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Winstgevendheid is de maatstaj bij
uitstek in een onderneming.
(Peter DRUCKER)

1. Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie behoort
het winstoogmerktot het wezen van de daden van koophandel en van
de hoedanigheid van handelaar. Waar winstoogmerk ontbreekt, is
er geen daad van koophandel; wie - in hoofdzaak of aanvullend zijn gewoon beroep maakt van het stellen van daden van koophandel, maar dit zonder winstoogmerk doet, is geen handelaar(l). Ook
de traditionele rechtsleer is in die zin gevestigd(2).
Op het eerste gezicht stemt deze rechtspraak overeen met de economische werkelijkheid: het lijkt inderdaad juist dat de deelnemers
aan het economisch verkeer meestal worden aangejaagd door de
bedoeling winst te verwezenlijken.
Toch wil ik bij deze vaststelling even dwars gaan liggen. Haar
opvallende eenvoud lijkt verraderlijk.
Wat bedoelt de rechtspraak immers met, winst", , winstoogmerk"?
Betreft het de ,speculatiewinst" waarvan sprake' is in een aantal

(1) Cass., 10 oktober 1985, Pas., 1895, I, 286; Cass., 25 februari 1935, Pas., 1935, I, 170,
J.T., 1935, 323 en Rev. Prat. Soc., 1935, 195; Cass., 30 december 1946, Pas., 1946, I, 489,
Arr. Cass., 1946, 454 en R.C.J.B., 1948, 24; Cass., 9 november 1948, Pas., 1948, I, 623, Arr.
Cass., 1948, 543 en Rev. Fisc., 1950, 391; Cass., 19 januari 1973, R. W., 1972-1973, 1381, Arr.
Cass.,1973, 515, R.C.J.B., 1974, 321,Pas.,1973, I, 492 enB.R.H., 1974, 131; Cass., 12maart
1981, R. W., 1981-1982, 1751, Pas., 1981, I, 758 enArr. Cass., 1980-1981, 776. Cass., 7 april
1898, Pas., 1898, I, 146, preciseert dat het vereiste winstoogmerk voortvloeit uit de wetsbepaling die een ,gewoon beroep" vooropstelt (, ... profession habituelle, ce qui implique l'idee
de lucre, de speculation, sans laquelle if n'y a pas de profession commerciale") (cursivering
van mij).
(2) FREDERICQ, L., Traite, I, nrs. 18, 19, 24; FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, 2de uitg.,
1976, 119-120; DAUBRESSE, Novelles, Droit Commercial- I - Des commer(:ants, nrs. 10,
71, 71bis, 78.
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Cassatie-arresten(3) en in een deel van de Franse rechtsleer(4)? Of
gaat het veeleer, voor de fysieke personen, om het voorzien in een
eigen levensonderhoud en, voor de rechtspersonen, om het verzekeren van de continui1eit van de onderneming?
Op welke rechtsgrond stoelt overigens de traditionele rechtspraak?
Is het juridisch verantwoord dat de commercialiteit moet wijken
waar geen winstoogmerk aanwezig is?
Tot welke praktische gevolgen leidt deze rechtspraak in het economisch verkeer? Zijn deze gevolgen bestaanbaar met de huidige
evolutie van het handels- en economisch recht?
Deze, en wellicht nog andere, vragen tonen aan dat het niet nutteloos
is de traditionele standpunten betreffende het winstoogmerk kritisch
door te lichten.
Om de problemen zo scherp mogelijk te situeren, wil ik eerst enkele
verhaaltjes uit het levend recht van de rechtspraak opdissen.

I

LEVEND RECHT ROND HET WINSTOOGMERK
A.

DE ZWEMKOM VAN DE PAROCHIEPASTOOR

2. Pastoor C. heeft veel over voor zijn parochie, zoveel zelfs dat hij
een zwemkom heeft laten bouwen die bij jong en oud een grote bijval
kent. Vermits de exploitatie van een zwemkom kosten meebrengt,
wordt aan de gebruikers inkomgeld gevraagd, maar pastoor C.
streeft daarom geen winstbejag noch enig persoonlijk voordeel na:
hem gaat het er aileen om op onbaatzuchtige wijze diensten te
bewijzen aan de parochie en aan de, al dan niet gelovige, maar
zwemlustige, bevolking.
Op een bepaald ogenblik dagvaardt de pastoor een aannemer die
werken heeft uitgevoerd aan de zwemkom.

(3) Cass., 10 oktober 1895, gecit.; Cass., 25 februari 1935, gecit.
(4) Encyclopedie Dalloz, Droit commercial, Tw. Actes de commerce, nr. 32 e.v. Voor een
kritiek van het speculatiecriterium, zie: PIROVANO, A., ,Introduction critique au droit
commercial contemporain", Rev. Trim. Dr. Comm., 1985, 228-229.
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Hier begint de lijdensweg van pastoor C.
Voor de Rechtbank van Koophandel werpt de aannemer immers op
dat de vordering niet ontvankelijk is(5): pastoor C. is niet ingeschreven in het handelsregister, hoewel hij handelaar is als exploitant van
een onderneming van openbare schouwspelen, in de zin van artikel
2, vijfde lid, W. Kooph.
Nu was het natuurlijk niet de bedoeling van pastoor C. om van zijn
zwemkom een openbaar schouwspel te maken, hoewel dit risico
steeds aanwezig is voor wie de evolutie van de mode in de badpakken
volgt. Pastoor C. is evenwel een wijs man: hij weet dat, terecht of
ten onrechte, wordt aangenomen dat de exploitatie van een zwemkom als een onderneming van openbare schouwspelen - d.i. een
objectieve daad van koophandel - wordt beschouwd(6), en die
rechtspraak wil hij niet betwisten.
Wei roept hij in dat hij de zwemkom zonder enig winstbejag exploiteert, en dat een daad van koophandel waarbij het winstoogmerk
ontbreekt om deze reden ophoudt een daad van koophandel te zijn.
Hier heeft pastoor C. een vastere grond onder de voeten: sedert 1895
heeft het Hof van Cassatie zich steeds in die zin uitgesproken(7).
Pastoor C. is derhalve geen handelaar, hij behoefde geen inschrijving
in het handelsregister, en zijn vordering is dus wei ontvankelijk.
De ruzie sleept aan en vindt uiteindelijk haar beslag in een arrest van
het Hof van Cassatie van 19 januari 1973, dat in wezen de redenering
van pastoor C. aanneemt, in de volgende bewoordingen:
,Overwegende dat, indien luidens artikel 2 van het Wetboek van Koophandel
bepaalde handelingen bij de wet worden geacht daden van koophandel te zijn, zulks
zo is omdat de wetgever vermoedt dat die handelingen met winstoogmerk geschieden;
Dat dit nochtans slechts een vermoeden ,juris tantum" is dat vatbaar is voor
tegenbewijs; dat de rechter oordeelt of dit tegenbewijs is aangebracht;
Overwegende dat het arrest dit tegenbewijs afleidt uit de omstandigheid dat verweerder pastoor is, dat hij het zwembad heeft ingericht en bestuurt in het raam van de
diensten die hij in zijn hoedanigheid van pastoor aan de parochie en de bevolking
verleent en dat hij die diensten zonder winstoogmerk verleent;
Overwegende dat het Hof van Beroep daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden dat,
ook indien de exploitatie van het zwembad moet worden beschouwd als een
onderneming van openbare schouwspelen in de zin van artikel 2, lid 5, van het
Wetboek van Koophandel, zij, bij gebrek aan winstoogmerk, niet kan worden
beschouwd als een door verweerder geexploiteerde handelsonderneming, en ver(5) Gecoordineerde wetten betreffende het handelsregister (K.B. van 20 juli 1964), art. 42.
(6) VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 2de uitg., 1976, 355.
(7) Cass., 10 oktober 1895, Pas, 1895, I, 286, 291.
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weerder dus niet, op grond van artikell van voormeld wetboek, als handelaar moet
worden beschouwd."(8)

3. Zonder daarom afbreuk te willen doen aan de gerechtelijke overwinning van de onbaatzuchtige pastoor C., geeft dit arrest toch
aanleiding tot ernstige bezwaren van juridische aard. Deze werden
uitstekend geformuleerd door J. Van Ryn en J. Heenen(9). De
voornaamste bezwaren poog ik samen te vatten.
- Het is niet juist ongenuanceerd te stellen dat de wet , ,bepaalde
handelingen" als daden van koophandel aanmerkt, vermits artikel 2,
W. Kooph., bet handelskarakter van sommige handelingen slechts
erkent wanneer zij worden verricht binnen bet kader van een , ,onderneming" (aldus bijv. de nijverheids- en fabrieksondernemingen, de
ondernemingen van openbare en private werken, de vervoerondernemingen, de ondernemingen die tot doel hebben onroerende goederen
te kopen om ze weer te verkopen, ... ).
- Algemeen wordt aangenomen dat , ,de wisselbrieven, man daten,
biljetten of andere effecten, aan order of aan toonder" slechts
wegens hun vorm als daden van koophandel worden aangemerkt,
waarbij bet aldan niet aanwezig zijn van winstoogmerk bij degene
die de handeling verricht als irrelevant wordt beschouwd(lO). De
hoven en rechtbanken hebben overigens nooit beslist dat een wisselverbintenis, bij gebrek aan winstoogmerk, om die reden ophield een
daad van koophandel te zijn, hoewel talrijke wisselbrieven door
niet-handelaars worden ondertekend in bet kader van persoonlijke
leningen en financieringen.
- Waar bet Hof van Cassatie inroept dat bepaalde handelingen bij
de wet worden geacht daden van koophandel te zijn omdat de
wetgever ,vermoedt" dat die handelingen met winstoogmerk geschieden, kan men slechts vaststellen dat artikel2, W. Kooph., geen
verwijzing inhoudt noch naar bet winstoogmerk, noch naar enig
tegenbewijs, noch zelfs naar een ,vermoeden" (hoewel dit begrip
toch wordt bepaald in art. 1349-1353, B.W.).

(8) Cass., 19 januari 1973, R. W., 1972-1973, 1381, Pas., 1973, I, 492, noot W.G. enR.C.J.B.,
1974, 321, noot VANRYN, J. en HEENEN, J.
(9) VANRYN, J. en HEENEN, J., ,Esprit de lucre et droit,commercial", R.C.J.B., 1974, 325

e.v.
(10) FREDERICQ, L., Traite, I, nr. 24, nr. 49; FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, 144; RONSE,
J., Wisselbriefen orderbriej]e, inA.P.R., nr. 1214; DAUBRESSE, E., o.c., nr. 72bis, nr. 249.
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Waarom gebruikt de wetgever dan de uitdrukking , , worden geacht
daden van koophandel te zijn"?
Om deze vraag te beantwoorden moet men de geschiedenis raadplegen. Aanvankelijk waren de handelsrechtbanken slechts bevoegd
voor geschillen tussen bepaalde personen, m.n. kooplieden, en dan
nog uitsluitend voor , ,faits de commerce''. De auteurs van het , ,Code
de Commerce" van 1807 wensten evenwel geen rechtsmacht in te
richten die beperkt zou zijn tot een bepaald beroep (kooplieden,
handelaars en bankiers - art. 631, 1°); daarom werd de bevoegdheid
van de Rechtbank van Koophandel uitgebreid tot geschillen onder
aile personen inzake daden van koophandel (art. 631, 2°), waarvan
wei een opsomming moest worden verstrekt (art. 632-633). Daarom
werden bedoelde handelingen ,geacht" daden van koophandel te
zijn. Noch in het ,Code de Commerce" van 1807, noch in de
parlementaire voorbereiding van onze wet van 15 december 1872,
kan men enige aanleiding vinden tot de interpretatie dat , worden
geacht" dient te worden gelezen als , worden, behoudens tegenbewijs, vermoed".
Dit laatste bezwaar van J. Van Ryn en J. Heenen heb ik getoetst aan
het hoek ,Esprit du Code de Commerce" van J.G. Locre, dat de
totstandkoming van het nieuwe wetboek nauwgezet weergeeft. Aan
artikel 631 e.v. wordt een grondige studie gewijd in boekdeel
VIII(ll). Die studie bevestigt het standpunt van de twee rechtsgeleerden. Wat meer is, nergens is tijdens de voorbereiding van de wet
sprake geweest van enig winstoogmerk noch van een vermoeden van
winstoogmerk. De wetgever hanteerde een heel ander criterium zoals
moge blijken uit de uiteenzetting van Locre betreffende de daad van
koophandel ,elke aankoop van voedingswaren en koopwaren, om
ze weder te verkopen ... ".
Artikel 632 van het Code de Commerce heeft het uitsluitend over
,aankopen" (,tous achats de denrees et marchandises ... ") en niet
over ,verkopen". Waarom? , ... Le contrat, considere comme vente, ne saurait devenir acte de commerce par lui-meme, et abstraction
faite de Ia qualite du vendeur... il faut . . . que le vendeur soit
commerc;:ant pour que Ia vente qui introduit les denrees dans Ia
circulation(12), devienne un acte de commerce. II n'en est pas ainsi
de l'achat. L'achat tire son caractere de Ia destination que l'acheteur

(11) LocRe, J.G., Esprit du Code de Commerce, VIII, Parijs, 1813, 168-556.
(12) Cursivering door mij.
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donne aux choses achetees( 13). S 'illes acquiert pour son usage, 1'acte
n'est pas commercial par rapport a lui, fiit-il meme commer9ant. La
Cour de Cassation a dit, avec beaucoup de raison, ace sujet: 'L'achat
par le consommateur(14) chez le marchand, est un acte relatif(15) au
trafic et au negoce de ce marchand; cependant l'achat par le consommateur n'est pas un acte de negoce'. Si, au contraire, l'acheteur
acquiert pour faire trajic des choses acquises(16), il fait un acte de
commerce'' (17).
Waar hedendaagse auteurs dergelijke aankoop als een daad van
koophandel beschouwen omdat de aankoop door winstoogmerk is
ingegeven(18), stelt men vast dat de wetgever van 1807 een heel
andere vraag voor ogen stond: koopt men aan als verbruiker of met
de bedoeling de koopwaren in het economisch verkeer te brengen?
Dit is een heel modern criterium. Dat het verder in het verkeer
brengen al dan niet met winst, of minstens met een winstoogmerk,
gebeurde, was voor de wetgever van 1807 irrelevant. In boekdeel I
heeft Locre het over de ,kooplieden" (artikel 1 van het wetboek:
,Sont commer9ans ceux qui exercent des actes de commerce, et en
font leur profession habituelle"). Hier wordt uitsluitend verwezen
naar beroepen:. ,les fabricans"' ,les negocians" (grossiers), ,les
marchands" (detailhandelaars), ,les banquiers"(19). Nergens is
sprake van enig (vermoeden van) winstoogmerk.
Overigens, de tekst van 1807 is in Frankrijk nog steeds van kracht
(,La loi repute actes de commerce ... "), en wanneer in dat land
gepeild wordt naar het al dan niet voorhanden zijn van winstoogmerk, dan is dit niet om te beslissen dat, bij afwezigheid van
winstoogmerk, een daad van koophandel ophoudt deze kwalificatie
te bezitten, maar wel, integendeel, om binnen het bereik van de daden
van koophandel handelingen te omvatten, die weliswaar niet als
zodanig worden opgesomd, maar niettemin met winstoogmerk geschiedden(20).

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Id.
Id.
Cursivering van Locre
Cursivering van mij.
Loclill, J.G., o.c., VIII, 263.
F"REDERICQ, L. enS., Handboek, I, 123.
Loclill, J.G., o,c, I, Parijs, 1807, 2-7.
HAMEL, J. en LAGARDE, G., Traite, I, nr. 45; Enc. Dalloz, Droit Commercial, tw. Acte
de commerce, nr. 30; PIROVANO, A., o.c., Rev. Trim. Dr. Comm., 1985, 219 e.v., inz. 227
e.v.
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In Belgie daarentegen wordt algemeen aangenomen dat niet alle
daden met winstoogmerk verricht om die reden daden van koophandel zijn(21). Uit de kritiek van J. VanRyn en J. Heenen en uit de
studie van J. G. Locre blijkt m.i. dat het wenselijk is dat het Hof van
Cassatie de kans krijgt om deze vraagstelling anders te benaderen.
Daarop kom ik later nog terug.
4. Het Hof van Cassatie had overigens op een andere wijze begrip
kunnen opbrengen voor het standpunt van pastoor C., zonder daarom het criterium van het winstoogmerk- waarvan het Hof niet eens
een definitie verstrekt - te moeten hanteren.
Algemeen wordt immers aangenomen dat een daad van koophandel
ophoudt deze eigenschap te bezitten wanneer zij slechts het accessorium is van een burgerlijke beroepsbezigheid(22) of van het niet-commercieel maatschappelijk voorwerp van een vennootschap(23).
In het geval van pastoor C. had de feitenrechter vastgesteld dat de
exploitatie van een zwembad plaatsvond in het raam van de diensten
die pastoor C. in zijn hoedanigheid van pastoor aan de parochie en
de bevolking verleende; het ging hier dus duidelijk om een accessorium van een kennelijk burgerlijke beroepsbezigheid - die van parochiepastoor - zodat het overbodig was naar het criterium van het
winstoogmerk te grijpen(24).
5. Naast de technisch-juridische argumenten, heb ik nog een ander
bezwaar tegen de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Deze rechtspraak biedt inderdaad geen rechtszekerheid, in die zin dat
derden nooit met zekerheid kunnen weten of hun medecontractant
handelaar is, ook wanneer hij daden van koophandel uitoefent en
(21) Kh. Brussel, 5 januari 1962, J.C.B., 1962, 333; FREDERICQ, L., Traite, I, nr. 7;
L. enS.,Handboek, I, 120; DEL MARMOL, C., R.P.D.B., tw. Commerce-Commer{:ant, nr. 5; DAUBRESSE, E., o.c., nr. 7.
(22) Kh. Brussel, 24 apri11951, J.C.B., 1952, 137; FREDERICQ, L., Traite, I, nr. 30; FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, 324; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 2de uitg., 386;
DAUBRESSE, E., o.c., nrs. 28 e.v., p. 719,731 en 735; DIDIER, P., ,La competence legislative
du droit commercial", Rev. Trim. Dr. Comm., 1965, 537.
(23) FREDERICQ, L., Traite, IV, nr. 56; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 2de uitg.,
341; DAUBRESSE, E., o.c., nrs. 805-807.
(24) VANRYN, J. en HEENEN, J., R.C.J.B., 1974, 333: ,Le critere qui permet de determiner
si I' activite est accessoire est son lien de dependance a I' egard de I' activite principale, et son
importance relativement moindre. II s'agit en somme de savoir si les activites diverses d'une
personne constituent, ou non, l'exercice d'une profession unique, caracterisee par l'activite
qui en constitue ]'element principal. S'il s'agit d'une societe, a-t-elle pour objet I' exploitation
d'une entreprise complexe mais unique, ou de deux entreprises distinctes (l'une etant commerciale et I' autre civile)?".

FREDERICQ,
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daarvan hoofdzakelijk of aanvullend zijn gewoon beroep maakt. Het
volstaat dat de medecontractant, zoals pastoor C., het bewijs Ievert
dat hij geen winstoogmerk heeft, opdat hij buiten het toepassingsgebied van het handelsrecht zou vallen en niet onderworpen zou zijn
aan de rechtsmacht van de Rechtbank van Koophandel. Het peilen
naar een ,oogmerk" veronderstelt uiteraard een subjectieve benadering: welke is de bedoeling van de medecontractant die een daad van
koophandel verricht? Een rechter kan dit wellicht achteraf met enige
nauwkeurigheid vaststellen (er wordt hem een heel dossier voorgelegd). In het handelsverkeer kan evenwel niet gepeild worden naar
de subjectieve motivering van de marktdeelnemers om daaruit conclusies af te leiden die bepalend zulleri zijn voor de hele rechtsverhouding.
Het handelsverkeer vereist duidelijke afspr3[ken: zo is het nodig dat
elke handeling of ,onderneming" die door de wet als daad van
koophandel wordt aangemerkt, juridisch steeds als een daad van
koophandel wordt behandeld, afgezien van het subjectief inzicht van
degene die de handeling verrichtte of de ,onderneming" voerde(25).
B. DE TRAMMAATSCHAPPIJEN VAN BRUSSEL EN GENT

6. Openbare werken uitgevoerd op last van de Maatschappij voor
Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) berokkenden een
aanzienlijke schade aan gebouwen waarvan de N. V. Astrobel de
eigenares is. Deze dagvaardt de M.I.V.B. en de aannemer voor de
Rechtbank van Koophandel te Brussel en vordert schadevergoeding.
De M.I.V.B. werpt evenwel op dat zij geen handelaar is en dat het
geding, wat haar betreft, dus niet door de Rechtbank van Koophandel kan worden beslecht.
Het bijzondere van de situatie is wei dat de statuten van de M.I.V.B.
bepalen dat haar verbintenissen geacht worden een handelskarakter
te bezitten.
De zaak wordt verwezen naar de Arrondissementsrechtbank te Brussel die op 2 februari 1981(26) beslist dat de M.I.V.B. inderdaad geen
handelaar is. Hoe komt de rechtbank tot deze toch verrassende
conclusie?

(25) Vgl.: DEL MARMOL, C., o.c., nr. 8.
(26) Arrondrb. Brussel, 2 februari 1981, B.R.H., 1982, I, 283, noot PARMENTIER, C.
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Zij stelt vast dat de M.I. V.B. een publiekrechtelijke vereniging is,
opgericht krachtens een wet van 17 juni 1953, en waarvan de Belgische Staat, de Provincie Brabant en een aantal Brusselse gemeenten
lid zijn. Zij is belast met het verzekeren van een openbare dienst ten
bate van het publiek en van het personeel. Rekening gehouden met
de bedoeling, die de oprichters van de M.I.V.B. voor ogen stond,
heeft deze geen winstoogmerk. Zij is dus geen handelaar.
Om deze redenering te ondersteunen verwijst de Arrondissementsrechtbank naar het Cassatie-arrest in de zaak van pastoor C.: weliswaar merkt artikel 2, W. Kooph., ,elke onderneming van vervoer
te lancJ" aan als een daad van koophandel, doch deze kwalificatie
moet wijken wanneer vast staat dat het winstoogmerk ontbreekt.
Meer bijval met een trammaatschappij (althans op proceduraal vlak)
had Mevrouw W. Deze bejaarde dame werd het slachtoffer van een
ongeval bij het opstappen van een tramrijtuig van de Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoer te Gent (M.I.V.G.). Voor de Rechtbank van Koophandel te Gent vordert zij een provisionele schadevergoeding van 51.000 F.
De M.I.V.G. excepteert evenwel dat zij geen handelaar is en dat de
Rechtbank van Koophandel niet bevoegd is om zich over dit geding
uit te spreken. Nude M.I.V.G. niet vordert dat deze exceptie naar
de Arrondissementsrechtbank wordt verzonden, onderzoekt de
Recht bank van Koophandel haar eigen bevoegdheid. Zij komt tot het
besluit dat de M.I.V.G. wei een handelaar is. Waarom?
Luidens haar statuten worden de verbintenissen van de M.I.V.G.
geacht daden van koophandel te zijn, zonder dat hierbij enig onderscheid wordt gemaakt tussen verbintenissen uit overeenkomst en
verbintenissen uit onrechtmatige daad; steeds volgens haar statuten
moet de M.I.V.G. geexploiteerd worden volgens industriele methodes. Overigens is het vervoer te land een objectieve daad van koophandel.
Weliswaar is de M.I.V.G. belast met een openbare dienst. Doch
hierbij hanteert zij beheersmethodes die ertoe strekken, zo al dan niet
winst te maken, minstens de verliezen te minimaliseren, en een
gunstige rendabiliteit te verzekeren. Zij laat externe deskundigen
overgaan tot kostprijsberekeningen, zij voert reclamecampagnes
(,met lijn 1, er vlot doorheen"). Kortom, door zowel internals naar
buiten uit handelsmethodes toe te passen bij het verrichten van een
objectieve daad van koophandel, is de M .I. V.G. handelaar en ressor677

teert zij onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel(27).
Dit vonnis werd op 27 september 1985 bevestigd door het Hof van
Beroep te Gent (1ste Kamer, nr. 26.260/85 A.R., niet gepubl.). Het
Hof stelt vast dat de M.I.V.G., ten eerste, een vennootschap is en,
ten tweede, een handelsvennootschap ,vermits (de M.I.V.G.) als
onderneming van vervoer objectieve daden van koophandel tot doel
heeft". Dit arrest neemt de interessante overwegingen van de eerste
rechter over het toepassen van beheersmethodes niet uitdrukkelijk
over. Waar het Hof wei het criterium van het winstoogmerk hanteert
is het i.v.m. de vraag of de M.I.V.G. aldan niet een vennootschap
is: ,het 'beogen van winst' wordt door een groot deel van de
hedendaagse rechtsleer zelfs niet meer beschouwd als het doelbewust
nastreven van winst doch het zou volstaan een voordeel van het
vermogen in de brede zin na te streven, met inbegrip van het streven
verlies te vermijden. In elk geval blijkt uit de statuten van (de
M.I.V.G.) en o.m. uit de artikelen 37, 38 en inzonderheid 41 dat zij
doelbewust de realisatie van winst nastreeft; in artikel41 wordt zelfs
een verdeelsleutel vastgesteld voor de verdeling van de gerealiseerde
winsten. Eerste appellante is dus onbetwistbaar een vennootschap ... ".
7. Wie heeft gelijk, Brussel of Gent?
Voor zover de Arrondissementsrechtbank te Brussel het Cassatiearrest in de zaak van pastoor C. inroept, kom ik daarop niet terug.
Aan de orde is hier een andere vraag. Heeft het belasten van een
vennootschap met een openbare dienst (die inhoudelijk als een
objectieve daad van koophandel wordt aangemerkt) tot gevolg dat
deze vennootschap om die reden geen winstoogmerk en dus geen
handelskarakter bezit?
Men merkt onmiddellijk dat deze vraagstelling in werkelijkheid geen
(27) Kh. Gent, 1ste Kamer, 18 januari 1985, A.R. nr 4039/84, niet gepubl.; zie in dezelfde
zin betreffende de Luikse trammaatschappij S.T.I.L.: Luik, 26 maart 1974, Jur. Liege,
1973-1974, 250 en Rev. Prat. Soc., 1974, 155. Bij een bevelschrift van 10 juli 1985 heeft de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent zich bevoegd verklaard om kennis te
nemen van een vordering tegen de Onderlinge Maatschappij voor Openbare Besturen
(O.M.O.B.), die betwist had dat zij de hoedanigheid van handelaar bezit. Na te hebben
vastgesteld dat de O.M.O.B., naast haar hoofddoel (onderlinge verzekering), ook een ondernerning van verzekeringen met premies (d.i. een objectieve daad van koophandel) voert, vervolgt
het bevelschrift - zoals in het vonnis betreffende de M.I.V.G. - met een redengeving
betreffende het objectief winstoogmerk, d.i. het aanwenden van handelsmethoden met het oog
op het verzekeren van de rendabiliteit (B. t. O.M.O.B., K 72/85, niet gepubl.). Over het
handelskarakter van O.M.O.B., zie ook: Kh. Mons, 25 maart 1968, R.G.A.R., 1969, nr. 8163
en J.C.B., 1968, 285.
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zin heeft: krachtens de wet (art. 1832, B.W.) heeft elke vennootschap
per definitie een winstoogmerk, ook wanneer zij niet statutair tot
doel heeft het verrichten van daden van koophandel: dan gaat het
om een burgerlijke vennootschap. Ontbreekt het winstoogmerk, dan
betreft het niet meer een vennootschap, maar een vereniging. Blijkt
het overigens dat een vereniging objectieve daden van koophandel
stelt en daarvan, in hoofdzaak of aanvullend, haar gewoon beroep
maakt, dan zal zij, onder bepaalde voorwaarden, of zullen haar
leden, als handelaar worden beschouwd(28).
Ter zake: uit de omstandigheid dat de oprichters van een publiekrechtelijke onderneming, die daden van koophandel tot voorwerp
heeft, het inzicht hadden dat deze onderneming, ter behartiging van
het algemeen belang, een openbare dienst zou vervullen, afleiden dat
bedoelde onderneming geen winstoogmerk heeft, is juridisch fout.
Een dergelijke redenering miskent inderdaad de rechtspersoonlijkheid van de onderneming, welke los staat van die van haar oprichters.
Anders uitgedrukt: de oprichters van een handelsvennootschap worden daardoor zelf nog geen handelaar, of nog: fysieke of rechtspersonen die geen handelaar zijn, resp. geen winstoogmerk hebben, kunnen heel wei een handelsvennootschap oprichten die per definitie
(art. 1832 B.W. j 0 art. 1 Venn.W.) winstoogmerk heeft en tot doel
heeft daden van koophandel uit te voeren. Twijfel dienaangaande
lijkt bovendien niet mogelijk wanneer uit de statuten van de rechtspersoon blijkt dat haar verbintenissen een handelskarakter bezitten.
8. Geldt deze redenering eveneens wanneer de organieke wet bepaalt
(zoals inzake intercommunale verenigingen: art. 5 van de wet van 1
maart 1922)(29) dat een onderneming alleszins een burgerrechtelijk
karakter bezit, dus een burgerlijke vennootschap (met winstoogmerk) is?

(28) Over de V.Z.W. als handelaar, zie o.m.: Kh. Brussel, l3 oktober 1976, Rev. Prat. Soc.,
1976, 113 enJ.T., 1976, 708; Kh. Brussel, 5 november 1979, Pas., 1979, III, 61; B.R.H., 1980,
163 en Rev. Prat. Soc., 1981, 50; Brussel, 11 mei 1981, Rev. Prat. Soc., 1982, 142 en B.R.H.,
1982, 294; Rb. Brussel, 6 juni 1984, Rev. Prat. Soc., 1984, 309; Brussel, 16 mei 1984, J. T.,
1985, 391, noot COIPEL, M. Zie evenwel: RoNsE, J., ,Kan een V.Z.W. failliet verklaard
worden?", inLiber Amicorum F. Dumon, 1983, I, 219 e.v. (een V.Z.W. zelf kan niet failliet
worden verklaard, slechts de personen die onder het mom of in naam daarvan een handelsbedrijf hebben uitgeoefend, alsmede de uit hun bedrijvigheid ontstane V.O.F.); ik meen dat de
stelling van Ronse juist is. Raadpleeg ook: 'T KINT, J., ,Les associations sans but lucratif
et Ia faillite", Rev. Prat. Soc., 1985, 336 e.v.
(29) Luidens art. 3 van het reeds. door de Senaat goedgekeurde wetsontwerp betreffende de
intercommunales (Par/. Doc., Kamer, 1984-1985, nr. 1140/1) hebben de intercommunales,
ongeacht hun vorm en hun doe!, geen handelskarakter.
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Ook hier kan uit het levend recht een interessant verhaal worden
opgedist.
De Intercommunale Gasvoorziening Antwerpen en Omgeving
(I.G.A.O.) voert een handelspubliciteit die door de N.V. Belgian
Monarch als strijdig wordt beschouwd met de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken (WHP). Belgian Monarch dagvaardt de I.G.A.O., zoals in kort geding, voor de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
I.G.A.O.werpt de onbevoegdheid van de Voorzitter op omdat zij
geen handelaar is.
Zij werd immers opgericht krachtens de wet van 1 maart 1922, welke
wet bepaalt dat intercommunale verenigingen een burgerrechtelijk
karakter bezitten zodat zij, per definitie, geen handelaar kunnen zijn.
Uit deze ondubbelzinnige wettekst leidt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel zijn onbevoegdheid af(30). Het Hof van
Beroep te Brussel ziet de zaak heel anders(31). Het Hof beperkt zijn
onderzoek tot de bewoordingen van de WHP, en beslist dat de
bevoegdheid van de Voorzitter om het staken van bepaalde handelspraktijken te bevelen , ,niet beperkt is ratione personae tussen handelaars, maar geen onderscheid maakt naar de persoon van de dader
en uitsluitend objectief aanleunt op bepaalde tekortkomingen, zelfs
wanneer de daders buiten de omschrijving van artikel 1 van het
Wetboek van Koophandel vallen'' en hun verrichtingen vanwege de
wetgever ,niet de fictie van commercialiteit ... bekomen hebben".
Deze rechtspraak is, wat de interpretatie van de WHP betreft, thans
achterhaald door het Hof van Cassatie(32).
Intussen lijkt me het standpunt van de Voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen correct, gewoon omdat de wet van
1 maart 1922 hem geen keuze laat: een krachtens deze wet opgerichte
intercommunale bezit een burgerrechtelijk karakter, ook wanneer zij
het stellen van objectieve daden van koophandel tot voorwerp
heeft(33).

(30) Voorz. Kh. Antwerpen, 2 april 1973, R. W., 1974-1975, 1715.
(31) Brussel, 12 november 1974, R. W., 1974-1975, 1711.
(32) Cass., 1 februari 1985, R. W., 1984-1985, 2911, noot DE VROEDE, P. Anders: GOTZEN,
F., ,Het onttrekken van de vordering tot staken van ongeoorloofde handelspraktijken aan
de alleenheerschappij van de handelaarsnotie uit het Wetboek van Koophandel", R. W.,
1974-1975, 1665 e.v.
(33) Zie evenwel: Cass., 17 februari 1938, Pas., 1938, I, 52 (een intercommunale kan daden
van koophandel stellen, ook al bezit zij een burgerrechtelijk karakter; het arrest beslist niet
dat de intercommunale handelaar is).
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Hetzelfde geldt in het volgende verhaal. Een cooperatieve vennootschap erkend door de Nationale Maatschappij van de Huisvesting
wordt door een prive-persoon gedagvaard voor de Rechtbank van
Koophandel, blijkbaar omdat zij nagelaten heeft een koopakte binnen' de overeengekomen termijn te Iaten verlijden.
De huisvestingsmaatschappij werpt de onbevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel op: volgens de toepasselijke wetgeving (wet
van 11 oktober 1919, artikel2, derde lid, artikel6, eerste lid) hebben
de verbintenissen van dergelijke maatschappijen een burgerrechtelijk
karakter.
De Rechtbank van Koophandel heeft evenmin keuze:
Dat . . . hoe betwistbaar en betreurenswaardig het ook weze, de door verweerster
aangegane en door eiser ingeroepen verbintenissen- naar de opinie van de wetgever
- in hoofde van verweerster burgerlijk zijn, niettegenstaande de commerciele
natuur van haar verbintenissen en in strijd met het gemeen recht ... (34).

Wanneer de wetgever uitdrukkelijk en ondubbelzinnig voorschrijft
dat een bepaald type van rechtspersoon een burgerrechtelijk karakter
heeft, dan kan de rechter aan deze kwalificatie niet voorbijgaan en
deze rechtspersoon als een handelaar behandelen omdat zij objectieve daden van koophandel tot voorwerp heeft. Weliswaar is de
wetgever terzake niet zeer logisch. Maar dan moet de wet worden
gewijzigd.
Let wei: in dit verhaal (anders dan bij de trammaatschappijen) gaat
het niet om het aldan niet miskennen van de afzonderlijke rechtspersoon; het is de wet zelf die voorschrijft dat een bepaalde rechtspersoon een burgerrechtelijk karakter heeft. De rechter mag die wets bepaling niet miskennen.
9. Sedert de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek vertoont de vraag, of een overheidsonderneming de hoedanigheid van
handelaar bezit, een aanzienlijk belang. Met toepassing van de
eerdere wetgeving (art. 12 van de wet van 25 maart 1876) was de
Rechtbank van Koophandel bevoegd inzake de geschillen betreffende daden van koophandel, ook wanneer de gedingvoerende partijen
niet de hoedanigheid van handelaar bezaten.
Het volstond dat een overheidsonderneming een daad van koophandel stelde of dat haar verbintenissen krachtens de wet een handelskarakter bezaten opdat de Rechtbank van Koophandel bevoegd zou
zijn (behoudens wanneer deze - ten onrechte - oordeelde dat de
(34) Kh. Brussel, 25 september 1965, R. W., 1965-1966, 1360 en J.C.B, 1966, 1.
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daad van koophandel deze eigenschap niet bezat omdat zij zonder
·
winstoogmerk was verricht).
Thans bepaalt artikel 573, 1°, Ger. W., dat de Rechtbank van Koophandel in eerste aanleg kennis neemt , ,van de geschillen tussen
kooplieden (,entre commen;ants"), die handelingen betreffen die de
wet als daden van koophandel aanmerkt", en die niet onder de
algemene bevoegdheid van de vrederechter vallen.
Het volstaat dus niet meer dat het geschil een daad van koophandel
betreft; bovendien moet het gaan om een geschil onder fysieke
personen of rechtspersonen die de hoedanigheid van handelaar bezitten.
Voor sommige overheidsondernemingen bepaalt de organieke wet
dat hun verbintenissen een handelskarakter bezitten (zie nr. 13-b).
Mag men daaruit afleiden dat die ondernemingen de hoedanigheid
van handelaar kunnen hebben? Bepaalde auteurs betwijfelen het(35).
Toch lijkt de oplossing vrij eenvoudig: wanneer overheidsondernemingen het stellen van daden van koophandel tot voorwerp hebben
en daarvan, in hoofdorde of aanvullend, hun gewoon beroep maken,
verwerven zij daardoor de hoedanigheid van handelaar, behoudens
in de zeldzame-gevallen waar de wet zelf voorgeschreven heeft dat
ze een burgerrechtelijk karakter hebben (zie nr. 8). Er is reeds
rechtspraak in die zin, betreffende o.m. de R.T.T.(36), de Luikse en
de Gentse trammaatschappijen(37), deN .M.B.S.(38). Het criterium
van het winstoogmerk (van de oprichters der onderneming) moet aan
deze vraagstelling vreemd blijven.
C.

HET ZIEKENHUIS VAN ZELZATE

10. Sedert de wet van 27 juni 1960 geldt in Belgie een regeling waarbij
aan de werknemers die ten gevolge van sluiting van de onderneming
hun betrekking verliezen bijzondere vergoedingen worden uitbetaald.
In de zin van deze wetgeving wordt bedoeld de onderneming als
bepaald in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende
de organisatie van het bedrijfsleven (,technische bedrijfseenheid").
(35) DEL MARMOL, C., o.c., nr. 158;
OLIVIER, H., ,L'entreprise publique et

Anders: FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, 78;
le droit commercial", J.T., 1976, 538.
(36) Arrondrb. Brussel, 15 mei 1972, J.C.B., 1972, 419 en J.T., 1972, 589.
(37) Luik, 26 maart 1974, Jur. Liege, 1973-1974, 250 en Rev. Prat. Soc., 1974, 155; Kh. Gent,
18 januari 1985, hoven, nr. 6.
(38) Kh. Brussel, 3 januari 1972, J. T., 1972, 135 (advertentie ,Het spoor ontlast de weg").
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Zo de onderneming, bij sluiting, in gebreke blijft de vergoedingen
te betalen, worden deze uitgekeerd door een Fonds beheerd door de
R.V.A. Dit Fonds wordt gestijfd door bijdragen vanwege de werkgevers.
De v.z.w. St. Jan Baptist, een ziekenhuis te Zelzate, weigerde evenwei de wettelijke bijdragen te betalen aan het Fonds tot vergoeding
ten behoeve van de, in geval van sluiting van ondernemingen, ontslagen werknemers. Tot betaling gedagvaard voor de Vrederechter van
Assenede, wierp het ziekenhuis op dat zij als vereniging zonder
winstoogmerk geen ,onderneming" was in de zin van de toepasselijke wetgeving, en derhalve niet kon gehouden worden de gevorderde
bijdragen te betalen.
De Vrederechter viel dit standpunt bij. ,Bedrijfseenheid - aldus
besliste hij - kan niets anders betekenen dan nijverheid, handel, enz.
Het woord zegt het zelf: een ziekenhuis kan toch niet aanzien worden
als een onderneming van het bedrijfsleven ... Bovendien is verweerster een vereniging zonder winstgevend doel. Het ziekenhuis St. Jan
Baptist van Zelzate verzorgt behoeftige krankzinnigen. Hier is elke
notie van handel of nijverheid uitgesloten"(39).
Dit vonnis sluit aan bij de interpretatie die aan bedoelde wet werd
gegeven door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid in antwoord
op een parlementaire vraag: ,hoewel de term 'onderneming' in de
ruime zin moet worden verstaan, (is) het vanzelfsprekend dat de wet
van 20 september 1948 slechts de nijverheids- en handelsondernemingen beoogt, vermits de onderneming hier als een organisatie voor
voortbrenging van economisch nut wordt beschouwd"(40).

11. Het vonnis betreffende het ziekenhuis te Zelzate verwekt een
zekere malaise, omdat de wetgever zelf onzorgvuldig is te werk
gegaan. Wanneer de Vrederechter van Assenede door de wet wordt
verplicht aan het begrip ,onderneming" de betekenis te geven die
voor dit begrip wordt verstrekt in de wet van 20 september 1948, dan
kan hij natuurlijk niet anders dan vast te stellen dat deze wet
betrekking heeft op de ,organisatie van het bedrijfsleven" (d.i. van
handels- en industriele ondernemingen), en niet op de non-profit
sector (waaronder ziekenhuizen).
(39) Vred. Assenede, 12 september 1963, R. W., 1963-1964, 792 en T.S.R., 1964, 336; Vgl.:
Arbeidshof Antwerpen, 8 oktober 1980, R. W., 1981-1982, 615. Raadpleeg eveneens het
interessant Cassatie-arrest van 1 april 1985, R. W., 1985-1986, 369 e.v ., conclusie van Advocaat-Generaal LENAERTS: de werkgever is bijdrageplichtig, niet de technische bedrijfseenheid
als bedoeld in art. 14 van de wet van 20 september 1948.
(40) Part. Vr., Senaat, 1961-1962, nr. 29, 664-665; VAN MENSEL, A., ,Sluiting van ondernemingen", T.P.R., 1968, 347.
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Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juni 1960(41)
blijkt evenwel dat de wetgever weliswaar in hoofdzaak bezorgd was
om de tewerkstellingsproblemen in de handels- en industrH~le ondernemingen, maar dat hij inrichtingen uit de non-profit sector niet
uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten. Door in de wet zelf, gemakshalve, te verwijzen naar het ondernemingsbegrip van de wet van 20
september 1948, heeft de wetgever nochtans de werknemers uit de
non-profit sector uit het toepassingsgebied van de wet van 27 juni
1960 geweerd.
Wat hierbij evenwel opvalt is dat de werknemers van een ziekenhuis
minder worden beschermd dan die van een nijverheids- of handelsonderneming hoewel zij, in geval van sluiting, hetzelfde risico lopen hun
betrekking te verliezen. Het is inderdaad bekend dat talrijke ziekenhuizen zware financiele moeilijkheden kennen.
Rekening gehouden met de ratio legis van de wet van 27 juni 1960
(bijstand aan werknemers die ingevolge een sluiting collectief ontslagen worden), ziet men niet in waarom bijv. de werknemers van een
ziekenhuis op ongunstiger wijze moeten worden behandeld dan
werknemers van een metaalbedrijf. Een werkloze verpleger bevindt
zich in een even pijnlijke toestand als een werkloze buizenfitter.
In werkelijkheid stoelt de ongelijke behandeling op een ondoordacht
gebruik van bet ondernemingsbegrip door de wetgever (zie hierna,
nr. 16).

II

HERLEVEND RECHT ROND HET WINSTOOGMERK?
A. HET WINSTOOGMERK EN DE COMMERCIALITEIT
12. Stel dat iemand een economische activiteit verricht (productie of
distributie van goederen of diensten). Hij kan om twee redenen
buiten het gemene handelsrecht vallen:
- omdat zijn met winstoogmerk verrichte activiteit door de wet niet
wordt aangemerkt als een daad van koophandel;
- omdat zijn activiteit, die door de wet wei als een daad van
koophandel wordt aangemerkt, zonder winstoogmerk wordt verricht.
(41) Pasinomie, 1960, 717 e.v.
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Dit is een ongezonde situatie die conceptueel strijdig is met de
gelijkheidsregel die aan de basis ligt van elke rechtsstaat.
Welke zijn inderdaad de gevolgen van deze ongelijke behandelig?
Bepaalde economische agenten worden onderworpen aan het statuut
van de handelaar, met zijn bijzondere verplichtingen (bekwaamheid,
bekendmaken van het huwelijkscontract, het voeren van een boekhouding, inschrijving in het handelsregister, verplichtingen inzake
girale betalingen), zijn bijzondere bewijsregeling (getuigen, koopmansboeken, facturen) en vermoedens (o.m. van hoofdelijkheid)(42), zijn eigen uitvoeringsmaatregelen (faillissement en gerechtelijk akkoord), zijn gerechtelijke bevoegdheidsregeling. Andere economische agenten, die nochtans een vergelijkbare, zelfs concurrerende, activiteit verrichten, zijn aan dit statuut niet onderworpen.
Waarop steunt deze ongelijke behandeling? Op een dubbele juridische fictie.
a) De eerste fictie wordt door de wet zelf ingericht en ligt aan de basis
van het hele onderscheid tussen het handelsrecht en het burgerlijk
recht. Het gaat om het aldan niet wettelijk kwalificeren van bepaalde
handelingen en ,ondernemingen" als daden van koophandel. Aan
deze fictie kan op twee wijzen worden verholpen.
- Door de eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht,
die zo dierbaar was aan mijn meester Jean Limpens(43). De mogelijkheid om deze eenmaking op korte termijn te verwezenlijken lijkt
zelf zo fictief, dat ik daarop niet verder inga.
- Door de geleidelijke aanvulling, door de wetgever, van de lijst der
daden van koophandel, ten einde deze lijst beter te doen overeenstemmen met de economische werkelijkheid. Dit geschiedde - met
dit oogmerk(44) -door de wet van 3 juli 1956. De vniag rijst of een

(42) Cass., 3 april 1952, Pas., 1952, I, 498; Cass., 5 december 1975, B.R.H., 1977, 676 en
R. W., 1976-1977, 277; Cass., 26 januari 1979, Pas., 1979, I, 594, R. W., 1978-1979, 2239 en
J. T., 1980, 152.
(43) LIMPENS, J., ,De !'unification du droit civil et du droit commercial", J.T., 1953, 353
e.v.; FREDERICQ, S., De eenmaking van het burgerlijk recht en het handelsrecht, 1957; id.,
,L'unification du droit civil et du droit commercial. Essai de solution pragmatique", Rev.
Trim. Dr. Comm., 1962, 203 e.v.
(44) FREDERICQ, L. en S., Handboek, I, 121.
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nieuwe aanpassing van de lijst niet zou dienen te worden overwogen(45).
b) De tweede fictie (geen winstoogmerk, dus geen daad van koophandel) is een onecht kind van de rechtspraak. Onecht, omdat zij
geen rechtsgrond heeft, en bovendien rechtsonzekerheid in de hand
werkt.
Deze fictie kan zonder veel moeite van de hand worden gedaan door
een wijziging van de bedoelde rechtspraak.
Hierbij kan het Hof van Cassatie bij het principe van zijn vaste
rechtspraak blijven, en stellen dat bepaalde handelingen of activiteiten, die door de wet nochtans als daden van koophandel worden
aangemerkt, deze kwalificatie onder welbepaalde voorwaarden verliezen. Welke zijn die voorwaarden?
Wanneer bepaalde handelingen of activiteiten, die door de wet als
daden van koophandel worden aangemerkt, het accessorium zijn van
een in hoofdzaak burgerlijke handeling of activiteit, verliezen zij, om
die reden, de eigenschap van daad van koophandel.
Deze redenering, die overigens niet nieuw is (zie hoven, nr. 4), kan
zonder moeite in onze rechtsorde worden opgenomen (,accessorium
sequitur principalt:!")(46).
Zij geldt in hoofdzaak voor het stellen van afzonderlijke daden van
koophandel, met uitzondering evenwel van die welke wegens hun
vorm deze eigenschap bezitten (wisselbriefjes, orderbriefjes); in dit
laatste geval nemen een vaste rechtspraak en de rechtsleer aan dat
zij steeds als daden van koophandel moeten worden aangemerkt
(hoven, nr. 3). De zaak van pastoor C. had in die zin kunnen worden
opgelost: de ,onderneming van openbare schouwspelen" was, naar
de vaststellingen van de feitenrechter, kennelijk een accessorium van
zijn pastorale hoofdactiviteit.
De redenering geldt eveneens wat betreft het verwerven van de
hoedanigheid van handelaar, maar zal in dit geval minder kunnen
(45) Door een wet van 18 juli 1973 (nieuw art. 2bis, W. Kb.) werden inz. aankopen, door
. apotbekers, van geneesmiddelen om die verder te verkopen aan particulieren, uit de commercialiteit gescbrapt. Deze wetsbepaling wordt als volgt verantwoord door C. del Marmo! (o.c.,
nr. 123): ,Cette loi confirme Ia tradition selon laquelle les professions participant a !'art de
guerir ont un caractere liberal et non commercial. En effet, !'esprit de lucre est etranger a
l'activite du pbarmacien, dont le souci principal doit etre Ia sante et Ia vie des malades. La
commercialisation de cette activite conduirait necessairement it une diminution du sens des
responsabilites". De cursivering van de laatste zin is van mij.
(46) Waar kracbtens de wet (art. 2, laatste lid, W. Kb.) bepaalde bandelingen of activiteiten
een bandelskarakter verkrijgen, uitsluitend ter wille van bet feit dat zij door een bandelaar
werden gesteld (zg. subjectieve daden van koopbandel), betreft bet bier ook een toepassing
van deze regel.
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worden toegepast. Wie er inderdaad zijn gewoon beroep van maakt,
zij het aanvullend t.o.v. een burgerlijk hoofdberoep, daden van
koophandel te stellen, oefent in werkelijkheid een bijberoep uit, dat
van commerciele aard is en dat, precies omdat het - ook al is het
aanvullend - een gewoon beroep is geworden, voldoende autonoom
is t.o.v. het burgerlijk hoofdberoep om niet meer als accessorium te
kunnen gelden. Het komt de feitenrechter toe in deze situatie de
graad van autonomie van het commercieel bijberoep vast te stellen.
Aldus is het te verklaren dat de hoven en rechtbanken aannemen dat
bijv. een notaris, onder bepaalde voorwaarden, voor een aanvullende
activiteit waarvan hij een gewoon bijberoep heeft gemaakt, de hoedanigheid van handelaar kan bezitten(47).
B.

DE OVERHEIDSONDERNEMINGEN EN HET WINSTOOGMERK

13. Het begrip overheidsonderneming heeft in Belgie geen nauwkeu·
rig bepaalde inhoud.
Met dit begrip bedoel ik hier, in de ruimste zin:
- ondernemingen die door of krachtens een wet of een decreet zijn
opgericht;
- ondernemingen waarin de overheid een overwegende participatie
bezit die haar toelaat het beleid van de onderneming te bepalen.
Over deze tweede soort ondernemingen bestaat, inzake de thans
besproken problematiek, geen betwisting. Het gaat om particuliere
vennootschappen waarin de overheid rechtstreeks of (meestal) onrechtstreeks (N.I.M., N.M.N.S., G.I.M.V., enz.) een controleparticipatie bezit(48). Er is nog niet voorgehouden- en er bestaat daartoe
overigens geen aanleiding - dat deze particuliere ondernemingen
met een openbare dienst zijn belast hetgeen, volgens de traditionele
rechtspraak en rechtsleer, bet winstoogmerk zou uitsluiten.
Wat betreft de eerste soort ondernemingen is de toestand minder
duidelijk. Er moet een dub bel onderscheid worden gemaakt, (a) naar
de rechtsvorm en (b) naar de wettelijke kwalificatie.

(47) Gent, 10 juni 1879, Pas., 1879, II, 285; Arion, 6 november 1952, Rev. Fail/., 121; Luik,
29 juni 1954, Jur. Liege, 1954-1955, 94. Aldus ook voor architecten (Cass., 9 september 1975,
J.T., 1975, 695; Brussel, 19 november 1974, Pas., 1975, II, 63), maatschappijen van artsen
(Brussel, 6 december 1967, Rev. Prat. Soc., 1969, 191 en J.T., 1968, 474). Vgl.: VANRYN,
J. en HEENEN, J., Principes, I, 2de uitg., 366.
(48) Raadpleeg inz.: KEuTGEN, G., ,Les entreprises publiques et le droit des societes", in
Liber Amicorum F. Duman, 1983, I, 173 e.v.
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a) De rechtsvorm.
Sommige overheidsondernemingen zijn opgericht in de vorm van
gecentraliseerde overheidsdiensten die aan het hierarchisch gezag van
de uitvoerende macht zijn onderworpen maar niettemin een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezitten (zg. gepersonaliseerde besturen: R.T.T., Regie der Posterijen, Regie der Luchtwegen, Regie voor
Maritiem Transport, Wegenfonds, enz.). Daarnaast zijn er diverse
types van gedecentraliseerde en met rechtspersoonlijkheid beklede
overheidsdiensten die een economische activiteit uitoefenen. Ze zijn
door de overheid opgericht, hetzij bij wijze van stichting (zoals de
openbare instellingen, bijv. de A.S.L.K., de N.K.B.K.), hetzij bij
wijze van vereniging ofvennootschap, uitsluitend onder publiekrechtelijke rechtspersonen (N.M.V.B., Gemeentekrediet) of samen met
particulieren (N.M.B.S., H.W.I., Sabena, N.M.K.N., Nationale
Bank).
b) De kwalificatie.
- Voor sommige overheidsondernemingen bepaalt de wet uitdrukkelijk dat hun verbintenissen als daden van koophandel moeten
worden aangemerkt: R.T.T., H.W.I., Regie der Luchtwegen, Regie
der Posterijen, N.I.M., M.I.V.B., maatschappijen voor stedelijk
gemeenschappelijk vervoer (wet van 22 februari 1961), Regie voor
Maritiem Transport. Aangenomen wordt - hoewel niet door iedereen(49)- dat bedoeld worden de verbintenissen uit overeenkomst
zowel als die uit onrechtmatige daad(50).
- Voor andere overheidsondernemingen bepaalt de wet uitdrukkelijk dat zij een burgerrechtelijk karakter hebben (ook wanneer zij
handelingen verrichten of een activiteit uitoefenen die door de wet
als een daad van koophandel worden aangemerkt). Dit geldt o.m.
voor de intercommunale verenigingen (waarvan talrijke een economische activiteit tot voorwerp hebben, die van hen, volgens het
gemeen recht, een handelaar zouden maken), voor de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting en de door haar erkende huisvestingsmaatschappijen (een ,onderneming" die tot doel heeft onroerende goederen te kopen om ze weder te verkopen wordt sedert de
wet van 3 juli 1956 aangemerkt als een daad van koophandel), en
(49) Brussel, 15 december 1964, Pas., 1966, II, 3; Rb. Brussel, 15 november 1966, J. T., 1967,
80.
(50) Luik, 29 oktober 1970, Jur. Liege, 1970-1971, 273; Luik, 26 maart 1974, Jur. Liege,
1973-1974, 250; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, II, 1ste uitg., nr. 1146; DEL MARMOL, C., R.P.D.B., tw. Commerce-Commercant, nr. 155. Zie ook: Kh. Gent, 18 januari 1985
(boven, nr. 6).
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voor de Nationale Maatschappij van de Waterleidingen (wet van 26
augustus 1913).
- Voor een derde categorie van overheidsondernemingen spreekt de
wet zich niet uit over de rechtsaard van hun verbintenissen.
Voor de ondernemingen in de eerste categorie is er normaal geen
probleem(51): het handelsrecht is van toepassing en de Rechtbank
van Koophandel is bevoegd(52). Toch zijn er, ondanks de uitdrukkelijke wetsbepaling, afwijkingen in de rechtspraak(53), onder voorwendsel dat deze ondernemingen met een openbare dienst zijn belast.
Voor ondernemingen in de tweede categorie, kan men de toestand
betreuren omdat de wettelijke regeling niet coherent is. Niettemin
moet de wet worden nageleefd(54), of dan gewijzigd in de zin van
de coherentie.
14. De problemen rijzen in hoofdzaak in de derde categorie, d.i.
waar er geen uitdrukkelijke wetsbepaling is over het handels- of
burgerrechtelijk karakter van de verbintenissen van de onderneming.
Voor sommige auteurs(55) en voor een deel van de rechtspraak(56)
impliceert het vervullen van een openbare dienst noodzakelijk dat de
betrokken onderneming geen winstoogmerk heeft, omdat zulks niet
bestaanbaar is met het algemeen belang(57).
Over deze thematiek zijn bijna theologische discussies gevoerd.
Nochtans is het probleem vrij eenvoudig.
Om diverse redenen komt de overheid steeds meer tussenbeide in het
(51) Zie bijv. voor de N.M.B.S.: Brussel, 23 januari 1952, J.C.B., 1955, 13; Kb. Antwerpen,
26 februari 1959, R. W., 1959-1960, 890 en Pas., 19t!1, III, 1; voor de R.T.T.: Arrondrb.
Brussel, 15 mei 1972, J. T., 1972, 589 en J. C.B., 1972, 419; voor bet Gemeentekrediet: Kb.
Namen, 13 mei 1971, Rev. Prat. Soc., 1972, 248.
(52) FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, 149; VANRYN, J en HEENEN, J., Principes, I, 347.
Zie ook hoven, nr. 7.
(53) Hierna, nr. 14.
(54) Aldus ook: VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 347.
(55) BuTTGENBACH, A., Theorie generate des modes de gestion des services publics en
Belgique, Brussel, 1952, 67 e.v.; FREDERICQ, L. enS., Handboek, I, 120-121, (,een verricbting
uitgevoerd met bet oog op bet openbaar nut kan geen daad van koopbandel zijn"); DAUBRESSE, E., o.c., nrs. 53,178, 266; FREDERICQ, L., Traite, I, nr. 20; DE CLBRCK,'D.,Jntercommunale Maatschappij, in A.P.R., nr. 447; REsTEAU, Cb., Traite, I, nr. 41.
(56) Cass., 12 maart 1931, Pas., 1931, I, 119 en J. T., 1931, 253; Cass., 16 juni 1955, J.C.B.,
1956, I en Pas., 1955, I, 1127; Cass., 2 december 1954, Pas., 1955, I, 302. Zie nocbtans: Cass.,
6 april 1922, Pas., 1922, I, 235: ter bebartiging van bet gemeentelijk belang kunnen de
gemeenten bandelingen stellen die daden van koopbandel zijn.
(57) De vragen of bet ,algemeen belang" en bet ,winstoogmerk" elkaar noodzakelijk
uitsluiten, en of bet algemeen belang niet vereist dat ondernemingen (ook overbeidsondernemingen) winst verwezenlijken, worden bier niet verder besproken.
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economisch Ieven, ook als onderneming. Zeer spoedig werd vastgesteld dat de overheid als zodanig niet geschikt is om een economische
activiteit uit te oefenen: haar bestuurstechnieken, boekhoudingsmethoden, enz., zijn daartoe niet aangepast. Daarom worden afzonderlijke publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht, die weliswaar door
de overheid worden gecontroleerd, maar waarvan uitdrukkelijk is
bepaald dat zij volgens nijverheids- en handelsmethoden moeten
worden bestuurd. Soms worden die publiekrechtelijke rechtspersonen gehuld in de gewaden van een privaatrechtelijke rechtspersoon
(cooperatieve of naamloze vennootschap).
Telkens streeft de overheid een dubbel oogmerk na:
- het algemeen belang dienen;
- efficient optreden in de economische sector.
Zoals reeds werd aangetoond (hoven, nr. 7), is het oogmerk van de
overheid evenwel irrelevant voor de juridische kwalificatie van de
rechtspersoon. Zodra de rechtspersoon daden van koophandel tot
doel heeft, verwerft zij - behoudens andersluidende wetsbepaling
- een commercieel karakter (Venn.W., art. 1), afgezien van het
subjectief oogmerk van haar oprichter(s), resp. vennoten. Enige
andere oplossing zou de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid miskennen.
Dit betekent nog niet dat de overheidsondernemingen (a) uitsluitend
aan het handelsrecht zijn onderworpen, (b) noch dat zij aan het
gehele handelsrecht zijn onderworpen.
a) De commercialiteit van de overheidsonderneming sluit natuurlijk
niet uit dat zij, inz. wat betreft haar interne werking en structuur,
alsmede desgevallend het statuut van haar personeel, een publiekrechtelijke rechtspersoon blijft, die aan administratieve controle is
onderworpen (hierarchisch gezag, administratieve voogdij, wet van
16 maart 1954) en waarvan bepaalde besluiten door de Raad van
State kunnen worden vernietigd(58). In die zin bevinden de overheidsondernemingen zich in een ,hybried stelse1"(59).
b) Regelen eigen aan de publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen
verhinderen dat het handelsrecht in zijn geheel op de thans besproken
(58) Zir-e bijv.: R.v.St., 13 juli 1949, nr. 97, Bonheure (N.M.B.S.); R.v.St., 6 oktober 1955,
nr. 4588, Usines de Braine-le-Comte (N.M.B.S.); R.v.St., 28 augustus 1952, nr. 1797, Otzer
(Nationale Maatschappij der Waterleidingen); R.v.St., 12 juli 1961, nr. 8746, Provincie
Antwerpen (Nationale Maatschappij van de Kleine Landeigendom); R.v.St., 5 februari 1954,
nr. 3126 (Nationale Huisvestingsmaatschappij). Raadpleeg ook: Les Novelles- Droit Administratif- IV- Le Conseil d'Etat, 1975, nr. 964 e.v.
{59) VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 346.
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overheidsondernemingen wordt toegepast. Aldus wordt aangenomen dat de regel van de continulteit van de openbare dienst tot gevolg
kan hebben dat geen gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk is tegen
overheidsondernemingen(60). Dit sluit o.m. in dat de wetgeving
betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord in diezelfde
mate niet van toepassing is op overheidsondernemingen(61).
Afgezien van dit dubbele voorbehoud dient de overheidsonderneming, die het stellen van daden van koophandel tot voorwerp heeft,
volgens de gewone regelen als een handelaar te worden beschouwd,
behoudens wanneer de wet er (uitzonderlijk) anders over beschikt.
De recente wetgeving gaat overigens in die richting. De wet van 17
juli 1975, als gewijzigd bij de wet van 1 juli 1983, betreffende de
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen geeft de
volgende definitie van de ,ondernemingen" (art. 1):
,1° de natuurlijke personen die koopman zijn;
2° de bandelsvennootscbappen en de vennootscbappen die de recbtsvorm van een
bandelsvennootscbap bebben aangenomen;
3° de openbare instellingen die een statutaire opdracbt vervullen van commerciele,
financiele of industriele aard;
4° de instellingen niet bedoeld in bet 2° en bet 3°, aldan niet met eigen recbtspersoonlijkbeid, die, met of zonder winstoogmerk, een commercieel, financieel of
industrieel bedrijf uitoefenen en waarop dit hoofdstuk, per soort van instellingen,
van toepassing wordt verklaard door een koninklijk besluit.

"

Deze formule onderwerpt terecht aile ondernemingen die aan het
economisch Ieven deelnemen aan dezelfde regelen, afgezien van hun
rechtsvorm en van het oogmerk waarvoor zij werden opgericht.
Enige andere oplossing zou overigens niet bestaanbaar zijn met de
gelijkheidsregel die steeds meer het handels- en economisch recht
beheerst(62).

(60) Cass., 21 april 1966, Pas., 1966, I, 1060 en R. W., 1966-1967, 293. Het Cassatie-arrest
betreft een zuivere intercommunale. Zie, in dezelfde zin, inzake een gemengde intercommunale: Rb. Brussel, 15 november 1966, J. T., 1967, 80. Voor een kritische studie van deze
rechtspraak raadpleeg: BAERT, K., ,De uitvoeringsimmuniteit van de publiekrechtelijke
rechtspersonen", R. W., 1976-1977, 2369 e.v.; LEBRUN, J. en DEOM, D., ,L'execution des
cn!ances contre les pouvoirs publics'', J. T., 1983, 261 e.v.; DoNY, M., ,,L'interdiction totale
des voies d'execution des personnes publiques est-elle justifiee?", Administration publique,
1985, I, 82 e.v.
(61) Raadpleeg o.m.: OLIVIER, H., ,L'entreprise publique et le droit commercial", J.T.,
1976, 542.
(62) VAN GERVEN, W., ,Schets van een Belgisch economisch grondslagenrecht", S.E.W.,
1971, 404 e.v.; id., ,Egalite des entreprises privees et publiques devant la loi beige", J.T.,
1979, 241 e.v.
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15. Kenschetsend voor de misvattingen inzake de commerciele aard
van de overheidsondernemingen is de sedert jaren aanslepende discussie betreffende het uitzenden van reclame (handelspubliciteit) op
radio en televisie. Reeds bij de oprichting van de B.R.T. werd gesteld
dat deze geen uitzendingen mag verwezenlijken die het karakter van
handelspubliciteit vertonen (art. 28, § 3, wet van 18 mei 1960). Door
de regering gevraagd of het toegelaten was uitzendingen te verwezenlijken om bepaalde overheidsondernemingen (inz. de A.S.L.K.) ,beter te doen kennen", meende de Raad van State dat de A.S.L.K. door
de overheid werd opgericht om het volkssparen aan te moedigen,
zodat reclame voor deze overheidsonderneming zonder winstoogmerk geschiedde en geen handelspubliciteit was(63).
In 1972 adviseerde de Raad van State dat als handelspubliciteit
moeten worden beschouwd de uitzendingen die tot doel hebben de
produkten of diensten aan te prijzen van natuurlijke personen of
rechtspersonen die een lucratieve bezigheid uitoefenen en die tot
oogmerk hebben de prive-belangen van die personen te dienen(64).
Bij een wetsontwerp van 23 mei 1985 betreffende o.m. de handelspubliciteit op radio en televisie(65) bevestigde de Raad van State- zij
bet met enige nuancering- het in 1972 ingenomen standpunt: ,de
definitie (van de handelspubliciteit) mag niet voorbijgaan aan een
essentieel element, namelijk dat de opzet van deze ,publiciteit" moet
zijn het aanprijzen, om zijn prive-belangen te dienen, van de producten of de diensten van een handelaar, van een industrieel of van enig
ander persoon die een winstgevende activiteit uitoefent. .. Daaruit
volgt onder meer dat een uitzending waarmee beoogd wordt de
activiteiten te doen kennen van instellingen die doeleinden van algemeen belang nastreven en die de winsten welke een activiteit hun kan
opleveren slechts als bijkomstig of als ondergeschikt beschouwen,
geen uitzending van handelspubliciteit is"(66). De nuancering zit
hierin dat verondersteld wordt dat bepaalde overheidsondernemingen de winsten die een activiteit hun kan opleveren niet ,als bijkomstig of als ondergeschikt beschouwen". Ditsluit, naar mijn mening,
(63) B.V.B., Reclame op radio en televisie, 1985, 18-19.
(64) B.V.B., o.c., 22-23.
(65) Part. Doc., Kamer, 1984-1985, nr. 1222-1.
(66) O.c., 14. In een voetnoot wordt hieraan toegevoegd: ,zie de adviezen van de Raad van
State, afdeling wetgeving, nrs. 15.531/9-15.548/9 van 8 juni 1983 over het voorstel van decreet
dat het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 8 juli 1983 'reglementant 1a
publicite non commerciale a la radio et a la television' geworden is, in welke adviezen
inzonderheid naar twee adviezen van de afdeling administratie van de Raad van State van 23
maart 1960 en van 11 juli 1972 verwezen wordt (Gedr. St., Franse Gemeenschapsraad, zitting
1982-1983, nr. 90/7)".
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in dat als zodanig dienen te worden beschouwd de overheidsondernemingen die beheersmethodes aanwenden welke ertoe strekken de
continu1teit van de onderneming, door het verwezenlijken van een
overschot van inkomsten op de uitgaven, te verzekeren (zie ook
hierna, nr. 16). ,Winst" is, in een dergelijke hypothese, noch ,bijkomstig" noch ,ondergeschikt".
Overigens is het helemaal niet nodig het probleem van de reclame op
radio en televisie op te lossen aan de hand van het criterium van het
winstoogmerk en van de mate waarin dit oogmerk doorweegt in het
bestuur van de overheidsonderneming: zodra een overheidsonderneming het stellen van daden van koophandel tot voorwerp heeft,
verwerft zij de hoedanigheid van handelaar(67), en de door haar
gemaakte publiciteit is per definitie handelspubliciteit(68).
C. DE ONDERNEMING EN HET WINSTOOGMERK

16. In het handels- en economisch recht vervult de onderneming een
centrale functie. Voor gezaghebbende auteurs moet de onderneming
overigens het kernbegrip worden van het handelsrecht(69).
Het betreft hier evenwel niet meer de ,technische bedrijfseenheid"
als bedoeld in artikel14 van de wet van 20 september 1948, maar een
veel ruimer begrip dat door W. van Gerven als volgt wordt omschreven: , , . . . een zelfstandige en duurzaam georganiseerde groep van
mensen, die met behulp van materiele en immateriele middelen
goederen of diensten produceert of verdeelt tegen betaling door de
afnemer van die goederen of diensten, van een vergoeding welke
ertoe strekt en erop berekend is om tenminste evenveel inkomsten op
te leveren als er uitgaven nodig zijn voor de werking van de organisatie"(70).
Opvallend in deze omschrijving is dat er geen sprake meer is van het
, winstoogmerk".
(67) Behoudens wanneer de wet er anders over beschikt, zoals bijv. voor de intercommunalen,
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Maatschappij van de Waterleidingen (zie boven, nr. 13).
(68) Art. 19 WHP geeft een, voor die wet dienstige, bepaling van de handelspubliciteit; daarbij
wordt niet vereist dat de publiciteit van een handelaar zou uitgaan. Evenwel worden bepaalde
vormen van handelsreclame slechts verboden (art. 20) zo de auteur van de reclame handelaar
is (Kh. Brussel, 28 september 1981, J.T., 1981, 742). Dan moet het gaan om een handelaar,
in de zin van art. 1, W. Kooph.; aldus: Cass., 1 februari 1985, R. W., 1984-1985, 2911;
VAN GERVEN, W. en STUYCK, J., Mededingingsrecht-A-Hande/spraktijken, 1985, 66-67. Zie
ook de zaak I.G.A.O., boven, nr. 8.
(69) VANRYN, J. enHEENEN, J., Principes, I, 16,57 e.v.; VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, 2de uitg., 1978, 31 e.v.
(70) VAN GERVEN, W., o.c., 32.
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De klemtoon wordt terecht gelegd op het , ,instandhouden van het
bedrijf' ', m.a. w. de continu'iteit van de onderneming, die in de
economische en sociale werkelijkheid als belangrijker wordt ervaren
dan het verwezenlijken van de grootst mogelijke winst.
Deze continu'iteit veronderstelt evenwel ,dat er op termijn een
overschot is van inkomsten op uitgaven, m.a. w. een winst, die echter
niet noodzakelijk onder de vorm van dividenden of anderszins aan
de individuele kapitaalschieters moet worden uitgekeerd. Het onmiddellijke doel van een onderneming kan dus beter worden gedefinieerd
als het nastreven van een overschot van inkomsten op uitgaven, d.i.
van winst voor de onderneming (terwijl het meer verwijderde doel
is het creeren van nieuwe toegevoegde waarde)"(71).
Deze omschrijving legt bovendien de nadruk op de verhouding van
de onderneming tot haar afnemers, in die zin dat de door de onderneming verworven inkomsten hoofdzakelijk moeten voortspruiten uit
de door de afnemers van de geproduceerde of gedistribueerde goederen of diensten betaalde vergoedingen. ,,M.a.w. de gedane uitgaven
moeten voor het grootste gedeelte, en gezien over een middellange
periode, rechtstreeks kunnen worden verhaald op de afnemers van
de producten of diensten die van hun kant moeten worden bereid
gevonden om in ruil voor de aangeboden goederen of diensten, en
niet uit liefdadigheid of sympathie, een economisch verantwoorde
vergoeding te betalen. Nog anders uitgedrukt: een activiteit die
hoofdzakelijk en permanent door middel van particuliere of openbare schenkingen of subsidies wordt gefinancierd is geen (handels-)
ondernemingsactiviteit. Hieruit moge blijken dat bij het definieren
van de ondernemingsactiviteit niet alleen het door de ondernemer
nagestreefde resultaat, zijnde rendabiliteit, een rol speelt maar ook
de gedraging van de afnemer. Wanneer deze gedraging niet steunt,
of niet hoeft te steunen (bijv. omdat de overheid of particuliere
groepen de betrokken activiteit subsidieren), op een 'quid pro quo'
beslissing uit hoofde van de afnemer, dan heeft men m.i. niet te doen
met een ondernemingsactiviteit"(72). Aan de hand van deze precisering vallen bepaalde organisaties buiten het ondernemingsbegrip,
ook wanneer zij rendabiliteit, in de zin van een overschot van
inkomsten op uitgaven, nastreven, bijv. universiteiten, culturele
clubs, muziekverenigingen, enz., die door de pverheid of door parti-

(71) O.c., 33.
(72) 0. c., 67. V gl. de redenering van: TIMMERMAN, L., ,Ondernemingsrecht en economische
orde", S.E. W., 1977, 288-289.
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culier mecenaat worden gefinancierd, zij het dat meestal ook een
bescheiden bijdrage van de leden wordt gevraagd.
Dit ,quid pro quo" criterium heeft m.i. tot gevolg dat, in het geval
van het ziekenhuis van Zelzate (hoven, nr. 10), dit ziekenhuis niet
als een onderneming kan worden beschouwd, omdat de financiering
van dergelijke instellingen in hoofdzaak door overheidstoelagen
geschiedt. Zo de wetgever wenst dat ook de werknemers van organisaties, die geen onderneming zijn in de hier weerhouden betekenis,
een bijzondere bescherming genieten - hetgeen, in bepaalde gevallen, sociaal alleszins verantwoord lijkt- dan moet de wet de daartoe
dienstige toepassingsvoorwaarden nauwkeurig bepalen. Ten slotte
zij nog vermeld dat van Gerven's omschrijving van het ondernemingsbegrip nauw aansluit bij de recente evolutie van de wetgeving.
Artikel 60, E.E.G.-verdrag, betreffende het vrij verstrekken van
economische diensten binnen de gemeenschappelijke markt, maakt
bijv. geen gebruik van het begrip ,winstoogmerk" om de bedoelde
diensten te bepalen; als diensten worden immers beschouwd ,de
dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden",
waaronder, volgens genoemd artikel, m.n. komen de werkzaamheden van industriele aard, van commerciele aard, van het ambacht en
van de vrije beroepen(73).
Er is meer. Waar artikel 58, tweede lid, E.E.G.-verdrag, een omschrijving geeft van de vennootschappen waarop het vrije vestigingsrecht van toepassing is, worden ,de vennootschappen welke geen
winst beogen"(74) uitgesloten; in het (E.E.G.-)verdrag van 29 februari 1968 betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen
en rechtsp~rsonen(75) wordt het subjectieve winstbegrip van artikel
58, tweede lid, E.E.G.-verdrag, evenwel als volgt geobjectiveerd:
,het uitoefenen van een economische activiteit, gewoonlijk tegen
vergoeding"(76).

(73) SCHRANS, G., ,Poging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject", R. W.,
1979-1980, 2394.
(74) In sommige Ianden beeft deze formulering overigens weinig zin (zie art. 1832, B.W.),
boewel in een arrest van bet Hof van Cassatie blijkbaar aangenomen is dat er vennootscbappen
zijn die geen winstoogmerk nastreven: Cass., 7 januari 1960, Pas., 1960, I, 506.
(75) Dit verdrag werd in Belgie goedgekeurd bij de wet van 17 juli 1970.
(76) Zie vooral: GoLDMAN, B., Droit commercial europeen, 1970, 135 (Goldman zat de
werkgroep voor die bet ontwerp van erkenningsverdrag beeft opgesteld). Kb. Brussel, 15
december 1969, J.C.B., 1970, I, 288, inz. 296, stelt, in dezelfde zin, dat ,il est suffisant, pour
que Ia condition de lucre ... soit remplie, que l'activite a apprecier ne so it pas desinteressee"
(cursivering van mij).
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D.

RESIDUAIRE BETEKENIS VAN HET WINSTOOGMERK

17. Uit het onderzoek tot nog toe is gebleken dat het criterium van
het ,winstoogmerk" als zodanig niet dienstig is voor de afbakening
van het handels- en economisch recht, inz. wat betreft: de daden van
koophandel, de hoedanigheid van handelaar, de overheidsondernemingen en het ondernemingsbegrip. Toch is dit begrip zodanig in de
rechtspraak ingeburgerd, dat niet te verwachten valt dat het plots uit
ons juridisch landschap zal verdwijnen, temeer daar het in ons
rechtssysteem nog steeds dienst doet als afbakeningscriterium tussen
de (handels- en burgerrechtelijke) vennootschappen en de overige
verenigingen en groeperingen(77). Om die reden lijkt het hoe dan ook
voorzichtig aan het begrip ,,winstoogmerk'' een residuaire betekenis
voor te behouden, die beantwoordt aan zijn juridische finaliteit en
aan de economische werkelijkheid.
Een eerste poging daartoe ondernam ik in 1970(78).
Na te hebben vastgesteld dat een toenemend aantal economische
activiteiten buiten het traditioneel patroon van het winstoogmerk
worden uitgeoefend(79), stelde ik de vraag hoe het verantwoord kon
worden dat ondernemingen die een gelijkaardige, of zelfs concurrerende, activiteit hebben, aan verschillende rechtsmachten onderworpen worden en beheerst worden door het handelsrecht, het burgerlijk
recht of het administratief recht, naar gelang zij al dan niet een
winstoogmerk, in de traditionele jurisprudentiele betekenis, nastreven.
Ziehier de oplossing die ik toen voorstelde.
,On releve cependant une objectivisation de cette notion. Pour
certains, elle s'est identifiee a la non-gratuite, et l'activite exercee
dans un but lucratif est devenue ,l'activite economique exercee

(77) Over de diverse opvattingen betreffende het winstoogmerk als afbakeningscriterium voor
de vennootschap, zie: RoNSE, J., Algemeen dee/ van het vennootschapsrecht, 1975, 140 e.v.
(78) ScHRANS, G., ,Le role du juge commercial en presence des problemes economiques",
J.C.B., 1970, 424-427 (uitgaande van mijn uiteenzetting over ,Le but lucratif: une approche
de droit economique", gehouden aan de U.C.L. op 22 januari 1968, in het kader van een
interfacultair seminarie over recht en economie).
(79) Raadpleeg ook: ScHOLSEN, J.C., ,La notion de benefice dans le contrat de societe",
Rev. Prot. Soc., 1969,211 e.v.; DEMARET, P., ,La forme juridique des societes de recherche
sous contrat en France et en Belgique", Rev. Trim. Dr. Comm., 1967, 719 e. v. Zie ook, over
de zg. ,afwezigheid van winstoogmerk" bij vennootschappen die hun diensten of goederen
aan de kostprijs verkopen: Luik, 13 juni 1922, Rev. Prot. Soc., 1924, 187; Rb. Antwerpen,
18 juli 1923, Rev. Prot. Soc., 1924, 185; Kh. Oostende, 10 december 1959, J.T., 1960, 572;
Brussel, 16 november 1964, J.C.B., 1965, 113; Kh. Luik, 29 mei 1968, Rev. Prot. Soc., 1969,
196.
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normalement contre n!muneration"(80). Pour les fiscalistes, I' accent
est mis sur Ia mise en reuvre de methodes industrielles ou commerciales qui sont ,normalement productives de benefices", meme si
!'agent economique qui s'y livre ne poursuit pas lui-meme un but de
lucre(81). Mais il en decoule que, dans cette optique large, toute
entreprise, publique ou privee, pourrait etre consideree comme recherchant un but de lucre dans Ia mesure oil toute entreprise est, en
effet, appelee a minimiser ses couts, en utilisant des methodes de
gestion rationnelle. On peut des lors se demander s'il ne s'indique
pas que les tribunaux de commerce serrent de plus pres Ia realite
economique et fassent evoluer Ia notion de but lucratif, en Ia rattachant a !'utilisation de methodes de gestion economique, qui n'est
pas necessairement lucrative, et qui peut meme etre deliberement
deficitaire. Si Ia , ,gestion economique'' est deficitaire, cela permettra
au moins- ainsi que l'ecrit M. Wigny(82)- d'evaluer !'importance
de ce sacrifice. Ces methodes de gestion peuvent etre utilisees pour
atteindre de nombreux objectifs, comme p.ex.la recherche de benefices (ce sera le cas de Ia plupart des societes commerciales), Ia volonte
de puissance (c'est le cas de nombreux dirigeants non-proprietaires),
ou Ia satisfaction de !'interet general (et ce sera le cas des entreprises
publiques). La notion de lucre ou de profit sert alors de regulateur,
en ce qu'elle postule une organisation et une gestion rationnelles(83).
Les diverses entreprises publiques, associations exer9ant une activite
economique, societes ,desinteressees", etc., qui utiliseraient de semblables methodes dans l'accomplissement d'une activite economique, deviendraient justiciables du droit commercial (ou du droit
economique en gestation) et des tribunaux de commerce (ou des
,tribunaux economiques" de l'avenir). Par cette evolution jurisprudentielle- qui, en meme temps, consacrerait, dans l'ordre juridique, les progres de Ia science du ,management" - les tribunaux de
commerce, non seulement pourraient etendre leur emprise sur l'ordonnancement de l'activite economique, mais encore, ils contribueraient a realiser une unification interne des trop diverses regles qui

(80) Zie boven, nr. 16.
(81) Zie de verdere verwijzingen in: SCHRANS, G., ,Poging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject", R. W., 1979-1980, 2392-2393.
(82) WIGNY, P., Droit administratif, 1962, 122.
(83) Over de noodzakelijkheid ook in de overheidsondernemingen rekening te houden met

rendabiliteitsvereisten, raadpleeg o.m.: DUMOULIN, A., ,Ecologie du monde para-etatique",
in : Ministerie van Financien, De Inspectie van Financiiin 1938-1963, 319; HouiN, R., ,La
gestion des entreprises publiques et les methodes du droit commercial", Archives de Ia
philosophie du droit, 1952, 100.
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sont actuellement applicables a des entreprises exen;ant une activite
economique semblable".
Mijn voorstel kwam er m.a. w. op neer het begrip , winstoogmerk"
te objectiveren, en het vast te knopen aan het gebruik van rationele
beheersmethoden, inz. met het oog op de beheersing van de kosten.
Vier jaar later, in 1974, sloten J. VanRyn en J. Heenen zich aan bij
deze zienswijze(84), waarvan ze overigens reeds in 1954 de grondslagen hadden gelegd(85).
,L'intention de realiser un benefice devrait, a notre avis, ceder la
place a une notion differente, d'un caractere objectif et non pas
subjectif: la necessite, pour toute entreprise economique, d'etre
organisee de maniere a s'assurer un rendement favorable, ce qui
postule un excedent de recettes sur les depenses. C'est, en d'autres
termes, l'emploi des methodes commerciales qui doit etre !'element
determinant.
Telle est la conception recemment admise par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles, qui a decide, contrairement a !'opinion dominante, que la Regie des telegraphes et des telephones est une entreprise commerciale(86).
Cette notion objective s'accorde bien mieux que le vieux concept
subjectif de I' esprit de lucre avec les donnees economiques et sociales
de notre epoque. Elle presente l'avantage de fournir un critere
valable en permanence pour toutes les entreprises commerciales, au
lieu d'un critere etroitement lie au systeme economique d'une epoque, le regime capitaliste, dont ,!'esprit de lucre" est demeure
longtemps le mobile essentiel.
Le regime lui-meme est d'ailleurs en pleine evolution. Pretendre
definir par un critere subjectif identique (I' esprit de lucre) l'entreprise
individuelle et la grande entreprise dont les liens avec l'Etat sont de
plus en plus etroits, meme si elle ',appartient'' encore a des personnes
privees, est aujourd'hui une utopie"(87).
Zoals reeds werd vastgesteld, spreekt ook W. van Gerven zich in deze
zin uit (hoven, nr. 16).
Reeds in 1957 had S. Fredericq de traditionele uitspraak van het Hof
(84) ,Esprit de lucre et droit commercial", R.C.J.B., 1974, 325 e. v. Vgl. van dezelfde auteurs:
Principes, I, 1976, 21 e.v.
(85) Principes, I, 1ste uitg., 1954, 16-17.
(86) Arrondrb. Brussel, 15 mei 1972, J.C.B., 1972, 419 en J.T., 1972, 589.
(87) R.C.J.B., 1974, 334-335.
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van Cassatie betreffende het winstoogmerk als criterium voor de
commercialiteit in vraag gesteld, en veeleer ,het daadwerkelijke
deelnemen aan het economisch verkeer" als afbakeningscriterium
aangeprezen. Ook in deze opvatting werd de nadruk gelegd op het
aanwenden van beheersmethoden met het oog op het boeken van een
overschot van inkomsten en op uitgaven. Wie aldus aan het economisch verkeer deelneemt vormt een ,onderneming" die het kernbegrip van het handelsrecht moet worden(88).
Opmerkelijk is, ten slotte, dat de auteur van de noot gepubliceerd
in Arr. Cass., 1972, 515 (auteur die tevens de Procureur-Generaal
is die de conclusie schreef voor het bedoelde arrest, m.n. in de zaak
van pastoor C., zie hoven, nrs. 2-3)(89), eveneens, bij het omschrijven van het winstoogmerk, de nadruk legt op het objectieve criterium
van de rendabiliteitsvereisten.
18. Tegen deze omschrijving van het winstoogmerk kunnen bezwaren worden ingebracht.
Het toepassen van beheersmethodes die ertoe strekken dat er op
termijn een overschot is van inkomsten op uitgaven zou immers als
onvoldoende onderscheidend kunnen worden beschouwd als criterium voor de afbakening van het handel- en economisch recht.
Dergelijke beheersmethodes moeten inderdaad toegepast worden in
alle instellingen, met of zonder winstoogmerk, om tot een positief
resultaat of minstens een evenwichtssituatie te komen.
Dit geldt inz. voor de v .z. w. maar ook voor de vrije beroepen, die
normaal niet onder het handels- en economisch recht ressorteren.
Toch is dit bezwaar niet overtuigend.
Het voorgestelde criterium strekt er inderdaad niet toe elke organisatie, die volgens rationele methodes beheerd wordt, onder het handelsen economisch recht te doen ressorteren.
Steeds moet worden uitgegaan van de wettelijke definitie van de
commercialiteit. Het voorgestelde criterium houdt slechts in dat al
wie daden van koophandel stelt en daarvan, .:tanvullend of in hoofdzaak, zijn gewoon beroep maakt, binnen het toepassingsgebied van
de commercialiteit valt, ook wanneer hij subjectief geen winstoogmerk nastreeft, wanneer hij maar beheersmethodes gebruikt die erop
gericht zijn dat er op termijn meer inkomsten dan uitgaven worden
gegenereerd.
(88) FREDERICQ, S., o.c., 508 e.v., 522-523, 546 e.v.
(89) Deze noot is ook afgedrukt in VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, lste uitg., 1975,
57 e.v.
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Onder bepaalde voorwaarden kunnen een v.z.w. of haar leden(90),
alsmede beoefenaren van vrije beroepen(91), aan dit criterium beantwoorden en binnen het veld van de commercialiteit vallen, niet omdat
zij rationeel bestuurd worden, maar omdat zij daden van koophandel
hebben gesteld en daarvan, aanvullend of in hoofdzaak, hun gewoon
beroep hebben gemaakt.
Om elk misverstand dienaangaande te vermijden en ten einde de
residuaire betekenis van bet winstoogmerk zo scherp mogelijk te
bepalen, dient de voorgestelde omschrijving van bet winstoogmerk,
bij nader beraad, te worden aangevuld met een voorwaarde die wordt
ontleend aan W. van Gerven' s definitie van de onderneming (zie
boven, nr. 16). Het volstaat niet dat de productie of distributie van
goederen of diensten gebeurt met beheersmethodes die er normaal
op gericht zijn dat er een overschot is van inkomsten op uitgaven;
daarenboven moet de bedoelde economische activiteit in zodanige
voorwaarden plaatsvinden, dat de gedane uitgaven rechtstreeks kunnen worden verhaald op de afnemers, die bereid gevonden worden
om, voor die goederen of diensten, een economisch verantwoorde
vergoeding (en niet uit liefdadigheid of sympathie) te betalen (,quid
pro quo"-criterium). Aldus sluit de residuaire betekenis van bet
winstoogmerk beter aan bij de werkelijkheid van het economisch
verkeer (die de wetgever van bet ,Code de Commerce" van 1807
reeds voor ogen stond; zie J.G. Locre, boven, nr. 3), en kan zij
bovendien worden ingepast in de omschrijving van bet ondernemingsbegrip, dat centraalligt in de ontwikkeling van bet handels- en
economisch recht.
E.

SAMENVATTING

19. De voornaamste conclusies van dit onderzoek zou ik als volgt
willen samenvatten.
a) Het gebruik van bet jurisprudentiele criterium van bet subjectieve
winstoogmerk ter afbakening van de commercialiteit heeft geen
wettelijke grondslag. Bovendien is bet niet bestaanbaar met de
vereisten van de rechtszekerheid.
b) Indien de hoven en rechtbanken bepaalde handelingen of activiteiten buiten bet veld van de commercialiteit willen houden, dan
(90) Zie voetnoot (28). Talrijke v.z.w.'s oefenen een economische activiteit uit; een inventaris
daarvan werd opgesteld voor het seminarie van maart 1985 van de Luikse ,Commission Droit
et Vie des Affaires" over de v.z.w.
(91) Zie vootnoot (47).
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kunnen zij dit verwezenlijken op grond van het algemeen aangenomen rechtsbeginsel ,accessorium sequitur principale".
c) Overheidsondernemingen dienen, wat hun deelneming aan het
economisch verkeer betreft, aan het gemene recht te worden onderworpen (behoudens een andersluidende uitdrukkelijke wetsbepaling).
De omstandigheid dat overheidsondernemingen ,zonder winstoogmerk", ter behartiging van het algemeen belang, zijn opgericht, is
in rechte irrelevant. De juridische kwalificatie van de, ook publiekrechtelijk, rechtspersoon wordt inderdaad bepaald door haar maatschappelijk voorwerp, niet door het subjectief oogmerk van haar
oprichters, resp. vennoten.
d) Het jurisprudentiele criterium van het winstoogmerk is overbodig
voor de omschrijving van het ondernemingsbegrip. Wezenlijk voor
dit begrip zijn (1 °) het aanwenden van beheersmethoden die ertoe
strekken dat er normaal een overschot is van de inkomsten op de
uitgaven, d. w.z. die de continulteit van de onderneming moeten
verzekeren, en (2°) het daartoe verhalen op de afnemers van een
economisch verantwoorde vergoeding (,quid pro quo" -criterium).
e) Waar bet criterium van het winstoogmerk door de wetgever of in
de rechtspraak nog wordt gehanteerd, verdient het alleszins aanbeveling dat zijn (residuaire) inhoud zou overeenstemmen met die van de
twee bij punt d) genoemde criteria die wezenlijk zijn voor de omschrijving van de onderneming(92).

(92) In het arrest van 19 januari 1973 (de zaak van pastoor C.) maakt het Hof van Cassatie
blijkbaar een onderscheid tussen de daad van koophandel ,onderneming van openbare
schouwspelen" en een handelsonderneming, zodat er ruimte Iijkt te bestaan voor een verfijning
van de rechtspraak in de hier aanbevolen zin. Vgl.: VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht,
1978, 65-66. Ook de gezaghebbende auteur van de noot in Arr. Cass. maakt uitdrukkelijk dit
onderscheid, dat hij overigens juist acht (zie de tekst in: VAN GERVEN, W., o.c., 1975, 60).
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