig artikel 1384, 3° B.W. aansprakelijk voor hun beroepsfouten. Deze figuur werd
hier nochtans niet verder uitgewerkt omdat sociaalrechtelijke nadelen er van de meeste
beheerders er waarschijnlijk van zullen weerhouden voor dit gemengd statuut te opteren.
(6) Zie nr. 26 en verder : advocaten nr. 33; architecten nr. 43; revisoren nr. so; wisselagenten nr. So (de commanditaire vennootschap bereikt in dit opzicht hetzelfde resultaat).

van de vennootschap voor daden van haar beheerders, of op de persoonlijke aansprakelijkheid van de beheerders. Bovendien betreffen
de hoofdelijkheid en de onbeperkte aansprakelijkheid eerder de omvang van bet verhaalsobject bij een verbintenis van de vennootschap
waarvan bet bestaan niet betwist wordt, dan bet bewijs bij bet vaststellen van de verbintenis (1). Een beroep op deze bescherming veronderstelt dat de aansprakelijkheid van de vennootschap is vastgesteld overeenkomstig de eerder besproken regels. Wanneer de aansprakelijkheid van de vennootschap is vastgesteld kan nochtans altijd
beroep worden gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheid van de
beheerders en aangestelden zie (verder nr. 109 e.v.) zonder dat bet
teamverband de bewijslast overmatig be!nvloedt. De vennootschap
kan regres uitoefenen op hem voor wiens onrechtmatige daad zij
aansprakelijk is gesteld, en kan hem daarbij veel gemakkelijker identificeren dan derden. Zeker wanneer bet vennootschapsvermogen ontoereikend is om de schade te vergoeden, kunnen de slachtoffers dus
vrijwel altijd beroep doen op bet persoonlijk vermogen van de beheerder of de aangestelde die de fout maakte. Zij genieten wanneer
bet vennootschapsvermogen ontoereikend is bij de meeste vennootschapsvormen weliswaar een geringe bescherming dan bij een hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, maar dit
aspect verliest, zoals de regresvordering zelf, veel van bet praktisch
belang dat slachtoffers er bij kunnen hebben, door bet verzekeren van
de professionele aansprakelijkheid door de vennootschap, en eventueel ook door haar medewerkers. Het opleggen van een beroepsverzekering (2) lijkt daarom een belangrijkere waarborg voor derden
dan bet voorzien van een onbeperkte of zelfs hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten voor vennootschapsschulden. Om problemen inzake de aa:nsprakelijkheidsverdeling tussen organen, aangestelden, en de vennootschap wegens schade veroorzaakt door zaken
die de vennootschap in haar beheer heeft, te vermijden, is een globale
vordering tegen de vennootschap voor slachtoffers van beroepsfouten
immers te verkiezen boven een accentverschuiving van de aansprakelijkheid van de vennootschap naar de persoonlijke aansprakelijkheid
van de vennoten. Vanuit deontologisch stand punt is bovendien een
verschuiving van bet zwaartepunt van de persoonlijke aansprakelijkheid van wie de fout maakte, naar deze van de vennoten evenmin

(r) DE PAGE, III, biz. 333, nr. 34I e.v. :de schuid wordt verondersteid te bestaan, over het
ontstaan van de schuid is hier geen sprake; idem, II, biz. ron, nr. ro32 : collectieve aansprakelijkheid vooronderstelt het aanvaarden van de schuld.
(2) Beslissing van de Orde der Advocaten te Antwerpen van 4 maart rg68, artikei 6.

wenselijk. Het voorzien van maximale waarborgen voor een adekwate
schadevergoeding door de vennootschap lijkt daarom belangrijker
dan het uitbreiden van het verhaalsobject tot het persoonlijk vermogen van de vennoten.
106. Het opleggen van een hoofdelijke of althans onbeperkte aansprakelijkheid van de medewerkers van de vennootschap kan wel
belangrijk zijn in de mate dat men na de vennootschap en de persoonlijke aansprakelijkheid van wie de fout maakte, een derde verdedigingslinie wenselijk acht, waarbij men aan de medewerkers van een professionele vennootschap een grotere aansprakelijkheid oplegt dan aan
zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep. Maar ook een dergelijke
regeling kan worden getroffen zonder dat men beroep hoeft te doen
op een zo strakke regel als het verbieden van de rechtspersoonlijkheid (r). Indien men de aansprakelijkheid van de vennoten wenst uit
te breiden, biedt het toelaten van de V.O.F. waarin de hoofdelijke
en onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten is voorzien, trouwens
meer waarborgen dan de maatschap waarin de vennoten aileen onbeperkt aansprakelijk zijn (2). In de N.V. en de P.V.B.A. kan de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor beheerders voor hun beroepsfouten worden bedongen, door inbreuken op de beroepsregels statutair als een inbreuk op de statuten te kwalificeren (3). Vooral wanneer
de beroepsfout een inbreuk op wettelijke bepalingen veronderstelt,
handhaaft een dergelijke bepaling in de statuten het evenwicht tussen
het beroepsrecht en het vennootschapsrecht dat professionele vennootschappen kenmerkt. Waar de vennootschapswet zelf hoofdelijkheid voorziet bij inbreuken op de vennootschappenwet en op de
statuten, is het logisch dat in professionele vennootschappen ook
hoofdelijkheid bij inbreuken op het beroepsrecht wordt gestipuleerd.
De hoofdelijke aansprakelijkheid van beheerders sluit ook nauwer
aan bij de bekommernis van de beroepsorganisaties voor het vrijwaren
van het verantwoordelijkheidsgevoel van de beroepsbeoefenaars dan
het voorzien van een hoofdelijke of onbeperkte aansprakelijkheid van
de vennoten. Omdat in feite de meeste beheerders van professionele
vennootschappen ook aandeelhouder zijn, of zelfs aile aandeelhouders
beheerder zijn bereiken beide regelingen nochtans ongeveer

(1) Zie o.a. advocaten nr. 35; architecten nr. 43; revisoren nr. so.
(2) DE PAGE, II, biz. 28 nr. 8B; PLANIOL en RrPERT, XI, biz. 315, nr. 1040;- RoNsE, I,
biz. 121 e.v.
(3) Betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van beheerders Venn. W. artikel 62 en
132; - FREDERICQ, I, biz. 665, nr. 827 e.v.; - RoNsE, II, biz. 423 e.v.

hetzelfde resultaat. De hoofdelijke aansprakelijkheid van beheerders
die deontologisch belangrijker voorkomt dan de hoofdelijke of onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, kan dus op verschillende
manieren worden bereikt. Een deontologische regel die slechts de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de beheerders oplegt waarborgt
dan oak het beoogde resultaat met behoud van een grotere soepelheid in de beroepsreglementering dan een regel die slechts bepaalde
rechtsvormen geoorloofd acht.
107. B. Contractuele aansprakelijkheid. Bij een beroep op de contractuele aansprakelijkheid bij het vorderen van een schadevergoeding
voor schade veroorzaakt bij het presteren van diensten door iemand
die in naam en voor rekening van een eigenlijke professionele vennootschap handelde, is slechts de vennootschap aansprakelijk onder voorbehoud voor de mate waarin beheerders of vennoten mee instaan voor
vennootschapsschulden. De meeste problemen die rijzen rand de
contractuele aansprakelijkheid van eigenlijke professionele vennootschappen betreffen vooral de mate waarin de tussenkomsten van de
beoefenaars van sommige vrije beroepen het voorwerp kunnen uitmaken van een contract of de verhouding tussen de contractuele en
de hurgerlijke aansprakelijkheid (r). Zij vallen dus in prinicpe buiten
het hier behandelcle onclerwerp omclat zij niet typisch zijn -voor- het
in vennootschapsverband beoefenen van een vrij beroep. Omdat de
aansprakelijkheidsverdeling (2) en de regeling van de bewijslast veel
klaarder zijn bij de contractuele dan bij de burgerlijke aansprakelijkheid van eigenlijke professionele vennootschappen, kan het nochtans
wenselijk zijn bij professionele vennootschappen de nadruk te leggen
op de contractuele aansprakelijkheid. Het onderscheid in de bescherming die de slachtoffers genieten is gering (3). Het zwaartepunt
van het onderscheid ligt bij de bewijslast en de omvang van de vergoedbare schade. Vermits contracten betreffende het leveren van
diensten bij de uitoefening van een vrij beroep meestal inspanningsverbintenissen inhouden (4), en het onderscheid in de vereiste fout

(1) Zie o.a. RvcKMANs, I, biz. 370, nr. 503 en biz. 377, nr. 515; - ScHUTYSER, K., ]uridische kwalificatie van de verhouding geneesheer-patii!nt en ziekenhuis-patii!nt, Acta Hospitalia, 1972, vol. XII, nr. 3, biz. 6o; -VAN GERVEN, W., Algemeen overzicht van en actuele
tendenzen in het aansprakelijkheidsrecht gezien in het verband met de medische sector, Acta
Hospitalia, 1972, vol. XII, nr. 3, biz. 35 e.v.; -VANDENBERGHE, o.c., biz. 125, nr. Io.
(2) VAN GERVEN, o.c., Acta, biz. 30.
(3) RvcKMANS, I, biz. 370, nr. 503 e.v.; - VAN GERVEN, o.c., Acta, biz. 21-34.
(4) RYCKMANS, !., b!z. 170, nr. 220 e.v., bJz. 372, nr. 306;- VANDENBERGHE, o.c., blz. II7,
-VAN GERVEN, o.c., Acta, biz. 27.
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subtiel is (1), vervaagt inzake professionele aansprakelijkheid het
verschil in bewijslast tussen beide aansprakelijkheidsregelingen sterk.
Waar tach resultaatverbintenissen zijn aangegaan (2), is de bewijslast bij een beroep op de contractuele aansprakelijkheid aanzienlijk
lichter, en kan de bewijslast dus zeker geen argument bieden om de
contractuele aansprakelijkheid bij vrije beroepen te weren in het
belang van derden. Wegens de bijzondere professionele bekwaamheid die geeist wordt van de beoefenaar van de hier besproken beroepen, mag men anderzijds aannemen dat het begrip ,voorzienbare
schade" in artikel 1150 B.W. bij het beoordelen van beroepsfouten
bijzonder ruim zal moeten worden ge1nterpreteerd. Er is dan vrijwel
geen onderscheid tussen de omvang van de vergoedbare schade bij
een beroep ·op de contractuele aansprakelijkheid en een beroep op
de burgerlijke aansprakelijk.heid waarbij heel de schade kan worden
vergoed.
108. Over de vraag of de beoefening van een vrij beroep het voorwerp
kan worden van een contract, en de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaars dus contractueel kan zijn, wordt vooral inzake de geneeskunst getwist. Wanneer de verhouding geneesheer-patient uitsluitend
beschouwd wordt als een door bijzondere wettelijke en deontologische regels beheerste wettelijke verhouding, leidt dit niet tot een
beperking van de bescherming van de patienten omdat het onderscheid
tussen de burgerlijke en de contractuele aansprakelijkheid gering is.
Vooral medici zullen immers contractueel meestal slechts tot inspanningsverbintenissen zijn gehouden (3). Bovendien vereenvoudigt
deze benadering het kwalificatieprobleem van de contractuele aansprakelijkheid omdat men geen rekening client te houden met de
mate waarin de patient zijn toestemming verleende en dus een
overeenkomst kon sluiten (4). Het niet langer centraal stellen van de
toestemming van de patient sluit daarbij geen inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten in, omdat zijn recht op informatie en moreel
verantwoorde zelfbeschikking (5) ook door deontologische regels
gewaarborgd kan worden. Maar omgekeerd kunnen de deontologische

J., De bescherming van de verbruiker die schade geleden
heeft door het gebruik van farmaceutika, jura Falconis, I971-1972, biz. 76 e.v.; - RvcKMANs, I, biz. 371, nr. 505; - VAN GERVEN, o.c., Acta, biz. 23.
(1) PEETERS, K., en STEENBERGEN,

(2) Zie ook RvcKMANS, I, biz. 172, nr. 230;- VANDENBERGHE, biz. 119, nr. 20.
(3) Zie voetnoot nr. 4 op biz. 268.
(4) PEETERS en STEENBERGEN, o.c., biz. 75 e.v.; - RYCKMANS, I, biz. 163, nr. 220; ScHUTYSER, ·o.c., biz. 70.
(5) MAEIJER, J. M. M., De juridische relatie tussen geneesheer en patient, De geneesheer en
het recht, Kluwer, Deventer 1968, biz. 13.
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regels die afwijken van het algemeen contractenrecht even gemakkelijk
in de contractuele verhoudingen worden ingebouwd. De partijen zijn
immers door deze regels van openbare orde gebonden, en kunnen
dus aileen contracteren wanneer aan de regels van het medisch recht
is voldaan. Het aanvaarden van een contractuele relatie tussen geneesheren en patienten laat toe tegenover professionele vennootschappen beroep te doen op hun contractuele aansprakelijkheid. De
bewijslast en de aansprakelijkheidsverdeling zijn dan klaarder geregeld omdat derden bij eigenlijke professionele vennootschappen
betreffende de uitoefening van het beroep per definitie met de vennootschap hebben gecontracteerd, en zich dus bij een beroep op de
contractuele aansprakelijkheid aileen tot de vennootschap hoeven te
richten. De verdeling van de aansprakelijkheid tussen de vennootschap, beheerders, aangestelden, een middelvennootschap en het
hulppersoneel dat zij eventueel ter beschikking stelt, belangt dan niet
langer rechtstreeks de derden aan, maar zal vooral belangrijk zijn bij
een eventuele vordering in vrijwaring. Het aanvaarden van de contractuele aansprakelijkheid en dus van een contractuele relatie brengt
bovendien een grotere eenvormigheid in de bescherming van derden
tegenover de verschillende dienstverlenende instanties. Het aanvaarden van een contractuele verhouding wijst daarbij geenszins op een
geringschatten van de. vertrouwensrelatie tussen een geneesheer en
een patient, of de beoefenaar van een ander vrij beroep en zijn clienten, maar is er zoals verschillende auteurs benadrukken, juist de
vrucht en de vertolking van (1). De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden oak steeds meer het bestaan van een contractuele relatie en dus
de mogelijkheid van een contractuele grondslag voor de medische
aansprakelijkheid (2). Verzekeringspolissen voor de aansprakelijkheid
voor beroepsfouten vermelden soms aileen vorderingen op grand
van artikel 1382 tot 1386 B.W., en soms oak de contractuele aansprakelijkheid op grand van artikelen II47 en 1927 B.W.
2. De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van beheerders en aangestelden.
109. De aansprakelijkheid van de vennootschap sluit de persoonlijke
burgerlijke aansprakelijkheid van de beheerders en aangestelden niet

(1) ScHUTYSER, biz. 62-63; - voor Nederland : MAEIJER, J. M. M., De juridische relatie
tussen geneesheer en patient, o.c., biz. I o.
(2) Voor een overzicht van rechtsleer en rechtspraak zie RYCKMANS, I, blz. 373, nr. 510 ; zie ook ScHUTYSER, o.c., blz. 61 e.v.;- VANDENBERGHE, biz. u6;- voor rechtspraak zie
ook nog PEETERS en STEENBERGEN, o.c., biz. 75 e.v.
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uit (1). Of beheerders tegenover de vennootschap voor hun beroepsfouten aansprakelijk zijn zoals voor beheersfouten, is een eerder
theoretische vraag. Omdat deze beroepsfouten dikwijls een onrechtmatige daad veronderstellen, kan de vennootschap meestal regres
uitoefenen tegenover hem voor wiens onrechtmatige daad zij aansprakelijk is gesteld (2) Derden kunnen hun schade oak rechtstreeks
op de organen en aangestelden verhalen (3). Organen en aangestelden
zijn wanneer oak de vennootschap aansprakelijk is, dan samen met
de vennootschap in solidum aansprakelijk tegenover de slachtoffers (4).

no. De aansprakelijkheid van vennoten is grater in de maatschap
waarin zij onbeperkt aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden (5), en in de V.O.F. waarin zij tegenover derden onbeperkt en
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vennootschapsschulden nadat
de schuldeisers zich eerst tot de vennootschap hebben gewend. De
gecommanditeerden in de commanditaire vennootschappen dragen
dezelfde aansprakelijkhied als de vennoten in een V.O.F. (6). In de
N.V. en de P.V.B.A. zijn de beheerders hoofdelijk aansprakelijk
tegenover de vennootschap en tegenover derden voor inbreuken op
de vennootschapswet en de statuten (7). Deze bescherming van derden
en de vennootschap kan worden uitgebreid tot inbreuken op de beroepsregels door een statutaire bepaling (8).
H. NAAM EN ZETEL
111. Voor verschillende vrije beroepen gelden er regels inzake de
benaming van eigenlijke professionele vennootschappen (9). Zij
bepalen meestal dat de benaming van de vennootschap alleen de
namen mag bevatten van al de vennoten die op het ogenblik van de
oprichting het beroep samen uitoefenen, of van een van hen, en aangevuld moet worden door een vermelding waardoor voor het publiek
duidelijk blijkt dat het beroep in het kader van een professionele
vennootschap wordt uitgeoefend. Deze benaming client oak de ver-

(r) RoNsE, II, blz. 434 e.v.
(2) idem, biz. 424.
(3) idem, biz. 435; zie ook nr. ro8 e.v.
(4) idem, biz. 437·
(5) DE PAGE, II, biz. 28, nr. 8B;- PLANIOL en RrPERT, XI,
(6) FREDERICQ, biz. 512, nr. 620 e.v.; - RoNsE, I, biz. 121
(7) Artikei 62 en 132 Venn.W.; - FREDERICQ, I, biz. 665,
biz. 423 e.v.; - zie ook nr. ro6.
(8) Zie nr. ro6.
(9) Advocaten nr. 34 en 35; revisoren nr. 51; wisseiagenten

biz. 315, nr. 1040.
e.v.
nr. 827 e.v.; - RoNsE, II,

nr. 8o.

meldingen te bevatten die voorgeschreven zijn doot het Vehfioot~
schapsrecht (1).
Bij de keuze en het verplaatsen van een exploitatiezetel zijn
professionele vennootschappen voor notarissen (2) en apothekers (3)
gebonden door beroepsrechtelijke bepalingen. Oak deontologische
regels van de balie (4) en de reglementering van het beroep van
wisselagent (5) bei:nvloeden de keuzevrijheid van professionele vennootschappen bij het kiezen van hun zetel.
112.

§ 6. Besluit
113. Dat het beroepsrecht van verschillende vrije beroepen niet
getuigt van een grate eenvormigneid, hoeft niet te verwonderen omdat
de hier besproken beroepen zelf een sterk uiteenlopend karakter
hebben. De eisen die het eigen karakter van elk beroep stelt aan de
omstandigheden waarin het beroep naar behoren kan worden beoefend
vereisen vooral aangepaste regels inzake de onverenigbaarheden.
Maar waar het beroepsrecht professionele vennootschappen reglementeert lijken de bepalingen soms verder uiteen te lopen dan noodzakelijk voorkomt voor het vermijden van misbruiken en het bereiken
van een aan de eisen van het beroep aangepast aanwenden van vennootschapsvormen.
-

114. Deze verschillen in het beroepsrecht betreffen zelden de vraag
of men bij de uitoefening van een vrij beroep beroep kan doen op
vennootschapsvormen. Een beroep op middelvennootschappen, interne en eigenlijke professionele vennootschappen wordt meestal niet
a priori uitgesloten geacht. Alleen inzake het notariaat wordt ernstig
betwist of de functie van notaris in het kader van een eigenlijke professionele vennootschap kan worden uitgeoefend. De argumenten die
daarbij worden aangevoerd kunnen nochtans niet erg overtuigen
wanneer interne professionele vennootschappen wel, en eigenlijke
professionele vennootschappen niet verenigbaar met de conceptie
van het notariaat worden geacht. Het voorbehoud tegenover eigenlijke professionele vennootschappen berust bovendien meer op een
beroepstraditie dan op wettelijke bepalingen.
(r) Artikel 41 (N.V.), 138 (P.V.B.A.) en 159 (S.V.) Venn.W.
(z) Zie nr. 75·
(3) Zie nr. 58 en 59·
(4) Zie nr. 37, artikel 55 van het huishoudelijk reglement van de Balie van Brussel van
zo mei 1969.
(5) Zie nr. 8o.
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Zoals eerder aangestipt hoeft het niet te verwonderen dat het
beroepsrecht wel sterk uiteenlopende bepalingen voorziet over de
mate waarin de beoefenaars van vrije beroepen een beroep kunnen
doen op middelvennootschappen of zelf deel kunnen nemen in professionele vennootschappen. De verschiilen in deze regels en in de beperkingen die in acht moeten worden genomen bij het bepalen van
het doel van en de deelname van derden in een professionele vennootschap volgen logisch uit de behoefte aan aangepaste onverenigbaarheden. Maar dikwijls zou een regel die klaar het beoogde doel
omschrijft, het bereiken van dat resultaat adekwater waarborgen
dan bepalingen die aileen onverenigbaarheden vaststeilen waarmee
men hoopt het beoogde resultaat te waarborgen. De behoefte aan een
reglementering van de mate waarin op middelvennootschappen beroep mag worden gedaan is niet aileen afhankelijk van de aard van
het bestudeerde beroep, maar kan ook varieren volgens de samensteiling en de doelsteilingen van de middelvennootschap. En de
onverenigbaarheden met functies in professionele vennootschappen
hoeven niet altijd even streng te zijn als deze met functies in vennootschappen die voiledig vreemd zijn aan de uitoefening van het
beroep (I).
n6. Samengevat komt het na het overlopen van het beroepsrecht
van enkele vrije beroepen vooral wenselijk voor dat
I) Inzake het doel en de !eden van :
a) Middelvennootschappen ·:
- de vrijheid om beroep te doen op middelvennootschappen waarin
alleen de beoefenaars van eenzelfde beroep vennoot zijn, en die aileen
diensten verlenen aan de beoefenaars van datzelfde beroep, voor de
beoefenaars van dat beroep niet beperkt wordt, omdat deze vennootschappen aileen aanleiding geven tot een juridisch afzonderen van
bepaalde aspecten van de beroepsoefening zonder dat de feitelijke
omstandigheden waarin het beroep wordt uitgeoefend, ingrijpend
gewijzigd worden;
- de mogelijkheid om beroep te doen op middelvennootschappen
waarin ook derden vennoot zijn of die zelf oak bepaalde diensten
verzekeren aan particulieren of hun middelen ter beschikking stellen
aan de beoefenaars van verschiilende beroepen, afhankelijk wordt
(1) Zie als voorbeeld van een algemene verbodsbepaling waar een meer precieze aansprakelijkheidsregeling effectiever tot het beoogde resultaat zou leiden : nr. 106.
29I

gemaakt van de waarborgen die de vennootschap biedt voor de bescherming van het beroepsgeheim, van de verenigbaarheid van de
activiteiten die de middelvennootschap tot doel heeft met de uitoefening van het beroep, en eventueel van de wijze waarop de vergoeding van de beroepsbeoefenaars aan de middelvennootschap wordt
berekend (zie o.a. voor de geneeskundige beroepen nr. 6o e.v. en
vooral nr. 62) wanneer men elke verdeling van honoraria met derden
wenst te vermijden;
- de mogelijkheid om als vennoot, orgaan of aangestelde deel te
nemen in de activiteiten van een middelvennootschap waarin aileen
beoefenaars van eenzelfde beroep vennoot zijn, en die diensten verleent aan beoefenaars van datzelfde beroep, voor de beoefenaars van
dat beroep niet wordt beperkt, om dezelfde redenen als deze waarom
hun vrijheid om beroep te doen op de diensten van een dergelijke
vennootschap niet beperkt hoeft te worden;
- de beoefenaars van een vrij beroep vrij deel kunnen nemen in de
activiteiten van een middelvennootschap die niet aan de voorwaarden
uit de voorgaande alinea beantwoordt, indien zij op de diensten van
die vennootschap beroep mogen doen en de activiteiten die de vennootschap tot doel heeft niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van het betrokken beroep ;
b) Interne en eigenlijke professionele vennootschappen
- er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de regels die gelden
voor interne professionele vennootschappen en deze die gelden voor
eigenlijke professionele vennootschappen;
- het lidmaatschap van eigenlijke professionele vennootschappen in
principe wordt voorbehouden voor de beoefenaars van eenzelfde
beroep en voor hen waarmee een interprofessionele samenwerking
wenselijk wordt geacht (een interprofessionele samenwerking wordt
tot nu toe aileen voorzien in het beroepsrecht voor architecten,
cfr. nr. 43);
- van voorgaande regel alleen afgeweken wordt voor cooperatieve
professionele vennootschappen en om de samenwerking te organiseren
tussen notarissen en andere personen die aan aile voorwaarden voldoen
om voor een benoeming tot notaris in aanmerking te kunnen komen ;
- eigenlijke professionele vennootschappen elke activiteit tot doel
kunnen hebben die zelfstandige beoefenaars van het beroep als
bedrijfsactiviteit mogen uitoefenen;
- de statuten van eigenlijke professionele vennootschappen bepalingen voorzien betreffende de overdracht van aandelen en de uit292

oefening van de lidmaatschapsrechten om de naleving van de voor deze
vennootschappen geldende onverenigbaarheden altijd te waarborgen,
ongeacht het huwelijksgoederenstelsel van de vennoten, en bij elke
overdracht van aandelen of sanctie tegen vennoten, waarbij soepelere
regels kunnen worden voorzien voor coi:iperaticve vennootschappen;
2) lnzake de organisatie van eigenlijke professionele vennootschappen :

- alleen de daartoe bevoegde personen het beroep kunnen uitoefenen en de vennootschap zo is georganiseerd dat zij voor de wetenschappelijke en technische aspecten van de beroepsbeoefening de
grootst .mogelijke onafhankelijkheid genieten ;
-- ongeacht de regels die gelden betreffende het lidmaatschap, alle
leden van organen die vennootschapsrechtelijk bevoegd zijn om de
vennootschap te vertegenwoordigen, ook bevoegd zijn om het beroep
uit te oefenen ;
3) lnzake de aansprakelijkheidsregeling van eigenlijke professionele
vennootschappen :

- alle leden van vennootschapsrechtelijk vertegenwoordigingsbevoegde organen die ook bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen
(en het verdient aanbeveling dat zij allen bevoegd zijn om het beroep
uit te oefenen), individueel de vennootschap kunnen verbinden;
- alle professionele vennootschappen en eventueel ook alle leden van
organen en aangestelden die in het kader van de professionele vennootschappen een vrij beroep uitoefenen, hun professionele aansprakelijkheid verzekeren ;
- eventueel in de N.V. en de P.V.B.A. bedongen wordtdat een overtreding van de beroepsrechtelijke bepalingen als een overtreding
van de statuten client te worden beschouwd;
4) lnzake de naam van eigenlijke professionele vennootschappen

- bepalingen worden voorzien opdat bij elk contact met derden
duidelijk zou blijken dat het beroep wordt uitgeoefend in het kader
van een eigenlijke professionele vennootschap.
5) lnzake de keuze van een vennootschapsvorm tenslotte werden geen
argumenten aangetroffen die aantonen dat de bescherming van derden
en van het eigen karakter van het bestudeerde beroep buiten de eerder
vermelde bepalingen andere beperkingen vergen bij de keuze van
een vennootschapsvorm op grond van het handelskarakter, de handelsvorm of de graad van rechtspersoonlijkheid.
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117. Deze regels werden weerhouden om ook in eigenlijke professionele vennootschappen de naleving te waarborgen van de drie of
vier stelregels die als constanten door de verschiilende beroepsreglementeringen lopen :
- aileen de daartoe wettelijk bevoegde fysische personen mogen vrije
beroepen uitoefenen, en zij dienen daarbij dus tegenover derden over
een volstrekte onafhankelijkheid te beschikken inzake de wetenschappelijke en technische aspecten van de beroepsbeoefening ;
- zij moeten onpartijdig de belangen van hun clienten of patienten
behartigen, en de discretie in acht nemen die daarbij door de aard
van hun opdracht wordt vereist ;
- de bescherming van derden mag niet worden verzwakt door een
beperking van hun aansprakelijkheid;
- de kostprijs van hun tussenkomsten client door het vermijden van
overdreven winstpraktijken binnen de perken van een redelijke vergoeding voor hun prestaties gehouden te worden.
118. De verschiilende beroepsreglementeringen nuanceren wel de
klemtoon die deze stelregels krijgen volgens de specifieke behoeften
van elk beroep. Vooral de vereisten van onpartijdigheid, discretie en
berekening van de kostprijs van hun· tussenkomsten worden niet
altijd even sterk benadrukt. Naarmate men een van deze regels meer
of minder beklemtonen wil, zuilen de in nr. 116 opgesomde regels
aan belang winnen of verliezen. Merkwaardig is daarbij dat de regel
die het lidmaatschap van eigenlijke professionele vennootschappen in
principe voorbehoudt voor de beoefenaars van eenzelfde beroep, die
in vrijwel ieder vrij beroep geldt, wanneer men het medisch recht
bestudeert vooral blijkt aan te leunen bij de bekommernis dat aileen
de bevoegde beroepsbeoefenaars deel mogen kunnen hebben in een
verdeling van honoraria om het gevaar van een commercieel uitbaten
van het beroep te beperken. Zelfs de strengste bepalingen voor professionele vennootschappen (zie het in nr. 72 en 74 besproken antwerp van richtlijn inzake de artsenijbereidkunde) achten het immers
mogelijk ook in vennootschappen waarin derden vennoot zijn door
een aangepaste organisatie van het bestuur van de vennootschap de
naleving te verzekeren van de regels die de uitoefening van het beroep
strikt voorbehouden aan de daartoe bevoegd verklaarde fysische
personen. Oak de onpartijdigheid van de beoefenaars van vrije beroepen wordt eerder gewaarborgd door de onverenigbaarheden die
in deze beroepen gelden dan door de bepaling dat eigenlijke professionele vennootschappen aileen tussen de beoefenaars van het be294

trokken beroep mogen worden opgericht. Behalve voor deze regel
werd in nr. I I6 aangeduid wanneer bepalingen de naleving willen
waarborgen van een regel die niet in alle beroepen geldt of die niet
noodzakelijk lijkt voor het bereiken van de gestelde objectieven. Zo
geldt de regel dat middelvennootschappen slechts een billijke vergoeding mogen ontvangen voor de diensten die zij presteren en nooit
aanleiding mogen geven tot een rechtstreekse of onrechtstreekse verdeling van honoraria, thans alleen voor de medische beroepen. Anderzijds gelden thans in de meeste beroepen regels die in professionele
vennootschappen de onbeperkte aansprakelijkheid van vennoten opleggen, die omwille van de in de nr. I04 en 106 vermelde overwegingen niet werden weerhouden. Op grond van deze overwegingen lijkt
het eerder wenselijk subsidiair na het organiseren van de aansprakelijkheid van de vennootschap, het accent te leggen op de persoonlijke
aansprakelijkheid van de beheerders. Om dezelfde redenen werd ook
de wenselijkheid van een verzekeringsplicht benadrukt, die eventueel
kan worden uitgebreid tot al wie in het kader van een eigenlijke
professionele vennootschap een vrij beroep beoefent, ook al wordt
deze verplichting thans zelden formeel opgelegd.
119. De in nr. II6 gesuggereerde regels zijn zeker niet de enige die
een harmonisch inpassen van professionele vennootschappen in het
beroepsrecht toelaten. Sommige thans geldende regels zijn strenger,
andere misschien minder efficient. Bij regels die professionele vennootschappen reglementeren blijkt het na het overlopen van enkele
beroepsreglementeringen vooral aanbeveling te verdienen ten opzichte
van elke van de implicaties van het aanwenden van vennootschapsvormen, het beoogde doel, zoals de gewenste aansprakelijkheidsregeling, klaar te omschrijven, om dan regels te zoeken die dat resultaat
kunnen waarborgen. Deze werkwijze laat bij behoud van een grotere
soepelheid een ten minste even adekwate bescherming tegen misbruiken toe als het toelaten of verbieden van sommige welbepaalde
vennootschapsvormen (zie ook nr. I I5 en voetnoot I op blz. 29I).
120. Zoals eerder werd aangestipt (zie nr. 30), lijkt in het licht van
een thans besproken evolutie in het Belgisch vennootschapsrecht,
het invoeren van een geeigende rechtsvorm voor professionele vennootschappen naar het voorbeeld van de Franse societe civile professionnelle, een van de meest aantrekkelijke methoden om het aanwenden
van vennootschapsvormen bij de uitoefening van een vrij beroep te
reglementeren. Het invoeren van een vennootschapsvorm waarin al
een belangrijk aantal waarborgen tegen het misbruiken van vennoot-
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schappen zijn ingebouwd, laat waarschijnlijk een versoepeling en een
harmonisering van de verschillende beroepsreglementeringen toe, en
vergemakkelijkt misschien het overwinnen van een drempelvrees bij
de beoefenaars van vrije beroepen tegenover vennootschappen. Dit
laatste argument hoeft nochtans niet te primeren. Een reglementering
van professionele vennootschappen beoogt altijd het vermijden van
een misschien minder adekwaat aanwenden van vennootschapsvormen door wie daarvoor belangstelling heeft, en niet noodzakelijk het
stimuleren van professionele vennootschappen. Of en wanneer de
uitoefening in vennootschapsverband te verkiezen is boven de zelfstandige uitoefening van een vrij beroep is een vraag die hier niet
kan worden beantwoord. Het invoeren van een professionele vennootschapsvorm brengt zelf evenwel nog geen harmonisatie van de thans
geldende beroepsreglementeringen. Het Franse voorbeeld toont aan
dat een dergelijke vennootschapsvorm daarbij alleen een aantal weerstanden kan helpen overwinnen (zie nr. 9 en noot 3 op blz. 223).
Daarom kan worden overwogen eerst het beroepsrecht aan te passen
volgens de hier gesuggereerde of andere regels. Dit kan gebeuren in
een wet die de huidige wettelijke bepalingen inzake professionele vennootschappen waar nodig aanpast, en het beroepsrecht aanvult voor
de beroepen waar thans samenwerkingsvormen in het algemeen en
vennootschappen in het bijzonder nog niet wettelijk zijn gereglementeerd. In beroepen waar de wettelijke beroepsreglementering geen
wijziging behoeft, kunnen dergelijke regels ook door de deontologisch
rechtelijk bevoegde instanties worden ingevoerd. De beoefenaars van
vrije beroepen kunnen dan mits het in acht nemen van deze beroepsrechtelijke bepalingen voor de vennootschapsvortn opteren die het
best aan hun behoeften beantwoordt. Wanneer een dergelijke vennootschapsvorm wegens een wijziging van het Belgisch vennootschapsrecht ontbreken zou, kan dan in een geeigende rechtsvorm voor
professionele vennootschappen worden voorzien die rekening houdt
met de dan al in hoge mate geharmoniseerde beroepsreglementeringen. En een professionele vennootschapsvorm vergt dan ook geen
aanpassing van het beroepsrecht meer opdat de beoefenaars van de
verschillende vrije beroepen er voor zouden kunnen opteren. Deze
procedure verdient overwogen te worden omdat een geeigende vennootschapsvorm wei een aanpassing van het beroepsrecht vergt, maar
adekwate beroepsrechtelijke bepalingen ook bij het aanwenden van de
thans bestaande vennootschapsvormen een bevredigende bescherming
van derden en van het eigen karakter van de vrije beroepen kunnen
waarborgen.

