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De inhoudsopgaaf van dit overzicht wordt in een volgend nummer gedrukt
aan het eind van dit overzicht.
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BESTANDDELEN VAN VENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP EN
ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING EN GEMEENSCHAP
1. INBRENG - Nadat tussen een N.V. en een B.V.B.A. een samenwerkingsovereenk:omst was ontstaan, werd aangevoerd dat deze als vennootschap moest omschreven worden. Het bestaan van een vennootschap werd
als niet bewezen geacht op grond van de enkeie beschouwing dat de
B.V.B.A. geen overdracht had gedaan van ai haar activa en passiva aan de
N.V.
Deze uitspraak werd vernietigd wegens schending van artikei 1832 B.W.
Deze bepaling siuit immers niet uit dat een vennootschap kan aangegaan
worden met inbreng van siechts een gedeelte van het vermogen van de
vennoten (Cass., 6 januari 1983, R.P.S., 1984, nr. 6276, biz. 104; Pas.,
1983, I, 527; Arr. Cass., 1982-83, 582). In deze vrijwei evidente beslissing
kan niet gelezen worden weike rechtsgevoigen de eiser afleidde uit de
omschrijving van de overeenkomst ais vennootschap.
2. - Aan de vaststelling dat niet aile activa en passiva in gemeenschap
ingebracht zijn kunnen echter beiangrijke gevoigen verbonden zijn.
De vaststelling dat een vennootschap niet haar geheie vermogen, zowei
rechten als verplichtingen heeft ingebracht in een andere vennootschap
maar siechts een gedeeite, is beslissend voor het onderscheid tussen fusie
waarbij het geheie vermogen onder aigemene titei overgaat, en de inbreng
van een bedrijfstak die een overdracht onder bijzondere titei teweeg brengt.
Het Hof van Cassatie besliste dat de inbreng van een bedrijfstak door een
vennootschap die niet ontbonden is of wordt, niets anders is dan de inbreng
van een handeiszaak.
Daaruit voigt dat de overgang van schuidvorderingen uit Iopende overeenkomsten die in zuike inbreng van een bedrijfstak kan besioten liggen, aan
derden eerst kan tegengeworpen worden na de vervulling van de bij artikei
1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten terwiji de correiatieve schuiden uit
die overeenkomst siechts overgaan op de verkrijgende vennootschap door
haar toetreding tot die schuiden (Cass., 4 maart 1982, J.T., 1982, 480;
R.P.S., 1982, nr. 6188, biz. 129, met noot P. Coppens; Rec. Gen. Enr.
Not., 1983, nr. 22.843, biz. 59 e.v.; R.Crit.J.B., 1984, biz. 175, met noot
M. Fontaine; Arr. Cass., 1981-82, 835;- verwerping van de voorziening
tegen Luik, 8 januari 1981, R.P.S., 1982, nr. 6189, biz. 134).
3. STATUTAIR CONCURRENTIEBEDING- Een verplichting om zich ais vennoot te onthouden van concurrentie kan besioten liggen in de inbreng van
arbeid (art. 1847 B.W.) en in de inbreng van een handeiszaak (art. 1628
B.W.). Zij kan ook zonder zodanige inbreng voortvioeien uit de vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking, zoiang deze duurt, wanneer zij geken-
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merkt is door een sterk uitgesproken aanmerking van de persoon van de
medevennoten(L. Fredericq, Traite, IV, nr. 172,4°, blz. 290). Ditissteeds
het gevalin de V .0 .F. en de Comm. V. Dit is oak het geval in de praktijkvennootschap voor de uitoefening van een vrij beroep oak wanneer deze
opgericht is onder de vorm van een B.V.B.A. of van een Coop.V. waarin
te presteren arbeid niet kan meetellen voor de vorming van het kapitaal.
De statuten kunnen oak een uitdrukkelijk concurrentiebeding bevatten
krachtens welk gewezen vennoten of zaakvoerders zich van concurrentie
moeten onthouden.
De vraag is echter gesteld hoever zodanig contractueel of statutair concurrentieverbod mag reiken nadat de vennoot of de zaakvoerder die hoedanigheid niet meer zal hebben.
Het Hof te Antwerpen besliste dat een statutair beding krachtens welk een
gewezen vennoot of zaakvoerder van een B.V.B.A. zich van alle concurrentie zal moeten onthouden, zonder enige beperking naar tijd en plaats, in
strijd is met de persoonlijke vrijheid van beroep en bedrijf, en derhalve in
zijn geheel nietig is zonder dat de rechter de omvang van het overdreven
verbod zou vermogen te reduceren binnen de grenzen van het geoorloofde
(Antwerpen, 13 september 1979, R. W., 1979-80, 2008 met noot H. Swennen).
Dit arrest dient te worden beaamd voor zover het uitspraak doet over een
louter statutair concurrentiebeding.
Inderdaad, een contractuele of statutaire verplichting zich persoonlijk of
door tussenpersonen, van mededinging te onthouden, is overdreven en doet
daardoor afbreuk aan het beginsel van vrijheid van beroep en bedrijf, dat
de openbare orde betreft, wanneer het niet beperkt is in de tijd of in de
ruimte (M. Gotzen, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige
mededinging, II, nr. 1251, blz. 550 e.v.; -Van Ryn/Heenen, I, tweede
druk, nr. 215, blz. 224).
De bedongen onthoudingsplicht mag niet verder reiken dan redelijkerwijze
vereist is opdat de clientele niet zou onttrokken worden dank zij de voorsprong die de concurrent als gewezen vennoot of zaakvoerder als gewezen
werknemer of als overdrager van een handelszaak zou hebben op de gewone
concurrent (Brussel, 18 februari 1972, Pas., 1972, II, 90; - P. Van
Ommeslaghe, Les obligations, R.Crit.J.B., 1975, biz. 480, randnr. 34).
Oak is aangenomen dat zulk contractueel beding volledig nietig is en dat
het door de rechter niet kan geconverteerd worden tot een wei geldig beding
door dit zelf te beperken in de tijd of in de ruimte (aldus oak: Cass., 3
februari 1971, Pas., 1971, I, 511; Arr. Cass., 1971, 538, en na verwijzing
Arb.H. Luik, 4 december 1974, J. Liege, 1975, 91; -VanRyn/ Heenen,
I, tweede druk, nr. 215, blz. 224).
In het besproken Antwerpse arrest van 13 september 1979 ging het om een
louter statutair concurrentiebeding zonder dat, afgezien daarvan, een mindere onthoudingsplicht zou kunnen gehandhaafd worden omdat zij, oak
zonder uitdrukkelijk beding, uit de wet voortvloeit.
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Zuike reductie is echter wei mogelijk wanneer een wettelijke onthoudingsplicht, ook bij ontstentenis van het nietige beding, van rechtswege bestaat.
Dit is nl. het gevai krachtens artikei 1628 B.W. bij overdracht van een
handeiszaak door verkoop of door inbreng in vennootschap (M. Gotzen,
Vrijheid van beroep en bedrijf, II, nr. 1248 e.v., biz. 548 e,v,; - Van
Ryn/Heenen, I, tweede druk, nr. 448, biz. 407).
Hetzeifde geidt bij overdracht van zijn aandeien door een vennoot die zich
daarbij uit het door de vennootschap gevoerde bedrijf terugtrekt (Brussei,
18 februari 1972, Pas., 1972, II, 90;- beamend: P. Van Ommesiaghe, Les
obligations, R.Crit.J.B., 1975, biz. 617, randnr. 69).
M.b.t. de bevoegdheid van de rechtbank van koophandei om krachtens
artikei 574, 1° Ger. W. kennis te nemen van de vordering tot nakoming van
de verplichting van een gewezen vennoot om zich van concurrentie te
onthouden, zie verder nr. 81.
4.

AANDEEL VAN IEDERE VENNOOT IN DE WINST EN BIJDRAGE IN RET

Het aigemeen beginsei dat eike vennootschap tot het gemeenschappelijk beiang van de partijen moet worden aangegaan (art. 1833
B.W.) beheist reeds het verbod van het beding van Ieeuweaandeei(1). dat
in artikei 1855 B.W. bepaaid is.
Artikel1855, eerste lid B.W. verbiedt de overeenkomst die aan een van de
vennoten de geheie winst toekent. Zuik beding van Ieeuweaandeei heeft de
nietigheid van de vennootschap tot gevoig.
Hetzelfde geidt blijkens het tweede lid voor het beding waarbij de door een
of meer vennoten ingebrachte geiden of goederen vrijgesteid worden van
eike bijdrage in het verlies. Naar Beigisch recht is eveneens in zuik gevai
de vennootschap zeif nietig.
Mochten deze twee verboden bedingen in de statuten van een N.V. of van
een B.V.B.A. opgenomen zijn, dan worden zij voor niet geschreven gehouden (art. 13 ter, tweede lid Venn.W.).
Artikei 1855 B.W. werd m.b.t. een N.V. zonder veei moeite toegepast op
een overeenkomst aangegaan voor een kapitaaiverhoging, waarbij aan een
toekomstige inschrijver (de N.I.M.) door een financieie instelling (Copeba)
de zekerheid gegeven was dat hij na een bepaaide tijd zijn participatie aan
die financieie instelling zou kunnen kwijtraken door verkoop van zijn
aandelen tegen hun nominale waarde, verhoogd met een jaarlijkse interest
van 10,750Jo en een jaarlijkse provisie (commission) van 3% op het bedrag
dat op die aandeien gestort was (Kh. Brussei, 6 januari 1982, R.P.S., 1982,
nr. 6174, biz. 58; B.R.H., 1982, biz. 538). Deze overeenkomst strekte er
dus duidelijk toe dat de inbreng van de N .I.M. vrijgesteid was van eike
bijdrage in het verlies.
VERLIES -

(1) De Romeinen spraken van societas leonina in aansluiting met de fabel van Phaedrus naar
Aesopus. Daarin had de Ieeuw die een vennootschap had aangegaan met een koe, een geit en
een lam, zich de gehele buit toegei:igend.
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De hoofdvordering van de N.I.M. tot nakoming van de overeenkomst werd
afgewezen, en, op tegenvordering werd zij veroordeeld tot terugbetaling van
de ontvangen provisies (meer dan 30 miljoen F).
Volgens het besproken vonnis wordt ook de buiten de statuten om aangegane overeenkomst, waarbij aan een aandeelhouder de zekerheid verschaft
wordt dat hij met zijn inbreng niet zal moeten bijdragen in het verlies, door
nietigheid getroffen. Deze uitspraak kan zonder moeite beaamd worden
wanneer zulke overeenkomst tussen vennoten of aandeelhouders wordt
aangegaan. Weliswaar vernoemt artikel 13 ter, tweede lid aileen de
bepalingen van de oprichtingsakte die in strijd zijn met artikel 1855 B.W.
Maar deze bepaling is kennelijk een overbodige. De enkele parW~le nietigheid van het verboden beding, met uitsluiting van nietigheid van de vennootschap zelf, vloeit reeds voort uit de beperkende opsomming van de gronden
van nietigheid van deN. V. en deB. V.B.A. in het eerste lid van artikel13 ter.
In Frankrijk is deze oplossing sedert de wetswijziging van 1978 voor alle
vennootschapsvormen uitdrukkelijk bepaald in artikel 1844-1 C.civ.
Minder evident is de besproken uitspraak die deze oplossing toepast op een
overeenkomst tussen een (toekomstige) aandeelhouder en een derde die zich
er toe verbindt na een bepaalde tijd diens aandelen door koop over te
nemen. De rechter was van oordeel dat Cobepa geen derde was omdat zij
in werkelijkheid handelde als tussenpersoon voor een andere aandeelhouder
in de vennootschap waarin de N.I.M. een participatie genomen had.
Met het besproken vonnis kan bezwaarlijk ingestemd ·worden waar het
beslist dat artikel1855, tweedelid B.W. een bepaling is die de openbare orde
betreft. Op deze beschouwing steunde de toewijzing van de terugvordering
tot terugbetaling van de jaarlijkse provisie van 30/o omdat de betaling
daarvan, als vrijwillige nakoming, geen afstand inhoudt van de vordering
tot nietigverklaring.
Artikel1855, tweede lid B. W. is een bepaling die ongetwijfeld dwingend van
aard is. Zij strekt echter aileen tot bescherming van private belangen, en
betreft geenszins de essentH!le belangen van de gemeenschap en bepaalt niet
in het privaatrecht de juridische grondslagen waarop de economische of
morele orde van de maatschappij rust (Cass., 9 december 1948, R. Crit.J.B.,
1954, 251, met noot De Harven; - Cass., 15 maart 1968, R. W., 1967-68,
2000; Arr. Cass., 1968, 936).
Rechtshistorisch en rechtsvergelijkend bekeken is deze hinderlijke bepaling
een alleenstaander in het Belgische vennootschapsrecht. Overeenkomsten
als die welke door het besproken vonnis zouden indruisen tegen de openbare
orde zijn trouwens uitdrukkelijk geldig verklaard door artikel 55 van de
herstelwet van 31 juli 1984 m.b.t. de tijdelijke participatie (F.I.V.-inbreng)
van de N.I.M. en de G.I.M.'s in reconversievennootschappen (Wb. Econ.
en Fin. R. door W. Van Gerven, C.I., 17).
5. Het beding van leeuweaandeel kwam ook te pas in verband met de

864

_-:::-~_1

__ L __ :_-_-_------ ------

B.V.B.A. in een niet gemakkelijk leesbaar vonnis (Kh. Verviers, 22 oktober
1984, R.P.S., 1985, nr. 6330, biz. 76).
Ben B.V.B.A. was opgericht met twee vennoten waarvan de eerste tot
zaakvoerder benoemd werd, en de tweede tot commissaris. De vennootcommissaris handelde blijkbaar als geldschieter voor de immobilien-onderneming die de vennootschap tot doel had. Ieder van de twee vennoten nam
125 aandelen van 1.000 F. Kort nadien stond de vennoot-commissaris een
lening van 1.750.000 F toe aan de B.V.B.A. en aan de vennoot-zaakvoerder. De leners verbonden zich tot terugbetaling binnen zes maanden na het
verzoek van de ontlener alsmede tot betaling van een intrest van 120Jo op
het ge'indexeerde bedrag van het kapitaal.
Op een later tijdstip sloten de vennoten een aanvullende overeenkomst
blijkens welke de winsten van de B.V.B.A., in overeenstemming met de wet,
zullen uitgekeerd worden aan de vennoten naar verhouding van het aantal
van hun aandelen; nocbtans verbond de vennoot-geldschieter zich in dezelfde overeenkomst om aan de vennoot-zaakvoerder een zodanig bedrag te
betalen dat dit, toegevoegd aan de uitgekeerde dividenden, gelijk zal zijn
aan 12% op bet ge'indexeerd bedrag van zijn inbreng.
Na verloop van enkele jaren, tijdens welke betalingen uitgevoerd werden,
vorderde de vennoot-geldschieter tegen zijn medevennoot het bedrag dat
hem nog toekwam krachtens die twee overeenkomsten.
De verweerder betwistte de vordering op grond van de bescbouwing dat de
overeenkomst strekkende tot ongelijke verdeling van de winsten wegens bet
door artikel1855 B.W. verboden beding van leeuweaandeel nietig was(2).
In het vonnis werd aangenomen dat de door artikel1855 B.W. bepaalde
nietigbeid ook de overeenkomst kan treffen die buiten de statuten om tussen
de vennoten is aangegaan (zie over deze vraag bet vorige nr.).
Tocb weigerde de rechtbank de ingeroepen nietigheid uit te spreken van bet
beding waarbij aan de eiser door zijn mede-vennoot een opbrengst van 12%
op zijn inbreng verzekerd was, in hoofdzaak op grond van de beschouwing
dat de mede-vennoot de kans had bebouden op een aandeel in de winsten
voor zover die boger waren dan de 12% die bij voorrang aan de eiser
toegezegd waren.
Ret is goed mogelijk dat bij het herlezen ervan, dit vonnis bet (on)rechtsgevoel van de lezer niet volledig kan bevredigen.
Inderdaad volstaat een kans van de uitgehongerde vennoot om in de
verdeling van de winsten deel te bebben niet steeds om de toepassing van
artikel 1855 B.W. uit te sluiten. De overeenkomst blijft door de daarin
bepaalde nietigheid getroffen wanneer de overeenkomst omtrent de (ongelijke) verdeling van de winst, de kans van die vennoot zo klein maakt dat
hem niets meer dan een hersenschim overblijft (Nyssen/Corbiau, nr. 143,
biz. 110; - L. Fredericq, Traite, IV, nr. 46, biz. 116).
(2) Blijkbaar deed de verweerder geen beroep op de nietigheid van de overeenkornst die
inbreuk deed aan de dwingende regel bepaald in art. 124, tweede lid Venn. W. (zie hierorntrent,
verder Hst. VII).
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De beantwoording van zodanige vraag is zorg voor de rechter die ten
aanzien van de feiten beslist.
6. Ook m.b.t. bepalingenin de statuten van de Coop.V. werd detoepassing
van artikel1855 B.W. ter sprake gebracht, nl. in verband met de mogelijkheid van uitsluiting van een vennoot zonder dat hem een scheidingsaandeel
toekomt. Deze vraag wordt besproken in Hst. VIII.
7. VENNOOTSCHAP OF KOOP - De overeenkomst waarbij een te verkavelen
onroerend goed was overgedragen tegen een vaste prijs per vierkante meter,
te vermeerderen met een aandeel in de winst die de verkrijger zal verwezenlijken door de verkoop van de percelen, is een verkoop en geen vennootschap, wanneer de verkoper geen medezeggenschap heeft over de verkaveling en de verkoop van percelen.
De verkrijger voerde zijn bedrijf naar eigen inzicht en op eigen risico en
moest aileen rekenschap geven over de door hem verwezenlijkte winst. In
die zin werd beslist in een fiscaal geschil waarin het bestuur der belastingen
zodanige overeenkomst als een vennootschap bij wijze van deelneming had
omschreven (Antwerpen, 12 april1984, R.P.S., 1985, nr. 6322, biz. 41;in dezelfde zin: L. Fredericq, Traite, IV, nr. 50, biz. 122; - Rep.P.Dr.B.,
Tw. Societe (contrat de), nrs. 399 en 440).
8. VENNOOTSCHAP OF MEDEEIGENDOM - In een fiscaal geschil had het
bestuur der belastingen gesteld dat tussen de erfgenamen van een overleden
handelaar een ,feitelijke vennootschap" was ontstaan doordat zij, in
afwachting van de scheiding en deling, het bedrijf tijdelijk hadden voortgezet in afwachting dat de onverdeelde handelszaak aan een van de erfgenamen kon toegescheiden worden.
Het Hof van beroep vernietigde de beslissing van de directeur der belastingen. De tijdelijke handhaving van de medeeigendom van de handelszaak
heeft geen onregelmatige V. 0 .F. do en ontstaan vermits de erfgenamen
nooit de bedoeling hebben gehad de toevallig ontstane onverdeeldheid op
duurzame wijze te handhaven.
Daaruit volgde dat de erfgenaam aan wie de zaak werd toebedeeld, de
handelszaak van de overleden moeder heeft voortgezet zodat hij de vrijstelling bedoeld in artikel 40, § 1 W.I.B. kan genieten (Gent, 26 maart 1976,
R.P.S., 1981, nr. 6120, biz. 39;- vgl. in dezelfde zin Kh. Antwerpen, 3
februari 1955, R. W., 1954-55, 1684; - m.b.t. de mogelijkheid dat een
V. 0 .F. ontstaat uit de duurzame voortzetting van een onverdeelde handelszaak: Rb. Charleroi, 25 februari 1972, R.P.S., 1972, nr. 5703, biz. 311,
waarover het vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 697, randnr. 15).
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II

NIETIGHEID VAN DE DEELNEMING AAN BEN
VENNOOTSCHAP EN VAN DE VENNOOTSCHAP ZELF
9. HET NOODZAKELIJKE ONDERSCHEID- De rechtshandeling waarbij deelgenomen wordt aan de oprichting van een vennootschap kan nietig verkiaard worden wegens wilsgebrek, onbekwaamheid, onbevoegde vertegenwoordiging, enz. Zulke nietigverklaring wordt volgens de aigemene regei
omtrent nietige rechtshandelingen ex tunc uitgesproken, m.a. w., met terugwerkende kracht tot op het tijdstip waarop de ongeldige verbintenis was
aangegaan (De Page, I, nr. 99, biz. 148;- W. Van Gerven, Algemeen deei,
nr. 129, biz. 406).
Het vervallen van deelneming van een of meer oprichters heeft, ais algemene
regel, de nietigheid van de vennootschap ten gevolge wanneer deze geen
rechtspersoonlijkheid heeft of siechts onvoikomen rechtspersoonlijkheid
bezit.
In deN. V. en de B.V.B.A. tast de nietigverkiaring van deeineming van een
of meer oprichters de geidigheid van de vennootschap niet aan. De andere
oprichters zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het voile gedeelte van het
kapitaal waarvoor als gevolg van de nietige deelneming, niet op geidige
wijze is ingeschreven (art. 35, 2° en art. 123, 4°).
Ontbrak een geidige voimacht of bieef tijdige bekrachtiging uit, dan wordt
de Iasthebber geacht persoonlijk verbonden te zijn, en zijn de oprichters
bovendien hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen
(art. 35, 4° en art. 123, Iaatste lid Venn.W.).
Maar de N.V. en de B.V.B.A. zijn als vennootschap zeif nietig wanneer zij
met een ongeoorloofd werkelijk doei opgericht zijn of wanneer het aantal
op geldige wijze verbonden oprichters minder dan twee bedraagt
(art. 13 ter, 3° en 4°; zie verder nrs. 31 e.v.).
Wanneer de nietigheid van een vennootschap met (volkomen of onvolkomen) rechtspersoonlijkheid uitgesproken wordt, heeft deze uitspraak krachtens artikel13 quater en 13 quinquies, in tegenstelling tot de nietigheid van
de deelneming, een constitutief karakter voor het toekomende; zij brengt
de vereffening mede zoais na een ontbinding.
Uit een en ander volgt dat schuideisers van een inbrenger die de nietigheid
inroepen, hetzij wegens pauliaans bedrog hetzij op grond van het fictieve
karakter van de oprichting van de vennootschap, hun vordering tot nietigverkiaring moeten instellen tegen de vennootschap met rechtspersoonlijkheid zowei na ais v66r haar nietigverkiaring (zie verder nr. 36).
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III

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. DE VENNOOTSCRAP BIJ WIJZE VAN DEELNEMING EN DE
TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP
10. RECHTSVORDERING TEGEN DE TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP - Luidens
artikel192 Venn.W. worden de deelgenoten van een tijdelijke handelsvennootschap rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard. Zulks belette de Rechtbank van Koophandel te Luik niet te oordelen dat de dagvaarding die enkel
aan de tijdelijke vennootschap was betekend niet nietig was, nu geen enkele
uitdrukkelijke tekst in zodanige nietigheid voorziet. De rechtbank schortte
de procedure op om aan de eiser toe te Iaten de vennoten van de tijdelijke
vennootschap in de zaak te betrekken (Kh. Luik, 18 januari 1980, R.P.S.,
1980, nr. 6084).

Zo de oplossing die terzake aan de moeilijkheid werd gegeven, wellicht kan
worden bijgetreden overtuigt de motivering daarentegen niet. De vraag was
niet of het exploot van dagvaarding als dusdanig nietig was, maar enkel of
de eiser over een rechtsvordering tegen de vennootschap beschikt. Ret
antwoord is duidelijk ontkennend en volgt uit het beginsel dat de tijdelijke
vennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft (art. 3 Venn.W.), waarvan
artikeL 192 Venn.W. toepassing maakt.
11. INBRENG IN TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP - Ret ontbreken van rechtspersoonlijkheid van de tijdelijke vennootschap belet niet dat de vennoten
inbrengen kunnen doen die onderhevig zijn aan bijdrage in de maatschappelijke verliezen. Zo werd een clausule van een overeenkomst van tijdelijke
vennootschap, luidens dewelke de schuldvorderingen van de vennoten
zouden betaald worden zoals deze van andere schuldeisers, aldus gei"nterpreteerd dat schuldvorderingen betreffende de investeringen van de vennoten
hiervan zijn uitgesloten. Zodanige investeringen zijn, aldus het Hof van
beroep te Brussel, inbrengen die pas onder aftrek van de bijdrage in het
verlies aan de vennoten kunnen teruggegeven worden. Ten aanzien van de
feiten was vastgesteld dat de vennoten hun investeringen ook boekhoudkundig anders hadden behandeld dan de schuldvorderingen die zij jegens elkaar
hadden verkregen wegens geleverde materialen, betaalde salarissen en facturen van onderaannemers. Terzake was een van de vennootschappen die
deelgenoot was van een tijdelijke vennootschap failliet en de andere in
vereffening. Er was dus voor beide vennoten een toestand van samenloop.
De beslissing komt hierop neer dat de schuldvorderingen van de vennoten
jegens elkaar tot teruggave van de inbreng achtergesteld worden t.a.v. de
schuldvorderingen van de andere schuldeisers. De andere schuldvorderingen van de vennoten worden daarentegen op dezelfde voet geplaatst als die
van de andere schuldeisers (Brussel, 8 juni 1984, R. P. S., 1985, nr. 6323,
blz. 45).
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12.

VEREFFENING VAN TIJDELIJKE VENNOOTSCHAPPEN EN COMPENSATIE

Twee grate aannemingsbedrijven hadden een tijdelijke vennootschap aangegaan met het oog op de uitvoering van belangrijke
openbare werken. Ben van deze bedrijven werd failliet verklaard voordat
de werken beeindigd waren, hetgeen de ontbinding van de tijdelijke vennootschap meebracht. De overblijvende vennoot, die hoofdelijk met de
gefailleerde jegens de bouwheer verbonden was, werd verplicht de werken
aileen te voltooien, nadat de curatoren van de gefailleerde hadden laten
weten dat zij de aannemingsovereenkomst niet verder konden uitvoeren. De
vraag was nu hoe de rekeningen tussen de vennoten na het faillissement
moeten opgesteld worden.

NA FAILLISSEMENT-

De curatoren maakten aanspraak niet aileen op het aandeel van de gefailleerde vennoot in de winst van de tijdelijke vennootschap, maar ook op het
aandeel van deze vennoot in aile betaiingen die na het faillissement door
de bouwheer werden uitgevoerd. Zij stelden bovendien dat de kosten door
de overblijvende vennoot gemaakt voor de beeindiging van de werken niet
op deze inkomsten mochten aangerekend worden, gelet op de regel van
openbare orde dat compensatie na faillissement uitgesloten is. De overblijvende vennoot daarentegen betoogde dat compensatie na faillissement terzake toegelaten moest worden, enerzijds, omdat de wederzijdse
schulden en schuldvorderingen die de vennoten jegens elkaar hadden in het
raam van de vereffening van de tijdelijke vennootschap een rekening-courantverhouding uitmaakte, en, anderzijds, omdat de partijen in tempore
non suspecto een ondeelbaarheidsclausule in de overeenkomst van tijdelijke
vennootschap hadden opgenomen. Terzake bepaalde de ondeelbaarheidsclausule dat in geval van faillissement van een van de vennoten de andere
vennoot de mogelijkheid zou hebben het werk voort te zetten terwijl hij de
toestand van de gefailleerde vennoot door een door de rechtbank aangestelde deskundige zou Iaten vereffenen. Om deze toestand op te stellen moest
de expert met name rekening houden met de stand van de uitgevoerde
werken, de geplaatste installaties, de voor de duur van de aanneming
gestorte bedragen en in voorkomend geval, met een raming naar billijkheid
van de winsten betreffende de tot op de faillissementsdatum uitgevoerde
werken.
13. Zoals bekend zijn de bepalingen van de artikelen 178 e. v. Venn. W. niet
van toepassing op tijdelijke vennootschappen. Ret geheel van de ingebrachte goederen vormt immers, bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, geen van
dit van de vennoten afgescheiden vermogen. Bij de ontbinding van de
tijdelijke vennootschap gaat men dan ook niet over tot een vereffening in
de zin van artikel 178 Venn.W. maar tot een afrekening van schulden en
schuldvorderingen die hun grondslag vinden in de contractuele relatie tussen
de partijen (J. VanRyn, I, eerste druk, nr. 450, biz. 312; - L. Wallemacq,

Traite et jormulaire des associations momentanees et en participation,
biz. 156, nr. 83).
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Terzake werd de vordering van de overbiijvende vennoot zowei in eerste
aanieg ais in hager beroep toegewezen, doch op verschillende gronden.
De Reclitbank van Koophandei te Brussei oordeeide, enerzijds, dat de
overeenkomst van tijdelijke vennootschap die niet met succes op grand van
de artikeien 445 en 446 Faill.W. werd aangevochten aan de curatoren kan
worden tegengeworpen. Anderzijds stelde zij dat de partijen een rekeningcourantreiatie tussen hen hadden tot stand gebracht nu zij de verrichtingen
betreffende het doei van de tijdelijke vennootschap ais een geheei hadden
beschouwd, zodat hun aandeei in de winst of hun bijdrage in het verlies
siechts kon bepaaid worden door een saido op het einde van de onderneming. De schuidvordering van de tijdelijke vennootschap maakt deei uit van
deze rekening-courantreiatie, aidus de rechtbank, zij het op het ,differe"
van de rekening. De omstandigheid dat deze schuldvordering na het faillissement van een der vennoten wordt betaaid beiet de schuidvergelijking ex
eadem causa in de rekening-courant niet (Kh. Brussel, 17 maart 1982,
B.R.H., 1982, 410; T. Aann., 1983, 21, met noot Ch. Leconte- Zie ook
de commentaar op het vonnis van J. L. J as par, Questions pratiques posees
par Ia liquidation pour cause de jaillite des entreprises de travaux publics,
B.R.H., 1982, 368 e.v .; -D. Stavaux-Lurquin, Rejlexions sur les problemes poses par Ia jaillite d'une association momentanee, in: Les creanciers
et le droit de Ia jaillite, (C.D.V.A.), Brussei, 1982, 769 e.v.).
Het Hof van beraep gaf er de voorkeur aan de problematiek te benaderen
vanuit de vraag of de ondeeibaarheidsclausuie aan de curatoren kan worden
tegengeworpen. Het Hof stelt dat de schuideisers en dus de curatoren de
,interne" gevoigen van de overeenkomst van tijdelijke vennootschap moeten erkennen, met inbegrip van de ondeeibaarheidsclausuie. Weliswaar
kunnen, aidus nog het Hof, bepaaide overeenkomsten terzijde gesteid
worden wegens schending van het beginsei van de gelijkheid van schuldeisers met name wanneer de overeenkomst ertoe strekt aan een bepaaide
schuldeiser een recht van voorrang (,droit preferentiei") te geven op de
opbrengst van de realisatie van een zaak die zich in het vermogen van de
gefailleerde bevindt. Terzake steit het Hof van beroep echter vast dat de
bedongen ondeeibaarheid die ten gevoige heeft dat de schuidvordering van
de partijen op een derde in een rekening wordt opgenomen niet kunstmatig
is, maar een objectieve grondsiag vindt in de bedoeling van de partijen om
het doel van de tijdelijke vennootschap ook na faillissement te verwezenlijken (Brussei, 10 november 1983, R.P.S., 1984, nr. 6261, biz. 33, met noot
P. Coppens). De voorziening tegen dit arrest werd verworpen bij arrest van
28 februari 1985 (T.B.H., 1985, 377 e.v. met noot; R. W., 1985-86, 997, met
noot Dirix, E.; R.P.S., 1985, nr. 6349, biz. 243).
Het Hof van Cassatie oordeeit dat op grand van de feitelijke vaststellingen
ten aanzien van het bestaan van een ondeeibare rekening en de band van
samenhang die in het raam van deze rekening tussen de wederzijdse schuiden bestaat, en met name op grand van de vaststelling dat de overeenkomst
geen kunstmatige band deed ontstaan tussen de wederzijdse schuiden en

870

schuldvorderingen maar dat deze band voortvloeide uit de aard van de
tijdelijke vennootschap en uit de daaruit voortspruitende bedingen van
ondeelbaarheid, het bestreden arrest wettig oordeelt dat, nu de overeenkomst van tijdelijke vennootschap zonder bedrieglijke benadeling is gesloten tussen de failliete vennootschap en een van haar schuldeisers, de in de
overeenkomst bedongen schuldvergelijking plaats heeft, wegens de nauwe
samenhang tussen de wederzijdse schuldvorderingen en de schulden.
Het arrest bevestigt ook nadrukkelijk dat het bestaan van een tijdelijke
vennootschap kan worden tegengeworpen aan derden, inzonderheid de
gezamenlijke schuldeisers van een vennoot die failliet is verklaard, zodat
deze in principe verplicht zijn de gevolgen ervan tussen de contractspartijen
te erkennen.
Het arrest is echter vooral belangrijk in zoverre het de tegenwerpelijkheid
van de ondeelbaarheidsclausule aan de gezamenlijke schuldeisers van de
gefailleerde vennoot blijkbaar afhankelijk stelt van de vaststelling door de
feitenrechters dat tussen de wederzijdse schulden en schuldvorderingen
waarop deze ondeelbaarheidsclausule betrekking heeft, ook in feite een
band van nauwe samenhang bestaat. Het arrest lijkt aldus in de lijn te liggen
van het bekende cassatiearrest van 7 oktober 1976 waaruit kan afgeleid
worden dat de partijen de toepassingssfeer van het retentierecht niet conventioneel kunnen uitbreiden door het kunstmatig tot stand brengen van een
band van samenhang tussen zaken en schuldvorderingen (R. W., 1976-77,
1832, Pas., 1977, I, 154, met conforme conclusies van Krings, E.;
R.Crit.J.B., 1979, 5 met noot J.L. Fagnart; Arr. Cass., 1977, 153).

HOOFDSTUK

IV

VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID.
ALGEMENE REGELS
AFDELING

1

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN EN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAPPEN

14. DE HANDELSVENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1 VENN.W. Blijkens artikel 1 Venn.W. is handelsvennootschap de vennootschap die
daden van koophandel tot doel heeft. Door doel wordt bier begrepen het
statutaire doel, d.i. de werkzaamheid die de vennootschap, blijkens haar
statuten, als gewoon of aanvullend beroep zal uitoefenen. Is deze bedrijvigheid een handelsbedrijvigheid, dan is de vennootschap als rechtspersoon
koopman in de zin van artikel 1 W. Kh.
De limitatieve opsomrriing van de daden van koophandel in artikel2 W. Kh.
blijft aanleiding geven tot casulstiek. Dit was opnieuw het geval m.b.t. de
extractiebedrijven (art. 2, derde daad van koophandel).
Het handelskarakter van een N. V., opgericht voor de exploitatie van een
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kolenmijn, werd aangenomen op grand van de vaststelling dat haar statutair
doel niet beperkt was tot de enkele verwerking van de bodemproducten (Kh.
Charleroi, Kart ged., 8 september 1978, B.R.H., 1979, 296).
De beschouwing dat de vennootschap met winstoogmerk was opgericht, was
daarbij een overbodig en onjuist argument, aangezien het winstoogmerk
eveneens behoort tot het begrip zelf van de burgerlijke vennootschap
(art. 1832 B.W.).
15. Gedurende enkele jaren heeft een vrij verwarde betwisting bestaan over
de bepaling van het begrip ,handelaar" voor de toepassing van artikel 22
en 55 W.H.P. 14 juli 1971.
In een gedeelte van de rechtspraak en de rechtsleer was de opvatting
verdedigd dat het begrip ,handelaar" in de zin van de W.H.P. niet de
beperkte inhoud had van het begrip ,koopman", zoals dit omschreven is
in artikel 1 W .K.H.
Bij arrest van 1 februari 1985 heeft het Hof van Cassatie de knoop
doorgehakt (R. W., 1984-85, 2913; T.B.H., 1985, 259). Daarin is beslist dat
het begrip handelaar overeenstemt met het begrip koopman.
Deze oplossing is dezelfde voor de natuurlijke persoon en voor de rechtspersoon. In het aangehaalde arrest was de oorspronkelijke verweerder in de
vordering tot staking een rechtspersoon.
16. DE HANDELSVENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 212 VENN.W.Blijkens artikel 212 Venn.W. kunnen vennootschappen waarvan het doel
burgerrechtelijk is, de rechtsvorm van een handelsvennootschap (in de zin
van art. 2 Venn. W.) aannemen, zonder hun burgerrechtelijke aard te verliezen, mits zij opgericht worden volgens de bepalingen van de vennootschappenwet.
In het grate antwerp van een nieuwe Belgische vennootschappenwet was de
verdwijning voorgesteld van zulke handelsvennootschappen naar de vorm
(Gedr. St. Kamer 387 [1979-1980], nr. 1, art. 1, § 3).
De vennootschap zou als rechtspersoon een koopman zijn door de handelsrechtelijke rechtsvorm, ongeacht haar burgerrechtelijk doel.
In de recente wetgeving is een andere weg opgegaan met de invoering van
de vennootschappen van bedrijfsrevisoren die burgerrechtelijk van aard
zijn, niettegenstaande zij volgens artikel 212 Venn.W. opgericht zijn als
V.O.F., B.V.B.A. ofCoop.V. (art. 33 W. 22juli 1953vervangen bij art. 67
W. 21 februari1985). Hetzelfde geldt, maar vooralsnog zonder beperking
in de keuze van de rechtsvorm, van de vennootschap van accountants
(art. 100 W. 21 februari 1985 en art. 7 K.B. 14 juni 1985).
Het wetsontwerp tot regeling van de burgerlijke professionele vennootschap
staat de oprichting toe onder de vorm van V.O.F., B.V.B.A. of Coop.V.
(Gedr. St. Kamer 1108 [1984-85], nrs. 1-7, overgezonden naar de Senaat in
juni 1985).
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Het ziet er dus wei naar uit dat de burgerlijke vennootschap opgericht onder
de vorm van een handelsvennootschap een voor de praktijk belangrijke
rechtsvorm zai blijven.
17. Zuike vennootschap met een statutair doei dat van burgerrechtelijke
aard is, is beheerst door aile regeis omtrent de vennootschapsrechtelijke
structuur van de gekozen rechtsvorm, maar behoudt haar burgerrechtelijk
karakter. Zij kan dus m.n. niet failliet verkiaard worden vermits zij geen
koopman is in de zin van artikei1 W. Kh. en artikei437 Faill. W. (VanRyn,
I, eerste druk, nr. 147, biz. 107).
Uit een eigenaardig vonnis blijkt dat een vennootschap met ais doei de
bedrijvigheid van een biologisch Iaboratorium, dus burgerrechtelijk van
aard, die opgericht was onder de vorm van een B.V.B.A., failliet verkiaard
was (Kh. Brussei, 9 maart 1981, J.T., 1981, 385; R.P.S., 1981, nr. 6143,
biz. 160, met noot G. Stevens). Deze uitspraak moet ais een ongeval
beschouwd worden. De vennootschap was ten onrechte ingeschreven in het
H.Reg. en op eigen aangifte failliet verkiaard (zie de noot Stevens onder
het aangehaaide vonnis;- Coppens/'t Kint, Les faillites et Ies concordats,
R.Crit.J.B., 1984, biz. 422, randnr. 2).
18. De burgerrechtelijke vennootschap opgericht volgens artikel 212
Venn. W. onder een van de in artikel 2 genoemde rechtsvormen blijft echter
beheerst door de bijzondere wetten, die van toepassing zijn op de daarin
genoemde vormen van handelsvennootschappen.
Dit is m.n. het geval voor het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan
bepaaide veroordeeiden en gefailleerden verbod wordt opgeiegd de functie
van bestuurder of zaakvoerder te aanvaarden in een N.V., B.V.B.A. of
Coop.V. (zie verder nr. 153). Terecht werd beslist dat zuike bijzondere wet
vennootschapsrechtelijke regeis bevat en van toepassing is op de functie van
zaakvoerder in een B.V.B.A. die burgerrechtelijk van aard was omdat zij
de expioitatie van een Iandbouw- en fokbedrijf tot doei had (Gent, 4 maart
1982, R. W., 1982-83, 2143; T. Not., 1983, 200).
In gelijke zin was ook beslist met betrekking tot de aanvaarding van de
functie van bestuurder in een intercommunaie maatschappij, die opgericht
was als een burgerlijke vennootschap die de vorm van een N.V. had
aangenomen (Gent, 14 december 1978, R. W., 1978-79, 1659, met concl. J.
D'Haenens).
AFDELING

2

ONTSTAAN VAN DE VENNOOTSCHAP ALS RECHTSPERSOON. DE
VOOROVEREENKOMST. VERBINTENISSEN IN NAAM VAN EEN
VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

19.

DE

vooROVEREENKOMST- Voigens een arrest is de wederzijdse belofte
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een handelsvennootschap aan te gaan een overeenkomst die burgerrechtelijk van aard is (Bergen, 9 november 1982, Pas., 1983, II, 12; R.P.S., 1985,
nr. 6320, blz. 31, met noot P. Vandenbroucke).
Zoals in de noot in de Pasicrisie, opgemerkt is, mist deze uitspraak de
noodzakelijke nuancering. De verbintenis kan een commercieel karakter
hebben m.n. wanneer zij aangegaan is door een koopman in de uitoefening
van zijn handelsbedrijf (art. 2, slot, W. Kh.). Wat daar ook van zij, vermits
de betwiste overeenkomst als burgerrechtelijk was aangemerkt en zij de
waarde van 3.000 F te hoven ging, mochten zij aileen bij geschrift bewezen
worden (art. 1341 B.W.).
Het arrest bevat voorts korte beschouwingen over de minimale inhoud van
de voorovereenkomst, omtrent de bijzonderheden van de op te richten
vennootschap, opdat de voorovereenkomst een voldoende bepaald voorwerp zou hebben.
Deze beschouwingen waren overbodig aangezien het door het Hof vereiste
geschrift niet bestond. Een van deze beschouwingen was dat de voorovereenkomst het aandeel in de winst van de toekomstige vennoten zou moeten
bepalen. Deze opvatting lijkt niet verantwoord aangezien de wet zelf in het
algemeen bij ontstentenis van een bepaling, in een aanvullende regeling
voorziet in artikel 1853 B.W. (aldus, terecht, de hierboven vermelde noot
Vandenbroucke).
Volledigheidshalve kan hierbij nog een aanvullende opmerking gemaakt
worden. Volgens de heersende opvatting kan de niet-nakoming van een
voorovereenkomst slechts aanleiding geven tot schadeloosstelling volgens
artikel1142B.W. (L. Fredericq, Traite, IV, nr. 315, blz. 497; -Passelecq,
nr. 139, blz. 120;- anders: Resteau, I, nr. 449, blz. 283). Deze opvatting
is sedert 1980 achterhaald door de invoering van de dwangsom. Indien de
voorovereenkomst voldoet aan de vereisten van bepaaldheid van het voorwerp, kan nakoming gevorderd worden onder verbeurte van een dwangsom
(art. 1385 bis Ger.W.; - A.P.R. Tw. Dwangsom door G.L. Bailon,
nr. 124).
Zulke veroordeling is mogelijk zelfs indien de partijen enkel inbreng in geld
toegezegd hebben. De vordering strekt immers tot veroordeling tot nakoming van een verbintenis iets doen, en niet tot betaling van een geldsom aan
de eiser(s) (Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1981, R. W., 1981-82, 803).
20. ONTSTAAN VAN DE VENNOOTSCHAP ALS RECHTSPERSOON- In bet
vorig overzicht kwam de onmogelijkheid van een retroactieve oprichting
van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid ter sprake (T.P.R., 1978,
blz. 707, randnr. 29).
Er werd gewezen op het gevaar dat de vennootschap die voor een bepaalde
duur is opgericht, van rechtswege zou ontbonden zijn door het verstrijken
van die duur, te rekenen van de aan de oprichtingsakte voorafgaande dag
waarop de vennootschap volgens haar statuten geacht was ontstaan te zijn.
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Afwijkend van die mening besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat
de maximum-duur van de vennootschap moet berekend worden vanaf de
datum van de oprichtingsakte, zonder acht te slaan op de clausule van
retroactieve oprichting (Antwerpen, 18 mei 1978, T. Not., 1980, biz. 333;
R.P.S., 1981, nr. 6121, biz. 45, met noot P.C.).
Ret Hof bevestigde de onmogelijkheid van een retroactieve oprichting. Het
interpreteerde die clausule echter in die zin dat de rechten en verplichtingen
vanaf de v66r de oprichting vastgestelde datum voor rekening kwamen van
de vennootschap. In onderhavig geval was de vennootschap dus tijdig
verlengd.
Deze discussie heeft veel van haar praktisch belang verloren sedert de
afschaffing van de wettelijke beperking van de maximumduur van deN. V.,
de B.V.B.A. en de Co6p.V. (zie de nieuwe art. 102, 139 en 146, 1° gew.
bij W. 5 december 1984).
Zoals eerder opgemerkt is, kan de niet geschikte clausule van retroactieve
oprichting vermeden worden door een oordeelkundige toepassing van artikel 13 bis Venn.W.
Nadat de staat van activa en passiva van de in te brengen handelszaak is
opgemaakt, wordt haar bedrijf voortgezet in naam van de vennootschap in
oprichting.
De daarbij aangegane verbintenissen zullen met terugwerkende kracht
overgenomen worden door de vennootschap bij haar oprichting zelf of
binnen de twee daaropvolgende maanden.
21. VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN BEN VENNOOTSCHAP IN

Tijdens de periode die door dit overzicht bestreken is, zijn
nag enkele uitspraken geveld over betwistingen die door het vroegere recht
beheerst waren, m.a. w. v66r de inwerkingtreding van artikel 13 bis, ingevoegd bij artikel 7 W. 6 maart 1973.
In een arrest van 23 juni 1978 zegt het Hof van Cassatie dat v66r deze
wetswijziging, het aangaan van verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting in principe geen persoonlijke aansprakelijkheid van de
handelende persoon tengevolge had.
Deze beschouwing, waarin het Hof niet aileen recht sprak maar oak
uitlegde, is volkomen juist. Hij die als zaakwaarnemer alieno nomine voor
de toekomstige rechtspersoon gehandeld had, was immers niet persoonlijk
verbonden noch tot nakoming, noch tot schadeloosstelling.
Het voorzichtige voorbehoud ,in principe" kan Iaten denken aan een
sterkmaking voor de op te richten vennootschap.
Het vernietigde arrest had (v66r de wetswijziging van 1973) een verbintenis
van de ,promotors" gesteund op artikel 35, 4°, tweede lid omtrent het
aangaan als lasthebber of door zich sterk te maken van een verbintenis voor
derden. Terecht besliste het Hof van Cassatie dat die bepaling betrekking
heeft op verbintenissen die bij de oprichting aangegaan worden voor derden
OPRICHTING -
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d.i. voor deelnemers aan de oprichting van de vennootschap en geenszins
op verbintenissen voor de vennootschap in oprichting zelf (Cass., 23 juni
1978, Pas., 1978, I, 1215; B.R.H., 1979, 580; R.P.S., 1980, nr. 6055,
blz. 41; Arr. Cass., 1978, 1249).
Deze overweging blijft geldig na de inwerkingtreding van artikel 13 bis
Venn.W. Deze nieuwe regeling betreft alleen de externe verbintenissen die
in naam van de vennootschap aangegaan worden, met uitsluiting van de
interne vennootschapsrechtelijke verbintenissen (J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, nr. 107, blz. 52; - L. Simont, La loi du 6 mars
1973, R.P.S., 1979, nr. 5786, blz. 66, randnr. 66;- Raucq, Societes anonymes, Rep. Not., (1982), nr. 6.B, blz. 60-6; - M. Coipel, Dispositions
communes, Rep. Not., nr. 230, blz. 157)(3).
22. Het Hof te Brussel moest ook uitspraak doen over een geschil dat nog
door het vroegere recht beheerst was. Er werd beslist dat wie als lasthebber
optreedt in naam van een vennootschap, moet instaan voor het bestaan
ervan, en dat, wanneer gebleken is dat die vennootschap niet bestaat, de
persoon die als lasthebber gehandeld heeft persoonlijk aansprakelijk is tot
nakoming van de verbintenissen die hij in die hoedanigheid aangegaan heeft
(Brussel, 8 juni 1978, B.R.H., 1979, 145).
Alhoewel de redengeving van dit arrest een beroep doet op het gezag van
De Page_(De Eage/I:>ekkers, Y, nr. 4:l2, blz. 437), is het toch niet in
overeenstemming met diens opvatting (a. w., blz. 437, voetnoot nr. 444,
blz. 440 en nr. 450, blz. 446). In werkelijkheid volgt het arrest de leer van
Laurent (XXVIII, nr. 45, blz. 45) en past het de bijzondere oplossing toe
die bij de wet bepaald is voor onbevoegde vertegenwoordiging bij wisselrechtelijke rechtshandelingen (art. 8 Wisselwet).
Buiten de toepassingssfeer van zodanige afwijkende regeling is de onbevoegde vertegenwoordiger niet persoonlijk gehouden tot nakoming, maar slechts
tot schadeloosstelling.
In dit overzicht moet niet ingegaan worden op de betwisting of de gevolmachtigde, die in ieder geval moet instaan voor het bestaan van zijn
volmacht, bij niet bestaan of overschrijding ervan gehouden is tot schadeloosstelling tot beloop van het positieve dan wel slechts van het negatieve
belang van de wederpartij (zie daaromtrent: J. Ronse, De aansprakelijkheid
van de onbevoegde vertegenwoordiger ... , R. W., 1961-62, kol. 969 e. v., inz.
kol. 975 e.v.).
De uitspraak wordt in dit overzicht van de vennootschapsrechtelijke rechtspraak vermeld omdat het tot deze materie behoort. De lasthebber had
immers gehandeld voor een nog op te richten Belgische vennootschap,

4;

(3) Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het besproken arrest ook nog beslist dat de
aansprakelijkheid van de personen die in naam van de vennootschap in oprichting hebben
gehandeld, niet kon gesteund worden op art. 35, 1o dat sedertdien is opgeheven bij de wet van
5 december 1984. Deze bepaling betrof immers verbintenissen door de vennootschap zelf
aangegaan na haar oprichting, vooraleer zij ten minste zeven !eden telde.
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dochter van een Bngelse vennootschap, die echter nooit werd opgericht. De
uitspraak zou juist geweest zijn, mochten de rechtshandelingen verricht zijn
geweest na 1 september 1973, dag waarop het nieuwe artikell3 bisVenn.W.
in werking getreden is, wat terzake niet het geval was.
Volgens deze bepaling is de persoon die in enigerlei hoedanigheid gehandeld
heeft in naam van een vennootschap in oprichting persoonlijk aansprakelijk
tot nakoming, maar wordt hij van deze verbintenis bevrijd wanneer de
(tijdig opgerichte) vennootschap de verbintenis (tijdig) heeft overgenomen.
Ook de lasthebber is een persoon die in ,enigerlei hoedanigheid" in naam
van de vennootschap in oprichting gehandeld heeft.
Mocht artikel 13 bis reeds in werking geweest zijn op het tijdstip waarop
de lasthebber zijn bestellingen deed, dan zou hij krachtens die bepaling
persoonlijk tot nakoming gehouden geweest zijn. Zulks was naar ons
gevoelen niet mogelijk onder bet vroegere recht, dat op dit punt door de
nieuwe wettelijke regeling gewijzigd is (zie volgende nrs.).
23. PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TOT NAKOMING - Het bij de
wetswijziging van 1973 ingevoegde artikel13 bis Venn. W. gaf aanleiding tot
verschillende interpretaties.
Ben punt lijkt onbetwistbaar. De personen die verbintenissen in naam van
de vennootschap hebben aangegaan zijn persoonlijk aansprakelijk tot nakoming van die verbintenissen en niet tot schadeloosstelling wegens het
uitblijven van overneming van die verbintenissen door de vennootschap.
Berder is opgemerkt dat de Nederlandse tekst van artikel 7 van de eerste
Richtlijn dubbelzinnig is aangezien hij in die zin zou kunnen gelnterpreteerd
worden. De Duitse tekst laat geen twijfel toe ,so haften die Personen ...
aus diesen Handlungen".
De Franse tekst van artikel 13 bis sluit hierbij beter aan vermits , ,en sont ...
responsables" duidelijk slaat op ,un engagement".
M.a.w. de handelende persoon is persoonlijk verbonden op dezelfde wijze
als de vennootschap, mocht deze geldig vertegenwoordigd geweest zijn, dit
is in de eerste plaats tot nakoming, en, slechts bij gebreke daarvan, tot
schadeloosstelling.
Ben arrest vat zijn redengeving ten aanzien van het recht aan met de
optimistische vaststelling dat artikel13 bis een duidelijke bepaling is die niet
vatbaar is voor interpretatie. De persoon die in naam van een vennootschap
in oprichting een rechtshandeling verricht, is persoonlijk gebonden. Ofwel
wordt de vennootschap opgericht en neemt zij de verbintenissen over
waardoor zij aileen verbonden wordt; ofwel komt de vennootschap niet tot
stand, of neemt zij de verbintenis niet over, en in dat geval is aileen de
handelende persoon persoonlijk verbonden.
Op die gronden werd beslist dat aileen de persoon die in naam van een N. V.
in oprichting een bediende in dienst genomen had, en deze, eveneens v66r
de oprichting om een dwingende reden zonder opzegging had ontslagen, kan
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aangesproken worden tot vergoeding, met uitsluiting derhalve van andere
deelnemers aan de oprichting, welke hij bij het verrichten van die rechtshandeling niet vertegenwoordigd had (ArbH. Brussel, 24 juli 1979, B.R.H.,
1979, 585; R.P.S., 1980, nr. 6056, biz. 46).
In dit arrest werd de verder te bespreken vraag niet behandeld of de
persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende persoon dadelijk dan wei
onder opschortende voorwaarde ontstaan was. De vennootschap was opgericht binnen twee jaar na bet ontstaan van de verbintenis, maar aangezien
zij die verbintenis blijkbaar betwistte, had zij die niet overgenomen.
Het arrest is wei belangrijk waar bet terecht beslist dat de verbintenissen
bedoeld in artikel13 bis aile verbintenissen van welke aard ook omvat, m.n.
ook diegene die voortspruiten uit de tekortkoming aan de overeenkomst die
in naam van de vennootschap aangegaan waren.
Het Hof stelde in het besproken arrest ten aanzien van de feiten vast dat
de handelende persoon zowel bij bet aangaan van de overeenkomst als bij
haar verbreking aileen in naam van de N. V. in oprichting was opgetreden,
en niet als lasthebber van een toekomstige oprichter.
Dit zou in concreto anders kunnen geweest zijn indien hij gehandeld had,
niet aileen met instemming, maar in opdracht van de mede-promotoren van
de vennootschap in oprichting (J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973,
nr. 110, biz. 54; - L. Simont, a. w., R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 67,
randnr. 66, met verwijzingen) ..
24.

ONVOORWAARDELIJKHEID VAN DE VERBINTENIS VAN DE HANDELENDE

Dadelijk na de inwerkingtreding van artikel 13 bis is betwisting ontstaan over de aard van de aansprakelijkheid van de personen die
een verbintenis hebben aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.
Volgens een opvatting zou de persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende personen, d. w.z. hun verbintenis tot nakoming of tot schadeloosstelling wegens niet-nakoming, aangegaan worden onder opschortende voorwaarde dat de vennootschap niet tijdig opgericht wordt en die verbintenissen niet tijdig overneemt (Vander Haegen/Verbraeken, L'adaptation de Ia
legislation beige a Ia premiere directive de Ia C.E.E. relative aux societes,
J. T., 1974, biz. 129, randnr. 19; - L. Simont, La loi du 6 mars 1973,
R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 69, randnr. 68).
Simont, L., die deze opvatting reeds dadelijk na de totstandkoming van de
nieuwe wet verdedigde, blijft ze handhaven (Simont, L., Les regles relatives
a la publicite, aux nullites et aux actes accomplis au nom d'une societe en
formation, Jeune Barreau [Brussel], 1985, biz. 79 e.v., inz. biz. 85, randnr. 17).
Volgens deze opvatting zou de wederpartij van de vennootschap in oprichting krachtens artikel1181, tweede lid B. W. de personen die de verbintenissen in haar naam hebben aangegaan derhalve niet kunnen aanspreken tot
PERSONEN -
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nakoming v66r het verstrijken van de termijnen die in artikei 13 bis
Venn.W. bepaaid zijn (L. Simont, La Ioi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974,
nr. 5786, biz. 69, randnr. 67; -Vander Haegen/Verbraeken, L'adaptation de Ia li~gisiation beige a Ia premiere directive de Ia C.E.E. relative aux
societes, J.T., 1974, biz. 129, randnr. 19;- J. 't Kint, noot, R.P.S., 1982,
nr. 9196, biz. 162)(4).
Macht de hier bestreden opvatting gevoigd worden, dan zou de wederpartij
van een vennootschap in oprichting wei zeer lang de geliefde sport van de
duivenmelkers moeten beoefenen: wachten! De termijn van overneming
kan immers twee jaar voor de totstandkoming van de vennootschap bedragen, metals toemaatje voor de overneming, twee maanden na de oprichting.
Om hieraan te ontkomen zou de wederpartij, bij afwijking van het aidus
begrepen artikei 13 bis, uitdrukkelijk moeten bedingen dat de handelende
persoon zich dadelijk en onvoorwaardelijk verbindt tot nakoming. De
bescherming-van derden die beoogd is door artikei 13 bis Venn.W. zou
hierdoor te Ioor gaan aangezien, bij handelingen ten name van een vennootschap in oprichting, teikens opnieuw een van de wet afwijkende overeenkomst zou moeten aangegaan worden.
Artikel 1178 B. W. van zijn kant zou niet dikwijis een opiossing kunnen
bieden aangezien de wederpartij teikens zou moeten bewijzen dat de vervuiling van de voorwaarde verhinderd is door de schuld van de handeiende
persoon (Cass., 4 maart 1966, Pas., 1966, I, 854).
De opvatting voigens welke de persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende persoon onder opschortende voorwaarde ontstaat, dient dus verworpen te worden.
Weliswaar staat de wet(,, tenzij anders is overgenomen' ')toe dat afwijkende
overeenkomsten betreffende zijn aansprakelijkheid zouden gemaakt worden.
Zodanige van de wet afwijkende overeenkomst kan een overeenkomst zijn
(4) De bestreden interpretatie steunt in hoofdzaak op de grammaticale interpretatie van de
woorden ,indien" en ,si" in art. 13 bis die inderdaad aan een voorwaarde Iaten denken. Deze
tekst moet beantwoorden aan art. 7 van de eerste richtlijn waarin die woorden tweemaal
voorkomen (,indien rechtshandelingen waren verricht ... en indien de vennootschap", ,sides
actes ont ete accomplis ... et si Ia societe''). Evenmin als het eerste , ,indien'' kan aan het tweede
de betekenis van een voorwaarde in de zin van art. 1168 B.W. gegeven worden.
Deze woorden komen niet voor in de Duitse en de Italiaanse teksten, en ontbreken ook in § 41
Akt. G. waaraan de richtlijnbepaling ontleend is.
,
De slecht gekozen woorden ,indien" en ,si" betekenen klaarblijkelijk niet ,op voorwaarde
dat" maar wei het neutrale ,ondersteld dat", of ,wanneer" (Italiaans: qualora).
De onvoorwaardelijkheid van de verbintenis van de handelende personen, de opvatting die wij
voorstaan als conform aan de inhoud en strekking van art. 7 Richtlijn, is duidelijk neergelegd
in§ 41 Duits Akt. G., art. 1843 Fr .C.civ. (wetswijziging 1978) en in de verbeterde redactie van
art. 93B2 Ned. B.W. volgens het wetsontwerp 1980-81, 16.6.31 (Kiuwer, Rechtspersonen
93-5).
Deze laatste tekst komt te luiden als volgt , ,Degenen die een rechtshandeling verrichten namens
een op te richten naamloze vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling
uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na
haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd".
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waarbij de verbintenis in naam van de vennootschap in oprichting wordt
aangegaan onder opschortende voorwaarde dat deze zal tot standkomen en
de verbintenis zal overnemen (J. Ronse, a. w., nr. 113, blz. 55; - L.
Simont, a.w., R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 68, randnr. 66).
Maar bij ontstentenis van zulke afwijkende overeenkomst is de wettelijke
regel de persoonlijke onvoorwaardelijke aansprakelijkheid van de handelende personen, waarvan zij alleen kunnen bevrijd worden wanneer de tijdig
opgerichte vennootschap deze verbintenis tijdig overneemt.
In tegenstelling tot de bestreden opvatting heeft de nieuwe wet de oplossingen van het vroegere recht op grond van de zaakwaarneming of juister, de
ontstentenis van oplossingen, niet willen bestendigen maar opheffen, in een
oordeelkundige belangenafweging: de vennootschap wordt eerst verbonden
als gevolg van de overneming door haar bevoegde organen van de aangegane verbintenissen; de derde heeft in ieder geval een persoonlijk verbonden
wederpartij; deze laatste wordt echter bevrijd van zijn verbintenissen door
tijdige overneming vanwege de vennootschap indien niet anders overeengekomen is, bv. dat hij als haar borg aansprakelijk zal blijven voor de
nakoming (zie hierover uitvoeriger: J. Ronse, De vennootschapswetgeving
1073, nrs. 104-105, blz. 50 e.v.; - M. Coipel, Dispositions communes,
Rep. Not., nr. 234, 2°, blz. 159).
Het verstrijken van de in artikel 13 bisbepaalde termijn voor overneming
(die uitblijft) is dus niet de vervulling van de-voorwaarde waaronder de
verbintenis van de handelende persoon zou aangegaan zijn, maar, in
tegendeel, een tijdsbepaling voor de mogelijkheid van een bevrijdende
overneming door de vennootschap.
Aan de andere kant kan de tijdige overneming door de vennootschap niet
beschouwd worden als de niet-vervulling van de voorwaarde waaronder de
verbintenis van de handelende persoon is ontstaan, maar is zij de bekrachtiging met terugwerkende kracht van de rechtshandeling die hij als onvolkomen vertegenwoordiger had aangegaan (De vennootschapswetgeving 1973,
nr. 117, blz. 56 en nr. 127, blz. 60 e.v.).
25. Intussen blijkt dat in de praktijk de aansprakelijkheid van de personen
die in naam van de vennootschap hebben gehandeld als een onvoorwaardelijke verbintenis tot nakoming wordt begrepen.
In geval van aankoop van een onroerend goed in naam van een vennootschap in oprichting is het evenredig registratierecht dadelijk verschuldigd
door de handelende persoon. Bij de overneming door de vennootschap is
aileen het vast recht verschuldigd (Beslissing van het bestuur der registratie
van 12 maart 1979, R.P.S., 1980, nr. 6066, blz. 77; - beamend: Raucq,
Societes anonymes, Rep. Not., nr. 6 E, blz. 607).
Ook in de rechtspraak wordt de hier gehuldigde opvatting gevolgd. In een
Antwerps arrest wordt beslist dat de personen die ten name van een N.V.
die in oprichting was, maar die niet tot stand is gekomen, een verzekerings-
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polis ondertekend hebben persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn tot
betaling van de premies (Antwerpen, 19 januari 1984, T.B.H., 1984, 617;
R.P.S., 1985, nr. 6321, biz. 37). Nadat dit arrest met de vereiste aandacht
gelezen en herlezen is, kan vastgesteld worden dat de polis ondertekend
werd op 24 mei 1976 en dat de dagvaarding tot betaling, ten verzoeke van
deverzekeringsmaatschappij betekend werd op 3 januari 1978. Intussen was
de N. V. als gevolg van meningsverschil tussen de promotors niet tot stand
gekomen. Duidelijk is in ieder geval dat de termijn van twee jaar en twee
maanden, bepaald in artikel 13 his niet verstreken was.
Mocht de verbintenis tot betaling van de ondertekenaars van de polis onder
opschortende voorwaarde zijn aangegaan, dan konden deze dus nog niet
veroordeeld worden. Aan enige voorwaardelijkheid van de aangegane verbintenis is in het arrest blijkbaar niet gedacht.
De vraag die hier aan de orde is werd uitdrukkelijk gesteld en beantwoord
in een andere uitspraak waarin ten aanzien van het recht beslist is dat de
handelende persoon niet onder opschortende voorwaarde verbonden is,
maar integendeel, dadelijk en onvoorwaardelijk verbonden is tot nakoming
van de door hem aangegane verbintenis, waarvan hij evenwel met terugwerkende kracht kan bevrijd worden indien de vennootschap tijdig opgericht
is en tijdig overneemt. Een andere opvatting zou voor de wederpartij een
onduldbare onzekerheid laten bestaan gedurende lange maanden (Kh. Marche-en-Famenne, 16 november 1981, R.P.S., 1982, nr. 6195, blz. 157, met
afwijkende noot J. 't Kint).
AFDELING

3

ONREGELMATIG AANGEGANE VENNOOTSCHAPPEN TUSSEN PERSONEN DIE
OP OPENBARE EN DUURZAME WIJZE EEN HANDELSBEDRIJF UJTOEFENEN

26. DE HEERSENDE OPVATTING- In het vorig overzicht is passende aandacht besteed aan de heersende opvatting waaraan het Hof van Cassatie zijn
goedkeuring gehecht heeft in zijn arresten van 17 mei 1968 en 28 mei 1968
(T.P.R., 1978, blz. 712, randnrs. 37 e.v.).
De stevigheid van de basisconstructie werd erkend maar tegelijk werd
vastgesteld dat de wetswijziging van 1973 een uitweg biedt om ongewenste
gevolgen te voorkomen, door regularisatie van de onregelmatig opgerichte
vennootschap. Het is wel merkwaardig dat de betwistingen van vroeger niet
zijn verdwenen.
De regel w'as nochtans duidelijk. Wanneer twee of meer personen op
openlijke en duurzame wijze een handelsbedrijf uitoefenen voor gemeenschappelijke rekening hebben zij bewust en uitdrukkelijk of door concludente gedragingen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan die beantwoordt aan de omschrijving van de vennootschap (art. 1832 en 1842 B. W .).
Aangezien deze vennootschap daden van koophandel tot doel heeft is zij
een handelsvennootschap (art. 1 Venn.W.). Voor de verbintenissen die zij
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voor hun vennootschap aangaan, zijn zij niet aileen onbeperkt maar ook
hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van contractuele verbintenissen
(Cass., 3 apri11952, Pas., 1952, I, 498; R. W., 1951-52, 1725; Arr. Cass.,
1952, 432; - Cass., 5 december 1975, R. W., 1976-77, 277, met noot J.
Herbots; R.Crit.J.B., 1977, 469, met noot J. De Clerck-Goldfracht; Arr.
Cass., 1976, 434;- Cass., 26 januari 1979, Pas., 1979, I, 594; Arr. Cass.,
1978-79, 587, R. W., 1978-79, 2239) of, ruimer, wanneer zij uit
overeenkomst tot dezelfde zaak verbonden zijn (Cass., 1 oktober 1981,
R. W., 1982-83, 527; Arr. Cass., 1981-82, 169; - Cass., 25 april 1985,
R. W., 1985-86, 380).
De vennootschap waarvan de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn beantwoordt aan de omschrijving van de V.O.F. (art. 15, 17 en 20 Venn.W.).
Deze vennootschap is een rechtspersoon (art. 2, laatste lid Venn.W.) vermits zij wegens haar openbaar en duurzaam karakter niet kan beantwoorden aan een van de handelsvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
volgens artikel 3 Venn. W.
Wanneer hun vennootschap zonder bijzondere akte is aangegaan, is zij
volgens artikel 4 Venn. W. door nietigheid aangetast; maar deze nietigheid
kunnen de vennoten niet tegenwerpen aan derden.
Derden, m.n. schuldenaars kunnen dus de rechtsvordering tot nakoming
van een schuldvordering van die rechtspersoon ingesteld door zijn vennoten, als ongegrond doen afwijzen.
De hiermee samengevatte leer van het Hof van Cassatie werd bij herhaling
opnieuw gevolgd om de vordering ingesteld door de personen, die samen
een handelsbedrijf gevoerd hebben, af te wijzen wegens ontbreken van
hoedanigheid vermits de schuldvordering behoort aan de vennootschap die
een rechtspersoon is, onderscheiden van de persoon der vennoten (Luik, 4
april1979, R.P.S., 1980, nr. 6060, biz. 56;- Gent, 18 maart 1980, R. W.,
1980-81, 2630; - Brussel, 10 april 1984, R. W., 1984-85, 1153).
Wordt de rechtsvordering ingesteld door de vennootschap zelf dan kan die
rechtsvordering op grond van artikelll Venn.W. en artikel40 H. Reg.W.
niet ontvankelijk worden verklaard (zie verder nr. ~1).
Wordt de rechtsvordering door de vennoten ut singuli ingesteld, dan kan
de rechter, na interpretatie van de procesakte, vaststellen dat de rechtsvordering in werkelijkheid door een tussen hen bestaande vennootschap is
ingesteld (T.P.R., 1978, biz. 728, randnr. 57;- aldus opnieuw: Gent, 18
maart 1980, R. W., 1980-81, 2630; - anders: Kh. Verviers, 28 februari
1977, B.R.H., 1978, biz. 39).
In geen van de in dit nummer besproken gevallen is gedacht aan de uitweg
die sedert 1973 geopend is om de onregelmatige vennootschap te regulariseren, zodat zij haar schuldenaar in rechte tot betaling kan aanspreken (zie
verder nr. 28).
Het verweermiddel dat de schuldenaar deze overeenkomst aangegaan heeft,
niet met de vennoten ut singuli maar met de tussen hen bestaande vennoot-
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schap, steunt op een gebrek aan hoedanigheid van de eisers (art. 17
Ger.W.). Het kan dus tegengeworpen worden in elke stand van het geding,
zeifs in hoger beroep, en ook in een Iatere procedure tussen dezeifde partijen
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 710, randnr. 34; - anders, ten
onrechte, Kh. Verviers, 28 februari 1977, B.R.H., 1978, biz. 39).
t

27.

BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DE ZONDER BIJZONDERE AKTE OPGE-

Uiteraard zaJ het bewijs van een naar
de vorm onregeimatig opgerichte vennootschap siechts kunnen bewezen
worden op grond van feiten. Vandaar de gangbare benaming ,feitelijke
vennootschap". De benaming is onjuist aangezien de vennootschap niet
feitelijk van aard is, maar t.a.v. het recht een rechtspersoon is.
Haar bestaan blijkt uit concludente gedragingen van haar vennoten (zie
vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 709, randnr. 32).
Zodanige feiten zijn inzonderheid: het gebruik van brieven of facturen met
vermelding van een gemeenschappelijke naam; de vestiging van het bedrijf
aan hetzeifde adres; een enkeie teiefoon, girorekening en B.T.W.-nummer
(Brussei, 10 aprii1984, R. W., 1984-85, 1153;- vgl. enigszins anders m.b.t.
een grensgeval bij een samenwerking tussen vader en zonen: Kh. Charleroi,
20 juni 1977, J.T., 1978, 316; R.P.S., 1978, nr. 5998, biz. 269).
Het Hof van Cassatie vernietigde, wegens gebrek aan wettelijke grondsiag,
een arrest waarin beslist werd dat het geheel van zuike feiten die aangevoerd
waren, niet zouden kunnen doen besluiten tot het bestaan van een V.O.F.,
op grond van de enkele beschouwing dat de vennoten afzonderlijk waren
ingeschreven in het H. Reg. (Cass., 20 januari 1984, R. W., 1983-84, 2332;
J. T., 1985, 8).
RICHTE HANDELSVENNOOTSCHAP -

28.

REGULARISATIE VAN NAAR DE VORM ONREGELMATIG OPGERICHTE

Eerder is uitvoerig uiteengezet dat de vaak
onredelijke gevolgen van de heersende opvatting, nl. de vrijbrief voor
niet-nakoming van geidig aangegane verbintenissen, sedert de wetswijziging
1973 kunnen vermeden worden door een regularisatie van de naar de vorm
onregelmatig opgerichte handelsvennootschap (vorig overzicht, T.P.R.,
1978, biz. 715, randnr. 43, met verwijzingen).
De zonder geldige akte opgerichte handeisvennootschap is weliswaar door
nietigheid aangetast. Maar deze nietigheid moet door de rechter uitgesproken worden, en niet meer, zoals v66r 1973, met terugwerkende kracht, maar
aileen voor het toekomende met de gevolgen van een ontbinding terwijl de
uitgesproken nietigheid op zichzeif geen afbreuk doet aan de geldigheid van
de door of jegens de vennootschap aangegane verbintenissen (art. 13 quater
en 13 quinquies Venn.W.).
De nietigheid van de door een vormgebrek aangetaste vennootschap kan
geheeld worden zoiang haar nietigheid niet is uitgesproken.
Ben Luiks arrest heeft zich kennelijk verschreven waar het overwoog dat
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN -
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de onregelmatige vennootschap kan geregulariseerd worden zolang haar
nietigverklaring niet gevorderd is (Luik, 20 december 1983, R.P.S., 1984,
nr. 6299, blz. 270). De juiste regel is sedert de wetswijziging van 1973
anders, nl. zolang de nietigheid niet uitgesproken is (aldus L. Simont, a. w.,
Jeune Barreau [1985], blz. 122, randnr. 41;- zie m.b.t. eenzelfde schrijffout vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 719, randnr. 47).
Vermits de nietigverklaring door de rechter geen terugwerkende kracht kan
hebben, kan zij niet meer uitgesproken worden wanneer de grand van
nietigheid niet meer bestaat.
De regularisatie geschiedt door het opmaken van een naar de vorm geldige
akte waarin het bestaan van de eerder (zonder akte) opgerichte vennootschap in haar oorspronkelijke rechtsvorm, dus, in algemene regel, als
V.O.F. bevestigd wordt.
Deze akte wordt openbaar gemaakt, en de aldus geregulariseerde vennootschap wordt ingeschreven in het H. Reg. Het nieuwe recht is correct
toegepast in een Oostends vonnis (Kh. Brugge, Afd. Oostende, 12 mei 1977,
R. W., 1978-79, 507, met noot B. Van Bruystegem, en L. Weyts; R.P.S.,
1980, nr. 6061, blz. 58 met noot J .M. Nelissen;- beamend: Van Ryn/Van
Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, blz. 293,
randnr. 40; - L. Simont, Les regles relatives a la publicite, aux nullites ...
in ,Les societes commerciales", Jeune Barreau, [1985], blz. 114, randnr. 37).
Met nadruk moet herhaald worden dat de akte waarbij de onregelmatige
vennootschap geregulariseerd wordt, de bevestiging moet inhouden van de
oorspronkelijke vennootschap in haar oorspronkelijke rechtsvorm met al
haar bijzondere kenmerken (vgl. een deerlijke mislukking: Vred. Menen,
18 april 1984, R. W., 1984-85, 1394, met noot B. Van Bruystegem).
29. RECHTSVORDERINGEN TUSSEN VENNOTEN - In de vorige nummers
kwamen rechtsvorderingen van de onregelmatig opgerichte vennootschap
en van haar vennoten tegen derden ter sprake, en werd vastgesteld dat die
rechtsvorderingen moesten stranden zolang de vennootschap niet ten aanzien van de vereisten van vorm en openbaarmaking (niet) geregulariseerd
is.
Al deze regels kunnen niet zomaar toegepast worden op rechtsvorderingen
terzake van hun vennootschap, tussen vennoten.
Zo is het duidelijk dat een vennoot in een voor onbepaalde duur onregelmatig opgerichte V.O.F. de vennootschap kan opzeggen volgens artikel1865,
5° en 1869 B. W., en bij betwisting een rechtsvordering kan instellen tegen
zijn enige medevennoot om vast te stellen dat de vennootschap ontbonden
is en om een vereffenaar te benoemen (Brussel, 12 maart 1984, J. T., 1984,
515, R.P.S., 1985, nr. 6352, blz. 252;- m.b.t. het geschil over de ontbinding, zie verder nr. 131).
Minder overtuigend is de uitspraak waarbij de rechtsvordering van een
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vennoot in een zonder geschrift aangegane vennootschap ter zake van hun
vennootschap tegen zijn enige medevennoot niet ontvankelijk verkiaard
werd omdat de eiser, die ais vennoot onder firma koopman (zijnde), niet
in het H. Reg. ingeschreven was (Kh. Dendermonde, afd. St.-Nikiaas, 18
mei 1982, R.P.S., 1982, nr. 6202, biz. 181). Artikei 5 H. Reg.W. (K.B. 20
juli 1964) bepaalt dat de vennoten onder firma en de werkende vennoten,
ofschoon zij handeiaars zijn, niet afzonderlijk in het H. Reg. behoeven te
worden ingeschreven.
M. b. t. de rechtspositie van de onregelmatig opgerichte vennootschap en van
haar vennoten als verweerders zie verder nr. 124 e.v.
AFDELING

4

NIETIGVERKLARING VAN HANDELSVENNOOTSCHAPPEN MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID

30. BELANG VAN DE WETSWIJZIGING VAN 1973- Het nieuwe steisei van
de aanpassingswet 1973 betreffende de nietigheid van handeisvennootschappen met rechtspersoonlijkheid vergt vanwege de praktijk wei enig
aanpassingsvermogen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 718 e.v., nrs.
46-45 en biz. 810, randnr. 179).
Oak in de onderzochte periode die door dit overzicht bestreken is, bieven
probiemen oprijzen. Zij betreffen inzonderheid de beperkende opsomming
van de gronden van nietigheid voor de N. V., Comm. V. Aandeien en
B. V.B.A. voigens artikei13 ter, en de rechtsgevoigen van de door de rechter
uitgesproken nietigheid voor aile handeisvennootschappen met rechtspersoonlijkheid artikel 13 quater en 13 quinquies.
31. ONGEOORLOOFD WERKELIJK DOEL - Bij de tot standkoming van de
Wet van 6 m~art 1973 zijn de gronden van nietigheid van de N.V., Comm.
V. Aandeien en B.V.B.A. op beperkende wijze opgesomd zoais blijkt uit
de aanhef van het nieuwe artikei 13 ter dat er toe strekt uitvoering te geven
aan wat meer uitdrukkelijk gezegd is in artikel 11, Iaatste lid van de eerste
E.E.G.-Richtlijn van 9 maart 1968: ,Buiten deze gevaiien van nietigheid
geidt er voor de vennootschappen geen enkeie grand van onbestaanbaarheid, van absolute nietigheid, van reiatieve nietigheid of van vernietigbaarheid".
Alhoewel aileen de openbare orde vermeid is in artikell3 ter, 3°, is dadelijk
zonder betwisting aangenomen dat het ongeoorloofd doei oak het doel
omvat dat strijdig is met de goede zeden (P. Van Ommesiaghe, La premiere
directive du Conseil du 9 mars 1968 en matiere de Societes, Cah. Dr. Eur.,
1969, 660; - L. Simont, La Ioi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5712,
biz. 209, randnr. 86; - M. Coipei, Disposition communes, (Rep. Not.),
nr. 61, biz. 83).
Bij de totstandkoming van de Richtlijn en van de aanpassingswet is echter
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betwisting ontstaan omtrent de interpretatie van artikel13 ter, 3° Venn.W.
waarvan de Nederlandse en de Franse teksten niet gelijk luiden. Tegenover
,objet social illicite ou contrairea.l'ordre public" staat: ,het werkeli}k doe/
dat ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde".
Volgens een opvatting die aansluit bij de Franse wettekst evenals met de
Franse en Italiaanse tekst van artikel 11, tweede lid, b, van de Eerste
Richtlijn, komt alleen het ongeoorloofde statutaire doel in aanmerking, met
uitsluiting van de ongeoorloofde oorzaak, begrepen als een niet in de
statuten uitgedrukte beslissende drijfveer van de oprichters (P. Van Ommeslaghe, a. w., R.P.S., 1974, nr. 5812, blz. 209, randnr. 209;- M. Coipel, a. w., nrs. 61 en 63, blz. 84 en 85).
Volgens een andere opvatting, die wij verdedigd hebben (De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 156, blz. 74) en die wij menen gestand te moeten
doen, is het verheimelijkte werkelijk doel, en niet het aan het papier
toevertrouwde doel beslissend.
Deze opvatting steunt onder meer op de Duitse versie van de Richtlijn die
de taal is waarin zij ontworpen is (,der tatsiichliche Gegenstand des
Unternehmens"). Zij steunt bovendien op de traditionele eisen van redelijkheid en zedelijkheid en op het algemeen rechtsbeginsel ,fraus omnia
corrumpit".
Ben onderscheid ter zake kan de twee standpunten enigszins verzoenen. De
verdedigers van de eerste opvatting nemen aan dat het verheimelijkte
ongeoorloofde doel, in de zin van de voorgenomen bedrijvigheid, wel tot
nietigverklaring aanleiding kan geven. Aldus wanneer het werkelijk doel,
bv. prostitutie, zou schuil gaan onder de statutaire doelomschrijving , ,hotelbedrijf" (aldus de ,verzoenende" opvatting van Van Ryn/Van Ommeslaghe, a. w., R.Crit.J.B., 1981, blz. 241, randnr. 8).
De meningen blijven echter uiteenlopen omtrent het al dan niet in aanmerking nemen van de beslissende drijfveer die achter een op zichzelf geoorloofd economisch doel, als het werkterrein van de vennootschap, schuil
gaat, en, inzonderheid m.b.t. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die opgericht wordt met als werkelijk doel het vermogen van een of
meer oprichters te onttrekken aan de greep van hun schuldeisers in strijd
met artikel 7 en 8 Hyp.W. en artikel 1167 B.W.
Ook tussen de auteurs van dit overzicht kon hierover geen algehele eensgezindheid worden bereikt.
Volgens de eerste opvatting, waarbij de tweede auteur van dit overzicht zich
aansluit, komt dit ongeoorloofde doel niet in aanmerking (zie L. Simont,
t. a.p.; - dezelfde, Les regles relatives ala publicite, aux nullites et aux actes
accomplis au nom d'une societe en formation. Jeune Barreau Bruxelles,
1985, blz. 102 e.v.; - M. Coipel, a. w., blz. 84 en 85; -Van Ryn/Van
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Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, biz. 240, randnr. 8)(5).
In Frankrijk bestaat hieromtrent geen betwisting. De vennootschap ook een
N.V. of S.P.R.L., die opgericht is met het werkelijk doel de schuldeisers
bedrieglijk te benadelen is nietig (Hemard/Terre/Mabilat, Societes commerciales, III, nr. 647, biz. 497 e.v.; - Hamel/Lagarde/Jauffret, Droit
commercial I -2, nr. 624, biz. 348). Er kan geredelijk toegegeven worden dat
een beroep op de Franse opvatting op zichzelf niet beslissend kan zijn,
vermits betwijfeld wordt of artikel 360 van de Franse vennootschappenwet
wei beantwoordt aan de eerste Richtlijn (B. Goldman, La nullite des
societes ... in ,Quo vadis ius societatum", Liber amicorum P. Sanders,
blz. 59 e.v.).
Maar ook in Duitsland vindt onze opvatting steun. Niettegenstaande ,Gegenstand des Unternehmens" niet hetzelfde betekent als ,Zweck", wordt
in § 1 GmbH-Gesetz een ,Gesetzlich zuHissigen Zweck" vereist. Deze
bepaling is gehandhaafd na de aanpassing aan de eerste Richtlijn en, laatst
nog, bij de wetswijziging van 4 juli 1980 die de eenmans-oprichting toestaat.
M.b.t. de A. G. schijnt zonder discussie aangenomen te zijn ,Ein gesetzlich
unzuHissiger Zweck macht die Grundung nichtig" (Baumbach/Hueck, Aktiengesetz § 23, randnr. 11; - aldus ook: Hueck, Gesellschaftsrecht, § 23,
III, 1, in fine: ,unerlaubter Zweck";- zie ook: Kronstein e.a. in Kolner
Kommentar zum AktG. §23, Anhang, blz. 188).
Een prejudiciele uitspraak van het Hof van J ustitie over de interpretatie van
artikel 11, tweede lid, b, van de eerste Richtlijn is zeker gewenst (Van
Ryn/Van Ommeslaghe, t.a.p.).
Intussen is de vraag in enkele Belgische uitspraken beantwoord in de hier
verdedigde zin. DeN. V. of B. V.B.A. die opgericht is met het werkelijk doel,
om door een fictieve inbreng, de goederen van een schuldenaar te onttrekken aan de greep van zijn schuldeisers wordt nietig verklaard (Kh. Tongeren, 17 maart 1975, R.P.S., 1978, nr. 5967, blz. 65; - Antwerpen, 14
maart 1983, R. W., 1983-84, kol. 172; R.P.S., 1983, nr. 6348, blz. 308).
In het aangehaalde Antwerps arrest was de uitspraak bijzonder duidelijk.
Een N.V. was failliet verklaard. Zij liet in boger beroep gelden dat zij (vier
jaar na haar oprichting) nog geen inschrijving genomen had in het H. Reg.,
dat zij nooit enige handelsbedrijvigheid gevoerd had, geen B.T.W.-nummer
heeft gehad, en geen enkele schuldeiser heeft.
M.a.w. deze vennootschap verkeerde niet in de bij artikel 437 Faill.W.
bedoelde staat van staking van betalingen. Maar uit haar verweer zelf bleek
(5) M. Coipel, is van mening dat het werkelijk doel of de drijfveer van de oprichters om de
schuldeiser(s) van een onder hen bedrieglijk te benadelen, uitsluitend aanleiding kan geven tot
de pauliaanse nietigheid van de inbreng die door art. 1167 B.W. beheerst is, maar niet in
aanmerking kan komen als grond van nietigheid van de vennootschap zelf.
Maar, merkwaardig genoeg, beaamt hij terzelfdertijd het dadelijk te bespreken vonnis van de
rechtbank van koophandel te Tongeren van 17 maart 1975 dat de vennootschap zelf nietig
verklaart op grond van art. 12ter, 3° Venn.W. (Rep. Not. [XII-II]) nr. 61, 4°, blz. 84).
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bet fictief karakter van haar oprichting. In boger beroep werd bet faillissement ingetrokken en werd de vennootschap op grond van artikel13 ter 3°
nietig verklaard.
Het Hof wees geen vereffenaars aan, wat blijkens artikei 13 quinquies,
derde lid Venn.W. niet vereist is, en overbodig bleek gezien de nietige
vennootschap geen schuideisers had.
Het is duidelijk dat de schuideisers van de oprichters die benadeeld waren
door de fictieve inbreng, de vordering tot geveinsdverklaring kunnen instelIen tegen de vennootschap in de persoon van haar bestuurders die krachtens
artikel180 Venn. W. t.a. v. derden als haar vereffenaars beschouwd worden.
De mogelijke toepassing van de strafwet moest bier niet besproken worden.
Zoals bekend, kan de simulatie, waardoor bet werkelijk doel van de
vennootschap verheimelijkt wordt, m.n. de oprichting van een vennootschap metals drijfveer de tenuitvoerlegging van vonnissen door een schuldeiser te bemoeilijken, valsheid in geschriften uitmaken (Cass., 6 juni 1966,
Pas., 1066, I, 1272, redengeving op blz. 1274, tweede kol.).
De medewerking door alle oprichters aan de geveinsde of aan de bedrieglijke
inbreng gedaan door een medeoprichter, tast de geldigheid aan van de
verbintenissen van alle oprichters aangezien zij zich uit een ongeoorloofde
oorzaak verbonden hebben (art. 1131 B.W.).
De vennootschap, die geen twee op geldige wijze verbonden oprichters telt,
is dus nietig krachtens artfkei 1:3ter~ 4°Venn:w. (alOus-t)ok: L. Simont,
a. w., Jeune Barreau 1985, biz. 103).
Coipei, M., bestrijdt ten onrechte deze evidente opiossing onder bet voorwendsel dat artikel13 fer, 3° daardoor zou uitgebold worden (Dispositions
communes, nr. 62, 5°, blz. 84). Eris geenenkel bezwaartegen eensamenval
van nietigheidsgronden (zie vorig overzicbt T.P.R., 1978, blz. 719,
randnr. 48). Artikel 13 ter, 4° kan trouwens een afzonderlijke toepassing
krijgen die vreemd is aan bet ongeoorloofd werkelijke doel van de opricbters, nl. in geval van wilsgebreken of onbekwaamheid van alle medeoprichters, zodat ook in zodanig geval de vennootschap eenhoofdig opgericht is.
Deze samenvai van nietigheidsgronden is eveneens aanvaard in bet aangehaalde vonnis van de rechtbank van koopbandei te Tongeren van 17 maart
197 5, op grond van de vasts telling dat de enige medeoprichter een stroman
was voor de andere. Aangenomen wordt dat wanneer alle medeoprichters
slechts fictief bebben deelgenomen aan de oprichting voor een enkele andere
opricbter de vennootschap als eenmansvennootscbap krachtens artikel
13 ter, 4° nietig is (Simont, L., a. w., R.P.S., 1974, nr. 5812, biz. 211,
randnr. 89; -VanRyn, I, eerste druk, nr. 496 in fine, blz. 338; -Van
Ryn/VanOmmeslagbe,R.Crit.J.B., 1981, blz. 234,randnr. 5metbeaming
van bet bier besproken vonnis wat dit punt betreft).
Overigens mag bet beiang van de bier behandeide materie niet overschat
worden. Voor de schuideisers van de debiteur die zijn vermogen in een
vennootschap inbrengt met bet oogmerk om zijn vermogen aan de greep
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van die schuldeisers te onttrekken, is de nietigverklaring van deze vennootschap geen toereikende oplossing. Krachtens het door de aanpassingswet
van 6 maart 1973 ingevoegd artikel 13 quinquies brengt de uitgesproken
nietigheid van de vennootschap haar vereffening mede, zoals bij de ontbinding het geval is. Het afgescheiden vermogen van de nietigverklaarde
vennootschap blijft dus voortbestaan zodat de schuldeisers van de vennoten
hun schuldvordering niet kunnen verhalen op de door hun debiteur ingebrachte goederen (J. Ronse, De Vennootschapswetgeving 1973, nr. 212,
biz. 107). De schuldeisers geven er dus best de voorkeur aan de pauliaanse
nietigheid te vorderen van de inbreng van de met bedrieglijke benadeling
van hun rechten ingebrachte goederen. Onder omstandigheden kan de
rechtsvordering, door zodanige vennootschap ingesteld, ook niet ontvankelijk worden verklaard wegens gebrek aan rechtmatig belang (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1978, biz. 720, randnr. 48).
Maar aan de andere kant strekt de nietigverklaring door de rechter, desnoods van ambtswege, tot opruiming van een met de wet strijdige rechtspersoon, vermits die, zoals bij de ontbinding, moet vereffend worden.
De schuldeiser van een oprichter kan, afgezien van een mogelijke pauliaanse
vordering, een persoonlijk belang hebben bij de vordering tot nietigverklaring van de vennootschap. Als gevolg van de rechterlijke nietigverklaring
zal hij immers beslag kunnen leggen op het aandeel dat aan zijn schuldenaar
in het liquidatie-overschot kan toekomen.
32. In een Luiks vonnis werd de vordering tot nietigverklaring van een
B.V.B.A. afgewezen zonder dat discussie gevoerd werd over de inhoud en
strekking van artikel 13 ter Venn. W., dat trouwens niet eens aangehaald
werd (Kh. Luik, 30 oktober 1979, R.P.S., 1980, nr. 6080, biz. 142).
Ben N.V., opgericht in 1971, was failliet verklaard op 27 november 1975.
Ongeveer twee maanden eerder (1 september 1975) was een B.V.B.A.
opgericht met eenn zelfde statutaire doel en met op enkele letters na dezelfde
naam, met de medewerking van de belangrijkste aandeelhouder van deN. V.
en diens echtgenote, maar bovendien met de medewerking van een derde
oprichter.
Ben schuldeiseres van de N.V. die een vonnis, dat zij tegen de B.V.B.A.
bekomen had, niet kon ten uitvoerleggen, vorderde de nietigverklaring
ervan op de enkele grand dat haar oprichting een fictief karakter had.
De rechtbank besliste terecht dat de aangevoerde feiten niet tot het fictief
karakter van de B.V.B.A. konden doen besluiten. Daartoe volstond niet de
bewering dat de B.V.B.A. de activa van de N.V. door koop had verkregen
zonder het passief mee over te nemen. Volgens de rechtbank kan zulk feit,
indien het bewezen is, aanleiding geven tot rekenschap jegens de curator;
deze was echter geen partij in het geding.
De verwarring tussen de benamingen van de N.V. en de B.V.B.A. is
kennelijk zonder betekenis voor de geldigheid van de oprichting van de
tweede vennootschap.
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Zander de feiten duidelijk weer te geven, waaruit dit bleek, nam de
rechtbank aan dat aan de goede trouw van de aandeelhouders van de N.V.
die vennoten geworden waren van de B.V.B.A. mocht getwijfeld worden
maar dat daaruit geen onregelmatigheid van de oprichting volgde. Tussen
de regels door kan gelezen worden dat aan de goede trouw van de derde
mede-oprichter van de B.V.B.A. niet getwijfeld werd. Uit dit alles volgde
dat deB. V. B. A. niet als fictieve vennootschap kon nietig ver klaard worden.
Opmerking verdient dat deze schuldeiseres van de failliete N. V. geen belang
had bij de nietigverklaring van de B.V.B.A. vermits die dezelfde gevolgen
zou hebben als van een ontbinding.
De eiseres had dit waarschijnlijk aangevoeld vermits zij in ondergeschikte
orde gevorderd had dat haar zou toegestaan worden het vonnis, dat zij
bekomen had tegen de N. V., ten uitvoer te leggen op het vermogen van de
B.V.B.A. De rechtbank stelde vast dat daarvoor geen rechtvaardiging
aangevoerd was, tenzij, misschien, een vermenging van de vermogens van
beide vennootschappen. De zaak werd uitgesteld voor verdere behandeling,
nadat bij de curator van de failliete N. V. inlichtingen zouden verkregen zijn
en het O.M. in zijn advies gehoord zou zijn.
33. EENHOOFDIG OPGERICHTE VENNOOTSCHAP- Volgens artikel13 ter, 4°
is de N.V. of de B.V.B.A. nietig wanneer het aantal op geldige wijze
verbonden oprichters minder dan twee bedraagt.
In een vorig nummer is vastgesteld dat deze nietigheidsgrond kan samenvallen met die van artikel 13 ter, 3° (zie hoven nr. 31).
34. In het belangrijke arrest van 13 januari 1978 besliste het Hof van
cassatie dat de erkenning van een buitenlandse vennootschap die in overeenstemming met bet recht dat haar beheerst slechts een vennoot telt, niet
slechts om die reden strijdig is met de openbare orde in de zin van het
internationaal privaatrecht (Cass., 13 januari 1978, besproken verder Hst.
XII). In zijn redengeving herinnert bet Hofer uitdrukkelijk aan dat ,de
aanwezigheid van tenminste twee personen bij de oprichting ... , ook na de
wet van 6 maart 1973 ... een vereiste is van de Belgische interne openbare
orde".
Daaruit volgde dat de nietigheid van de Belgische eenmansvennootschap
ambtshalve door de rechter kan uitgesproken worden mits zij partij is in
bet proces en, in voorkomend geval nadat van artikel774 Ger.W. toepassing
is gemaakt (over een en ander, uitvoeriger: J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, nr. 167, blz. 79 en nr. 179, blz. 86).
35. NIETIGVERKLARING VAN EEN FAILLIETE VENNOOTSCHAP- De handhaving van de rechtspersoonlijkheid van de ontbonden vennootschap en
thans ook die van de nietigverklaarde vennootschap (art. 179 en 13 quinquies) brengt mee dat zulke vennootschap, wanneer zij verkeert in de bij
artikel 437 Faill.W. bedoelde staat, failliet verklaard wordt.
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De vennootschapsrechtelijke vereffening wordt dan terzijde gesteld door de
faillissementsrechtelijke executieprocedure (zie verder Hst. X).
In een andere richting is de vraag gesteld of een failliete vennootschap door
een later vonnis kan nietig verklaard worden.
V66r de wetswijziging van 1973 kon het zinvol zijn dat een eerder failliet
verklaarde vennootschap nietig verklaard werd, wat vaak gebeurde op
verzoek van haar curator.
De uitgesproken nietigheid had immers ex tunc gevolg zodat al haar
verbintenissen nietig waren, en daardoor ten laste kwamen van haar vennoten die als kooplieden konden failliet verklaard worden (zie T.P.R., 1967,
biz. 673, randnr. 81).
De opvatting dat het vonnis van faillietverklaring geen uitspraak doet over
de geldigheid van de oprichting van de faillietverklaarde vennootschap blijft
juist. Deze kan dus nog nietig verklaard worden indien daartoe gronden
bestaan.
Dit was zeker zinvol in het reeds besproken arrest van het Hof te Antwerpen
van 14 maart 1983 aangezien bij hetzelfde arrest het faillissement van een
fictieve vennootschap werd ingetrokken (zie hoven nr. 31).
Maar heeft het na de wetswijziging van 1973 nog zin dat een failliete
vennootschap met handhaving van haar faillissement bij een later vonnis
nietig verklaard wordt? Het wettelijk gevolg van de uitgesproken nietigheid
is immers haar vereffening zoals na een ontbinding (art. 13 quinquies
Venn.W.).
De rechtbank van koophandel te Tongeren verklaarde een eerder failliete
B.V.B.A. nietig op verzoek van haar curators, en wees diezelfde curators
aan als verejjenaars van de nietige vennootschap (Kh. Tongeren, 17 maart
1975, R.P.S., 1978, nr. 5967, biz. 65).
Er bestaat zeker geen mogelijkheid om naast de failliete boedel een afzonderlijke boedel van de nietigverklaarde vennootschap te vormen. De faillissementsrechtelijke collectieve executieprocedure sluit de vennootschapsrechtelijke vereffening uit.
Er moest.dus geen vereffenaar benoemd worden. Volgens artikel 13 quinquies derde lid Venn.W. kunnen de rechtbanken vereffenaars aanwijzen
maar zij zijn daar nooit toe verplicht. In onderhavig geval had het werkelijk
geen zin de curators in functie bovendien tot vereffenaars te benoemen.
Beide opdrachten zijn onverenigbaar.
In bet besproken vonnis werd de failliete vennootschap op verzoek van haar
curators nietig verklaard teneinde de oprichters tot schadeloosstelling te
kunnen veroordelen op grond van artikel126, 6° Venn.W. Zoals verder zal
betoogd worden, was zulke veroordeling niet verantwoord.
Ben en ander belet niet dat het fictieve karakter of de eenhoofdige oprichting van een eerder failliet verklaarde vennootschap kunnen vastgesteld
worden. Daaruit volgt immers dat degenen die achter het scherm van de
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fictieve of eenhoofdige vennootschap handel gedreven hebben tot haar
schulden gehouden zijn en dat zij ook persoonlijk failliet verklaard kunnen
worden indien voldaan is aan de vereisten van artikel 437, tweede lid
Faill.W. in samenhang met artikel 442, derde lid (zie verder nrs. 99 e.v.).
Ook zou aanleiding kunnen bestaan tot nietigverklaring van een failliete
vennootschap, indien daartoe gronden zijn, vooraleer de opheffing van het
faillissement uitgesproken wordt krachtens artikel 536 Faill.W.
Indien de rechtbank geen vereffenaar(s) aanwijst,- wat, zoals gezegd, niet
moet (art. 13 quinquies, derde lid Venn.W.) - zullen de bestuurders of
zaakvoerders van deze vennootschap die in vereffening is ten aanzien van
derden als vereffenaars van de nietigverklaarde vennootschap beschouwd
worden volgens artikel 180 Venn.W.
36.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS VAN DE NIETIGE VENNOOT-

De oprichters van een N.V. zijn volgens.artikel35, 4° hoofdelijk
gehouden tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk of rechtstreeks
gevolg is , , ... van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken op grond
van artikel 13 ter ... ".
Eenzelfde regel is (met weglating van het woord ,rechtstreeks") bepaald
in artikel 123, 6° m.b.t. de oprichters van een B.V.B.A.
Op grond van deze bepaling werden de oprichters van een nietigverklaarde
B.V.RA. veroordeeld jegens de curator, opkomend voor de gezamenlijke
schuldeisers (Kh. Tongeren, 17 maart 1975, R.P.S., 1978, nr. 5967,
blz. 65).
De rechtbank vermeldt geen enkel aanknopingspunt omtrent het bedrag van
de uitgesproken provisionele veroordeling en verantwoordt evenmin het
bestaan van schade die het gevolg zou zijn van de uitgesproken nietigheid.
Zij verwerpt zonder enige weerlegging de opvatting die dadelijk na de
invoeging bij de wet van 6 maart 1973 van artikel 13 quater en quinquies
Veen.W. verdedigd was, en volgens welke uit die nieuwe regels volgt dat
het welhaast ondenkbaar is dat schuldeisers schade zouden lijden als gevolg
van de uitgesproken nietigheid (J. Ronse, De Vennootschapswetgeving
1973, nr. 248, blz. 124;- L. Simont, La loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974,
nr. 5812, blz. 226, randnr. 99).
Deze laatste opvatting werd sedertdien beaamd door Van Ryn en Van
Ommeslaghe die de oplossing van het hier besproken vonnis bestrijden
(R.Crit.J.B., 1981, blz. 241, randnr. 9).
Volgens artikel35, 4° en 123, 6° kunnen de oprichters slechts aansprakelijk
gesteld worden tot vergoeding van de schade die het gevolg is van de
nietigheid van de vennootschap.
Denkbaar is dat inschrijvers op aandelen schade lijden als gevolg van de
nietigheid van de vennootschap die uitgesproken is wegens gebreken in de
vorm op grond van artikel 13 ter, 1° en 2° Venn.W., zodat hun vennootschap moet vereffend worden.
SCHAP-
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De schuideisers van de vennootschap kunnen echter siechts aanspraak
maken op schadeioosstelling indien er voor zover zij schade hebben geieden
die veroorzaakt is door de uitgesproken nietigheid.
V66r de wetswijziging van 1973 was aangenomen dat derden geen schade
konden lijden ais gevoig van de nietigheid. In de wet was toen aileen spraak
van nietigheid op grand van artikei 4, dus wegens vormgebrek. Maar uit
het opgeheven derde lid voigde dat derden het bestaan konden erkennen van
de vennootschap die wegens een gebrek in de vorm nietig was (Resteau, I,
nrs. 481 e.v., biz. 296).
Sedert de wetswijziging van 1973 is in artikei 35, 4° en 126, 6° spraak van
nietigheid op grond van artikei 13 ter Venn. W.
Sedert die wetswijziging is echter, oak in gevai van nietigheid op materieie
gronden, ais enige regel bepaaid dat de door de rechter uitgesproken
nietigheid van de vennootschap de gevoigen heeft van een ontbinding en
geen afbreuk doet aan haar verbintenissen jegens derden. Zij wordt ais
rechtspersoon gehandhaafd voor haar vereffening (art. 178 Venn.W.) met
een eigen vermogen dat ten behoeve van haar schuideisers afgescheiden
blijft.
Het is dus nagenoeg ondenkbaar dat de oprichters aansprakelijk zouden
zijn krachtens artikei 35, 4° of 123, 6° wegens de nietigheid van hun
vennootschap (L. Simont, a. w., Jeune Barreau 1985, biz. 117, randnr. 38).
W eliswaar bevat artikei13 quinquies tweede lid Venn. W. een niet onbeiangrijke restrictie waar het bepaalt dat de uitgesproken nietigheid op zichzelf
geen afbreuk doet aan de door of jegens de vennootschap aangegane
verbintenissen. De nietigverkiaring van de vennootschap Iaat haar ais
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening (art. 178 Venn. W .) maar
maakt haar verbintenissen niet geldig wanneer deze, m.n. in het gevai van
artikei13 ter, 3°, wegens ongeoorloofde oorzaak geen gevoig kunnen hebben. In zuik gevai kan de vereffenaar de nietigheid, niet van de vennootschap, maar wei, van de verbintenis inroepen tegen de schuideiser die
desbewust wederpartij was in de overeenkomst.
Een theoretische mogeiijkheid is dat de vennootschap nietig verkiaard is op
grand van artikei 13 ter, 4° nadat de oprichters die bedrogen waren bij de
oprichting, hun verbintenis hebben doen nietig verkiaren. In zuik gevai
kunnen zij voigens artikei 1149 e.v. B.W. aanspraak maken tegen de enig
overblijvende medeoprichter die het bedrog gepleegd heeft, tot vergoeding
van de volledige schade die zij ais gevolg van hun deeineming geieden
hebben.
Zander het te ver te gaan zoeken, kan misschien ook wei gedacht worden
aan enige schade die ais gevoig van de uitgesproken nietigheid kan ontstaan,
nl. de hinder die de schuideiser ondervindt door de beiemmering van
executiemaatregeien ais gevoig van het concursus creditorum waaraan in
artikei 13 quinquies, tweede lid herinnerd wordt: ,onverminderd de gevoigen dat de vennootschap zich in vereffening bevindt'' (zie hieromtrent vorig
overzicht T.P.R., 1978, biz. 918, randnrs. 324 e.v. en verder Hst. X).
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In het besproken vonnis steunde de veroordeling dus ten onrechte op artikel
123, 6°.
De rechtbank wees echter tussendoor op het maatschappelijk gevaar van de
oprichting van fictieve vennootschappen waarin schuldenaars, op de vooravond van een nakend faillissement, een onderkomen trachten te vinden. Bij
deze terechte beschouwing haspelde de rechtbank de artikelen 1167 en 1382
B.W. en artikel 123, 6° door elkaar.
Uit een zorgvuldig onderscheid tussen deze regels, wat hun toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen betreft, blijkt dat de schuldeisers, zowel van de
oprichters als van de vennootschap, niet van rechtsbescherming verstoken
blijven in geval van bedrieglijke oprichting of van misbruik van vennootschap.
De schuldeisers van de inbrenger(s) beschikken over de pauliana of over de
vordering tot geveinsdver klaring in geval van bedrieglijke of fictieve inbreng
(zie boven nr. 9). De schuldeisers van de vennootschap kunnen de oprichters aanspreken tot nakoming van de verbintenissen van de vennootschap
in geval van oprichting met een kennelijk ontoereikend kapitaal (zie verder
nr. 139) en tot schadeloosstelling uit onrechtmatige daad wanneer aan de
vereisten van artikel 1382 B.W. voldaan is (zie verder nr. (50).
Het is ook mogelijk dat de schulden van de vennootschap toegerekend
worden aan. de enige vennoot of aan de vennoot die als achterman van de
fictieve vennootschap onder haar mom voor eigen rekening handel gedreven
heeft (zie verder nrs. 94 e.v.).
AFDELING

5

VORM EN OPENBAARMAKING VAN AKTEN

37.

VORMVEREISTEN VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN STATUTENWIJZIGINGEN - Tijdens de bestudeerde periode was de problematiek omtrent de

vormvereisten van akten goeddeels beperkt tot de handelsvennootschappen
die zonder bijzondere akte aangegaan zijn. Een niet te onderschatten
praktisch belang van de wetswijziging van 1973 is de nieuwe regeling van
de nietigverklaring die, blijkens artikel13 quater en 13 quinquies Venn.W.,
bij een constitutief vonnis, met werking voor het toekomende moet uitgesproken worden, zodat mogelijkheid van regularisatie bestaat zolang de
nietigheid niet door de rechter is uitgesproken (zie boven, nr. 28).
Zoals bekend, heeft de Belgische wetgever deze regeling, die door de eerste
Richtlijn voorgeschreven was voor de oprichting van de N. V. en de
B.V.B.A., uitgebreid tot de nietigheid wegens vormgebrek van statutenwijzigingen van alle handelsvennootschappen (art. 13 quater§ 3 Venn.W.;zie hieromtrent: Ronse, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 265 e.v.,
inz. nr. 267, blz. 135 e.v.).
Hierbij aansluitend besliste het bestuur van de registratie dat een naar de
vorm ongeldig tot stand gekomen statutenwijziging - het ging om de
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verlenging van de duur van een vennootschap, - niet met terugwerkende
kracht kan worden nietig verkiaard zodat zij, zoiang de nietigheid niet is
uitgesproken, bij een Iatere geidige akte kan bevestigd worden (Beslissing
2 juni 1980, Rev. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.777, biz. 306).
38. TAALGEBRUIK IN AKTEN - Het moet opvallen dat de wetgeving omtrent het verplichte taaigebruik in het vennootschapsrecht tot minder betwistingen aanieiding geeft dan in het arbeidsrecht.
De Raad van State besliste dat de akte van benoeming van een zaakvoerder
van een B. V .B.A. waarvan de expioitatiezetei in het Nederlandse taaigebied
geiegen was, die opgemaakt is in het Frans, nietig is krachtens artikei 10,
eerste lid van het Taaldecreet 10 juli 1973. Daaruit werd afgeleid dat die
zaakvoerder de B.V.B.A. niet op geidige wijze had vertegenwoordigd bij
het instellen van een annuiatieberoep voor de Raad van State (R.v.St., 30
april 1980, R. W., 1980-81, 526).
39.

NIET-TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN VAN AKTEN DIE NIET VOL-

De openbaarmaking van de oprichtingsakte is naar Beigisch recht niet vereist voor de
geidigheid van de vennootschap noch voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, maar uitsiuitend voor de tegenwerpelijkheid van die akte aan
derden. Deze derden kunnen zich beroepen op de akte die niet bekend
gemaakt is, m.a. w. de vennootschap erkennen zoals die in werkelijkheid is
opgericht. De derden kunnen er de voorkeur aan geven dat de niet bij
uittreksei bekend gemaakte akte hun niet zai kunnen worden tegengeworpen
tenzij aangetoond wordt dat zij er van te voren kennis van droegen (art. 10,
§ 4 Venn.W.).
GENS DE WET OPENBAAR GEMAAKT ZIJN. DRAAGWIJDTE-

In gevai van niet-tegenwerpelijkheid van de akte van oprichting, kunnen de
derden, die v66r de bekendmaking van de akte met de vennootschap hebben
gehandeid, de vennootschap en haar vennoten die voor haar zijn opgetreden
of daarbij vertegenwoordigd waren, behandeien voigens het gemeenrecht,
dit is in aigemene regei dit van de V.O.F. (zie uitvoeriger: J. Ronse, De
vennootschapswetgeving 1973, nr. 62 e.v., biz. 31;- L. Simont, La Ioi du
6 mars 1973, R.P.S., 1973, nr. 5786, biz. 26, randnr. 26; - M. Coipei,
Dispositions communes, nr. 156, biz. 124).
Deze bepaling gaf aanleiding tot een ogenschijnlijk ingewikkeide betwisting, waarin aan de data aandacht moet besteed worden. Ben B.V.B.A. was
bij akte van 30 juli 1976 opgericht door de eigenares van een handeiszaak,
met de medewerking van drie werknemers die ieder 5 aandeien namen op
de 250. De oprichtingsakte was bij uittreksei bekend gemaakt in de Bijiagen
tot het Beigisch Staatsbiad, gedagtekend op 1 september 1976, maar die in
werkelijkheid van de pers kwamen op 8 februari 1977.
Op 3 januari 1977 wordt de gewezen handeiaarster failliet verkiaard. De
curators krijgen kennis van de oprichtingsakte en stellen vast dat die nog
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niet is bekend gemaakt. Zij laten die B.V.B.A. en haar vennoten dagvaarden tot faillietverklaring. Het faillissement van de vennootschap wordt
uitgesproken, en over de vordering tegen de vennoten wordt in het bier
besproken vonnis uitspraak gedaan (Kh. Charleroi, 9 maart 1983, R. Reg.
Dr., 1983, blz. 224, met noot M. Coipel; R.P.S., 1985, nr. 6342, blz. 193,
met noot P. Kileste). De vordering strekte ertoe de drie vennoten failliet te
verklaren als vennoten onder firma of ten minste hoofdelijk aansprakelijk
te stellen voor de schulden van de failliete B. V .B.A. De rechtbank oordeelde
dat de stelling van de curators betwistbaar was ten aanzien van het recht
en onbillijk en wees de vordering af.
De Bijlagen droegen immers de datum van 1 september 1976 die de faillietverklaring van de handelaarster voorafgaat.
Met enige aarzeling stelt de rechtbank dat de oprichtingsakte aan de
curators kan tegengeworpen worden.
De curators droegen, blijkens hun dagvaarding zelf, kennis van de oprichtingsakte; men zou dus kunnen voorhouden dat deze kan tegengeworpen
worden.
De verschijning van de Bijlagen liep een vertraging van zes maanden op.
Met een beroep op een reeks commentaren van de wet van 1973 dient de
nadruk te vallen op de neerlegging van de akte in het vennootschapsdossier
op de griffie, waar de derden van dan af omtrent de opgerichte vennootschap informatie kunnen krijgen. Dit moet de vennootschap die dadelijk
in bet H. Reg. ingeschreven kan worden, toelaten haar werkzaamheden te
beginnen.
En, wat de billijkheid aangaat, mogen de vennoten niet het slachtoffer zijn
van omstandigheden die hen niet kunnen toegerekend worden, des te meer
daar zij. ieder vijf aandelen hebben genom en met de bedoeling hun onderneming te handhaven.
De betekenis van bet geval heeft in dit billijke vonnis van een ,bon juge"
klaarblijkelijk sterk doorgewogen. Het wil ons voorkomen dat het hoogst
twijfelachtig is of de algemene gekende, toen ter tijde, forse antedatering
van de Bijlagen tot bet Staatsblad de tegenwerpelijkheid op die datum te
weeg brengt. De datum van bekendmaking is die waarop bet drukwerk
uitgedeeld wordt of tenminste zou kunnen bezorgd worden aan de abonnees
onverminderd de toepassing van artikel 10, § 4, derde lid, bv. in geval van
staking in de postdienst. Aan de andere kant kan de beschouwing dat de
curators voor het instellen van hun vordering kennis droegen van de akte,
niet beletten dat zij, wanneer zij opkomen voor de gezamenlijke schuldeisers
die met de vennootschap gehandeld hebben voor de openbaarmaking van
de akte, de niet-tegenwerpelijkheid ervan kunnen inroepen.
De toegankelijkheid van het vennootschapsdossier voor derden heeft op
zich zelf geen tegenwerpelijkheid van de daarin neergelegde stukken, voor
hun bekendmaking ten gevolg. Voor de toepassing van artikel10, § 4, eerste
lid, kan een behoren te weten, en, a fortiori, een kunnen weten, niet met
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werkelijke wetenschap gelijk gesteld worden (uitvoeriger: J. Ronse, a. w.,
nrs. 43-44, biz. 23; - L. Simont, a. w., R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 28,
randnr. 30; - M. Coipel, t.a.p.; - P. Kileste, aangeh. noot onder het
besproken vonnis).
Afgezien van haar redengeving ten aanzien van bet recht, moet de uitspraak
goedgekeurd worden. Zij kan inderdaad gesteund worden op een zinvolle
interpretatie van bet toepasselijke artikel10, §4 Venn.W.
De vennoten wier namen niet voorkwamen in de firma en die niet t.o.v.
derden persoonlijk hebben gehandeld en die daarbij ook niet persoonlijk
op geldige wijze vertegenwoordigd werden door de zaakvoerder, kunnen
niet anders dan als stille vennoten worden beschouwd en zijn derhalve niet
aansprakelijk dan tot bet bedrag van hun inbreng (J. Ronse, a, w,, nr. 66,
biz. 33;- M. Coipel, Dispositions comunes, nr. 156, 2°, biz. 124;- zie,
uitvoeriger, de noot van deze auteur onder bet besproken vonnis; - zie ook,
m.b.t. de behandeling van de vennoten die niet als zodanig aan derden
bekend waren, als stille vennoten: T.P.R., 1967, biz. 667, randnr. 73, met
de daar besproken rechtspraak; - beamend, met een verschrijving wat bet
tijdschrift betreft: L. en S. Fredericq, Handboek, tweede druk, IV (1981),
nr. 2085, biz. 25).
De tegenwerpelijkheid van niet openbaar gemaakte akten aan derden die
daarvan werkelijk kennis droegen op grond van artikel 12, § 4 dat verwijst
naar artikel 10, § 4, werd ten aanzien van de derden aangenomen, in een
uitspraak omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders wier ontslag niet
bekend gemaakt is (Kh. Charleroi, 15 januari 1980, R.P.S., 1980, nr. 6081,
biz. 144;- dit vonnis wordt verder besproken in Hst. VI, afd. 3, nr. 207).
40.

NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE RECHTSVORDERINGEN VAN EEN VEN-

NOOTSCHAP WAARVAN DE OPRICHTINGSAKTE NIET IS OPENBAAR GEMAAKT

-In het vorig overzicht werd bij de bespreking van een Antwerps vonnis,
met aandrang een wijziging voorgesteld van artikelll Venn.W. in die zin
dat de bekendmaking in de Bijlagen tot bet Belgisch Staatsblad van het
uittreksel van de oprichtingsakte niet !anger zou vereist worden voor de
ontvankelijkheid van de rechtsvorderingen van de vennootschap, maar dat
de neerlegging ervan zou volstaan (T.P.R., 1978, biz. 729, randnr. 58).
Deze wens is wet geworden op 3 januari 1980.
De nieuwe regeling steunt op de gedachte dat de sanctie van niet-ontvankeIijkheid geen buitenkansje behoeft te. zijn voor de wederpartij om verbintenissen jegens de vennootschap niet te moeten nakomen, maar een prikkel
voor de oprichters of de notaris om aan de hun opgelegde verplichtingen
i.v.m. de openbaarmaking te voldoen. Met de neerlegging hebben zij alles
gedaan wat zij zelf moeten en kunnen doen. Wat nadien moet geschieden,
nl. de bekendmaking in de Bijlagen tot het Staatsblad, ligt niet in hun
bereik. De enkele neerlegging moet dus volstaan zonder de bekendmaking
af te wachten.
·
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Ret bewijs dat de neerlegging gedaan is voor het instellen van de rechtsvordering kan gemakkelijk geleverd worden aangezien de wet voorschrijft dat
van de neerlegging een ontvangstbewijs wordt afgegeven (art. 10, § 1, eerste
lid Venn.W.).
Artikel 8, J.B. 7 augustus 1973, zoals dit gewijzigd is bij K.B. 21 februari
1985 is zeker onwettig waar het bepaalt dat de bekendmaking in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad als ontvangstbewijs geldt. De griffier zal dus,
overeenkomstig artikel107 G.W. steeds een ontvangstbewijs moeten afgeven bij toepassing van artikel 10 Venn. W. (L. Simont, a. w. , J eune Barreau,
1985, blz. 64, voetnoot 1).
In een optimistische kijk op het verloop van de bekendmakingen in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad zou deze betwisting niet belangrijk zijn
(vgl. A. Dewaele, de nieuwe regeling inzake de openbaarmaking van
akten ... T.B.H., 1985, blz. 579 e.v., inz. op blz. 593).
Afgezien van de niet goed te praten achteloosheid bij de vaststelling van het
gewijzigde artikel8 van het K.B. t.a.v. het wettelijk voorschrift, blijkt het
tijdsverloop tussen de neerlegging van het uittreksel ter griffie, aan de ene
kant, en de dagtekening alsmede de effectieve verspreiding van de Bijlagen
tot het Staatsblad, aan de andere kant, lang genoeg om het voorschrift van
de wet te blijven toepassen.
Onverminderd de besproken vervroeging van het tijdstip waarop de rechtsvordering van de vennootschap ontvankelijk is, nl. de neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte, blijven de oplossingen van de vroegere
rechtspraak geldig.
Ret middel van niet ontvankelijkheid staat ter beschikking van de tegenpartij en kan niet ambtshalve door de rechter worden ingeroepen (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1978, blz. 727, randnr. 57;- aldus, opnieuw: Luik, 4
april 1979, R.P.S, 1980, nr. 6060, blz. 56).
Benevens de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte moet de
vennootschap ingeschreven worden in het H. Reg. Bij gebreke van de door
artikel 40 voorgeschreven vermelding van het nummer van de inschrijving
van de vennootschap in het exploot van rechtsingang, en behoudens verantwoording dat zij op het tijdstip, waarop de rechtsvordering ingesteld was,
in het handelsregister was ingeschreven, wordt haar rechtsvordering door
de rechter van ambtswege niet ontvankelijk verklaard volgens artikel41 H.
Reg. W., K.B. 20 juli 1964 (Gent, 18 maart 1980, R. W., 1980-81, 2630).
41. OPENBAARMAKING VAN STATUTENWIJZIGINGEN - De in de vorige
nummers besproken sanctie van niet-ontvankelijkheid van de rechtsvorderingen betreft alleen de vennootschap waarvan de oprichtingsakte niet is
neergelegd, en geenszins de vennootschap die verzuimd heeft de statutenwijzigingen volgens artikel 12, § 1, 2° Venn.W. openbaar te maken (zie de
verwijzingen in J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, blz. 35, voetnoot 1;- L. Simont, a.w., Jeune Barreau, 1985, randnr. 8, blz. 70;-

898

anders, ten onrechte: M. Coipei, Dispositions communes (Rep. Not.)
nr. 464, biz. 282).
Er werd ook beslist dat het verzuim van een opgaaf in het handeisregister
van wijzigingen van de statuten, m.n. de verienging van de duur en de
verhoging van het kapitaai van de ingeschreven vennootschap, niet gesanctioneerd wordt door niet-ontvankelijkheid van de rechtsvorderingen voigens artikei41 H. Reg. W. (Brussei, 19 maart 1981, R.P.S., 1982, nr. 6170,
biz. 39).
M.b.t. de rechtsgevoigen van het verzuim van opgaaf in het H. Reg. van
de verpiaatsing van de zetei, zie verder nr. 53.
AFDELING 6

DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

42. MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN HANDELSNAAM - Zoals bekend
wordt de vennootschap gei:dentificeerd door een maatschappelijke benaming, terwiji de handeisnaam dient ter identificatie van de handeiszaak. In
- - de praktijk valien handeisnaam en maatschappelijke benaming dikwijis
samen. Het is nochtans noodzakelijk het onderscheid goed voor ogen te
houden omdat zowei de verkrijging ais de bescherming van het recht op
handelsnaam, enerzijds, en het recht op maatschappelijke benaming, anderzijds aan verschillende rechtsregeis onderworpen zijn.
Het recht op maatschappelijke benaming wordt verkregen door vermei,ding
in de statuten. Vandaar dat een afkorting siechts bescherming geniet indien
zij in de statuten voorkomt (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 731,
randnr. 61).
De handeisvennootschap put haar recht op haar maatschappelijke benaming uit artikel28 Venn.W. wat de N.V. betreft, artikei117 Venn.W. wat
de B.V.B.A. betreft en uit een aigemene regei van het rechtspersonenrecht
voor wat de andere vennootschapsvormen betreft (zie vorig overzicht
T.P.R., 1978, biz. 731, randnr. 61).
Het recht op handelsnaam daarentegen wordt verkregen door een eerste
publiek gebruik in de handel. Het is een intellectueei eigendomsrecht dat
zijn grondsiag vindt in artikei8 van het Unieverdrag van Parijs (zie hierover:
de F. Visscher, La protection du nom commercial etranger, B.R.H., 1980,
biz. 227), maar waarvan de bescherming in de praktijk voorai wordt
verzekerd door de regeis betreffende de onrechtmatige mededinging en met
name de artikeien 20, 3° en 54 W.H.P. (over de bescherming van de
handeisnaam en de onrechtmatige mededinging zie de voigende literatuur
verschenen tijdens de onderzochte periode: Bogaert. G., De juridische
bescherming van de handelsnaam in het Iicht van de recente rechtspraak,
T.B.H., 1984, biz. 5 e.v.;- J.J. Evrard,Lespratiquesdu commerce, J.T.,
1985, 173 e.v. inz. 190;- P. De Vroede, Overzicht van rechtspraak ,De
Wet op de Handelsprakti)ken 14 juli 1971',, T.P.R., 1980, biz. 865 e.v.,
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inz. 949 e.v., randnr. 245 e.v.;- H. Swennen en R. Van Den Bergh, Wet
Handelspraktijken, Overzicht van rechtspraak 1976-1982, biz. 122 e.v.,
randnr. 132; - W. Van Gerven en J. Stuyck, Handeis- en Economisch
Recht, Deei 2 Mededingingsrecht, A. Handeispraktijken, biz. 70,
randnr. 79; -H. Van Lier, Conjlits entre les denominations socia/es, les
noms commerciaux et les marques, B.R.H., 1979, biz. 51 e.v.).
Noch de maatschappelijke benaming noch de handeisnaam moeten, om
bescherming te genieten oorspronkelijk zijn: het voistaat dat zij een onderscheidend karakter hebben (J.J. Evrard, a. w., biz. 190, randnr. 65 en de
verwijzingen). M.a. w. een banale benaming kan aanspraak maken op
bescherming tenzij hij een louter beschrijvend karakter heeft of de noodzakelijke aanduiding is van de onder de handelsnaam of de door de vennootschap gevoerde activiteit.
De bescherming van de maatschappelijke benaming wordt verzekerd door
de vordering tot naamwijziging voor de gewone rechtbank, en deze van de
handelsnaam vooral door de vordering tot staking (zie vorig overzicht
T.P.R., 1978, blz. 733, randnr. 63).
Bij de beoordeiing van het gevaar voor verwarring worden verschillende
criteria gehanteerd naargelang men te doen heeft met een inbreuk op een
maatschappelijke benaming of op een handelsnaam. Het gevaar voor
verwarring tussen handelsnamen moet in concreto beoordeeid worden met
inachtneming van de aard van de bedrijvigheid en-de plaats waar deze
bedrijvigheid wordt uitgeoefend. Bij de vergelijking tussen maatschappelijke benamingen zijn deze gegevens irrelevant: het gevaar voor verwarring
moet beoordeeld worden op grond van de enkele vergelijking tussen de
benamingen zelf (zie vorig overzicht t.a.p. en de verwijzingen, alsmede;
Bogaert, a. w., biz. 20 e.v.;- Evrard, a. w., blz. 190, randnr. 65;- Van
Ryn/Van Ommesiaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981,
blz. 249,randnr. 15).
In de praktijk wordt dit onderscheid vaak uit het oog verloren (zie nochtans
voor een correcte toepassing van deze regels tijdens de onderzochte periode:
Antwerpen, 24 december 1984, T.B.H., 1985, 701 met noot G. Bogaert;Kh. Luik, 28 januari 1981, R.P.S., 1982, nr. 6171, blz. 40 dat zelfverwijst
naar Gent, 21 december 1973, R.P.S., 1974, blz. 152, nr. 5796).
De schending van de artikelen 28 en 117 Venn. W. door een handelaar of
een handeisvennootschap kan ook de zorgvuldigheidsnorm van artikei 54
W.H.P. schenden en aanleiding geven tot een vorderirtg tot staking indien
uit deze miskenning schade of mogelijke schade voortvloeit voor de beroepsbelangen van een handelaar (over de vraag of een wetsovertreding per
se een inbreuk uitmaakt op de eerlijke gebruiken in handelszaken zie: Cass.,
27 mei 1977, Pas., I, 994, met noot E.K.; Arr. Cass., 1977, 1001;- Cass.,
2 mei 1985, T.B.H., 1985, 631, met noot LV.;- P. de Vroede, La notion
usages honnetes en matiere commerciale, R.Crit.J.B., 1982, 65; - J.M.
Nelissen Grade, noot onder Voorz. Kh. Mechelen, 29 december 1978,
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B.R.H., 1982, 249endeverwijzingen; -H. SwennenenR. VandenBergh,
a. w., biz. 104, randnr. 111; -H. Swennen en I. Verougstraete, Kroniek,

S.E. W., 1977, 686;- W. Van Gerven en J. Stuyck, Handels- en Economisch recht, II, 89;- Van Ryn/Heenen, I, 2de druk, biz. 200;- voor een
toepassingsgeval in de onderzochte periode: Voorz. Kh. Brussel, 29 april
1985, Ing. Cons., 1985, 209).
Tenslotte moet eraan herinnerd worden dat de artikelen 1385 bis tot
1285 nonies Ger.Wb. betreffende de dwangsom tijdens de onderzochte
periode, met name op 1 maart 1980, in werking zijn getreden. Het praktisch
belang van de dwangsom kan in deze materie nauwelijks overschat worden.
Nagenoeg aile vormen en arresten waarbij een vordering tot staking van het
gebruik van een handelsnaam of tot wijziging van een maatschappelijke
benaming werden toegewezen, zijn sedert voormelde datum uitgesproken
onder verbeurte van een dwangsom.
43. TOEPASSINGEN - In de praktijk blijken de pleiters de voorkeur te
geven, waar mogelijk, aan de vordering tot staking die wegens de snelheid
van de procedure als meer doelmatig wordt ervaren.
De vordering tot naamwijziging krijgt een eerder uitzonderlijk karakter.
Tijdens de onderzochte periode werd de vordering tot naamwijziging van
de N.V. FMC Europe toegewezen tegen een N.V. FMC. De rechtbank
overweegt terecht dat voor de vordering tot naamwijziging geen gevaar voor
verwarring tussen de partijen vereist is, maar dat voistaat dat de eerder
opgerichte vennootschap als gevolg van de overeenstemming tussen de twee
benamingen de nadelige invloed zou kunnen ondergaan van fouten of
tegensiagen van de later opgerichte vennootschap (Kh. Luik, 28 januari
1981, R.P.S., 1982, nr. 6171, biz. 40).
Werden ook als verwarringstichtend beschouwd de maatschappelijke benamingen ,R. & J. Lachapelle" en ,A. Lachapelle" (Antwerpen, 24 december 1984, T.B.H., 1985, 701 met noot Bogaert, G.).
Werden in het raam van vorderingen tot staking als verwarringstichtend
beschouwd:
- ,Belgotop" en ,Beltop" (Voorz. Kh. Brussel, 9 oktober 1981, R. W.,
1982-83, 1937 met noot J. Slootmans). De voorzitter overwoog terecht dat,
nu het gevaar voor verwarring in concreto moet beoordeeld worden, deze
voorhanden kan zijn, zelfs indien er geen samenloop van activiteiten is
tussen de twee vennootschappen, wanneer het gevaar voor verwarring uit
een geheel van omstandigheden blijkt.
- ,Alu-Gent" en ,Aluganda" (Voorz. Kh. Gent, 15 april 1980, R. W.,
1980-81, 326 met noot M. Storme;- T. Aannemingsr., 1981, 9, met noot
K. Ver Berne). Terzake was de vordering tot staking ingesteld door een
eenmanshandelaar tot bescherming van zijn handelsnaam tegen een
B.V.B.A.
- ,Rachin en L. Biard-Rachin" (Kh. Brussel, Voorz., 22 december 1980,
B.R.H., 1982, 607).
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- ,Forges de Ciney" en ,Nouvelles Forges de Ciney" (Brussel, 15 juni
1978, B.R.H., 1978, 662; lng. Cons., 1978, 374).
- ,Salima Boutique" en ,Oriental Salima Boutique" (Brussel, 22 januari
1979, Jng. Cons., 1980, 92).
- ,Molenscbot" en ,Molen" (Voorz. Kb. Brussel, 29 april 1985, Ing.
Cons., 1985, 209).
Zie verder een aantal onuitgegeven recbtspraken vermeld bij Evrard, a. w.,
J.T., 1985, blz. 190, randnr. 66; - Bogaert, a. w., T.B.H., 1984, 16-18.
44. Tenslotte kan bet gebruik van een bepaalde maatscbappelijke benaming
zelf onder omstandigbeden als misleidende publiciteit aangemerkt worden.
Zo oordeelde bet aangebaalde Antwerps arrest dat bet zicb ten onrecbte
uitgeven als de voorzetster van een gelijknamig bedrijf met een zekere faam
een vorm is van misleidende en verwarringsticbtende publiciteit (Antwerpen, 24 december 1984, T.B.H., 1985, 701 met noot G. Bogaerts).
Zo ook werd bet gebruik van de maatscbappelijke benaming en bandelsnaam ,La Faillite" op verzoek van de Minister van Ekonomiscbe Zaken
verboden omdat aldus de indruk werd gewekt dat de producten die de
betrokken vennootscbap tegen lage prijs op de markt bracbt van faillissementen afkomstig waren (Voorz. Kb. Brussel, 22 december 1978, B.R.H.,
1979, 137).
45. DE NAAM VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN- De maatscbappelijke benaming van buitenlandse vennootscbappen kan, indien zij tevens als
bandelsnaam wordt gebruikt, onder bepaalde voorwaarden ook in Belgie
bescberming genieten op grond van artikel8 van bet Unieverdrag van Parijs
van 20 maart 1883. Luidens deze bepaling geniet de bandelsnaam bescherming in alle Ianden van de Unie zonder verplicbting tot depot of registratie
en om bet even of zij aldan niet deel uitmaakt van een merk.
Tijdens de onderzochte periode kregen de Belgische recbtbanken herhaaldelijk de gelegenheid toepassing te maken van deze bepaling. Daarbij werd
terecbt onderstreept dat, om bescherming in Belgie te genieten, niet vereist
is dat de buitenlandse handelsnaam in Belgie wordt gebruikt. Voldoende is
dat zij er een zekere bekendheid verworven heeft. In voorkomend geval zal
rekening worden gehouden met de aard van bet clientele; gevaar voor
verwarring zal gemakkelijker worden aanvaard wanneer de twee ondernemingen betzelfde internationaal clienteel aanspreken (zie over een en ander:
F. de Visscher, La protection du nom commercial etranger, B.R.H., 1980,
226).
Werden met toepassing van deze regels als verwarringstichtend bescbouwd:
- ,Hilton" en ,Hilton" (in het ene geval gebruikt voor hemden, in bet
andere voor de bekende internationale hotelketen (Voorz. Kb. Brussel, 11
december 1978, B.R.H., 1980, 211);
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- ,Holiday on Ice" en ,Hollywood Ice Review" (Voorz. Kh. Brussel, 23
oktober (978, B.R.H., 1979, 126 met noot);
- ,Meridien" (gebruikt voor een internationale hotelketen) en ,Meridiens" (voor een reisagentschap) (Voorz. Kh. Brussel, 4 juli 1979, B.R.H.,
1980, 219);
- ,Crazy Horse Saloon" en ,Le Crazy" (Brussel, 23 januari 1980,
B.R.H., 1980, 221; Ing. Cons., 1980, 165; J.T., 1980, 561);
- ,Lenotre" en ,Le Notre" (Voorz. Kh. Brussel, 11 juli 1980,/ng. Cons.,
1981, 87);
- ,Eurohal-Maastricht" en ,Eurohallen-Belgie" (Antwerpen, 17 februari 1982, R. W., 1981-82, 2612 noot Stuyck, J .);
- ,Maxim's" en ,Maxim's" (Voorz. Kh. Brussel, 4 juli 1983, T.B.H.,
1984, 319).
Werden daarentegen niet als verwarringstichtend beschouwd:
- ,Delta Air Lines" en ,Delta Air Transport" (Antwerpen, 2 mei 1979,
B.R.H., 1980, 215).
46. GESLACHTSNAAM EN GEVAAR VOOR VERWARRING- Ret Hof van
Cassatie besliste dat indien een handelaar bet recht heeft zijn geslachtsnaam
te gebruiken, hij in voorkomend geval de nodige voorzorgsmaatregelen
moet treffen om verwarring met een eerder gevestigde homoniem te voorkomen (Cass., 20 februari 1980, Pas., 1980, 741; Arr. Cass., 1979-80, 742;
Cass., 13 mei 1983, R. W., 1983-84, 1236; Arr. Cass., 1982~83, 1132). In
dit laatste geval hadden de feitenrechters beslist dat de twee benamingen
geen aanleiding gaven tot verwarring. In beide zaken maakte de geslachtsnaam deel uit van de inaatschappelijke benaming van een handelsvennootschap.
In de rechtspraak van de Voorzitters van de rechtbanken van koophandel
werd deze regel herhaaldelijk toegepast (Voorz. Kh. Brugge, 19 januari
1978, B.R.H., 1978, 666;- Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 1979, B.R.H.,
1979, 619;- Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1980, B.R.H., 1982, 607).
De wijze waarop de geslachtsnaam in concreto wordt gebruikt kan daarbij
onder omstandigheden een doorslaggevende rol spelen (zie vooral: Voorz.
Kh. Brussel, 19 februari 1979, B.R.H., 1979, 619).
47.

DULDEN VAN HET GEBRUIK VAN EEN GELIJKLUIDENDE BENAMING.

De Brusselse Voorzitter besliste dat wanneer de
eerder opgerichte vennootschap er uitdrukkelijk of stilzwijgend in toegestemd heeft dat de tweede vennootschap een gelijkluidende of gelijkende
benaming zal voeren, zij later niet tegen het gebruik van deze benaming kon
opkomen, tenzij bewezen is dat de toestemming door bedrog aangetast is
(Voorz. Kh. Brussel, 24 december 1980, B.R.H., 1982, 399).
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat zodanige toestemming, zelfs
RECHTSVERWERKING -
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impliciet, voorwaardelijk kon zijn. Terzake beschouwde het arrest dat
zodanige toestemming, gegeven door de eerder opgerichte vennootschap,
onderworpen was aan de voorwaarde dat de hoofdaandeelhouder van beide
vennootschappen dezelfde zou blijven. De vordering tot staking ingesteld
tegen de later opgerichte vennootschap nadat de oprichter-hoofdaandeelhouder zijn meerderheidsparticipatie had overgedragen, werd toegewezen
(Brussel, 3 november ~983, onuitg.). Het cassatieberoep tegen dit arrest
werd verworpen (Cass., 28 maart 1985, A.R., nr. 7176, onuitg.).
In een enigszins gelijkaardige zaak oordeelde het Hof van Beroep te
Antwerpen dat de omstandigheid dat een vennootschap gedurende geruime
tijd niet optreedt tegen een vennootschap met een nagenoeg gelijkluidende
benaming wegens de familiale banden die tussen de vennoten van deze
vennootschappen bestaan, niet belet dat deze vennootschap haar rechten
uitoefent wanneer deze banden zijn weggevallen (Antwerpen, 24 december
1984, T.B.H., 1985, 701 met noot G. Bogaert).
Nochtans wordt aangenomen dat de vennootschap binnen een redelijke
termijn moet opkomen tegen het gebruik door een andere vennootschap van
een gelijkluidende of gelijkende benaming.
Aldus besliste de Brusselse rechtbank van koophandel dat het stilzitten door
de eisende vennootschap gedurende vier jaar aantoonde dat het gevaar van
verwarring niet bestond of dat de overeenstemming tussen de benamingen
werd geduld (Kh. Brussel, 25 april1983, T.B.H., 1984, 155; R.P.S., 1985,
nr. 6326, biz. 60 met noot Kileste, P.).
In de rechtsleer, en, in mindere mate in de rechtspraak, wordt meer en meer
het begrip van de rechtsverwerking aan deze regel ten grondslag gelegd
(aangehaalde noot Kileste; aangehaald overzicht van rechtspraak J. J.
Evrard, J. T., 1985, blz. 191, nr. 68; - Over de rechtsverwerking in het
algemeen zie: P. Van Ommeslaghe, Rechtsverwerking en afstand van recht,
T.P.R., 1980, 735 en vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 738, nr. 69).
Sommige uitspraken en auteurs geven echter blijk van een zekere aarzeling
tegenover dat begrip, dat als een vreemd nieuwtje wordt ervaren (zie vooral
M. Fontaine, Portee et /imites du principe de Ia convention-loi, in Les
obligations contractuelles, Jeune Barreau, 1984, blz. 181-186; - zie ook:
Brussel, 22 januari 1979, lng. Cons., 1980, 92).
Hun aarzeling kan misschien verklaard worden door de moeilijkheid om
voor het begrip van de rechtsverwerking een Franse benaming te vinden.
Toch is dit begrip, zonder Franse benaming, sedert tientallen jaren in de
rechtspraak gebezigd (zie bv. Kh. Brussel, 17 maart 1932, R.P.S., 1933,
nr. 3550, blz. 346, redengeving op blz. 349). Het begrip rechtsverwerking
is duidelijk in het Frans omschreven als ,extinction d'un droit " (Kh.
Brussel, 18 april 1985, R.P.S., 1985, nr. 6362, blz. 321).
Aan deze rechtsfiguur wordt in dit overzicht nog aandacht gegeven bij het
vinden van de grondslag voor de doorbraak van beperkte aansprakelijkheid
(zie verder nr. 97).
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48. INSTELLEN VAN DE VORDERING TOT STAKING DOOR DE CURATOR- De
Rechtbank van koophandei te Oudenaarde besliste dat de curator geen
vordering tot staking kon instellen ter bescherming van de handeisnaam van
de gefailleerde vennootschap (Kh. Oudenaarde, 1 februari 1979, B.R.H.,
1980, 365, met noot).
Voigens de rechtbank is de curator geen handeiaar en kan hij derhaive niet
in zijn beroepsbeiangen geschaad worden zoais vereist door artikei 54
W.H.P. In, zoverre de curator ais vertegenwoordiger van de gefailleerde
vennootschap optreedt, oordeeit de rechtbank dat de vordering evenmin
kan toegeiaten worden, nude gefailleerde vennootschap geen handeisactiviteit heeft en derhaive niet meer in haar beroepsbeiangen in de zin van
voormeide bepaling kan geschaad worden.
Geen van beide redenen kan overtuigen.
Artikel57 W.H.P. kent het vorderingsrecht toe aan eike beianghebbende.
Hetis m.a. w. geenszins vereist dat de handeiaar of ambachtsman die in zijn
beroepsbeiangen geschaad is of kan worden (art. 54 W.H.P.) de eiser zou
zijn.
Bovendien kan men uit de enkeie omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap geen handeisactiviteit meer uitoefent niet afleiden dat deze
vennootschap geen beiang heeft om de vordering in te stellen. Enerzijds kan
de curator gemachtigd worden om deze handeisactiviteit tijdelijk verder te
zetten, anderzijds kan de vennootschap opnieuw een handelsactiviteit hebben ingeval van akkoord na faillissement. De curator heeft in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de gefailleerde vennootschap wei degelijk
een belang om de vordering in te stellen (in deze zin de noot onder het
besproken vonnis, B.R.H., 1980, 367-368). Dit is zeer duidelijk wanneer hij
de handeiszaak onder de bestaande handelsnaam of, in voorkomend gevai,
de handelsnaam aileen verkoopt.
In een zaak waar de curatoren gemachtigd waren de handelsactiviteit van
de vennootschap tijdelijk verder te zetten werd de vordering van de curator
dan ook terecht door het Hof van Beroep te Brussei ontvankelijk verkiaard
(Brussei, 15 juni 1978, B.R.H., 1978, 663).
49. VERBOD VAN VERDER GEBRUIK OF WIJZIGING VAN DE NAAM- Betwist
is of de voorzitter iets anders mag doen dan de stopzetting te beveien van
de verwarringstichtende handelsnaam, en wei of hij een positieve verplichting mag opieggen bv. de toevoeging van een voornaam bij een familienaam. Deze discussie is goeddeeis theoretisch van aard (zie hieromtrent: W.
Van Gerven en J. Stuyck, Handeis- en economisch recht, Mededingingsrecht- Handeispraktijken, nr. 41, biz. 41 en nr. 80, biz. 72). Zij kan
vermeden worden door een voorzichtige negatieve formulering zoals het
verbod de gevoerde naam verder te gebruiken zonder daaraan de nodige
wijzigingen of toevoegingen aan te brengen die voortaan gevaar van verwarring voorkomen.
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Niets belet de voorzitter voorbeelden op te geven van doeltreffende wijzigingen (zie in deze zin: Voorz. Kh. Brussel, 19 februari 1979, B.R.H., 1979,
619; Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1980, B.R.H., 1982, 607).
Zo oak oordeelde het Hof van Cassatie dat ten onrechte aan de stakingrechter verweten werd dat hij zijn bevoegdheid had overschreden door een
wijziging van een maatschappelijke benaming op te leggen, nu uit het
bestreden arrest bleek dat enkel de staking van het gebruik van de verwarringstichtende benaming werd verboden (28 maart 1985, A.R., 7176,
onuitg.).
Het onderscheid tussen het ene en het andere is inderdaad !outer conceptueel
en heeft geen practische betekenis. ·
50. MERKINBREUK EN MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - Zoals bekend kan
de bescherming van de maatschappelijke benaming eveneens verzekerd
worden door de vordering tot bescherming van merkinbreuk (zie vorig
overzicht T.P.R., 1967, blz. 650, nr. 42 en 1978, blz. 737, nr. 68) terwijl,
omgekeerd, een maatschappelijke benaming inbreuk kan uitmaken op een
vroeger merk (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, blz. 738).
Aileen bestaat, in dit laatste geval, enige discussie betreffende de vraag of
de merkhouder tegen het inbreukmakende gebruik van een maatschappelijke benaming alleen kan opkomen op grand van artikel 13, A, 2 B.M.W.
dat elk gebruik verbiedt dat zonder geldige reden van het merk in het
economisch verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat
aan de merkgerechtigde schade wordt toegebracht, dan wei of hij dit oak
kan doen op grand van artikel 13, A, 1 dat een engere toepassingssfeer
bestrijkt maar geen schadevereiste impliceert, nu het elk gebruik beteugelt
dat zonder toelating van de merkhouder van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvan het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren.
De meerderheid van de rechtspraak zowel in Belgie als in Nederland, neemt
aan dat het gebruik van een merk als maatschappelijke benaming niet aileen
op grand van artikel13, A, 2 maar oak op grand van 13, A, 1 kan beteugeld
worden (zie hierover het grondig en goed gedocumenteerd artikel van H.
Van Lier, Conjlits entre les denominations sociales, les noms commerciaux
et les marques, B.R.H., 1979, blz. 55 e.v., inz. blz. 58-59 en de verwijzingen; zie oak: Kh. Gent, 28 maart 1979, B.R.H., 1979, blz. 322 dat art. 13,
A, 1 toepasselijk acht; - Kh. Brussel, 19 juni 1981, lng. Cons., 1981,
blz. 303 dat art. 13, A, 2 toepast; - Kh. Luik, 7 april 1981, Ing. Cons.,
1981, blz. 263 dat impliciet en Antwerpen, 9 november 1983, Ing. Cons.,
1983, 303 dat uitd,rukkelijk art. 13, A, 1 toepast).
In dit verband mag nag worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de
conflicten tussen maatschappelijke benamingen onderling of tussen handelsnaam en maatschappelijke benaming, een maatschappelijke benaming
inbreuk kan uitmaken op een merk wanneer er helemaal geen sprake is van
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gevaar voor verwarring. Het Benelux-Gerechtshof heeft inderdaad beslist
dat van overeenstemming tussen merk en teken (zoals bv. een maatschappelijke benaming) in de zin van artikel 13, A, 1 sprake is wanneer- mede
gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in
onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige
gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij
iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken
en het merk worden gewekt (Benelux-Gerechtshof, 20 mei 1983, R. W.,
1983-84, 153, met andersluidende conclusies van advocaat-generaal E.
Krings).
Tenslotte wordt aangenomen dat een vennootschap kan opkomen tegen het
depot van een merk, indien dit merk inbreuk uitmaakt op het eerder
verkregen recht van de vennootschap op haar handelsnaam. Aileen over de
rechtsgrond van de vordering tot nietigverklaring van het later merk bestaat
enige betwisting. Als mogelijke rechtsgronden werden genoemd: het depot
te kwader trouw (art. 4, 6° B.M.W.), het depot van een misleidend merk
(art. 4, 2° B.M.W.) en de onbeschikbaarheid van het merk. Ten gunste van
het aanvaarden van deze laatste rechtsgrond, niettegenstaande het limitatief
karakter van de in artikel14 B.M.W. opgesomde nietigheidsgronden, pleit
het feit dat krachtens artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs de handelsnaam bescherming geniet, onverschillig of hij a! dan niet deel uitmaakt van
een merk (zie over een en ander: Van Lier, H., a. w., B.R.H., 1979, blz. 62
e.v.;- Antwerpen, 7 september 1982, lng. Cons., 1983, blz. 103; T.B.H.,
1983,279, metnootT. Van Innis, enhet tenietgedane vonnis Kh. Mechelen,
29 januari 1979, B.R.H., 1979, biz. 370, met noot T. Van Innis).
Vanzelfsprekend kan de vennootschap tegen het gebruik van een later merk
opkomen door een vordering tot staking (aangehaald overzicht J .J. Evrard,
J. T., 1985, blz. 191, nr. 71; - Voorz. Kh. Brussel, 11 december 1978,
B.R.H., 1980, 210;- Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1984, lng. Cons., 1984,
blz. 189).
'
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DEZETEL

51. VOORRANG VAN DE WERKELIJKE ZETEL- Wanneer de zetel die in de
statuten opgegeven is, niet aan de werkelijkheid beantwoordt, wordt de
werkelijke zetel als de woonplaats van de rechtspersoon beschouwd. Deze
is de plaats waar de vennootschap haar hoofdvestiging heeft, d.w.z. waar
het centraal bestuur van de vennootschap gevestigd is (zie vorig overzicht
T.P.R., 1978, blz. 740, randnr. 70).
Dit werd opnieuw beslist m.b.t. een belangrijke bank-vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel volgens haar statuten te Antwerpen gevestigd
is, maar waarvan de raad van bestuur en het directiecomite te Brussel
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vergaderen. Daartegen kan, volgens de rechtbank, niet opwegen dat de
algemene vergaderingen volgens de statuten te Antwerpen gehouden worden. De aldus begrepen werkelijke zetel was bepalend voor de geldigheid
van een dagvaarding in de Franse taal die betekend was aan het adres van
de werkelijke zetel te Brussel (Kh. Brussel, 9 januari 1985, J. T., 1985, 166;
-in dezelfde zin, m.b.t. dezelfde bank: Kh. Brussel, 19 november 1965,
R. W., 1965-66, 1654).
Bij herhaling is opnieuw beslist dat, niettegenstaande de vennootschap in
het buitenland is opgericht en daar, volgens haar statuten haar zetel heeft,
zij in Belgie failliet verklaard kan worden door de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen die vennootschap haar werkelijke zetel heeft
(Kh. Brussel, 4 november 1981, B.R.H., 1982, 472; - Kh. Brussel, 15
februari 1983, R.P. S., 1984, nr. 6305, blz. 295; - Kh. Brussel, 17 augustus
1983, R.P.S., 1984, nr. 6306, blz. 296).
Deze rechtbank is bij uitsluiting daartoe bevoegd krachtens artikel 631
Ger.W. en artikel440 Faill.W. (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 740,
nr. 70).
52. OPENBAARMAKING VAN DE VERANDERING VAN DE ZETEL- De verandering van de zetel, indien deze bij statutenwijziging tot stand komt, moet
openbaar gemaakt worden door toedoen van de notaris volgens artikel12,
§ 1, 2°.
De verandeiing van de zetel kan ook lot stand gebHi.cht wotOeh zonder
statutenwijziging door de raad van bestuur of door de zaakvoerder(s)
krachtens een gangbare statutaire clausule die zodanige verandering toe-.
staat(6).
De verandering van de zetel wordt dan openbaar gemaakt door toedoen van
de bestuurders of zaakvoerders volgens artikel12, § 1, 1° in samenhang met
artikel 81, Iaatste lid, voor de N.V. en artikel 138, laatste lid voor de
B.V.B.A.
De openbaarmaking geschiedt dus, in ieder geval, door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een uittreksel van de notulen waarin het besluit
tot verandering van de zetel is opgenomen met een afschrift daarvan dat
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt wordt.
(6) Er is discussie ontstaan over de betekenis van deze statutaire clausule. De vraag is gesteld
of de verandering van de zetel door besluit van de raad van bestuur een statutenwijziging blijft
zodat daarvan een authentiek proces-verbaal moet opgemaakt worden volgens art. 11 bis
Venn.W. Deze betwisting heeft weinig om het lijf, rekening houdend met art. 13 quater§ 3
Venn.W.
Erger zou de verplichting zijn om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten neer te leggen
volgens art. 12, § 3, 2° (strafbepaling: art. 201, 8°!).
Over deze discussie zie: A. Benoit-Moury, L'adaptation du droit beige it la deuxieme
directive ... R.P.S., 1984, nr. 6295, blz. 215 inz. blz. 232, randnr. 14; - L. Dabin,
L'evolution des conditions de constitution des S.A. et des S.P.R.L., Jeune Barreau, 1985,
blz. 54, randnr. 36.
Naar ons gevoelen volgt uit art. 81, laatste lid en art. 138, laatste lid dat de verandering van
de zetel door het bestuur binnen de door de statuten getrokken grenzen geen statutenwijziging
is in de zin van art. 11 bis, en 12, § 3, 2° Venn.W. (aldus: L. Dabin, t.a.p.).
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Volgens artike112, §4 Venn.W., dat verwijst naar artikel10, §4, kan de
verandering van de zetel eerst aan derden tegengeworpen worden vanaf de
dag van de bekendmaking van het uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, tenzij bewezen wordt dat die derden er tevoren kennis van
droegen.
Hier ontstaat een probleem als gevolg van een onvoldoende coordinatie van
de in 1973 gewijzigde vennootschapsrechtelijke openbaarmaking en de
Handelsregisterwet.
53. De incoherentie is opvallend in verb and met de verandering van de' zetel
van een vennootschap.
Ben eerste maal moet de notaris of het bestuur, naargelang van de gevallen,
het uittreksel waaruit de verandering van de zetel blijkt, neerleggen in het
vennootschapsdossier dat een bijzondere afdeling is van het handelsregister
en hetzelfde nummer draagt (art. 2 K.B. 7 augustus 1973). Indien de
verandering de overbrenging van de zetel naar een ander rechtsgebied
meebrengt, moet de griffier het dossier overmaken aan de griffier van het
nieuwe rechtsgebied volgens artikel 15 K.B. 7 augustus 1973.
Ben tweede maal moet de verandering van de zetel door het bestuur van de
vennootschap binnen de maand, opgegeven worden in de andere afdeling
van hetzeifde handelsregister, als wijziging van het ingeschrevene (art. 14
e.v. in samenhang met art. 9, 5° H. Reg. W., K.B. 20 juli 1964).
De vraag is gesteid of de verandering van de zetei die door neerlegging en
bekendmaking is openbaar gemaakt voigens de Vennootschappenwet, kan
tegengeworpen worden aan derden wanneer die verandering niet bovendien
is opgegeven in het handeisregister.
Het Hof te Antwerpen besiiste zonder meer dat het verzuim van opgaaf van
deze wijziging van het H. Reg. tot gevoig heeft dat de verandering van de
zetei niet tegenwerpelijk is aan de derde die daarvan geen kennis droeg
(Antwerpen, 22 mei 1979, T. Not., 1979, biz. 304; R.P.S., 1980, nr. 6071,
biz. 106).
Deze uitspraak ontneemt aan de vennootschapsrechteiijke openbaarmaking
haar positieve gevoigen, nl. de tegenwerpelijkheid aan derden van de
openbaar gemaakte akte vanaf de dag van de bekendmaking. Daarvan kan
siechts afgeweken worden, ten aanzien van handelingen die de derde verricht heeft binnen zestien dagen na de bekendmaking wanneer de derde
aantoont dat hij van de akte onmogelijk kennis heeft kunnen dragen
(art. 10, § 4 Venn.W.).
Weliswaar behelst artikel 10, § 4 niet een wettelijk vermoeden dat iedere
derde (die met de vennootschap heeft gehandeid) in feite kennis droeg van
de openbaar gemaakte akte (Cass., 5 mei 1976, Pas., 1976, I, 957; Arr.
Cass., 1976, 996; -over dit arrest zie Van Rijn/Van Ommesiaghe, Societes
commerciales, R.Crit.J.B., 1981, biz. 295, randnr. 41).
Maar de openbaar gemaakte akte kan wei tegengeworpen worden aan de
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derden bedoeld in artikel10, § 4 en artikel12, § 4. Deze derden zijn diegenen
die wei met de vennootschap wegens haar bestaan hebben gehandeld (Cass.,
17 september 1965, R. W., 1965-66, 989; R.P.S., 1967, nr. 5391, blz. 264;
- zie hierover uitvoeriger: J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973,
nr. 40, blz. 21).
In werkelijkheid paste het besproken Antwerps arrest een bepaling van de
oude H. Reg. W. 30 mei 1924- 9 maart 1929 toe. Artikel 5 bis van die wet
bepaalde dat de niet in het H. Reg. opgegeven wijzigingen niet aan derden
konden tegengeworpen worden. Deze opgeheven bepaling komt niet meer
voor in de geldende wetgeving (Van Rijn/Heenen, I, tweede druk, nr. 401,
blz. 37,4).
De summiere redengeving van het besproken arrest kan dus moeilijk overtuigen.
54. Tot dezelfde slotsom leidde het op een andere wijze gemotiveerd arrest
van het Hof van Cassatie van 24 december 1982 (R. W., 1983-84, 1228; Pas.,
1983, I, 515; Arr. Cass., 1982-83, 568). Het geschil had eveneens betrekking
op de geldigheid van een betekening die, in vertrouwen op de vermeldingen
van het H. Reg., aan het adres van de oude zetel van een vennootschap
gedaan was (Eke) nadat de verandering van haar zetel (Merelbeke) openbaar
gemaakt was door neerlegging en bekendmaking, terwijl deze oude zetel in
het H. Reg. vermeld bleef.
Met verwerping van het cassatieberoep tegen een onuitgegeven Gents arrest
van 10 juni 1981, besliste het Hof van Cassatie dat wanneer de partij aan
wie een betekening moet gedaan worden, de onjuiste schijn verwekt dat de
maatschappelijke zetel gevestigd is op een bepaalde plaats, deze partij
gehouden is de schade te herstellen die door haar fout veroorzaakt is. Dit
herstel kan in specifieke vorm bestaan door de erkenning van de geldigheid
van de betekening op deze zeteL
Het bestreden arrest had dus,· volgens het Hof van Cassatie, artikel 10, § 4
Venn.W. niet toegepast, maar wel, mutatis mutandis, diezelfde sanctie van
niet-ontvankelijkheid kunnen toepass.en als een herstel in specifieke vorm
voor de schade die het gevolg was van de opgewekte schijn.
Het Hof van Cassatie paste in het besproken arrest de oude opvatting toe
van de opgewekte schijn als onrechtmatige daad.
De schijnleer of de vertrouwtmsleer zou in dit overzicht op verschillende
plaatsen kunnen behandeld worden, niet aileen hier, maar i.v.m. de schijnvennootschap (zie daaromtrent verder nr. 126), en ook i.v.m~ de schijnver~
tegenwoordiging (zie verder nr. 66). Aangezien dat laatste onderwerp het
meest aangewezen is voor de bespreking van de opgewekte schijn zal deze
doctrine daar uitvoeriger aan bod komen, m.n. de vraag of het opwekken
van een schijn steeds als een onrechtmatige daad moet behandeld worden.
Hier kan de vaststelling volstaan dat·het doen of dulden, waaruit de schijn
ontstond waarop de tegenpartij tot haar schade vertrouwd heeft, zeker als
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onrechtmatige daad kon omschreven worden aangezien het verzuim van
opgaaf van wijziging van een onjuist geworden vermelding in het H. Reg.
een strafbare inbreuk uitmaakt (art. 45 G. Reg. W, K.B. 20 juli 1964).
Daarmee rekening houdend, kan satva reverentia, aangenomen worden dat
het arrest van het Hof van Cassatie een wettelijke grondslag heeft (in gelijke
zin: Van Rijn/Heenen, I, tweede druk, nr. 401, biz. 374 en nr. 409, 1°,
biz. 380).
Uit deze betwistingen blijkt overduidelijk de onvoldoende coordinatie van
de in 1973 gewijzigde vennootschapswetgeving en handelsregisterwetgeving.
De noodzaak van een integratie van de bepalingen van beide wetten i. v .m.
openbaarmaking van akten, feiten en gegevens van vennootschappen, moet
dus verder bepleit worden (zie reeds: J. Ronse, De vennootschapswetgeving
1973, nr. 24, biz. 14 en nr. 51, biz. 24;- enlaatst: A. Dewaele, De nieuwe
regeling inzake de openbaarmaking van akten en stukken van ondernemingen, T.B.H., 1985, biz. 613).
55. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat de verandering van de
zetel afgezien van de Venn.W. en de H. Reg. W., nog door een derde regel
beheerst wordt, nl. wanneer de zetel, d.i. de. woonplaats van de rechtspersoon, in de loop van een proces veranderd wordt. In zulk geval dient de
algemene regel van behoorlijk gedrag in het proces toegepast te worden die
wil dat een procespartij aan haar tegenpartij kennis geeft van nieuwe feiten
die va:n overwegend belang kunnel} zijn voor het verder verloop van de
rechtspleging (Bergen, 1 juni 1982, J.T., 1985, biz. 608, met noot J.
Linsmeau). De regel was reeds toegepast op de verandering van de woonplaats van een procespartij (Arbrb. Gent, 19 juni 1973, R. W., 1974-75,
1596).
Deze regel is opnieuw toegepast door het Hof van Cassatie. Wanneer de
zetel van de vennootschap veranderd is in de loop van een geding moet deze
vennootschap, zelfs nadat die verandering is openbaar gemaakt, daarvan
bepaaldelijk kennis geven aan haar tegenpartij. Bij ontstentenis van zulke
verwittiging worden de latere betekeningen geldig gedaan op de oorspronkelijke zetel zoals die in de processtukken was opgegeven (Cass., 1 februari
1982, R. W., 1982-83, 2085; J. T., 1983, 309; Pas., 1982, I, 688; Arr. Cass.,
1981-82, 712).

AFDELING

8

RECHTSBEKWAAMHEID VAN DE VENNOOTSCHAP MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID

56. HANDELINGEN OM NIET - In een regengeving die voor de oplossing van
het fiscale geschil overbodig leek, besliste het Hof te Luik dat de overdracht
om niet van haar onroerend goed door een ontbonden Coop. V. aan V .Z. W.
afbreuk doet aan de wettelijke specialiteit die rechtspersoon zou beheersen
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en derhalve door absolute nietigheid getroffen is (Luik, 4 juni 1980, R.P.S.,
1981, nr. 6148, blz. 205; Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.779, blz. 307).
Zulke bijzondere wijze van vereffening, eigen aan de Coop. V., wordt
verder besproken (zie verder Hst. VIII).
Intussen is de vraag of een vennootschap door een handeling die ogenschijnlijk om niet wordt verricht, kan verbonden worden, geen vraag meer van
rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon maar wel van bevoegdheid van
het orgaan dat tot die rechtshandeling heeft besloten, en, meer bepaald, of
die handeling nodig of dienstig kan zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap (art. 54, eerste lid Venn.W.). Dit is mogelijk bij het
stellen van borg of bij de afstand van een recht wanneer de vennootschap
een aanwijsbaar zij het onrechtstreeks vermogensbelang heeft bij de verrichting (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 747 e.v., randnr. 79 en 80).
Een rechtshandeling die schijnbaar om niet verricht wordt, kan aan de zijde
van de vennootschap de bevestiging en nakoming zijn van een natuurlijke
verbintenis. Dit is bij herhaling beslist m.b.t. de toekenning van een
buitenwettelijk pensioen aan een gewezen bestuurder (zie vorig overzicht
T.P.R., 1967, blz. 648 e.v., randnrs. 34-34; en 1978, blz. 748, randnr. 81).
In de rechtspraak werden deze principes opnieuw toegepast i. v.m. de
toezegging van een pensioen aan de weduwe en de kinderen van een
bestuurder (Brussel, 10 maart 1982, R. W., 1983-84, 2826; T. Not., 1984,
blz; 273; R.P.S., 1984;-nr. 6297; blz; 265;-Rec. Gen. Enr. Not,, 1985,
nr. 23.138, biz. 41)(7), of aan een op rust gestelde verdienstelijke hogere
bediende van de vennootschap (Kh. Brussei, 24 mei 1984, R.P.S., 1984,
nr. 6294, biz. 211).
AFDELING
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VERTEGENWOORDIGING IN RECHTSHANDELINGEN

57. HET NOODZAKELIJKE ONDERSCHEID- De wet van 6 maart 1973 heeft
m.b.t. de vertegenwoordiging van vennootschappen door hun organen de
bestaande wetgeving op belangrijke punten gewijzigd maar op een niet
geheei samenhangende wijze.
De nieuwe regels, die wortelen in het Duitse Prokura-systeem, zijn van
toepassing op de N.V. en de B.V.B.A. (art. 54, 63 bis en 130 Venn.W.),
maar niet op de V.O.F., Comm.V. en Coop.V. Die bijzondere regeis
betreffen inzonderheid de doorgevoerde splitsing tussen interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsmacht en zullen bij de bespreking
(7) In dit arrest werd op overbodige wijze gezegd dat de vennootschap jegens derden gebonden
is door de rechtshandelingen van haar orgaan, ook alliggen die handelingen buiten haar doe!.
Deze beschouwing was overbodig gezien de daarop volgende vaststelling dat zij niet uit
vrijgevigheid waren verricht, en dus niet strijdig waren met haar doe!.
Bovendien was deze beschouwing onjuist aangezien de betwiste overeenkomst aangegaan was
v66r de wetswijziging van 1973 waarbij art. 63 bis Venn.W. ingevoegd is.
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van de rechtspraak omtrent de N.V. en de B.V.B.A. aan bod komen (zie
verder nrs. 169 e.v.).
Ben nieuwe regel uit de wet van 6 maart 1973 is op alle handelsvennootschappen van toepassing, nl. art. 13, tweede lid Venn. W. De toepassing van
deze regel komt dus in deze afdeling ter sprake samen met de andere
algemene regels omtrent vertegenwoordiging die op alle handelsvennootschappen van toepassing kunnen zijn.
58.

TOEREKENING VAN RECHTSHANDELINGEN AAN DE VERTEGENWOOR-

Ben van de meest evidente rechtsgevolgen van de bevoegde
vertegenwoordiging is dat de rechten en de verplichtingen die voortvloeien
uit de rechtshandelingen, die in naam van de vennootschap verricht zijn,
aan de vertegenwoordigde vennootschap rechtstreeks toegerekend worden
en wel uitsluitend aan deze.
Deze algemene regel van exclusieve toerekening aan de vertegenwoordigde
is ondersteld in artikel 61 Venn.W. m.b.t. de bestuurders van de N.V.
Hieruit volgt dat de rechtsvordering tot nakoming van een contractuele
verbintenis, ingesteld tegen een orgaan van de vennootschap, dat in naam
van deze vennootschap gehandeld heeft binnen de per ken van zijn vertegenwoordigingsmacht, niet ontvankelijk is (Kh. Verviers, 21 december 1976,
B.R.H., 1977, 223; R.P.S., 1978, nr. 5983, biz. 227).
Deze regel van exclusieve toerekening aan de vertegenwoordigde wordt
slechts terzijde gesteld indien de vertegenwoordiger uit anderen hoofde
persoonlijk verbonden is. Dit kan m.n. het geval zijn wanneer de zaakvoerder een hoofdelijk aansprakelijke vennoot is (art. 17 of 20 Venn.W.), of
wanneer hij vrijwillig toegetreden is tot de contractuele verbintenis (zie
verder nrs. 90 e.v.). Ook is het denkbaar dat hij tot schadeloosstelling (maar
niet tot nakoming van de contractuele verbintenis) gehouden is indien hij
naar aanleiding van het sluiten van de overeenkomst in naam van een
rechtspersoon, door een onrechtmatige daad schade zou veroorzaakt hebben aan de wederpartij (Cass., 10 december 1981, R. W.,. 1982-83, 1065;
R.P.S., 1981, nr. 6223, blz. 85)(8).
DIGDE -

59. ONREGELMATIGE BENOEMING- Sedert de wetswijziging van 1973 kan,
na de vervulling van de formaliteiten van openbaarmaking betreffende
personen die als orgaan van de vennootschap bevoegd zijn om deze te
verbinden, een onregelmatigheid in hun benoeming niet meer aan derden
worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden
daarvan kennis droegen (art. 13, tweede lid Venn.W.).
Deze bepaling geeft geen antwoord op de vraag of de wederpartij tegen de
vennootschap een beroep kan doen op de onregelmatigheid in de benoeming

(8) Dit arrest, aangaande vertegenwoordiging van een V.Z. W ., werd, na de afsluiting van dit
overzicht, met een noot van Wymeersch, E., opnieuw gepubliceerdin R.Crit.J.B., 1986, biz. 5.
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van de persoon die haar ais orgaan heeft vertegenwoordigd, om daaruit af
te Ieiden dat de vennootschap niet geidig is vertegenwoordigd geworden en
dus de uit de rechtshandeiingen voortvioeiende rechten niet verkregen heeft.
Kort en bondig besliste het Hof te Bergen dat de wederpartij van een
vennootschap de onregelmatigheden in de benoeming van haar orgaan van
vertegenwoordiging niet kan inroepen (Bergen, 18 maart 1981, Pas., 1981,
II, 82).
Onder voorbehoud van enige nuancering moet deze uitspraak beaamd
worden. Wanneer de vennootschap, handeiend door een bevoegd orgaan,
nakoming vordert, bekrachtigt zij noodzakelijk de rechtshandeling die
verricht was door een onregeimatig benoemd orgaan. Deze opiossing is van
toepassing ongeacht de aard van die onregeimatigheid vermits niet de
benoeming zelf van de handeiende persoon bekrachtigd wordt, maar wei
de handeling die door deze persoon is verricht (L. Simont, Publicite et
nullites, Jeune Barreau, 1985, biz. 77, randnr. 11).
Wanneer de vennootschap echter nakoming zou eisen na het verstrijken van
de vervaitermijn binnen deweike de rechtshandeling moest verricht zijn, is
bekrachtiging uitgesioten (zie verder nr. 65). In zuik gevai blijft de oude
betwisting bestaan die betrekking heeft op de gronden van nietigheid van
de benoeming van een orgaan die door derden kunnen ingeroepen worden.
Deze vraag kwam in het besproken arrest niet ter sprake.
60.

RECHTSHANDELINGEN VAN DE VERTEGENWOORDIGDE ZONDER KEN-

De vertegenwoordiger die, weliswaar voor rekening van een rechtspersoonn maar in eigen naam handeit,
dus zonder kennisgeving aan de wederpartij van zijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger, verkrijgt persoonlijk de uit zijn rechtshandeling voorvioeiende rechten en is persoonlijk verbonden door de verbintenissen (zie
vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 742, randnr. 74).
De vertegenwoordiger van een vennootschap die zonder kennisgeving van
zijn hoedanigheid, dus in eigen naam, werken bestelt, is persoonlijk verbonden tot betaling (Luik, 25 juni 1981, R.P.S,, 1982, nr. 6178, biz. 86).
NISGEVING VAN ZIJN HOEDANIGHEID -

61. Kennisgeving van hoedanigheid van vertegenwoordiger kan impliciet
geschieden.
Wanneer een zaakvoerder van een B.V.B.A. op de voorzijde van eenop
haar getrokken wisselbrief zijn enkeie handtekening heeft geplaatst, heeft
hij noodzakelijk gehandeld ais vertegenwoordiger van de betrokkene bij het
accepteren van die wisselbrief en heeft hij geen persooniijke verbintenissen
aangegaan (Vred. St. Gillis, 14 juni 1978, T. Vred., 1978, biz. 213; R.P.S.,
1979, nr. 6041, biz. 284; - aidus ook Gent, 6 november 1972, vorig
overzicht T.P.R., 1978, biz. 742, randnr. 74).
62. Aan deze gemeenrechtelijke regeis wordt geen afbreuk gedaan door het ·
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bijzonder voorschrift van artikel 83 Venn.W. voor de N.V. en artikel
138bis, laatste lid voor de B.V.B.A., krachtens welke de bestuurders,
zaakvoerders en andere gemachtigden de hoedanigheid waarin zij optreden,
voor of na hun handtekening, in de akten die de vennootschap verbinden,
moeten vermelden. Deze bepalingen onderstellen dat gehandeld is in naam
van een vennootschap. Macht dit niet bet geval zijn dan komen die vennootschapsrechtelijke bijzondere bepalingen niet te pas, maar zou de ondertekenaar persoonlijk verbonden zijn.
Artikel 83 en 138 bis Venn.W. schrijven bovendien voor dat de bijzondere
hoedanigheid vermeld wordt waarin de ondertekenaar optreedt, bv. als
bestuurder of integendeel als procuratiehouder. Zij strekken er toe voor de
wederpartij het onderzoek te vergemakkelijken of de handelende persoon
de vereiste vertegenwoordigingsmacht bezit. De ontstentenis van de vermelding van de bijzondere hoedanigheid van de persoon die in naam van een
vennootschap handelt en binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsmacht, kan slechts aanleiding geven tot vergoeding van de schade die als
gevolg van die tekortkoming zou ontstaan zijn. Er kan geen schade zijn
wanneer de vennootschap verbonden is door een bevoegde vertegenwoordiger.
Terecht werd dus opnieuw beslist dat, wanneer een schuldbekentenis in
naam van een B. V.B.A. is ondertekend door haar bevoegde zaakvoerder(s),
zonder vermelding van hun hoedanigheid zoals voorgeschreven door artikel
138bis, laatste lid Venn.W., uitsluitend de B.V.B.A. verbonden is, en dat
de rechtsvordering tot nakoming, ingesteld tegen de ondertekenaar(s) ongegrond is (Brussel, 30 maart 1983, R. W., 1983-84, 703; R.P.S., 1984,
nr. 6260, biz. 31; "---in dezelfde zin m.b.t. een onnauwkeurige vermelding
van de naam van de vennootschap: Luik, 12 januari 1984, R.P.S., 1985,
nr. 6350, blz. 248).
63. RECHTSHANDELINGEN ZONDER VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Wanneer een vennootschap vertegenwoordigd wordt in een overeenkomst,
door een persoon die daartoe geen bevoegdheid had, is zij in algemene regel
niet gebonden.
Dit kan anders zijn m.n. in geval van bekrachtiging (zie volgend nr .) of van
toerekenbare schijn (zie verder nr. 66).
Vrijwel vanzelfsprekend werd beslist dat de vennootschap niet gebonden
was door de bestelling van een reeks reclameteksten in een krant, gedaan
door een bediende die directeur was van haar dienst marketing en verkoopspromotie, voor een vrij aanzienlijk bedrag en, zonder dat hem daartoe .
opdracht was gegeven.
De bediende werd veroordeeld tot vergoeding van de schade wegeJ?S niet
uitvoering van de verbintenis (Rb. Btussel, 29 februari 1980, R.P.S., 1980,
nr, 6093, blz. 192, met noot J. 't Kint).
Zulke veroordeling van de onbevoegde vertegenwoordiger tot vergoeding
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van het lucrum cessans stelde geen enkel probleem aangezien de ondertekenaar van de bestelling daarin had verklaard dat hij daarvoor persoonlijk
aansprakelijk was (R.P.S., t.a.p., redengeving op biz. 194). Volgens artikel
1997, in fine, B.W. is de vertegenwoordiger in zodanig geval persoonlijk
verbonden tot nakoming of, bij ontstentenis daarvan, tot schadeloosstelling.
64.

BEKRACHTIGING VAN RECHTSHANDELINGEN VERRICHT ZONDER VER-

In algemene regel kan een rechtshandeling
die door een onbevoegde vertegenwoordiger (orgaan of lasthebber) verricht
is, door een wei bevoegd orgaan worden bekrachtigd met terugwerkende
kracht (zie vorige overzichten, T.P.R., 1967, biz. 654, randnr. 49 e.v.;
1978, biz. 742, randnr. 75).
Bekrachtiging is in algemene regel aan geen bepaalde vorm verbonden en
kan besloten liggen in de vrijwillige uitvoering door de vertegenwoordigde
van de overeenkomst die aangegaan was door een onbevoegde vertegenwoordiger (Luik, 8 januari 1982, R.P.S., 1982, nr. 6192, biz. 149), of nog
in de vordering tot nakoming vanwege de vertegenwoordigde (Gent, 26
maart 1980, B.R.H., 1981, biz. 346).
Zowel de uitdrukkelijke als de stilzwijgende bekrachtiging kunnen de ontbrekende vertegenwoordigingsmacht vanzelfsprekend slechts vervangen indien zij uitgaat van een wei daartoe bevoegd persoon of orgaan.
De aangifte van het faillissement, mocht deze op onbevoegde wijze gedaan
zijn door een afgevaardigd-bestuurder, wordt gel dig en met terugwerkende
kracht bekrachtigd door een besluit van de raad van bestuur (Kh. Brussel,
15 februari 1982, R.P.S., 1982, nr. 6184, biz. 115;- Brussel, 1 juni 1982,
R.P.S., 1982, nr. 6193, biz. 150; Pas., 1982, II, 104).
TEGENWOORDIGINGSMACHT -

65. Vaak wordt geschreven dat bekrachtiging met terugwerkende kracht
van onbevoegd verrichte rechtshandelingen niet mogelijk is wanneer het een
eenzijdige rechtshandeling betreft (Van Ryn, I, eerste druk, nr. 655,
biz. 415; - L. Simont, Publicite, nullites ... in: ,Les societes commerciales", Jeune Barreau, 1985, biz. 77, randnr. 11).
In haar algemene formulering schiet deze opvatting te ver. Zij is aileen juist
m.b.t. eenzijdige rechtshandelingen die aileen rechtsgeldig binnen een vervaltermijn kunnen verricht worden, nadat die termijn verstreken is (zie
voerig overzicht T.P.R., 1978, biz. 742, randnr. 75).
Aldus kan een onbevoegd verrichte handeling, die binnen een bij de wet
voorgeschreven termijn had moeten verricht worden, slechts geldig bekrachtigd worden wanneer de bekrachtiging tijdig geschiedt, d.i. v66r het
verstrijken van die termijn. Dit kan het geval zijn voor proceshandelingen
(zie verder nr. 77).
Zo is ook terecht beslist dat een ontslag om een dringende reden, aan een
werknemer gegeven door een daartoe onbevoegde vertegenwoordiger van
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een V.Z.W. niet meer kan bekrachtigd worden na het verstrijken van de
termijn van drie werkdagen bepaaid in artikei 35 W. 3 juli 1978 betr. de
arbeidsovereenkomsten (Arb. H. Brussei, 11 september 1984, R. W., 198485, 2408).
66. TOEREKENBARE SCHIJN VAN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT - Een
vennootschap is in principe niet verbonden door een wisseiverbintenis
ondertekend door een enkeie bestuurder in strijd met een statutaire tweehandtekeningsclausuie welke op regeimatige wijze openbaar gemaakt was.
Zij is echter op grand van een toerekenbare schijn tot nakoming verbonden
vermits gebieken was dat zij aan dezelfde houder eerder uitgegeven wisselbrieven, die siechts door die ene bestuurder voor acceptatie waren ondertekend, had betaald (Kh. Brussei, 18 juni 1981, B.R.H., 1982, biz. 493).
De omstandigheden dat een bediende die bevoegd was om een N. V. in
sommige aangeiegenheden van haar bijkantoor aan derden te verbinden,
beschikte over het postpapier en de stempeis van deze vennootschap, en met
behuip daarvan een bestelling deed voor eigen rekening, verwekken bij de
wederpartij het verantwoord vertrouwen in het bestaan van een voidoende
voimacht, wanneer, in achtgenomen het gewone bedrijfskarakter van de
transactie (huur van een wagen), geen argwaan moest ontstaan waaruit een
onderzoekingsplicht zou voortvioeien (Kh. Brussei, 18 november 1981,
J. T., 1982, 46; R.P.S., 1982, nr. 6196, biz. 164).
Minder duidelijk was de uitspraak waarbij beslist werd dat een N.V. op
grand van de toerekenbare schijn verbonden was door een bestelling gedaan
door een daartoe niet bevoegde persoon die dezeifde naam droeg als twee
bestuurders die respectievelijk zijn oom en broer waren. Aan het slot van
dezeifde uitspraak was bovendien spraak van bekrachtiging door aanvaarding van de uitgevoerde bestelling (Kh. Verviers, 15 maart 1982, R.P.S.,
1982, nr. 6201, biz. 178).
67. De drie hierboven aangehaaide uitspraken hebben de grondslag niet
besproken van de toerekening van de opgewekte schijn, en van het daardoor
verantwoorde redelijke vertrouwen van de wederpartij in de bevoegdheid
van de functionaris (orgaan of aangestelde) van de vertegenwoordigde
vennootschap. In het vorig overzicht moest aan die vraag aandacht gegeven
worden. Er werd opgemerkt dat een belangrijk deel van de doctrine de
verouderde opvatting van de apparence-jaute bleef volgen, volgens welke
de gebondenheid wegens opgewekt vertrouwen gesteund is op artikel 1382
B.W.
Zij zou een herstel in specifieke vorm zijn voor de schade die het gevolg
is van een schuidige tekortkoming aan de vereiste zorgvuidigheid vanwege
de vertegenwoordigde.
In een arrest van 30 mei 1979 overwoog het Hof van Cassatie dat de rechter
uit de door hem vastgestelde feiten afgeieid had dat een vennootschap door
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haar gedragingen de oorsprong was van het schijnmandaat van de persoon
die als vertegenwoordiger was opgetreden en dat uit die beslissing volgde
dat die vennootschap door haar fout een vertrouwen in zijn bevoegdheid
bij de tegenpartij had opgewekt. De veroordeling van de vennootschap tot
schadeloosstelling was derhalve wettig verantwoord (Pas., 1979, I, 1124;
Arr. Cass., 1978-79, 1145).
Het is voorzeker mogelijk dat een schijn van bevoegdheid te wijten is aan
een laakbare gedraging van de vertegenwoordigde. Maar de schijnleer heeft,
als zelfstandig leerstuk, een ruimere toepassingssfeer, los van artikel 1382
B.W. zowel wat de fout als wat de schade en haar vergoeding betreft.
Wanneer de wederpartij op goede gronden, in redelijk vertrouwen mocht
aannemen dat de vertegenwoordiger handelde binnen een vertegenwoordigingsmacht die hem verleend was, als gevolg van het (aldan niet schuldige)
doen of dulden van de vertegenwoordiger, is deze vertegenwoordiger door
de verrichte rechtshandeling verbonden (zie vorig overzicht T.P.R., 1978,
blz. 744 e.v., randnr. 76).
In een gespierd betoog heeft P. Van Ommeslaghe deze opvatting met grote
overtuigingskracht verdedigd (P. Van Ommeslaghe, L'apparence comme
source autonome d'obligations en droit beige. R. D. Int. D. Comp., 1983,
blz. 144 e.v., inz. blz. 151).
68.

TOEREKENING AAN DE RECHTSPERSOON VAN INNERLIJKE FElTEN OF

Innerlijke feiten of gesteldheden die van belang
kunnen zijn voor de geldigheid of de rechtsgevolgen van een rechtshandeling, zoals goede of kwade trouw, bedrog, schuld of opzet enz., worden aan
de vertegenwoordigde toegerekend wanneer die feiten of gesteldheden aanwezig waren bij de vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn opdracht.
In algemene regel is dit een gevolg van vertegenwoordiging ongeacht of deze
uitgeoefend wordt door een orgaan dan wel door een lasthebber (E.M.
Meijers, De betekenis van het probleem der rechtspersoonlijkheid voor de
praktijk. Verz. Opstellen, III, blz. 190 e.v., inz. blz. 196; -De Page, I,
nr. 52, blz. 68;- W. Van Gerven, Algemeen deel, nr. 153, blz. 501 e.v.:
- vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 749, nr. 83).
Op dit stuk kan het echter van belang zijn of de innerlijke feiten of
gesteldheden aanwezig waren bij een orgaan van de rechtspersoon, dan wei
bij een aangestelde of een lasthebber m.n. voor de geldigheid van bevrijdingsbedingen in geval van opzet.
GESTELDHEDEN. OPZET -

Sedert 1959 is het een uitgemaakte zaak dat een bevrijdingsbeding, waarbij
de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten wordt, niet geldig is wanneer
het bepaaldelijk bij de wet verboden is, of wanneer het tot gevolg zou
hebben dat het elke nuttige inhoud zou ontnemen aan de verbintenis van
de schuldenaar. Voorts is bet mogelijk zich te bevrijden van de gevolgen
van zijn grove fout, die niet met opzet kan gelijkgesteld worden. Ook is
geldig het beding krachtens welk men niet instaat voor de gevolgen van het
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opzet van zijn aangestelde. Aansprakelijkheid voor het eigen opzet kan
echter niet beperkt of uitgesloten worden (Cass., 25 september 1959, Pas.,
1960, I, 113; R. W., 1959-60, 1255; R.Crit.J.B., 1975, biz. 526 e.v.,
randnr. 58;Arr. Cass., 1960, 86;- L. Cornelis, Les clauses d'exoneration
de responsabilite couvrant la faute personnelle et leur interpretation,
R.Crit.J.B., 1981, biz. 196 e.v.).
Het eigen opzet van een rechtspersoon is het opzet van zijn orgaan (Cass.,
15 april1977, Pas., 1977, I, 844; Arr. Cass., 1977, 851). Voor de gevolgen
daarvan kan de rechtspersoon (terzake de N.M.B.S.) zich niet vrijtekenen(9)
AFDELING

10

PROCESHANDELINGEN VAN EN TEGEN VENNOOTSCHAPPEN

69.

PROCESRECHTELIJKE RECHTSBEKWAAMHEID EN RECHTSPERSOONLIJKHEID - In het vorig overzicht werd in herinnering gebracht dat de rechts-

vordering niet kan worden toegelaten wanneer de eiser geen rechtssubject
is hetzij als natuurlijke persoon, hetzij als rechtspersoon (T.P.R., 1978,
biz. 750, randnr. 84).
De wetgever kan hierop evenwel uitzondering maken door actieve procesrechtelijke bekwaamheid toe te kennen voor bepaalde materies of geschillen
aan organisaties die geen rechtspersonen zijn.
In de onderzochte periode kende artikell32 van de wet van 4 augustus 1978
(Staatsblad 17 augustus 1978) een persoonlijke bekwaamheid toe aan de
daarin vernoemde ,representatieve organisaties" om op te komen tegen
schendingen van de regels betreffende de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen.
Zulke uitzonderlijke regels moeten beperkend gei:nterpreteerd worden
(Cass., 28 aprill966, R.Crit.J.B., 1968,34, met nootL. Fran<;ois;- Cass.,
19 apri11968, R. W., 1967-68, 2165, met concl. P. Mahaux, en noot M.S.;
Arr. Cass., 1968, 1051).
Daaruit kan niet afgeleid worden dat de bedoelde organisaties buiten die
uitdrukkelijk omschreven procesrechtelijke rechtsbekwaamheid betreffende de bepaaldelijk omschreven geschillen in rechte zouden kunnen optreden
als eiser of verweerder.
Zo is het evident dat m.n. tegen een tijdelijke handelsvennootschap die geen
rechtspersoonlijkheid bezit (art. 3 Venn. W .) geen rechtsvordering kan ingesteld worden. Integendeel is ten overvloede in artikel192 Venn.W. bepaald
dat de deelgenoten rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard worden (zie
hoven nr. 10).
(9) M.b.t. de zeer beperkte draagwijdte van dit arrest bij de omschrijving van het begrip van
opzettelijke fout: L. Cornelis, La faute lourde et Ia faute intentionnelle, J. T., 1981, biz. 513
e.v., inz. biz. 515, ra11dnr. 10).
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70.

PROCESRECHTELIJKE RECHTSBEKWAAMHEID EN RECHTSPERSOONLIJK-

Het Hof van Cassatie
kreeg de gelegenheid in zijn arrest van 11 januari 1979 enkele belangrijke
principes in herinnering te brengen betreffende de procesrechtelijke rechtsbekwaamheid en de rechtspersoonlijkheid van buitenlandse vennootschappen (Cass., 11 januari 1979, Pas., 1979, I, 521, met concl. J. Velu; R.P.S.,
1980, nr. 6087, blz. 171; Arr. Cass., 1978-79, 524).
HElD VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN -

Het ging terzake om een vordering ingesteld door een groep verzekeraars
van de Lloyd's van Londen. De voorziening in cassatie was ingesteld o.m.
namens drie ,feitelijke verenigingen" samengesteld uit ,Covers" van de
Lloyd's, die zelf samengesteld zijn uit ,syndicaten". Terzake waren alleen
de namen van de leden vermeld zonder enige andere aanduiding van
identiteit.
Het Hof van Cassatie verklaarde de voorzieningen ingesteld door deze
,feitelijke verenigingen" niet ontvankelijk.
Het Hof besliste dat bij betwisting de eisende buitenlandse vennootschap
die een voorziening instelt moet doen blijken dat zij volgens het recht dat
haar beheerst rechtspersoon is of tenminste de rechtsbekwaamheid bezit om
in rechte op te treden. Terzake bleek uit inlichtingen ingewonnen bij de
Regering van het Verenigd Koninkrijk dat de drie feitelijke verenigingen als
dusdanig geen rechtspersoonlijkheid hadden of, tenminste, niet de bekwaamheid bezaten om in rechte op te treden. De omstandigheid dat de
naam vermeld was van de natuurlijke personen die deze feitelijke verenigingen vertegenwoordigen kon niet baten nu de voorziening was ingediend
namens de feitelijke verenigingen, die niet van hun rechtspersoonlijkheid
of procesrechtelijke rechtsbekwaamheid konden doen blijken.
Tenslotte stelde hetzelfde arrest dat, terwijl de bekwaamheid van buitenlandse vennootschappen of verenigingen om in rechte op te treden in de
regel wordt bepaald door het buitenlands recht dat de vennootschap beheerst (zie reeds in deze zin: Cass., 24 september 1963, Pas., 1964, I, 86;
R.P.S., 1964, I, nr. 5177, blz. 28; R.Crit.J.B., 1964, 67, met noot L.
Simont en P. Van Ommeslaghe), het Belgisch recht de procedure voor de
Belgische rechtbanken beheerst. Op grond daarvan besliste het Hof dat de
onvolledige vermelding van de identiteit van de leden van de vereniging de
niet-ontvankelijkheid van de voorziening ook zou meebrengen in zoverre
zij zou ingediend zijn namens de individuele leden van de vereniging, omdat
zulks naar Belgisch procesrecht een substantieel vormgebrek uitmaakt, ook
dan wanneer de Engelse rechter aan deze onregelmatigheid zou kunnen
verhelpen door het bevelen van gepaste maatregelen (Over de toepassingssfeer van de lex societatis zie ook: F. Bouckaert, Overzicht van Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht (1965-84) -De Vennootschappen,
T.P.R., 1984, blz. 1489, randnrs. 267-269).
71.
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BELANG VAN DE RECHTSPERSOON OM IN RECHTE OP TE TREDEN-

Het

Hof van Cassatie interpreteert op zeer restrictieve wijze het krachtens artikel
17 Ger. W. vereiste belang om in rechte op te treden. Volgens het Hof
kan, tenzij de wet anders bepaalt, de rechtsvordering ingesteld door een
natuurlijke of rechtspersoon niet worden toegelaten, indien de eiser geen
persoonlijk belang en rechtstreeks belang heeft, dit wil zeggen een eigen
belang.
Op grond van dit beginsel werd in de ophefmakende zaak Eikendael het
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen vernietigd, dat een vordering
in kort geding van een onder de vorm van een V.Z.W. opgerichte milieugroepering toelaatbaar had verklaard (Cass., 19 november 1982, R. W.,
1983-84, kol. 2030, met noot J. Laenens; Jura Falconis, 1982-83, 423; zie
de beschikking in kort geding: Rb. Antwerpen, Kort ged., 20 oktober 1980,
R. W., 1980-81, 2553; Arr. Cass., 1982-83, 372). In deze belangrijke principebeslissing overwoog het Hof van Cassatie dat ,het eigen belang van een
rechtspersoon aileen datgene is wat zijn bestaan of zijn materiele en morele
goederen, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam raakt" en dat
,het enkele feit dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel
nastreeft, zij het een statutair doel, niet tot gevolg heeft dat hij een eigen
belang tot stand heeft gebracht, nu toch eenieder gelijk welk doel kan
opvatten".
Merkwaardig is wei dat een beroep bij de Raad van State uitgaande van
dezelfde vereniging ontvankelijk werk verklaard. De Raad van State oordeelde dat verenigingen kunnen opkomen ter bescherming van het algemeen
belang en dat de vereniging als representatief moet kunnen beschouwd
worden voor de groep voor wiens belangen zij wil opkomen (R.v.St.,
V.Z.W. Werkgroep voor milieubeheer Brasschaat, nr. 21.384, 11 september 1981, R. W., 1981-82, 1876, met noot W. Lambrechts, Zes rechtsproblemen van ruimtelijke ordening).
Zulks kon het Hof van Cassatie niet ertoe overhalen af te wijken van
zijn traditionele rechtspraak. Het argument afgeleid uit de rechtspraak van
de Raad van State werd afgewezen met de volgende considerans: ,de enkele omstandigheid dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon ontvankelijk is verklaard in een nietigheidsvordering voor een gerecht waar
een ander belang dan het hiervoren omschreven voor de toelaatbaarheid van de vordering voldoende wordt geacht, (heeft) niet tot gevolg
( ... ) dat die persoon enig belang verkrijgt om een rechtsvordering, zij
het in kort geding, in te stellen voor de gerechten van de rechterlijke
macht".
Het ziet er dus niet naar uit dat de kloof tussen de rechtspraak van Hof van
Cassatie en deze van de Raad van State zonder een tussenkomst van de
wetgever kan overbrugd worden (Zie over deze rechtspraak, buiten de. reeds
aangehaalde noot Laenens: P. Lemmens, Het optreden van verenigingen
in rechte ter verdediging van collectieve belangen, R. W., 1983-84, kol. 2001;
- E. Dirix, De aansprakelijkheidsvordering van burgers en verenigingen
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bij foutieve verstoring van bet leefmilieu, R. W., 1983-84, kol. 2025, en de
talrijke verwijzingen bij deze auteurs)(lO).
Ook wanneer rechtspersonen krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling
kunnen opkomen ter verdediging van collectieve belangen is bet Hof van
Cassatie niet geneigd een ruime interpretatie te geven van bet belang
waarvan deze rechtspersonen blijk moeten geven.
Dit is met name bet geval met de vordering tot staking waarin artikel 55
W.H.P. voorziet. Naar luid van artikel 57, eerste lid W.H.P. kan de
vordering tot staking worden ingesteld ,op verzoek hetzij van de belanghebbenden, hetzij van een belanghebbende beroeps- of interprofessionele
groepering met rechtspersoonlijkheid''. Volgens bet Hof van Cassatie
wordt met deze bepaling niet bedoeld dat de belanghebbende beroeps- of
interprofessionele groepering met rechtspersoonlijkheid ,een eigen belang
moet hebben zoals de 'belanghebbende' die de eis zouden inleiden, maar
wei dat niet gelijk welke beroepsgroepering de staking kan vorderen van
gelijk welke tekortkoming vermeld in artikel 55". Het Hof besliste verder
,dat de vordering van de beroepsgroepering enkel toelaatbaar is, indien
handelaars en ambachtslui die geschaad worden of die men tracht te
schaden, leden zijn en het ondergane of dreigende nadeel de door de
groepering behartigde belangen aantast" (Cass., 7 juni 1984, R. W., 198485, 2131; J.T., 1984, 708).
Opmerkelijk is vooral dat bet Hof aldus niet aileen vereist dat de betrokken
beroepsgroepering aantoont dat de door haar behartigde belangen aangetast zijn of bedreigd zijn door de praktijk waartegen zij opkomt, maar ook
dat zij in voorkomend geval het bewijs Ievert dat handelaars of ambachtslui
die door deze praktijk geschaad zijn of die men tracht te schaden leden zijn.
Dit strenge vereiste vloeit niet op evidente wijze uit artikel57 W .H.P. voort
(Zie hierover verder: R. Van den Bergh, De toelaatbaarheid van de vordering tot staken ingesteld door beroepsverenigingen, noot onder Brussel, 20.
februari 1985, R. W., 1985-86, 117 en de verwijzingen aldaar).
72.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN RET ORGAAN DAT BEN PROCES-

Krachtens artikel 54 Venn. W.
vertegenwoordigt de raad van bestuur de naamloze vennootschap in rechte,
als eiser of als verweerder.
In verband met de geldigheid van statutaire clausuies omtrent de vertegenwoordiging van de N.V. (zogenaamde meer-handtekeningclausules) is terzake van de ontvankelijkheid van een voorziening in cassatie ten verzoeke
van een bestuurder tezamen met een directeur die geen lid is van de raad
van bestuur een belangrijk arrest geveld door bet Hof van Cassatie op 22
HANDELING HEEFT GELAST OF VERRICHT -

(10) Nadat dit overzicht afgesloten was, is een ·nieuw arrest van het Hof van Cassatie
gepubliceerd met cone!. Krings. Daarin neemt de Procureur Generaal, daarin gevolgd door
het Hof, een nadrukkelijk afwijzend standpunt in tegen het standpunt dat door P. Lemmens
verdedigd werd in zijn hierboven aangehaalde bijdragen (Cass., 25 oktober 1985, R. W.,
1985-86, 2411).
.
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december 1977. Dit arrest wordt in het hoofdstuk betreffende de N. V.
besproken aangezien het een algemene draagwijdte heeft en niet beperkt is
tot proceshandelingen (zie verder nr. 171).
73.

VORDERING TOT OVERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN HET BEVOEGDE

In het vorig
overzicht is uitvoerig aandacht gewijd aan de in menig opzicht betwistbare
opvatting volgens welke de tegenpartij in het proces het bewijs kan verlangen dat het orgaan dat tot de proceshandeling bevoegd is, tijdig en regelmatig beraadslaagd heeft over en besloten heeft tot het verrichten van de
proceshandeling.
Aanleiding daartoe was een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van
8 april 1976 waarin aan een N.V. het bewijs was opgedragen dat haar
bevoegd orgaan geldig besloten had tot het instellen van hoger beroep en
dat mitsdien daartoe een geldige opdracht was gegeven aan haar advocaat
(T.P.R., 1978, biz. 758, nr. 97 e.v.).
In het daaropvolgend onuitgegeven arrest van 2 november 1976 was het
hoger beroep bij gebreke aan zulk bewijs niet ontvankelijk verklaard. Deze
arresten zijn terecht vernietigd (Cass., 9 februari 1978, R. W., 1978-79, 31;
J.T., 1978, 361; Pas., 1978, I, 669; Arr. Cass., 1978, 688).
Het Hof van Cassatie besliste, zoals in het vorig overzicht was betoogd, dat
zulke uitspraak de uit artikel 440 Ger. W. voortvloeiende regel miskent dat
de advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een proceshandeling verricht en die in de akte van rechtspleging enkel verklaart op te
_ treden ten name van een behoorlijk gei:dentificeerde rechtspersoon, wetteIijk vermoed wordt daartoe een regelmatige opdracht gekregen te hebben
van een bevoegd orgaan van die rechtspersoon.
Weliswaar kan de tegenpartij volgens artikel 848 Ger.W. betwisten dat de
rechtspersoon door een bevoegd orgaan de proceshandeling heeft gelast,
toegelaten of bekrachtigd. Uit het vermoeden dat in artikel 440 Ger. W.
bepaald is volgt echter dat de bewijslast rust op de tegenpartij die de
betwisting opwerpt.
M.a.w. de rechtspersoon die de geldigheid van zijn vertegenwoordiging
erkent, kan niet verplicht worden tot het overleggen van enig bewijs dat een
bevoegd orgaan van vertegenwoordiging op het interne bestuursvlak geldig
beraadslaagd en besloten heeft tot het verrichten van de proceshandeling
(zie in dezelfde zin, maar met inachtneming van de bijzondere bepalingen
die de vertegenwoordiging in rechte van het Wegenfonds beheersen: Cass.,
15 december 1977, J.T., 1978, 294; Pas., 1978, I, 439; Arr. Cass., 1978,
466).
Het besproken arrest deed uitdrukkelijk aileen uitspraak over de bewijslast.
Zoals in het vorige overzicht is uiteengezet, kan de betwisting aileen de
externe vertegenwoordigingsmacht tot voorwerp hebben van de persoon die
voor rekening van de rechtspersoon de proceshandeling heeft gelast (zie
daarover T.P.R., 1978, biz. 760, randnr. 99).
ORGAAN TOT HET VERRICHTEN VAN DE PROCESHANDELING -
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74. Daarentegen bevestigde de Raad van State in de onderzochte periode
zijn rechtspraak volgens dewelke moet bewezen worden dat het orgaan dat
bevoegd is om een rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen tijdig en
geldig beraadslaagd heeft over en besloten tot het indienen van het verzoekschrift of dat hij te bekwamer tijd die beslissing bekrachtigd heeft (R.v.St.,
23 november 1976, Pas., 1979, IV, 133; - R.v.St., 7 maart 1980, J. T.,
1980, 410; B.R.H., 1980, 510 met noot; R.P.S., 1980, nr. 6088, blz. 174;
- R.v.St., 13 maart 1981, Pas., 1983, IV, 26; - R.v.St., 11 september
1981, Pas., 1983, IV, 65; 28 februari 1985, nr. 25.087;- zie ook A. Van
der Stichele, Procesvoering voor de Raad van State. Preadvies Vereniging
Vergelijkende Studie van het recht van Belgie en Nederland, 1982, blz. 21).
De Raad van State laat daarbij in het ongewisse of hij van oordeel is dat
de regel van artikel440, tweede lid Ger.W. luidens dewelke de advocaat als
gevolmachtigde van de partij verschijnt zonder dat hij van enige volmacht
moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist, met
toepassing van artikel2 Ger.W. ook op procedure voor de Raad van State
van toepassing is (Over de toepassing van de regels van het Gerechtelijk
Wetboek op procedure voor andere rechtsmachten dan de gewone rechtbanken zie: R. Hayoit de Termicourt, Considerations sur le projet de code
judiciaire, J. T., 1966, 497 e.v.).
In zijn arrestenis enkel sprake van artikel19, tweede lid gecoord.W. R.v.St.
dat in een facultatievevertegenwoordiging van de partijen door een advocaat voorziet (R.v.St., 7 maart 1980, t.a.p.).
Uit het arrest van 23 november 1976 (t.a.p.) kan nochtans worden afgeleid
dat de Raad ook voor de procedures die voor hem worden ingesteld
aanneemt, zij het dan zonder uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 440
Ger. W., dat wanneer een rechtspersoon in de procedure voor de Raad door
een advocaat vertegenwoordigd wordt deze laatste vermoed wordt regelmatig opdracht te hebben gekregen om de procedure in te stellen zonder van
een volmacht te doen blijken. Zulks houdt evenwel niet het onweerlegbaar
vermoeden in, aldus de Raad, dat de organen van de rechtspersoon tijdig
en regelmatig tot het instellen van het verzoekschrift hebben besloten (zie
de arresten van 22 november 1976 en 7 maart 1980, t.a.p.).
Merkwaardig is ook dat waar de oudere arresten de regelmatigheid van de
beslissing slechts onderzoeken bij betwisting van de tegenpartij (zie de
verwijzingen in het vorig overzicht T.P.R., 1978, blz. 758, randnr. 97) of
althans wanneer er in de loop van de procedure een ernstige twijfel gerezen
was dat de Raad namens de verzoeker geadieerd was (arrest van 23 november 1976, t. a.p ..; zie ook in deze zin: A. Vander Stichele, Procesvoering voor
de Raad van State, Preadvies uitgebracht voor de vergadering van de
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie en Nederland, 1982, blz. 21 ), in de recentere arresten laconisch wordt vastgesteld dat
het middel ambtshalve moet opgeworpen worden (arresten van 13 maart en
11 september 1981, t.a.p.).
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75. De rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de Raad van State
staan dus wellijnrecht tegenover elkaar (aldus ook: J. Van Compernolle,
L 'action en justice des societes et groupements, T.P.R., 1980, biz. 94, inz.
106 e.v., die de rechtspraak van de Raad van State bijtreedt).
Afgezien van de vraag of de rechtspraak van de Raad van State het wettelijk
vermoeden neergelegd in artikel440 Ger. W. miskent, Iijkt deze rechtspraak,
zoals in het vorige overzicht reeds betoogd werd, in ieder geval bezwaarlijk
goed te keuren waar het de N.V. en de B.V.B.A. betreft. In deze vennootschappen kan de externe vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van
vertegenwoordiging inderdaad niet beperkt worden. De proceshandeling
waartoe dit orgaan opdracht gegeven heeft wordt aan de vennootschap
toegerekend zelfs al mocht het orgaan daarbij zijn interne bestuursbevoegdheid overschreden hebben of de regels die de besluitvorming beheersen niet
nageleefd hebben (zie T.P.R, 1978, biz. 760, randnr. 99).
Ben ander zeer betwistbaar aspect van de rechtspraak van de Raad van State
is de eis dat het bewijs van het besluit enkel en aileen kan geleverd worden
aan de hand van notulen van de vergadering waarop tot de beslissing een
procedure in te stellen werd besloten. Het arrest van 7 maart 1980 is hiervan
een treffende illustratie. In antwoord op het verslag van het auditoraat had
de verzoekster in deze zaak in bijlage aan haar laatste memorie notulen
meegedeeld, gedagtekend 20 april 1979 waarin de raad van bestuur
bevestigde dat hij tijdens een vergadering van 29 april1977, d.i. binnen de
termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State, had beslist om
het beroep in te stellen en de advocaat die het verzoekschrift had getekend
hiermee te belasten. De Raad van State verklaarde het beroep niettemin niet
ontvankelijk omdat ,de beslissing" van 29 april1977 zelf niet werd overgelegd.
Met de Raad van State mag aangenomen worden dat notulen opgemaakt
worden van de beraadslagingen van collegiale organen. Dit blijkt o.m. uit
artikel 60, eerste lid Venn.W. voor de raad van bestuur en uit artikel 74,
eerste lid voor de algemene vergadering. Daaruit volgt echter niet dat
notulen het exclusief bewijs zouden zijn van wat op een vergadering is
gedaan en gezegd, zowel in de raad van bestuur als in de algemene vergadering (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 896, randnr. 292).
Deze rechtspraak van de Raad van State die het bewijs van het besluit van
het orgaan van vertegenwoordiging uitsluitend toelaat aan de hand van
notulen, die niet geregistreerd worden en aldus geen vaste dagtekening
hebben, is een regelrechte uitnodiging voor verzoekers, die onvoldoende
vertrouwd of voorgelicht zijn omtrent deze rechtspraak, om valsheid in
geschrifte te plegen (zie betreffende het bewijs der notulen ook het vorig
overzicht, t.a.p.).
76. Nadat de correcties op de drukproef van dit overzicht aangebracht
waren, kregen wij kennis van twee onuitgegeven arresten van de Raad van
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State (nrs. 27.224 en 27.225 i.z. N. V. Solvay). Daarin werd beslist dat een
annulatieberoep, ingesteld ten verzoeke van de voorzitter en een ander lid
van de raad van bestuur van een N. V., handelend krachtens ·een regelmatig
openbaargemaakte statutaire handtekeningsclausule, ontvankelijk is, zonder dat een daaraan voorafgaand besluit van de raad van bestuur dient
overgelegd te worden.
Er mag verwacht worden dat deze arresten zullen gevolgd worden zodat een
streep getrokken is onder de hierboven uiteengezette betwistingen. Opmerking verdient dat deze arresten niet steunen op enige procesrechtelijke regel
(zoals art. 440 Ger.W.) maar wel, - naar ons gevoel terecht, - op een
vennootschapsrechtelijke regel.
De twee bestuurders die handelen krachtens een statutaire bepaling zoals
toegestaan bij art. 54, vierde lid Venn.W. (of art. 130, vierde lid, m.b.t.
deB. V .B.A.) stellen een orgaan van vertegenwoordiging samen dat beschikt
over de onbeper kte externe vertegenwoordigingsmacht in rechtshandelingen
en in rechte die volgens de wet aan de raad van bestuur toekomt (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1978, blz. 760, randnr. 99).
In deze arresten is oak oordeelkundig met nadruk gezegd dat die algemene
vertegenwoordigingsmacht kan opgedragen worden aan betitelde bestuurders (administrateurs qualifies) (zie verder nr. 172).
77. BEKRACHTIGING- De Raad van State bevestigdedat de bekrachtiging
door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging van een onbevoegd
verrichte proceshandeling, enkel mogelijk is binnen de termijn die door de
wet is voorgeschreven voor het verrichten van die handeling (R.v.St., 11
februari 1977, Pas., 1979, IV, 169; - R.v.St., 3 augustus 1984, (tweede
zaak), R.P.S., 1985, blz. 23, met noot Benoit-Maury). Over deze regel
bestaat geen betwisting (zie boven, nr. 64).
78. ZAAKWAARNEMING - Uitzonderlijk kan een proceshandeling in geval
van dwingende noodzaak met toepassing van artikel 1372 B.W. verricht
worden door een zaakwaarnemer (De Page, II, nr. 1076, blz. 1143; A.P.R., Tw. Zaakwaarneming, door C. Paulus, nr. 34 en 97). Wat voor
een natuurlijke persoon mogelijk is, kan oak voor een rechtspersoon
worden gedaan.
Maar voor de geldigheid van de bij zaakwaarneming verrichtte en gelaste
proceshandeling moet voldaan zijn aan alle materiele vereisten voor de
rechtshandelingen van een zaakwaarnemer, inzonderheid het noodzakelijk
karakter van diens optreden.
Deze noodzakelijkheid ontbreekt voor de aandeelhouder van een N.V.,
wanneer haar raad van bestuur in staat was zelf te besluiten tot de proceshandeling (Gent, 1° K., 25 juni 1982, i.z. N.V. Zuidpark, Onuitg.).
De aandeelhouder kan wel i.p.v. alieno nomine om de zaken van de
vennootschap waar te nemen, in eigen naam verzet doen als belanghebbende
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volgens artikel 473 Faill.W. (vgl. Van Ryn/Heenen, IV, nr. 2659, biz. 222
en voetnoot 2).
79. IDENTIFICATIE VAN DE GEADRESSEERDE VENNOOTSCHAP - In het
vorig overzicht werd reeds betoogd dat uit de artikelen 43, 3° en 702, 3°
Ger. W. blijkt dat de vermelding van de rechtsvorm van de geadresseerde
vennootschap niet vereist is in de exploten die voor haar bestemd zijn .
(T.P.R., 1978, blz. 769, randnr. 112). In ieder geval is de onjuiste vermelding van de rechtsvorm van de geadresseerde vennootschap niet een van .de
onregelmatigheden die voorkomen in de opsomming van artikel 862, § 1
Ger.W. Deze onjuiste vermelding kan dan ook met toepassing van artikel
861 Ger. W. slechts tot nietigheid van de proceshandeling lei den indien
aangetoond is dat zij de b(!langen schaadt van de partij die de exceptie
opwerpt.
In de onderzochte periode werd herhaaldelijk beslist dat de onjuiste
vermelding van de rechtsvorm van de geadresseerde vennootschap in een
exploot de geldigheid van het exploot niet aantast nu niet bewezen is dat
deze onregelmatigheid de belangen schaadt van de vennootschap die de
exceptie opwerpt (Arbrb. Dinant, 11 oktober 1977, J. Liege, 1978, 302;Cass., 30 oktober 1978, Pas., 1979, I, 249; Arr. Cass., 1978-79, 235 en 19
maart 1979, Pas., 1979, I, 838; Arr. Cass., 1978-79, 833).
Dezelfde regel geldt voor de onjuiste opgaaf van de naam van de geadresseerde vennootschap (Cass., 15 september 1977, R. W., 1978-79; Pas., 1978,
I, 57; Arr. Cass., 1978, 62).
80. BETEKENING VAN EXPLOTEN AAN EEN RECHTSPERSOON- Tijdens de
onderzochte peri ode besliste het Hof van Cassatie tweemaal in de Jijn van
het arrest van 24 oktober 1974 (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, blz. 770,
randnr. 113) dat een procedure ingesteld tegen het orgaan van vertegenwoordiging van de vennootschap in die hoedanigheid, geacht wordt tegen
/
de vennootschap zelf te zijn ingesteld.
In het eerste geval werd beslist dat het hager beroep ingesteld tegen het
orgaan van een rechtspersoon, m.n. een vennootschap, in zijn hoedanigheid
van orgaan, terzake de vereffenaar, moet beschouwd worden als ingesteld
tegen de rechtspersoon zelf (Cass., 22 december 1977, Pas., 1978, I, 469;
R.P.S., 1978, nr. 6029, biz. 239; J.T., 1978, 293; R. W., 1978-79, 805; Arr.
Cass., 1978, 498).
In de tweede zaak oordeelde het Hof van Cassatie dat de voorziening
betekend aan de vereffenaar van een vennootschap, die gedaan is in zijn
functie, gedaan is aan de vennootschap zelf (Cass., 23 januari 1978, Pas.,
1978, I, 596; Arr. Cass., 1978, 616).
Een ge!soleerd vonnis uit Luik week tijdeils deze periode van deze gevestigde
rechtspraak af (Rb. Luik, 11 mei 1979, R.P.S., 1981, nr. 6123, blz. 52, met
noot).
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M.b.t. de geldigheid van de betekening op de werkelijke zetel in plaats van
de statutaire zetel zie boven nr. 51.
M. b. t. de openbaarmaking en de kennisgeving aan de tegenpartij van een
verandering van de zetel in de loop van het geding, zie boven nrs. 52 e.v.
81. BEVOEGDE RECHTBANK - De bijzondere bevoegdheid die door artikel
574, 1° Ger.W. aan de rechtbank van koophandel is toegekend om kennis
te nemen van geschillen terzake van een handelsvennootschap tussen o.m.
vennoten blijft aanleiding geven tot betwisting. Aangenomen wordt dat
deze bepaling die afwijkt van de algemene bevoegdheidsregeling v~n artikel
573, 1° Ger.W., restrictief moet worden ge1nterpreteerd (A. Fettweis,
Bevoegdheid, nr. 312) in dezelfde zin als betreffende het vroegere artikel
12, 2° van de wet van 25 maart 1876 (Fredericq, Traite, I, nr. 325). Met
toepassing van deze regel besliste het Hof van Beroep te Antwerpen dat een
geschil tussen een oprichter-vennoot betreffende een lening toegestaan aan
een andere oprichter-vennoot om deze in staat te stellen de storting op
aandelen te doen, niet kan beschouwd worden als een ,geschil terzake van
een handelsvennootschap" (Antwerpen, 19 april 1982, R. W., 1983-84,
2635).
De rechtbank van koophandel te Brussel besliste terecht dat het geschil
tussen overdrager en verkrijger van al de aandelen van eerstgenoemde in
een B.V.B.A. geen geschil is_tussen vennoten terzake van eell_ha!lde}s_"ennootschap en verklaarde zich mitsdien onbevoegd (Kh. Brussel, 26 januari
1978, R.P.S., 1979, nr. 6013, blz. 91). De oplossing zou overigens dezelfde
zijn indien de overdracht slechts een deel van de aandelen betreft: een geschil
betreffende de uitvoering van zodanige overeenkomst van overdracht van
aandelen is, op zich, geen geschil terzake van een handelsvennootschap
(Fredericq, Traite, I, nr. 326 en de noot P.J.H. onder het besproken
vonnis).
Zoals bekend wordt de bevoegdheid van de rechtbank echter bepaald door
het onderwerp van de vordering zoals de eiser het stelde: de geadieerde
rechtbank moet voor het bepalen van zijn bevoegdheid enkel uitgaan van
de feiten en de vordering zoals deze in de gedingieidende akte door de eiser
wordt omschreven (Cass., 8 september 1978, R. W., 1978-79, 9601; Pas.,
1979, I, 29, met noot J. Laenens; Arr. Cass., 1978-79, 26; Cass., 24
september 1979, Pas., 1980, I, 104; Arr. Cass., 1979-80, 89). Dit standpunt
van het Hof van Cassatie werd betreurd (zie vooral Fettweis, Elements de
Ia competence civile, P.U.L., 1983, biz. 23, en de verwijzingen onder
voetnoot 3;- adde: J. Laenens, De Bevoegdheid, T.P.R., 1979, biz. 253,
nr. 4).
Dank zij een ruime toepassing van deze regel zijn de eisers in de bekende
zaak Dupuis erin gesiaagd de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandei
te Brussel ervan te overtuigen zich bevoegd te verkiaren om kennis te nemen
van een vordering in kort geding in een geschil dat nochtans de totstandko-
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ming en de uitvoering betrof van een overeenkomst van overdracht van
aandelen.
In deze zaak hadden de houders van een belangrijk pakket aandelen van
twee vennootschappen van de uitgeversgroep Dupuis in een vergevorderd
stadium van onderhandelingen met een groep gegadigden over de overname
van dit pakket aandelen, de onderhandelingen afgebroken en de aandelen
aan een andere groep verkocht. De eerste groep gegadigden vorderden, en
bekwamen, op eenzijdig verzoekschrift, een beschikking houdende verbod
voor de verkopers om de aandelen over te dragen, en de aanstelling van een
sekwester met o.m. als opdracht de aandelenregisters van de betrokken
vennootschappen te bewaren. Op derden-verzet werd deze beschikking
bevestigd. De Voorzitter verantwoordde zijn bevoegdheid met de overweging dat de eisers in het gedingleidend verzoekschrift de hoedanigheid van
aandeelhouders hadden gevorderd in uitvoering van de overeenkomst van
overdracht van aandelen die in hun stelling tussen de partijen was tot stand
gekomen, en dat het geschil de controle van vennootschappen betreft en
derhalve een geschil was ,terzake van een handelsvennootschap" (Kh.
Brussel, Kort Ged., 27 november 1984. R.P.S., 1985, nr. 6331, biz. 81).
Deze beschikking werd op dit punt in beroep bevestigd. Het Hof van beroep
stelde ook nog vast dat de verkopers voor een deel aandeelhouders gebleven
waren, zodat men wei met een geschil ,tussen aandeelhouders" te doen
had. Ten aanzien van het tweede vereiste voor de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel stelde het hof vast dat de vordering in kort
geding er niet toe strekte de geldigheid van de overdracht van aandelen te
doen erkennen, maar wei derden te beletten de uitoefening van rechten van
aandeelhouders te verstoren en de vennootschap effectief te besturen.
Bovendien hadden zowel de verkopers als de oorspronkelijke gegadigden
door de overdracht van een controleparticipatie een einde willen maken aan
het geruzie tussen aandeelhouders en zodoende de toekomst van de vennootschappen willen veilig stellen. Daaruit volgt, aldus nog het Hof dat het
geschil zijn oorzaak vindt in de overeenkomst van vennootschap en zijn
uitvoering (Brussel, 3 januari 1985, R.P.S., 1985, nr. 6332, biz. 109).
De vindingrijkheid die de pleiters en de rechters aan de dag hebben gelegd
om de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel in deze zaak te
verantwoorden verdient bewondering. Men kan zich niettemin moeilijk aan
de indruk onttrekken dat zowel het onderwerp van het geschil als de termen
van artikel574, 1° Ger.W. wei zeer ruim werden ge'interpreteerd om dit doel
te bereiken. Naar ons gevoelen volstaat het feit dat de overdracht van een
controleparticipatie de ,controle" van de vennootschap betreft in ieder
geval niet om een geschil betreffende het totstandkomen en de uitvoering
van een overeenkomst betreffende zodanige overdracht te omschrijven als
een geschil terzake van een handelsvennootschap.
Zulks betekent niet dat een overeenkomst tussen aandeelhouders nooit
aanleiding kan geven tot zodanig geschil. Aldus verklaarde de rechtbank
van koophandel te Luik zich bevoegd om kennis te nemen van een vordering
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die steunde op een concurrentie-clausule die bedongen was in een overeenkomst tussen aandeelhouders. Uit de feitelijke vaststellingen van bet vonnis
blijkt dat de overeenkomst betrekking had enerzijds op de verbintenissen
van de vennootscbap ten aanzien van baar vennoten, en, anderzijds, op bet
bestuur van de vennootscbap. De recbtbank oordeelde dat deze overeenkomst beoogde de statuten van de vennootscbappen aan te passen in de
onderlinge betrekkingen tussen de vennoten en dat de gescbillen betreffende
de nakoming van de verbintenissen die uit zodanige overeenkomst voortvloeien terzake van een bandelsvennootscbap waren ontstaan (Kb. Luik, 30
juni 1983, R.P.S., 1984, nr. 6290, biz. 167). Deze redenering zou wellicbt
oak opgaan voor geschillen betreffende andere overeenkomsten tussen
aandeelbouders die in de praktijk voorkomen en die bekend staan onder
benamingen als ,intern reglement" of ,syndicaatsovereenkomst", wanneer zij bet intern bestuur van de vennootschap betreffen of verbintenissen
en b.v. niet concurrentiebedingen aan de vennoten opleggen ten gunste van
de vennootscbap.
In verband met het besproken Luikse vonnis moet nog opgemerkt worden
dat terzake de verweerder zijn aandelen had overgedragen en derbalve geen
aandeelhouder meer was op bet tijdstip van bet inleiden van de vordering.
De recbtbank verklaarde zicb niettemin bevoegd omdat de verbintenis zijn
oorsprong vond in de besproken overeenkomst tussen aandeelhouders, en
de bijzondere bevoegdbeid van artikel 574, 1° vooral bepaald wordt door
de aard van de materie, eerder dan door de boedanigheid van de partijen.
M.b.t. de bevoegdbeid van de recbtbank van koopbandel om kennis te
nemen van vorderingen tegen oprichters, zie verder nr. 143, en tegen
bestuurders en zaakvoerders, zie verder Hst. VI.
82. TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN - Ben aantal arresten van bet Hof
van Cassatie bebben de wettelijke bepalingen verduidelijkt die de aanvraag
tot wijziging van de taal van de procedure bebeersen, door recbtspersonen
waarvan de zetel gevestigd is in de Brusselse agglomeratie of in de randgemeenten.
Kracbtens artikel4, § 1 van de Wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der talen
in gerecbtszaken wordt de gedingleidende akte in bet Frans of in bet
Nederlands gesteld, ter keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig
is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie. De -recbtspleging wordt
voortgezet in de taal van deze akte tenzij de verweerder, v66r aile verweer
of exceptie, zelfs van onbevoegdbeid, vraagt dat de recbtspleging in de
andere taal wordt voortgezet. De recbter, die, krachtens § 2 van betzelfde
artikel, op staande voet uitspraak doet, kan ecbter weigeren op dit verzoek
in te gaan, indien uit de elementen van de zaak blijkt dat de verweerder een
toereikende kennis bezit van de taal waarin de gedinginleidende akte is
opgesteld. Krachtens § 3 van artikel 4 kan hetzelfde verzoek oak gedaan
worden door verweerders die woonacbtig zijn in de zes randgemeenten.
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Over de vraag hoe de taalkennis moet beoordeeid worden van de rechtspersoon die ais verweerder verschijnt bestond verschil van mening.
Voigens een eerste opvatting diende de taaikennis beoordeeid te worden op
grand van de werkelijke bedrijvigheid van de rechtspersoon, ongeacht of
deze in persoon dan wei door Iasthebber verschijnt (L. Lindemans, A .P.R.,
Tw. Taalgebruik in gerechtszaken, tweede druk [1973], biz. 68, nr. 114).
Voigens een andere opvatting is het de taaikennis van de natuurlijke
personen die het orgaan van vertegenwoordiging van de rechtspersoon
vormen die in aanmerking moest genomen worden (J. Ronse en M. Storme,
Proceshandelingen van en tegen vennootschappen voigens het nieuw
gerechtelijk wetboek, R. W., 1968-69, 1886, randnr. 22).
Het Hof van Cassatie heeft het vraagstuk opgeiost door het voigende
onderscheid te maken.
Wanneer de verweerder-rechtspersoon door een Iasthebber, onder meer een
advocaat voor de rechter verschijnt, is het de kennis van de taai van die
rechtspersoon die door de rechter in aanmerking moet genomen worden en
niet die van bepaaide natuurlijke personen die organen of aangesteiden zijn
van deze rechtspersoon. Deze kennis, of, in voorkomend gevai, de ontoereikende kennis van de taai bij de rechtspersoon, moet voigens het Hof van
Cassatie blijken uit de bedrijvigheid van de rechtspersoon en, onder meer,
uit de taai die voor deze bedrijvigheid in jeite wordt gebezigd, hetgeen
onaantastbaar door de feitenrechter wordt vastgesteld.
De verweerder-rechtspersoon heeft echter, evenals een natuurlijke persoon,
het recht om bij toepassing van artikei 728 Ger. W., in persoon voor de
rechter te verschijnen (Cass., 19 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 876; Pas., 1972,
I, 866; B.R.H., 1972, 440; R. W., 1972-73, 408).
In dit geval bepaalt artikei4, § 2 van de wet van 15 juni 1935 dat de aanvraag
tot taaiwijziging mondeling gedaan wordt door de verweerder die in persoon
verschijnt, terwiji de aanvraag schriftelijk wordt ingediend wanneer de
verweerder bij Iasthebber verschijnt. De wet bepaalt dan weike de natuurlijke personen zijn die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen en die,
door hun persoonlijke aanwezigheid voor de rechter, de persoonlijke verschijning voor de rechter mogelijk maken. Het Hof van Cassatie Ieidt
hieruit af dat in dit geval de taalkennis dient beoordeeid te worden bij de
natuurlijke personen die in persoon voor de rechtspersoon verschijnen en
niet op grand van de bedrijvigheid van de rechtspersoon, nu deze bedrijvigheid kan verricht worden in een taal die deze natuurlijke personen niet
kennen (Cass., 13 maart 1978; Arr. Cass., 1978, 803, met eensiuidende
conclusies Duman; Pas, 1978, I, 782; R. W., 1977-78, 2723).
Wanneer de verweerder door Iasthebber verschijnt en de aanvraag tot
taaiwijziging schriftelijk wordt ingediend, moet de taaikennis van de rechtspersoon beoordeeid worden op grand van de taai die door de rechtspersoon
voor zijn bedrijvigheid in feite wordt gebruikt.
De stelling was inderdaad verdedigd dat privaatrechtelijke rechtspersonen
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waarvan de maatschappelijke zetei of een expioitatiezetei in de Brusseise
aggiomeratie gevestigd is geen aanspraak kunnen maken op taalwijziging
wanneer de inieidende akte in het Nederlands of in het Frans gesteid is. Deze
stelling steunde op de bepalingen van artikei 52, § 1 van de bij Koninklijk
Besiuit van 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik der taien in
bestuurszaken.
Krachtens het tweede lid van deze bepaling zijn deze rechtspersonen wettelijk gehouden gebruik te maken van het Nederlands in hun reiaties met hun
Nederlandssprekend personeei en van het Frans in hun reiatie met het
Franssprekend personeel. Uit het eerste lid van genoemde bepaling wordt
bovendien afgeieid dat rechtspersonen die in de randgemeenten gevestigd
zijn gehouden zijn gebruik te maken van het Nederlands voor de akten en
bescheiden die voorgeschreven zijn door de wetten en regiementen.
Uit een en ander werd afgeieid dat deze rechtspersonen hun diensten op
zuike wijze moeten organiseren dat zij die wetteiijke verplichting kunnen
naieven zodat zij geacht moeten worden een toereikende kennis van het
Nederlands, respectievelijk het Frans, te bezitten (L. Lindemans, a. w.,
biz. 68, nr. 114).
Verschillende Brusseise vonnissen die deze stelling waren bijgetreden wer-"
den door het Hof van Cassatie echter teniet gedaan op grand dat aldus aan
voormeid artikei van de gecoordineerde wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken de draagwijdte toegekend wordt van een vermoeden, juris
et de jure, van taai-vaardigheid dat deze weisbepaling nief innoudC(Cass.,
13 maart 1978, t.a.p.;- Cass., 21 december 1979, Pas., 1980, I, 496; Arr.
Cass., 1980; R. W., 1979-80, 1854; Cass., 6november 1981, Pas., 1982, 346;
Arr. Cass., 1981-82, 350; R. W., 1981-82, 2121).
Het is inderdaad denkbaar dat een rechtspersoon die de andere Iandstaai
niet kent om de wetgeving op het taaigebruik in bestuurszaken na te Ieven
een beroep doet op medewerkers of vertaiers die deze taai wei kennen. Zuiks
beiet niet dat een rechtspersoon evenais een natuurlijke persoon het recht
heeft de andere Iandstaai niet te kennen, en overeenkomstig artikei 4 van
de wet van 15 juni 1935 aanspraak kan maken op taaiwijziging (Conclusies
Duman, Arr. Cass., 1978, biz. 807;- vgl. oak: Van Ryn/Van Ommesiaghe, Les societes commerciaies. R. Crit.J.B., 1981, biz. 245 e.v., randnr. 13).
AFDELING 11
TOEREKENING AAN DE RECHTSPERSOON VAN FEITELIJKE HANDELINGEN

83. GOEDE TROUW VAN EEN VENNOOTSCHAP- lnnerlijke feiten en gesteidheden zoais schuid, opzet enz. die van beiang zijn voor de geldigheid of de
rechtsgevoigen van een rechtshandeling, kunnen in algemene regei toegerekend worden aan een rechtspersoon wanneer die aanwezig waren bij een
vertegenwoordiger, ongeacht of deze een orgaan dan wei een aangestelde
of Iasthebber is, tenzij wanneer de schuid, het opzet enz. van de rechtspersoon zeif vereist worden (zie boven nr. 68).
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Ook voor feitelijke handelingen kan pe vraag gesteld worden of de daarvoor
relevante psychische of morele gesteldheid bij een orgaan moet aanwezig
zijn, dan wei of zij aan de zijde van een ander vertegenwoordiger volstaat.
Dienaangaande bevat de wet een onlogische en ondoelmatige bijzondere
regeling terzake van gerechtelijk akkoord. Volgens artikel2, § 1, laatste lid
Besl. Reg. 25 september 1946 wordt de homologatie van het akkoord slechts
verleend ten behoeve van de schuldenaar die ongelukkig en te goeder trouw
is. In artikel 2, § 2 van dit Besluit wordt m.b.t. de daarin genoemde
vennootschappen niet de goede trouw van het orgaan van vertegenwoordiging vereist maar mag de homologatie van het akkoord niet worden gewei. gerd op grond van handelingen van de bestuurders tenware die handelingen
verricht werden met de toestemming van de algemene vergadering, of door
haar, met kennis van zaken, bekrachtigd zijn, of dat zij van die ·aard zijn
dat zij een stempel van kwade trouw drukken op de werkzaamheid zelf van
de vennootschap.
In navolging van het Benelux-voorontwerp betreffende het gerechtelijk
akkoord is de afschaffing van het besproken vereiste van goede trouw voor
de homologatie van het akkoord voorgesteld in artikel 3 van het wetsontwerp van 28 oktober 1983 (Gedr. St. Kamer 775 [1983-84], nr. 1).
Intussen blijft die bepaling tot nodeloze betwistingen aanleiding geven.
Beslist werd dat de goede trouw van de vennootschap door de rechtbank
moet beoordeeld worden op de dag van de homologatie rekening houdend
met de grondige wijziging van de samenstelling van haar bestuur en van haar
algemene vergadering zodat die niet meer overeenstemmen met die welke
bestonden op het tijdstip waarop het verzoek werd ingediend.
De handhaving van de onderneming mag immers, volgens dit vonnis, niet
verhinderd worden we gens de fouten van haar vroegere Ieiders (Kh. Brussel,
3 december 1981, R.P.S., 1981, nr. 6179, biz. 301, redengeving op biz. 317
e.v.; J.T., 1983, biz. 326, met noot;- zie hierover meer in: M. Marechal,
Procedure concordataire et bonne foi de societes anonyr:nes. R.P.S., 1982,
nr. 6175, biz. 67 e.v.; - Coppens/t' Kint, Les faillites et les concordats,
R.Crit.J.B., 1984, biz. 587, randnr. 136).
84. SCHULD VAN BEN RECHTSPERSOON - Evenals in het vorig overzicht
kan vastgesteld worden dat weinig problemen gesteld worden in verband
met de tenlastelegging van onrechtmatige daden aan vennootschappen.
De onrechtmatige daad, waarvoor zij aangesproken wordt, kan te wijten
zijn aan de schuld van een orgaan handelend in de uitoefening van zijn
functie, in welk geval de vennootschap rechtstreeks aansprakelijk is krachtens artikel1382 B. W. Is de schuld te wijten aan een aangestelde, handelend
in verband met zijn bediening, dan is de vennootschap onrechtstreeks
aansprakelijk krachtens artikel 1384, derde lid B.W.
De rechtstreekse aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor de onrechtmatige daad van zijn orgaan belet niet dat de personen, die in hun functie
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als orgaan onrechtmatig hebben gehandeld, daarvoor persoonlijk aansprakelijk blijven tot schadeloosstelling krachtens artikel 1382 B.W. zowel
jegens benadeelde derden (Cass.,.17 juni 1982, Pas., 1982, I, 1221; J.T.,
1982, 800; Arr. Cass., 1981-82, 1305;- Cass., 27 oktober 1982, Pas., 1983,
I, 278; Arr. Cass., 1982-83, 307), als jegens de rechtspersoon die deze derden
vergoed heeft en daardoor zelf schade geleden heeft (Cass., 24 j anuari 1980,
Pas., 1980, I~ 590; Arr. Cass., 1979-80, 601).
Deze regels werden opnieuw bevestigd inzake overheidsaansprakelijkheid.
Zij zijn op identieke wijze van toepassing op de privaatrechtelijke rechtspersonen (E.K. noot onder Cass., 27 oktober 1982, t.a.p.).
Indien echter de onrechtmatige daad verricht is door een aangestelde in de
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan deze slechts persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden jegens de werkgever-rechtspersoon en jegens
derden in de uitzonderingsgevallen bepaald in artikel18 W. 3 juli 1978 betr.
de arbeidsovereenkomsten (opzet of grove schuld en gewoonlijke lichte
schuld).
De uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer belet
niet dat de aansteller onrechtstreeks aansprakelijk is voor die onrechtmatige
daden krachtens artikel1384, derde lid B.W. (zie o.m. Brussel, 1 april1981,
Pas., 1991, II, 98;- cassatieberoep verworpen: Cass., 18 november 1981,
R. W., 1982-83, 859).
85. De dringende reden bedoeld in artikel 35 W. 3 juli 1978 betr. de
Arbeidsovereenkomst, die aan de werknemer het recht geeft de overeenkomst zonder opzegging te verbreken, onderstelt een tekortkoming door de
werkgever aan zijn verplichtingen.
Wanneer de werkgever een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is,
wordt niet vereist dat een orgaan zich daaraan schuldig heeft gemaakt. De
tekortkoming kan door een aangestelde van de vennootschap, m.n. de
directeur van een bijkantoor, gepleegd zijn in opdracht van de vennootschap (Cass., 14 december 1981, Pas., 1982, I, 505; Arr. Cass., 1981-82,
513).
86. STRAFBARE FElTEN - Bij herhaling is vastgesteld dat een rechtspersoon
evenals een natuurlijke persoon ertoe gehouden is de door de strafwet
bepaalde verplichtingen na te komen. De rechtspersoon kan dus een misdrijf plegen, maar in algemene regel kan hij, in de huidige stand van
wetgeving, niet gestraft worden: societas delinquere potest, sed puniri non
potest. Aileen de natuurlijke personen die zich in werkelijkheid schuldig
gemaakt hebben aan het misdrijf, kunnen als daders gestraft worden (zie
vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 774, randnr. 121).
Het Hof van Cassatie vernietigde krachtens artikel441 Sv. als strijdig met
de wet, een vonnis waarbij een B.V.B.A. veroordeeld was tot geldboete en
vervangende gevangenisstraf (Cass., 10 oktober 1979, R.P.S., 1980,
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nr. 6107, biz. 279; Pas., 1980, I, 177; Arr. Cass., 1979-80, 168). Er werd
beslist dat een rechtspersoon in aigemene regei niet tot een straf kan
veroordeeid worden. Het voorbehoud ,in aigemene regei" ontbrak in de
vordering van het openbaar ministerie maar werd in het arrest vermeid.
Wellicht wordt hiermee gezinspeeid op de talrijke bijzondere wetten van
economisch en sociaal strafrecht die het mogelijk maken de vermogensstraffen, uitgesproken ten Iaste van organen of aangesteiden van een vennootschap,jop deze afte wenteien of die zeifs toestaan de vennootschap daartoe
rechtstreeeks voor de strafrechter te dagvaarden.
Afgezien daarvan kunnen in principe aileen natuurlijke personen strafrechtelijk veroordeeid worden.
In kieine vennootschappen zal het meestai niet moeilijk vallen de verantwoordelijke persoon aan te wijzen door wiens schuid de strafwet overtreden
is, bv. de enige zaakvoerder van de B.V.B.A. (Cass., 21 oktober 1980, Pas.,
1981, I, 220; Arr. Cass., 1980-81, 188: bankbreuk;- Cass., 11 mei 1982,
Pas., 1982, I, 1040;Arr. Cass., 1981-82, 1115: nietinrichten vaneencomite
voor veiligheid en gezondheid in een onderneming die meer dan vijftig
werknemers telt).
In deN. V. met een meerhoofdig bestuur, en voorai in de grote onderneming
met doorgedreven verdeling van taken en bevoegdheden, wordt dit veei
moeilijker. Daarom wordt voorai m.b.t. het economisch en sociaal strafrecht, maar niet uitsiuitend daarvoor, de wenselijkheid bepieit om de
strafbaarheid van de rechtspersoon bij wetswijziging in te voeren. Het
Nederiandse voorbeeid (art. 51 W. Strafrecht) kan daarbij model staan.
87. Intussen wordt in de rechtspraak soms op uiteeniopende wijze de vraag
beantwoord weike de natuurlijke personen zijn aan weike het misdrijf van
de rechtspersoon kan toegerekend worden.
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden.
In aigemene regei stelt de rechter ten aanzien van de feiten naar eigen inzicht
vast door weike natuurlijke personen de rechtspersoon heeft gehandeid.
Daartoe is noch vereist noch voidoende dat de natuurlijke persoon aan
weike het misdrijf ten Iaste geiegd wordt, een orgaan is van de vennootschap
(zie vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 774, randnr. 121).
De hoedanigheid van orgaan voistaat op zichzeif niet.
Ben tekortkoming aan een civieirechtelijke verplichting van toezicht die op
de bestuurders rust, is geen strafbare deeineming aan het misdrijf dat door
de afgevaardigd-bestuurder was gepieegd (Brussel, 7 juni 1979, R.P.S.,
1980, nr. 6058, biz. 51; - vgl. vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 775,
randnr. 121).
Wanneer aangevoerd is dat een misdrijf gepieegd is tot uitvoering van een
besiuit van de raad van bestuur en niet vaststaat dat het besluit met
eenparigheid van stemmen tot stand kwam, noch weik het stemgedrag van
de tairijke Ieden was, kunnen twee Ieden van die raad niet ais daders van

935

het misdrijf veroordeeld worden (Brussel, 24 april 1984, R. W., 1985-86,
882, met noot M. De Swaef).
Indien verschillende personen in de organisatie van een vennootschap in
aanmerking kunnen komen, moet de feitenrechter vaststellen op wie onder
hen de verplichting rustte zorg te dragen voor de nakoming van het met
straffen gesanctioneerde voorschrift en die daarin tekort geschoten is.
Ben zelfs belangrijke positie in het bestuurorgaan van de vennootschap is
op zichzelf niet voldoende.
Ben afgevaardigd-bestuurder werd niet verantwoordelijk verklaard voor de
strafrechtelijke inbreuk op de reglementering van de arbeidsveiligheid die
begaan was in een van de talrijke werkplaatsen van een bouwonderneming
wanneer een werkleider bepaaldelijk voor die werkplaats was aangesteld en
die daar voor de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moest zorg dragen
(Brussel, 26 juni 1980, R. W., 1980-81, 2008).
Het feit dat de beklaagde afgevaardigd-bestuurder was van de N.V., welke
over talrijke auto's beschikte, was onvoldoende om het overtredingen van
de reglementering van de technische eisen waaraan auto's moeten voldoen
(K.B., 15 maart 1968) ten laste te leggen, wanneer niet bewezen was dat hij
de overtredingen zelf gepleegd had noch dat hem een tekortkoming kon
verweten worden in de organisatie van de vennootschap, waaraan die
overtreding zou te wijten zijn (Pol. Charleroi, 11 maart 1978, J. T., 1978,
232; - zie nochtans T.P.R., 1967, blz. 6~Q,ra_nd11r. 62).
Ook aangestelden kunnen als daders van het misdrijf veroordeeld worden.
De statutaire organisatiestructuur van een N.V. en de regeling van de wijze
waarop zij vertegenwoordigd wordt, zijn niet bepalend om vast te stellen
aan welke natuurlijke persoon de overtreding van de wetgeving tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging door die vennootschap dient ten laste gelegd te worden. De feitenrechter kan ten aanzien van
de feiten beslissen dat de directeur van de productiedienst fouten had
begaan bij het ontwerpen en uitvoeren van de installaties, die gebrekkig
waren gebleken, en daarvan gebruik heeft gemaakt, zodat de voorwaarden
van de vergunning tot lozing niet zijn nagekomen, en dat hij daarvoor
strafrechtelijk verantwoordelijk was (Cass., 10 april 1979, Pas., 1979, I,
951; Arr. Cass., 1978-79, 953;- vgl. enigszins anders: Corr. Neufchateau,
13 oktober 1977, J. Liege, 1978, 155).
Vrijwel evident was het arrest waarin het misdrijf van een B.V.B.A. (niet
betaling van het loon) ten laste gelegd werd aan een feitelijk bestuurder die
de functie van zaakvoerder, als niet in eer herstelde gefailleerde, door
tussenpersoon had uitgeoefend (Brussel, 19 juni 1978, J. T., 1978, blz. 494).
88. In tal van bijzondere economische of sociale strafwetten wijst de
wetgever zelf de natuurlijke personen aan op welke de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid rust voor de niet-nakoming door een vennootschap
van de met straffe gesanctioneerde verplichting. Deze personen die met
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afwisselende (on)nauwkeurigheid worden aangewezen, staan volgens de wet
in voor de nakoming van de daarin aan de rechtspersoon opgelegde verplichtingen en zijn verantwoordelijk indien zij niet aannemelijk maken dat
een grond van rechtvaardiging of verschoning bestaat (zie o.m. R. Legros,
La responsabilite penale des dirigeants des societes et Ie droit penal general.
R. Dr. Pen., 1980, biz. 192, inz. biz. 201 e.v. met verwijzingen).
Wanneer bij wet de ,onderneming" of de ,werkgever" aangewezen wordt
als verantwoordelijke, is men geen stap verder geraakt, indien die een
rechtspersoon is. Dan moest de rechter immers weer op zoek gaan naar de
ware dader, die hetzij als orgaan, hetzij als aangestelde voor de vennootschap heeft gehandeld bij de overtreding van de strafwet.
Met andere gebezigde termen geraakt men niet veel verder. D.i. m.n. het
geval met de aanwijzing van aangestelden en lasthebbers.
Het Hof van Cassatie interpreteerde een strafbepaling (terzake art. 40, 2°
van de tijdelijke W. 28 juni 1976, betreffende de uitzendarbeid) die de
personen aanwijst aan wie het misdrijf kan worden toegerekend, nl. naast
de ,houder van het bureau", de ,aangestelden of lasthebbers". Met deze
laatste twee termen worden bedoeld de aangestelden of lasthebbers die
bekleed zijn met het gezag of de nodige bevoegdheid om effectief op de
naleving van de wet te waken, zelfs al is die bevoegdheid in de tijd of naar
de plaats beperkt.
Het misdrijf kan in principe niet worden toegerekend aan aangestelden of
lasthebbers die !outer op bevel van het orgaan van de rechtspersoon of van
zijn bevoegde aangestelden of lasthebbers hebben gehandeld. Het arrest dat
vaststelt dat de beklaagde slechts de instructies van de N. V. heeft uitgevoerd, heeft dus de wet niet geschonden door die beklaagde vrij te spreken
(Cass., 15 september 1981, R. W., 1981-82, 1123, met een degelijke noot
H.D. Bosly, waarin ook aandacht gegeven wordt aan de in cassatie niet
behandelde vraag, of de wettelijke volgorde van de aangewezen verantwoordelijke personen een rangorde betekent).
AFDELING

12

TERZIJDESTELLING VAN VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
DOORBRAAK VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID(11)

89. DE RELATIVERING VAN DE VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID Naar Belgisch recht is elke van de in artikel2 Venn.W. genoemde openbare
en duurzame handelsvennootschappen een rechtspersoon, onderscheiden
van de persoon van de vennoten.

(11) Deze afdeling sluit aan bij de bijdrage van eerste ondergetekende, in samenwerking met
J. Lievens, opgenomen in de bundel ,Rechten en plichten van moeder- en
dochtervennootschappen - Verslag van het colloquium georganiseerd te Brussel op 7 en 8
maart 1985", biz. 133 t.e.m. 189. In dat rapport is de doorbraakproblematiek behandeld in
de perspectief van concernverhoudingen.
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De constructie van de rechtspersoonlijkheid, die goeddeels onbewust gebezigd werd in de napoleontische codificatie, is, in de loop van de XIXste
eeuw, onder invloed van de doctrine opgebouwd met de schaarse bouwstenen die in de wetgeving konden gevonden worden, inz. artikel 529 B.W.,
artikel 619 B.W. en artikel 69, 6° Code Prov. Civ.
Bij de uitbouw van de constructie werd een houvast gevonden in de
pandectentekst: ,si quid universitati debetur, singulis non debetur, nee
quod debet universitas singuli debent" (D. III, 4.7.1.).
Zulk begrip, dat vooralsnog steeds in bet Nederlandse en in bet Duitse recht
gehanteerd wordt, behoort niet tot bet Belgisch stelsel.
Reeds honderd jaar geleden maakte bet Hof van Cassatie bet onderscheid
tussen ,le privilege de l'individualite juridique", voorrecht toegekend aan
alle openbare en duurzame handelsvennootschappen aan de ene kant, en,
aan de andere kant, bet van bet gemene recht afwijkende voorrecht van de
beperkte aansprakelijkheid dat bij de wet is toegekend aan de vennoten van
enkele vennootschapsvormen, toen ter tijde de naamloze vennootschap, de
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en, voor de
commanditaire vennootschappen, aan de stille vennoten.
Deze ,irresponsabilite personnelle des associes" is door de wet afhankelijk
gesteld van tal van waarborgen om te voorkomen dat de ontstentenis van
een persoonlijke aansprakelijkheid van de !eiders en de leden der vennootschap de rechtmatige belangen van derden in het gedrang zouden brengen
(Cass., 24 april 1884, Pas., 1884, I, 158).
Rechtspersoonlijkheid betekent dus naar Belgisch recht voor alle openbare
en duurzame handelsvennootschappen dat elk van hen een rechtssubject is
onderscheiden van de persoon van alle deelnemers (art. 2, laatste lid,
Venn.W.) maar impliceert niet dat dit rechtssubject uitsluitend aansprakelijk is onder verband van zijn afgescheiden vermogen.
Het bezit van de rechtspersoonlijkheid belet niet dat de verbintenissen van
de vennootschap ook toegerekend'worden aan andere rechtssubjecten m.n.
haar vennoten of bestuurders.
Deze inleiding is niet onbelangrijk omdat in een materie als deze veel onheil
kan gesticht worden door een al te logische dogmatiek omtrent bet zogenaamde , wezen" van de rechtspersoon, dit wezen dat de mens geschapen
heeft naar zijn beeld en gelijkenis (G. Ripert, Aspects juridiques du
capitalisme moderne, tweede druk, nr. 30, blz. 73).
Er wordt aangenomen dat rechtspersoonlijkheid niets anders is dan een
juridische constructie waarbij gebruik gemaakt wordt van een verwijzingsbegrip om kort en klaar te zeggen wat anders een te lang en ingewikkeld
verhaal zou zijn. Alle regels en bevoegdheden die bepaald zijn voor de mens,
die van nature persoon is, zijn op bet daarmee gelijkgestelde andere rechtssubjet dat persoon is in het recht, van overeenkomstige toepassing, uitgezonder_d wanneer die toepassing bij de wet beperkt is, of wanneer zij
uitgesloten is op grond van de inhoud van de in vraag gestelde bevoegdheden
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en verplichtingen die Iijf en Ieven onderstellen (zie vorig overzicht, T.P.R.,
1978, biz. 741, randnr. 2; - zie ook .dit overzicht hoven nr. 86).
Het Belgische stelsel kent geen monolitisch rechtspersoons-begrip. Het
steunt integendeel op een relativering van dit begrip; de zelfstandigheid van
de rechtspersoon en de afzondering van zijn afgescheiden vermogen zijn
niet absoluut.
Het vertrekpunt Iigt zelfs in de wettelijke regeling die het onderscheid maakt
tussen aan de ene kant de onvolkomen rechtspersoon waarvan de Ieden of
sommige onder hen onbeperkt aansprakelijk zijn (art. 17 en 20 Venn.W.)
en, aan de andere kant, de volkomen rechtspersoon waarvan de Ieden in
algemene regel hun aansprakelijkheid tot hun inbreng hebben beperkt
(art. 26, 116 en 145, 6° Venn.W.).
Deze beperking van de aansprakelijkheid, waardoor de deelnemer in een
vennootschap aan de onderneming niet meer kan verliezen dan wat hij haar
heeft toevertrouwd, moet in het systeem van de wet verdiend worden door
naleving van de tal van wettelijke voorschriften die in de loop der jaren
aanzienlijk toegenomen zijn, tot waarborg van derden m.b.t. de oprichting
en de werking van de vennootschap.
Worden die wettelijke regels van het spel niet geeerbiedigd, dan verdienen
de deelnemers het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid niet, m.a. w.
dan wordt ten behoeve van de schuldeisers de beschermende wand van de
volkomen rechtspersoonlijkheid bij de wet zelf doorbroken.
Zulke wettelijke regels betreffen in hoofdzaak de aansprakelijkheid van
oprichters van de N.V. (art. 35) en van de B.V.B.A. (art. 123) alsmede van
de bestuurders of zaakvoerders van deze vennootschappen (art. 62, 63 ter,
133 en 133 bis). Toepassingen'van deze regels worden te gelegener plaats in
dit overzicht besproken.
Een nieuwe wettelijke doorbraak, ditmaal niet naar bestuurders of zaakvoerders, maar naar de enige vennoot van een N.V. of B.V.B.A. is ingevoegd bij de wet van 5 december 1984 in artikel104 en 140 bis bij vereniging
van aile aandelen in een hand, indien die niet binnen een jaar gevolgd wordt
door regularisatie.
De wettelijke doorbraak is niet de enige relativering van de volkomen
rechtspersoonlij kheid.
Vooraleer het zo Iaat is, kunnen de deelnemers, inz. de bestuurders of
zaakvoerders, vrijwillig toetreden tot de verbintenissen van de vennootschap, en zodoende zelf het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid
prijsgeven.
Zulke gevallen van vrijwillige doorbraak worden eerst besproken (zie volgend randnr.).
Vervolgens wordt aandacht gegeven aan een derde vorm van doorbraak die,
gerechtelijke doorbraak genoemd wordt. Daarbij worden, in gevaiien,
waarin de logische gevolgen van het begrip volkomen rechtspersoonlijkheid
de grenzen van het redelijke overschrijden, deze gevolgen door de rechter
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gereduceerd buiten een uitdrukkelijke wettelijke regeling om. Door kennelijk misbruik te maken van de volkomen rechtspersoonlijkheid verwerken
de deelnemers het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid (zie verder
nrs. 94 e.v.).
§ 1. Vrijwillige doorbraak
90.

TOETREDING DOOR BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS TOT DE SCHULDEN VAN HUN VENNOOTSCHAP Bij herhaling is vastgesteld dat het

systeem van de beperkte aansprakelijkheid wordt verdraaid door de persoonlijke of zakelijke zekerheden die door bestuurders en zaakvoerders,
voor schulden van hun vennootschap jegens de kredietverlenende bankier
gesteld worden.
Deze is deskundig om de kredietwaardigheid te beoordelen en beschikt over
voldoende feitelijke macht om waarborgen te bedingen.
De gelegenheidsschuldeisers zijn minder deskundig om hun kredietrisico te
beoordelen en missen de macht om zekerheden te bedingen.
Mochten zij dit tach willen dan zou hun klant geneigd zijn op hun minder
lastige concurrenten een beroep te doen.
Als gevolg daarvan functioneeren de meeste K.M.O.-vennootschappen in
werkelijkheid als commanditaire vennootschappen maar uitsluitend ten
behoeve van de bankiers, die niet in samenloop komen met de kleine
schuldeisers en hun verhaalsrecht kunnen uitoefenen op het prive-vermogen
van de bestuurders of zaakvoerders die zich borg gesteld hebben. De sterke
schuldeisers hebben dus het voordeel van de volkomen rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
De beperkte aansprakelijkheid is daardoor een leugen voor de bestuurders
en zaakvoerders die persoonlijk en onbeperkt verbonden zijn door de
verbintenissen van hun vennootschap jegens de sterke schuldeisers, maar
een pijnlijke waarheid voor de gelegenheidsschuldeisers (zie uitvoeriger J.
Ronse, Waarheid en leugen omtrent de onderneming met beperkte
aansprakelijkheid. Mededelingen Koninklijke Academie, Klasse letteren,
XI (1978), nr. 27;- vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 878 e.v., randnrs.
272 en 273).
Zulke gevallen van (min of meer) vrijwillige doorbraak doen zich vooral
voor in kleine of middelgrote ondernemingen die de eigenaar wilden voeren
achter de beschermende wand van de volkomen rechtspersoonlijkheid,
meestal die van de B.V.B.A., om zodoende door afscheiding van het
ondernemersrisico het familiaal bezit veilig te stellen.
Zoals bekend blijft dit verschijnsel waardoor het stelsel van de beperkte
aansprakelijkheid volledig scheef getrokken wordt ten nadele van de kleine
en middelgrote ondernemer en van zijn minder sterke wederpartijen het
knelpunt waartegen geen kruid is gewassen (zie bv. J. VanRyn, L'entreprise
d'une personne a responsabilite limitee, J. T., 1985, blz. 279, randnr. 11).
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91. Het is niet onbelangrijk op te merken dat de problematiek kan door-

kruist worden door het huwelijksvermogensrecht.
De door een gehuwd zaakvoerder gestelde persoonlijke zekerheid kan
volgens artikel 224 § 1, 4, B. W. nietigverklaard worden op verzoek van de
andere echtgenoot, wanneer zij de belangen van bet gezin in gevaar brengt,
of krachtens artikel1419 B. W., wanneer zij als een beschikking om niet mag
beschouwd worden over goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen.
In de periode die door dit overzicht bestreken is, werd de hoofdelijke
borgtocht, door een bestuurder voor zijn vennootschap jegens deN .M.K.N.
gesteld, nietig verklaard op verzoek van diens echtgenote die geen toestemming gegeven had tot het stellen van die zekerheid (Rb. Brussel, 27 maart
1981, J. T., 1981,708, metnoot J.M. Gustin). Het vonnis onderstreept o.m.
het feit dat de bestuurder die zich voor miljoenen F. borg stelde voor ,zijn''
vennootschap slechts participeerde voor 2, 75 o/o in haar kapitaal. De
borgtocht werd nietig verklaard op grond van artikel 224 en artikel 1419
in samenhang met artikel1422 B.W. (zie meer over deze materie: het artikel
van Raucent, L., Un epoux peut-il se porter caution sans le consentement
de son conjoint? in ,Actuele problemen uit het notarieel recht" (Opstellen
De Bougne), biz. 159 e.v.).
In een ander geval werd de zekerheid, gesteld door een vennoot van een
B.V.B.A. voor een door haar verkregen kredietopening, wei geldig beschouwd omdat de rechter ten aanzien van de feiten vastgesteld had dat die
zekerheidsstelling de belangen van bet gezin niet in het gevaar bracht. Met
verwerping van de voorziening onderstreepte het Hof van Cassatie dat het
in artikel 224, § 1, 4 B.W. bedoelde gevaar moet beoordeeld worden naar
het tijdstip waarop de zekerheid gesteld was, met inachtneming van bet
bedrag ervan vergeleken met de vermogenstoestand van het gezin (Cass.,
25 april 1985, J.T., 1985, 388).
In deze twee gevallen had de bank de toestemming van de echtgenote niet
gevraagd; maar dit zou wel anders kunnen!
92. De toepassingsgevallen van vrijwillige doorbraak zijn niet beperkt tot
de sector van bet bankkrediet.
Het gebeurt dat ook andere schuldeisers van een vennootschap zich bevinden in een feitelijke machtspositie waardoor zij in staat zijn hun condities
op te dringen aan hun afnemer zodat die bereid is van het voorrecht van
de beperkte aansprakelijkheid af te zien.
Aldus was in de algemene voorwaarden van een leverancier bepaald dat elke
ondertekenaar van een bestelbon, die handelt in naam van een rechtspersoon, zich persoonlijk en hoofdelijk met deze verbindt tot betaling van de
koopsom.
Er werd gevonnist dat het volkomen mogelijk is bij overeenkomst afbreuk
te doen aan het wettelijk stelsel van de exclusieve aansprakelijkheid van de
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vertegenwoordigde rechtspersoon, door dat de vertegenwoordigde zich
daaraan persoonlijk verbindt. De enige vraag betreft de verbindende kracht
van de algemene voorwaarden die door de ondertekenaar zijn aanvaard. Dit
kan geredelijk aangenomen worden wanneer de ondertekenaar geen bediende of loopjongen is, maar wel de zaakvoerder van een B.V.B.A., die niet
alleen bevoegd is haar te verbinden, maar tevens in staat is te oordelen over
haar betaalkracht, zodat het helemaal niet onredelijk is dat hij bereid is met
haar de aangegane verbintenissen na te komen (Vred. Brussel, zevende
kanton, 23 december 1981, T.Vred., 1981, blz. 289).
93. CONCERNVERHOUDINGEN - Ret vrijwillig prijsgeven van de volledige
afscheiding van het vermogen van een bestuurde vennootschap en van haar
exclusieve aansprakelijkheid onder verband daarvan krijgt een heel andere
dimensie in concernverhoudingen.
Wanneer de moedermaatschappij op een of andere wijze tussenbeide komt
voor de verbintenissen van een dochtervennootschap kunnen problemen
ontstaan uit de spanning tussen de economische eenheid van de groep
verbonden vennootschappen en hun juridische zelfstandigheid als onderscheiden rechtspersoon. Daarbij moeten de belangen afgewogen worden
van de heersende en van de beheerste vennootschappen alsmede die van hun
respectievelijke schuldeisers, en ook van een achternagebleven minderheid
van aandeelhouders (zie daaromtrent P. Van Ommselaghe, Les droits et les
devoirs des societes-meres et de leur filiales in: Rechten en· plichten van
moeder- en dochtervennootschappen. Colloquium 7 maart 1985, blz. 89,
nrs. 42 e.v.;- S. Van Crombrugge, Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, Proefschrift, R.U.Gent 1984;- m.b.t. de
toepasselijkheid van artikel 60 Venn.W. zie verder nr. 176).
Er werd beslist dat het besluit van de raad van bestuur van een N. V. om
een verbonden vennootschap te ondersteunen, en waarbij zij zich zekere
offers moet getroosten, niet noodzakelijk in strijd is met het belang van de
vennootschap die tussenbeide komt. Haar eigen belang kan gelegen zijn in
het voorkomen van de nadelige gevolgen die voor haar zouden voortvloeien
uit het over kop gaan van een verbonden onderneming. De vordering tot
nietigverklaring werd afgewezen (Kh. Brussel, 27 apri11978, R.P.S., 1978,
nr. 6000, blz. 276; B.R.H., 1978, 468;- m.b.t. dit punt bevestigd in hoger
beroep: Brussel, 16 juni 1981, B.R.H., 1981, 622; R.P.S., 1981, nr. 6139,
blz. 145).
§ 2. Gerechtelijke doorbraak
94. DOORBRAAK MET FAILLIETVERKLARING- De grondregel die de volko-

men rechtspersoonlijkheid beheerst is dat de aandeelhouders of vennoten
niets meer dan hun inbreng verbinden (art. 26 Venn.W. en art. 116
Venn.W .) en dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de
v,erbintenissen van de vennootschap (art. 61 Venn.W.).
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Na de uitzonderingen die in de wet zelf bepaald zijn, waarbij de beperkte
aansprakelijkheid doorbroken wordt, en het vrijwillig prijsgeven daarvan
door bestuurders en zaakvoerders, komt thans de gerechtelijke doorbraak
ter sprake.
Het begrip van de volkomen rechtspersoonlijkheid is zoals vele andere, bv.
het eigendomsrecht en het subjectief recht, gerelativeerd geworden.
Deze relativering is niets anders dan een reductie van de daarmee samengevatte rechtsgevolgen binnen de perken die als redelijk kunnen aanvaard
worden.
Mochten die perken klaarblijkelijk overschreden zijn, dan wordt de volkomen rechtspersoonlijkheid geheel of gedeeltelijk terzijde gesteld. Met andere woorden de beschermende wand van de beperkte aansprakelijkheid
wordt dan doorbroken om aan !eiders of !eden verbintenissen toe te rekenen
die, volgens een logische deductie, uitsluitend ten Iaste van het vermogen
van de rechtspersoon konden ontstaan zijn (zie vorig overzicht, T.P.R.,
1978, biz. 776 e.v., randnr. 123 e.v., met verwijzingen).
De doorbraak van de volkomen rechtspersoonlijkheid kende in de Belgische
rechtspraak vanaf het begin der vijftiger jaren een eerder schuchter begin
door het faillissement van vennootschappen uit te breiden tot de persoon,
die rechtens of feitelijk, openlijk of in het verborgen bestuurder was van
de faiiiiete vennootschap en die onder het mom van die vennootschap een
handelsbedrijvigheid voor eigen rekening heeft gevoerd. Deze rechtspraak
is tot stand gekomen in navolging van de Franse jurisprudentie waarvan de
oplossingen vanaf 1935 in de Franse wetgeving zijn opgenomen (thans
art. 182 Wet nr. 85-98 van 25 januari 1985; - zie dienaangaande Derrida/Gode/Sortais, Recueil Dalloz Sirey, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, biz. 139 e.v., randnr. 455 e.v.).
Net v66r en tijdens de zeventiger jaren werden talrijke uitspraken gepubliceerd waarbij de schulden van een failliete vennootschap ten laste gelegd
werden van de achterman die haar beheerste, door uitbreiding van het
faillissement van de vennootschap tot die achterman.
De aansluiting van de Belgische rechtspraak bij · deze regeling die tot het
collectieve executie - en faillissementsrecht behoort lag aan de oorsprong
van overdrijvingen door een niet te verantwoorden neiging om de doorbraak van volkomen rechtspersoonlijkheid uitsluitend te vertalen in een
uitbreiding van het faillissement tot een ander, soms met miskenning van
de regels die de faillietverklaring beheersen.
Tegen deze overdrijvingen is bij herhaling gewaarschuwd in het vorige
overzicht (T.P.R., 1978, biz. 782, randnr. 128; biz. 786 e.v., randnr. 134
e.v.; Coppens/t' Kint, Les faillites et concordats, R.Crit.J.B., 1979,
biz. 301 e.v., randnr. 6).
In de rechtspraak die in dit overzicht besproken wordt, is de mogelijkheid
van een gerechtelijke doorbraak, inzonderheid na faillissement van een
vennootschap, bevestigd en is de grondslag ervan verduidelijkt. Maar tevens
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is het uitzonderlijke karakter ervan beklemtoond. Voorrang dient gegeven
te worden aan specifieke sancties van onbehoorlijk gedrag van oprichters
of leiders van een rechtspersoon. Deze sancties kunnen echter slechts
uitgesproken worden indien zij gevorderd zijn (zie verder nr. 109).
De persoonlijke faillietverklaring van een persoon die de failliete vennootschap beheerst had is geen geeigend middel om hem de schulden van zijn
vennootschap ten laste te leggen. Zijn faillietverklaring kan slechts het
gevolg zijn van de vaststelling dat die persoon het voorrecht van de beperkte
aansprakelijkheid verwerkt had en dus door de verbintenissen van zijn
vennootschap verbonden is. Is hij niet in staat die schulden te betalen dan
wordt hij persoonlijk faillietverklaard op voorwaarde dat hij (als natuurlijke persoon) koopman is in de zin van artikel 1W. Kh., of dit was binnen
zes maanden die zijn faillietverklaring voorafgaan (art. 442, derde lid.
Faill.W.) en dat hij verkeert in de bij artikel437 Faill.W. omschreven staat
waarin hij opgehouden heeft te betalen en zijn krediet geschokt is (zie verder
nr. 99).
95.

DE NAAMLENING ALS GRONDSLAG VAN DE UITBREIDING VAN RET

V66r de wetswijziging van 6
maart 1973 konden de schulden van een jictief opgerichte vennootschap,
als gevolg van haar retroactieve nietigverklaring, ten laste gelegd worden
van-de persoon die zkh vanhaar had bediend. Zulke retroactieve nietigverklaring is sedertdien uitgesloten door de nieuwe artikelen 13 quater en
13 quinquies Venn.W. Er moest dus een andere grondslag gevonden worden, zowel voor de nietige vennootschap als voor de geldig opgerichte
vennootschap die, in de loop van haar bestaan, ingepalmd is door een
persoon die haar, met miskenning van haar juridische zelfstandigheid, in
zijn uitsluitend eigen belang heeft gebruikt om achter het scherm van die
vennootschap een handelsbedrijf voor eigen rekening te voeren (J. Ronse,
De vennootschapswetgeving 1973, nr. 200, biz. 100; - vorig overzicht,
T.P.R., 1978, blz. 782, randnr. 129).
FAILLISSEMENT VAN BEN VENNOOTSCHAP-

De ontmaskering van de ware koopman die achter het scherm van een
failliet verklaarde vennootschap voor eigen rekening handel gedreven heeft,
is in de heersende rechtspraak gesteund op de vaststelling dat die achterman
zich van de (oak geldig opgerichte) vennootschap bediend heeft als van een
stroman die hem zijn naam leent.
Hij die door tussenpersoon voor eigen rekening handel gedreven heeft is
daardoor koopman geworden. W anneer de stromanvennootschap failliet
verklaard is kan de achterman, die niet in staat is tot betaling van haar
schulden die zijn schulden zijn, als koopman failliet verklaard worden.
De verklaring van de Franse wettelijke regel in de doctrine (zie o.m.
Ripert/Roblot, Droit Commercial, I, elfde druk [1983], nr. 215, blz. 143),
werd de juridische constructie voor de gerechtelijke doorbraak na faillissement in Belgie.
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Deze oplossing die duidelijk de heersende was (zie vorig overzicht, T.P.R.,
1978, biz. 783 e.v., randnr. 130 e.v.), is bij her haling sedert 1978 bevestigd
in de doctrine (P. Coppens, Les entreprises en difficulte in: L'evolution
recente du droit commercial et economique, Jeune Barreau 1978, biz. 141;
- Coppens/'tKint, Les faillites et concordats, R.Crit.J.B., 1979, biz. 303
e.v.; F. t' Kint, L'extension de faillite, R.Crit.J.B., 1981, biz. 52 e.v.;I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, nr. 744, biz. 332). Zij bleef
gevolgd in tal van uitspraken van rechtbanken en hoven (zie de vonnissen
en arresten aangehaald verder nr. 103; voorts, Brussel15 december 1981,
R.P.S., 1982, nr. 6182, biz. 100, inz. biz. 102, waarbij de faillietverklaring
echter ingetrokken werd op grand van art. 442, derde lid Faill. W.; zie
daaromtrent, verder nr. 99).
Enkele auteurs verzetten zich tegen deze oplossing op grand van naamlening
onder voorwendsel dat naamlening een overeenkomst zou zijn tussen de
achterman en de persoon die hem zijn naam geleend heeft, terwijl zulke
overeenkomst ondenkbaar is tussen de vennootschap en de persoon die haar
volledig ingepalmd heeft als een willoos instrument (P .A. Foriers, Observations sur le contrat de prete-nom et Ia theorie des extensions de faillites,
J.T., 1980, biz. 417 e.v.;- dezelfde, Les contrats commerciaux, T.B.H.,
1983, biz. 139 e. v.;- Ph. Colle, Is de uitbreiding van het vennootschapsfaillissement tot de meester van de zaak juridisch verantwoord? R. W., 1982-83,
1697 e.v.; - Coipei, M., Dispositions communes, nr. 412 e.v., biz. 251
e.v.; Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales,
R.Crit.J.B., 1981, biz. 274, randnr. 31).
Het is inderdaad volkomen juist dat een overeenkomst van naamlening
tussen de persoon die een vennootschap volkomen ingepalmd heeft en deze
vennootschap welhaast ondenkbaar is.
De in de rechtspraak aanvaarde stroman-constructie steunt echter helemaal
niet op zulke denkbeeldige overeenkomst maar wei op de feitelijke gedragingen van de achterman die de vennootschap gebruikt heeft in zijn uitsluitend
belang als ware zij een stroman. Door toedoen van de achterman aileen
speelt de door deze beheerste vennootschap de rol van een stroman die zijn
naam leent (L. en S. Fredericq, Handboek, tweede druk, IV, nr. 2086,
biz. 25 e.v.; zie ook nr. 2617, biz. 493;- Van Ryn/Heenen, IV, nr. 2687,
biz. 208).
Het Hof van Cassatie heeft dan ook heel terecht de oplossing op grand van
naamlening goedgekeurd in zijn arrest van 26 mei 1978 (R. W., 1978-79, 846,
met noot H. Braeckmans; B.R.H., 1979, 10; R.P.S., 1979, nr. 6020,
biz. 147; Pas., 1978, I, 1109; Arr. Cass., 1978, 1140).
Daarin is duidelijk beslist dat voor de faillietverklaring van de feitelijke
zaakvoerder van een eerder failliete B.V.B.A. niet vereist is dat deze laatste
fictief is en op die gronden nietig zou verklaard zijn, maar dat de vermenging van de onderscheiden vermogens ook kan betekenen dat de daden van
koophandel die ten name van de vennootschap zijn verricht, op simulatie
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berustten doordat deze vennootschap die juridisch bestaat, de zaakvoerder
telkens tot naamlener dient.
96. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat enkele auteurs, bij de
bestrijding van de naamlening als grondslag van de doorbraak, voorstellen
deze te vervangen door de vaststelling dat tussen de achterman en de door
hem ingepalmde vennootschap een V.O.F. zou ontstaan zijn.
De achterman zou dus tot haar schulden gehouden zijn als een hoofdelijk
aansprakelijk vennoot onder firma (Ph. Colle, Is de uitbreiding van een
vennootschapsfaillissement tot de meester van de zaak juridisch verantwoord?, R. W., 1982-83, 1697 e.v.;- M. Coipel, Dispositions communes
a toutes les formes de societes commerciales, nr. 417, biz. 255;- vgl. ook
Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales, R. Crit.J.B., 1973,
biz. 373, randnr. 21).
Deze voorstelling is niet houdbaar.
De V.O.F. onderstelt voor haar ontstaan een overeenkomst van vennootschap. Zulke overeenkomst kan in de feitelijke gedragingen van de samen
handeldrijvende personen besloten liggen. Ook kan in gegeven omstandigheden de toerekenbare schijn van een vennootschap volstaan t.a.v. vertrouwende derden (zie vorige overzichten, T.P.R., 1967, biz. 667; 1978,
biz. 717; zie dit overzicht, boven nr. 67, en verder nr. 121).
Zulke overeenkomst of de schijn ervan tussen de achterman en zijn vennootschap ontbreken bij de inpalming van een vennootschap die de achterman
tot stroman dient. De achterman gedraagt zich ook niet als vennoot. De
achterman gebruikt integendeel zijn vennootschap om achter haar scherm
in het verborgene voor eigen rekening handel te drijven.
De openbare samenwerking, die voor het ontstaan van een V.O.F. vereist
is, ontbreekt hier volledig (aldus terecht Coppens/t' Kint, Les faillites et les
concordats, R.Crit.J.B., 1984, biz. 431, randnr. 8).
De gelijkstelling van de achterman met een vennoot onder firma is bij
herhaling verworpen door het Hof van Cassatie in zijn verder te bespreken
arresten met betrekking tot het tijdstip waarop de achterman heeft opgehouden te betalen en van zijn faillietverklaring (zie verder nr. 99).
Wat echter wei mogelijk is, en in feite ook voorkomt, is dat tussen
verschillende onderling verbonden, juridisch zelfstandige vennootschappen, zodanig openlijke samenwerking voor gemeenschappelijke rekening
ontstaat dat zij beantwoordt aan artikel1842 B.W. Aldus is een vennootschap ontstaan die, wegens haar handelskarakter, de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten impliceert. Deze vennootschap beantwoordt derhalve aan de wettelijke omschrijving van de V .O.F. in artikel15
en 17 Venn.W. (zie boven nr. 26 e.v. en verder nr. 116).
97.

DE DIEPERE GRONDSLAG: MISBRUIK EN RECHTSVERWERKING VAN DE

VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID -
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stromansconstructie de enige goede grondsiag kunnen zijn voor de teniasteIegging van de schuiden van een eerder failliet verkiaarde vennootschap aan
een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (F. 'tKint, L'extension de
faillite, R. Crit.J.B., 1981, biz. 52, inz. biz. 85, randnr. 43). Deze construetie is inderdaad onmisbaar om de achterman failliet te verkiaren wanneer
deze een natuurlijke persoon is die geen andere handeisbedrijvigheid gevoerd heeft dan onder het mom van de vennootschap die hij ingepaimd had.
De door artikel 437 Fail!. W. vereiste koopmanseigenschap kan hem anders
niet worden toegekend.
Voor doorbraak na faillissement van een vennootschap naar een andere

handelsvennootschap kan de stromansconstructie gemist worden vermits
haar koopmanseigenschap vaststaat (zie verder nr. 11 0).
Eerder is reeds betoogd dat de diepere grondslag voor de gerechtelijke
doorbraak van de beschermende wand van de volkomen rechtspersoon
geboden is door het leerstuk van het rechtsmisbruik en zoais verder zal
blijken, door dit van de rechtsverwerking (J. Ronse, Waarheid en leugen
omtrent de onderneming met beperkte aansprakelijkheid. Mededeling van
de Klasse der letteren van de Koninklijke Academie XL [1978], nr. 2,
biz. 15;- in dezelfde zin: Van Ryn/Van Ommeslaghe, Societes commerciales. R.Crit.J.B., 1981, biz. 275, randnr. 31;- W. Van Gerven, Variaties
op het thema misbruik, W.P.N.R., 1980, biz. 67 en R. W., 1979-80, 2478).
De toerekening van de schulden van een vennootschap aan een ander~
natuurlijke persoon of rechtspersoon wegens misbruik van de rechtspersoonlijkheid is bestreden op grond van de onjuiste beschouwing dat het
vastgestelde misbruik aanleiding zou moeten geven tot nietigverklaring van
de beheerste vennootschap of tot veroordeling van de achterman tot schadeloosstelling uit onrechtmatige (M. Coipel, Dispositions communes, nrs. 416
e.v., biz. 253; Arr. Cass., 1982-83, 518). Het moge voistaan te wijzen op
het belangrijke arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 1982 (Pas.,
1983, I, 472). Daarin is beslist dat de sanctie van het kennelijk misbruik van
een recht, afgezien van een mogelijke schadeloosstelling, niet bestaat in het
aigehele verlies van het recht maar slechts in de reductie ervan binnen de
perken van het redelijke.
Bij misbruik van de instelling van de vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid dient de vennootschap dus niet te worden nietig verklaard, wat
inderdaad niets zou oplossen gezien de regels die bepaald zijn in artikel
13 quater en quinquies Venn.W.
De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wordt ook niet algeheel ter
zijde gesteld. Zij is en blijft een rechtssubject onderscheiden van de persoon
van de vennoten. Maar de achterman verbeurt de vo/komen rechtspersoonlijkheid van de beheerste vennootschap, m.a.w. het voorrecht van zijn
beperkte aansprakelijkheid.
Hieromtrent schreven VanRyn en Van Ommeslaghe in hun laatste overzicht
van rechtspraak wat volgt: ,On considere que le maitre de !'affaire,
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lorsqu'il se comporte dans les conditions telles qu'il exerce en n!alite
lui-meme l'activite de l'entreprise sociale, commet un abus de droit en se
prevalant neanmoins de la limitation de sa responsabilite personnelle pour
les obligations de la societe. C'est ce que l'on appelle parfois d'une maniere
peut-etre un peu approximative, un abus de la personnalite morale. L'abus
n'est pas le fait de la societe elle-meme, qui, conserve le benefice de la
personnalite juridique, mais celui de l'actionnaire preponderant qui peut
etre prive, a titre de sanction, du droit d'invoquer cette institution en sa
faveur.
Tres proche est !'interpretation de !'extension de la faillite par la 'rechtsverwerking' (cfr. J. Ronse, Waarheid enleugen, blz. 15; P. VanOmmeslaghe,
'Rechtsverwerking en afstand van recht', T.P.R., 1980, blz. 735 specialement n° 24 et les ref.). Selon cette derniere doctrine, une personne qui ne
respecte pas elle-meme une regle de droit ou une institution peut etre privee
de la faculte d'invoquer cette regie ou cette institution en sa faveur" (Van
Ryn/Van Ommselaghe, les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981,
biz. 275, randnr. 31).
Deze beschouwing laat een aarzeling doorschemeren tussen het rechtsmisbruik en de rechtsverwerking. Op het eerste gezicht zou een keuze tussen
beide rechtsfiguren een kwestie van smaak zijn.
Wanneer echter de bestuurders (in feite of in rechte) hun vennootschap
veeleer gebruikt dan bestuurd hebben (aldus Kh. Antwerpen, 28 november
1974, R. W., 1974-75, 1776), en zij de zelfstandigheid van de vennootschap
als rechtspersoon niet au serieux genomen hebben, kunnen zij niet verwachten dat de rechter zulks wel zal doen. Met andere woorden wie voortdurend
de regels van het spel heeft miskend, kan er niet op staan dat die, wanneer
het er in zijn voordeel op aankomt, wel zullen worden toegepast.
Hierin komt de diepere grondslag voor de besproken rechtspraak tot uiting.
Het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid, dat normaal verbonden
is aan de zelfstandigheid van de volkomen rechtspersoon, is door de
achterman, die de vennootschap ingepalmd heeft, door zijn daarmee strijdige gedragingen verwerkt. Zodanige rechtsverwerking is niets anders dan een
toepassing van de oude rechtspreuk: contra factum proprium nemo venire
potest.
De achterman heeft daardoor helemaal niet vrijwillig afstand gedaan van
het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid. Integendeel heeft hij het
door hem beoogde voorrecht verbeurd door zijn gedragingen die niet
verenigbaar waren met het recht of het voordeel waarop hij een beroep doet
(over de rechtswerking in het algemeen, zie boven nr. 47).
Het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid wordt verwerkt wanneer
een regelmatig opgerichte vennootschap (N.V. of B.V.B.A.) in de loop van
haar bestaan ingepalmd wordt door een persoon die, met miskenning van
haar juridische zelfstandigheid, de vennootschap gebruikt als een willoos
werktuig in zijn uitsluitend eigen belang als ware de beheerste vennootschap
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zijn eigen bedrijf of een onzelfstandige afdeling daarvan. De samenval van
rechtsmisbruik en rechtsverwerking bestaat dan hierin dat misbruik wordt
gemaakt van het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid door degene
die dit voorrecht door zijn gedragingen heeft verwerkt.
De toepassing van het Ieerstuk van het misbruik van recht of bevoegdheid
is niet strijdig met de naamieningsconstructie. Deze Iaatste is zoais gezegd
onmisbaar voor de faillietverkiaring van natuurlijke personen die de eerder
failliet verkiaarde vennootschap, ais ware zij een stroman, beheerst heeft.
Zodoende kan zijn koopmanseigenschap die door artikei 437 Faill.W.
vereist is, vastgesteid worden.
De naamieningsconstructie kan bij faillietverkiaring van een heersende
handelsvennootschap integendeei gemist worden. In beide gevallen echter
is het Ieerstuk van misbruik van rechtspersoonlijkheid van toepassing. Dit
misbruik bestaat in het gebruik van de beheerste vennootschap, ais ware zij
een stroman die zijn naam leent.
In de recente rechtspraak is de doorbraak naar een andere persoon te samen
met de naamiening verantwoord op grond van het misbruik dat deze
gemaakt heeft van de (voikomen) rechtspersoonlijkheid van de beheerste
vennootschap (zie o.m. Kh. Bergen, 12 november 1979, R.P.S., 1980,
nr. 6111, biz. 292; J.T., 1980, 265).
In het Brusselse arrest van 1 juni 1979, waarin uitspraak gedaan werd na
het fel opgemerkte eerste cassatiearrest inzake Tieiens t. Scheepers werd de
uitbreiding van het faillissement van een eerder failliet verkiaarde vennootschap tot haar achterman tegelijk gesteund op de naamlening en op het
misbruik van de rechtspersoonstechniek. Ret tweede cassatieberoep in dit
geschii werd verworpen bij arrest van 11 september 1981 (B.R.H., 1982,
380; R.P.S., nr. 6187, biz. 126; Arr. Cass., 1981-82, 61).
De reiativering van de voikomen rechtspersoonlijkheid past bijzonder goed
in het kader van het Ieerstuk omtrent rechtsmisbruik.
Aan de ene kant reikt de sanctie van het misbruik van recht of van een
bevoegdheid niet verder dan tot de reductie van de gewilde rechtsgevoigen
van de voikomen rechtspersoonlijkheid binnen de per ken van redelijkheid.
Dit is het normaie rechtsgevoig van het misbruik (Cass., 16 december 1982,
Pas., 1983, I, 472).
Aan de andere kant is het subsidiaire karakter van de doorbraak van de
beschermende wand van de voikomen rechtspersoonlijkheid verantwoord.
Misbruik kan eerst onderkend worden wanneer de grenzen van het redelijke
kennelijke overschreden wordt. Opmerking verdient dat deze eis van kennelijke overschrijding, opdat van misbruik sprake kan zijn, bij herhaling
gesteid is in de jongste rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent
misbruik van recht (zie o.m. Cass., 10 september 1971, Pas., 1972, I, 28,
derde overweging over het eerste onderdeel van het middei op biz. 38; J. T.,
1972, 118; R.C.J.BV., 1976, biz. 300; Arr. Cass., 1972, 31;- Cass., 16
december 1982, Pas., 1983, I, 472;- Cass., 10 maart 1983, R. W., 1983-84,
1234; Pas., 1983, I, 756; Arr. Cass., 1982-83, 847).
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98.

DE JONGSTE RECHTSPRAAK VAN RET HOF VAN CASSATIE MET BETREK-

KING TOT DE UITBREIDING VAN HET FAILLISSEMENT VAN BEN VENNOOT-

In een reeks arresten van het Hof van Cassatie is een deuk gegeven
aan deal te lichtvaardige uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot een ander persoon met miskenning van de vereisten van de
Faillissementswet.
Een fel opgemerkt arrest van het Hof van Cassatie is het eerste arrest van
1 juni 1979 inzake Tielens gewezen op de conclusies F. Dumon.
SCHAP -

Daarin is beslist dat de enkele beschouwing dat er ,ernstige aanduidingen"
waren van vermenging van het vermogen van een zaakvoerster met haar
failliete vennootschap, - waaromtrent een deskundigenonderzoek bevolen
werd! - geen vaststelling door de rechter inhoudt van het feit dat zij
koopman was op het tijdstip van haar faillietverklaring of binnen zes
maanden die daaraan voorafgegaan zijn noch dat zij zich, in die hoedanigheid, bevond in een staat waarin zij opgehouden had te betalen en haar
krediet geschokt was. De handhaving, na haar verzet van het ambtshalve
uitgesproken faillissement, in afwachting van het deskundigenonderzoek,
was derhalve niet wettelijk verantwoord (Cass., 1 juni 1979, R. W., 1979-80,
696, met noot M. Colpaert en D.M. Moons; Pas., 1979, I, 1129 met noot
F.D.; R.Crit.J.B., 1981,49 met noot F. 'tKint; Arr. Cass., 1978-79, 1153).
Een ander arrest vernietigt de uitspraak waarbij de faillissementsverklaring
van de bestuurder van een N .V. bevestigd was op grond van verscheidene
tekortkomingen en overtredingen van de vennootschappenwet, zonder vast
te stellen dat die bestuurder op de dag van zijn faillietverklaring of op een
tijdstip dat daaraan niet meer dan zes maanden voorafgaat, een koopman
was, wat hij betwistte (Cass., 12 februari 1981, Pas., 1981, I, 653; R.P.S.,
1981, nr. 6131, blz. 106, met noot P. Coppens; Arr. Cass., 1980-81, 668).
In deze arresten van het Hof van Cassatie werd door enkele auteurs een
algehele verwerping gelezen van de vroegere rechtspraak omtrent een mogelijke doorbraak na faillissement van een vennootschap (zie o.m. Van
Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981,
blz. 279 e.v., randnr. 83;- M. Coipel, Dispositions communes, nr. 408,
blz. 248;- P. Coppens, noot onder Cass., 12 februari 1981, R.P.S., 1981,
nr. 6131, blz. 109; - Coppens/'tKint, les faillites et les concordats,
R.Crit.J.B., 1984, blz. 424, randnr. 6).
Deze arresten van het Hof van Cassatie hebben naar ons gevoel aileen
duidelijk gemaakt dat de uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot een andere (natuurlijke of rechts-)per soon geen bijzondere rechtsfiguur is waarop de regels van artikel 437 en 432, derde lid Faill.W. niet
van toepassing zouden zijn.
De uitbreiding van het faillissement tot de persoon die de eerder faillietverklaarde vennootschap beheerste is slechts mogelijk indien 1° die persoon een
achterman is aan wie de schulden van de faillietverklaarde vennootschap
ten laste gelegd worden; 2° indien hij zich zelf bevindt in de toestand
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omschreven door artikel 437 in samenhang met artikel 442, derde lid
Faill.W., nl. dat hij koopman is of, indien hij een natuurlijke persoon is,
koopman gebleven is, binnen de zes maanden die zijn faillietverklaring
voorafgaan, en dat hij zich bevindt in een staat van staking van betaling
en van geschokt krediet.
Uitbreiding van het faillissement is dus geen geeigend middel om de schulden van een vennootschap aan een andere persoon ten laste te leggen maar
het gevolg van die tenlastelegging, indien bovendien vaststaat dat die
andere, als koopman, niet in staat is zijn verbintenissen nate komen en geen
krediet meer geniet.
Deze uitspraken bevatten helemaal geen verwerping van de vroegere rechtspraak omtrent doorbraak na faillissement van een vennootschap door
uitbreiding ervan tot een ander persoon.
Het tegendeel blijkt uit het belangwekkend tweede arrest dat door het Hof
van Cassatie op de conclusie Krings in dezelfde zaak Tielens gewezen is op
11 september 1981 en waaraan zeer ten onrechte minder aandacht besteed
is (Cass., 11 september 1981, R.P.S., 1982, nr. 6187, biz. 126; B.R.H.,
1982, 380; Pas., 1982, I, 56; Arr. Cass., 1981-82, 61).
Dit arrest verwerpt de voorziening tegen een arrest dat na verwijzing
gewezen was door het Hof te Brussel waarbij het vonnis van faillietverklaring bevestigd was, maar op betere gronden dan in het eerder vernietigde
arrest van het Hof te Antwerpen.
Het Hof te Brussel had een indrukwekkende reeks feiten vastgesteld (zie
B.R.H., 1982, biz. 383). De rechter mocht volgens het Hof van Cassatie
daaruit wettelijk afleiden dat de eerder failliet verklaarde vennootschap via
naamlening en door misbruik te maken van de rechtspersoonstechniek
slechts een scherm uitmaakte en dat de zaakvoerster de vennootschap als
haar eigen zaak bestuurde en dat deze niet meer als een zelfstandige
rechtspersoon kon onderscheiden worden van de persoon van de zaakvoerster zodat zij koopvrouw was die (sedert niet meer dan zes maanden)
opgehouden had te betalen.
99.

TIJDSTIP WAAROP DE ACHTERMAN VAN EEN FAILLIETE VENNOOT-

SCHAP OPGEHOUDEN HEEFT TE BETALEN EN VAN ZIJN FAILLIETVERKLA-

In het vorig overzicht zijn de tegenstrijdige opvattingen besproken
omtrent een mogelijke samenval van het tijdstip waarop de ingepalmde
vennootschap en haar achterman opgehouden hebben te betalen. Er ontstaat in dat verband geen enkel probleem wanneer heiden op dezelfde dag
faillietverklaard worden. In veruit de meeste gevallen wordt het ambtshalve
faillissement van de achterman merkelijk later in overweging genomen op
verzoek, juister, na kennisgeving door de curator van de failliete vennootschap.
Volgens een opvatting zou de achterman van de ingepalmde vennootschap
als een vennoot onder firma moeten behandeld worden.
RING -
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Zoals bekend is in een vaste rechtspraak sedert 1938 aangenomen dat
vennoten onder firma, wegens hun enkel lidmaatschap, koopman zijn
geworden en dit blijven zolang de vennootschap duurt, d.w.z. zolang haar
vereffening niet is afgesloten (zie verder nr. 127).
Deze oplossing zou a fortiori van toepassing zijn voor de achterman die zich
met de ingepalmde vennootschap vereenzelvigd had en met haar opgehouden had te betalen. De bepaling van artikel437, tweede lid Faill. W. omtrent
degene die geen handel meer drijft, en, in samenhang daarmee, artikel 442,
derde lid omtrent de vaststelling binnen zes maanden v66r de faillietverklaring, van het tijdstip waarop de schuldenaar opgehouden heeft te betalen,
zouden, in deze opvatting, niet van toepassing zijn.
Daaruit zou volgen dat de achterman nog failliet kan verklaard worden
nadat meer dan zes maanden verstreken zijn na het faillissement van zijn
vennootschap, zelfs indien hij sedertdien geen andere handelsbedrijvigheid
meer had gevoerd (Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales,
R.Crit.J.B., 1973, biz. 363, randnr. 21).
Deze opvatting is nog gevolgd in de rechtspraak (Bergen, 8 maart 1976,
R.P.S., 1978, nr. 5982, biz. 222, redengeving op biz. 225; Pas., 1977, II,
31).
Zij is in het vorig overzicht bestreden (T.P.R., 1978, biz. 789, randnr. 140).
De gelijkstelling van de achterman met een vennoot onder firma gaat niet
op. Deze achterman (die een natuurlijk persoon is), wordt koopman door
voor eigen rekening een handelsbedrijf te ~oerim onder het mom van de
beheerste vennootschap waarvan hij zich als van een Stroman bedient.
Wanneer die vennootschap haar handelsbedrijvigheid staakt als gevolg van
haar faillietverklaring, heeft de achterman ter zelfdertijd zijn handelsbedrijvigheid stopgezet. Vanaf dat tijdstip is hij de in artikel 437, tweede lid
Faill.W. bedoelde gewezen koopman, tenware hij nog een andere handelsbedrijvigheid dan die van de failliete vennootschap zou voortgezet hebben.
Wanneer meer dan zes maanden verstreken zijn (art. 442, derde lid) nadat
de achterman geen handel meer drijft, kan hij niet meer failliet verklaard
worden. Aldus werd in enkele arresten beslist (Antwerpen, 22 november
1977, R. W., 1977-78, 2097;- Luik, 11 september 1981, Jur. Liege, 1982,
53, met noot P. Fran9ois; R.P.S., 1982, nr. 6179, biz. 88).
Het Hof van Cassatie heeft zich duidelijk uitgesproken voor deze laatste
oplossing die strookt met de bevestiging dat de uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot de achterman die haar had ingepalmd, geen
afzonderlijk rechtsfiguur is, maar een zelfstandige faillietverklaring waarop
artikel 437 en 442, derde lid Faill.W. volledig van toepassing zijn (Cass.,
26 oktober 1979, R. W., 1980-81, 1797, met noot Braeckmans; J. T., 1980,
425; R.P.S., 1981, nr. 6130, biz. 104; Pas., 1980, I, 272; Arr. Cass.,
1979-80, 269;- Cass., 12 februari 1981, R.P.S., 1981, nr. 6131, biz. 106,
met noot P. Coppens; Pas., 1981, I, 653;Arr. Cass., 1980-81, 668;- Cass.,
9 december 1982, Pas., 1983, I, 448; R. W., 1983-84, 1763; Arr. Cass.,
1982-83, 496).
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Daaruit volgt dat de achterman (die geen koopman gebleven is) niet meer
kan faillietverklaard worden meer dan zes maanden na de faillietverklaring
van zijn vennootschap.
In zulk geval kan de achterman wei gehouden blijven tot betaling van de
schulden van de ingepalmde vennootschap, die zijn persoonlijke schulden
zijn gebleven, en kan hij daartoe veroordeeld worden; maar er bestaat geen
mogelijkheid om die veroordeling ten uitvoer te leggen door de collectieve
executieprocedure van het faillissement.
100. Uit de toepassing van artikel 437, tweede lid samengelezen met artikel
442, derde lid Faill.W., volgt ook dat de daden van de achterman, die een
persoonlijke handelsbedrijvigheid achter bet scherm van de vennootschap
uitmaken, door de achterman moeten verricht of voortgezet zijn binnen zes
maanden die zijn faillietverklaring voorafgaan. Is dit niet het geval dan
heeft hij geen handel meer gedreven en kan hij niet meer failliet verklaard
worden (Brussel, 15 december 1981, R.P.S., 1982, nr. 6182, biz. 100; cassatieberoep verworpen bij bet in een vorig randnr. aangehaalde arrest
van 9 december 1982).
101. Uit de algemene regels betreffende het faillissement volgt ook dat,
wanneer de achterman wei binnen zes maanden na de faillietverklaring van
zijn vennootschap failliet verklaard is, het tijdstip waarop hij opgehouden
heeft te beta/en niet kan gesteld worden op het zelfde tijdstip als datgene
dat voor zijn vennootschap gesteld was, wanneer die zijn persoonlijke
faillietverklaring meer dan zes maanden voorafgaat (Cass., 26 mei 1978,
R. W., 1978-79, 1797 met noot H. Braekmans; Pas., 1980, I, 272; R.P.S.,
1981, nr. 6130, biz. 104; B.R.H., 1979, 105; Arr. Cass., 1978, 1140;- in
dezelfde zin Kh. Kortrijk, 29 februari 1980, Jura Falconis, 1979-80, 571 met
noot B. Moerman; R.P.S., 1980, nr. 6099, biz. 235; Brussel, 26maart 1980,
R.P.S., 1980, nr. 6074, biz. 120;- anders, voordepublicatievanhet arrest
van 1979: Kh. Brussel, 12 december 1977, R.P.S., 1978, nr. 5971, biz. 78;
- Kh. Antwerpen, 6 oktober 1978, R. W., 1979-80, 259; R.P.S., 1979,
nr. 6052, biz. 321).
102. DE NOODZAKELIJKE AFSCHEIDING VAN DE FAILLIETE BOEDELS- Bij
her haling is vastgesteld dat de uitbreiding van bet faillissement een zelfstandige faillietverklaring is van de achterman, waarop aile wettelijke bepalingen omtrent faillissement van toepassing zijn (zie boven nr. 99). Voorts
blijft de eerder faillietverklaarde vennootschap als een rechtspersoon bestaan, zelfs al mocht zij nietigverklaard zijn (art. 13 quinquies Venn. W., zie
boven nrs. 30 e.v.).

Uit een en ander volgt dat, na de uitbreiding van het faillissement van een
vennootschap tot haar achterman, afzonderlijke boedels moeten gevormd
worden.
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Het is immers duidelijk dat de persoonlijke schuldeisers van de achterman
niet in samenloop komen met de schuldeisers van de vennootschap. Maar
de failliete boedel van de achterman, die persoonlijk voor aile verbintenissen van de vennootschap verbonden is, omvat haar passief (zie vorig
overzicht, T.P.R., 1978, blz. 790, randnr. 141;- aldus ook: Van Ryn/Van
Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, blz. 282,
randnr. 34; - I. Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, nr. 746,
blz. 332; - Coppens/'t Kint, Les faillites et les concordats, R. Crit.J.B.,
1984, blz. 427, randnr. 6 en blz. 437, randnr. 12).
Ten onrechte blijven enkele vonnissen een ,vermenging" van de boedels
tot een enkele uitspreken (Kh. Brussel, 12 december 1977, R.P.S., 1978,
nr. 5971, blz. 78;- Kh. Antwerpen, 6 oktober 1978, R. W., 1979-80, 259).
Uitzonderlijk kan van die regel afgeweken worden ingeval van volstrekte
onmogelijkheid om onderscheiden boedels te vormen. Wanneer het vermogen van de failliete vennootschap en dat van haar eveneens failliete achierman zodanig verward zijn, dat niet kan uitgemaakt worden welke schulden
en activa behoren tot de ene dan wel de andere boedel, worden beide tot
een enkele samengevoegd (Kh. Luik, 23 oktober 1979, R.P.S., 1980,
nr. 6079, blz. 140;- aldus ook, Coppens/'tKint, a. w., R.Crit.J.B., 1984,
blz. 437, randnr. 12; - I . Verougstraete, a. w., nr. 746, blz. 332 e.v.).
In tegenstelling tot wat in het vorig overzicht was aangenomen (T.P.R.,
1978, blz. 790, randnr. 141), is voorgehouden dat ook twee verschillende
curators aangesteld worden, zeker wanneer de mogelijkheid bestaat van
tegenstrijdige belangen (F. 't Kint, L'extension de faillite, R. Crit.J.B.,
1981, blz. 85, randnr. 41; - I. Verougstraete, Manuel du curateur de
faillite, nr. 747, blz. 333).
In principe moet deze oplossing beaamd worden. Zij zou echter in de
praktijk tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven. Daarom kan overwogen worden dat bij vaststelling van tegenstrijdig belang, een curator ad hoc
kan benoemd worden.
TOEPASSINGEN- De achterman aan welke, na het faillissement van
een vennootschap, haar schulden kunnen ten laste gelegd worden, is diegene
die haar had ingepalmd.
Inpalmen betekent ,zich wederrechtelijk meester maken van". Het kennelijk misbruik van de volkomen rechtspersoonlijkheid bestaat in een flagrante miskenning van de regels die moeten gerespecteerd worden opdat de
!eiders en leden het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid zouden
verdienen.
Dit misbruik kan zich voordoen vanaf de oprichting, maar ook, na een
geldige oprichting van een vennootschap, in de loop van haar bestaan (zie
de redengeving van Cass., 26 mei 1978, zie boven nr. 95).
Doorbraak, met faillietverklaring van de achterman, werd inzonderheid in
de hierna volgende vonnissen en arresten uitgesproken, op grond van een
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reeks van feiten en gedragingen van de achterman waaruit een algehele
verwevenheid blijkt van de goederen en bedrijvigheden van de vennootschap en haar achterman die de vennootschap ingepalmd heeft als een
stroman die hem zijn naam leent (Kh. Brussel, 12 december 1977, R.P.S:,
1978, nr. 5971, blz. 78; -Kh. Antwerpen, 6oktober 1978, R. W., 1979-80,
259;- Kh. Luik, 15 januari 1980, R.P.S., 1970, nr. 6082, blz. 157;- Kh.
Kortrijk, 29 februari 1980, Jura Fa/canis, 1979-80, 571, met noot B.
Moerman; R.P.S., 1980, nr. 6099, biz. 235; - Brussel, 26 maart 1980,
R.P.S., 1980, nr. 6074, blz. 120;- Kh. Brussel, 4 juni 1980, Pas., 1980,
III, 50; - Brussel, 8 september 1980, R.P.S., 1980, nr. 6098, blz. 210;
Brussel, 29 april1980 i.z. Tielens, onuitg., kenbaar door Cass., 11 september 1981, zie hoven nr. 98).
In enkele van deze uitspraken is echter ten onrechte geen rekening gehouden
met de faiiiissementsrechtelijke regels aangaande de achterman als gewezen
koopman en de vaststelling van het tijdstip waarop hij opgehouden had te
betalen (zie daaromtrent, boven nrs. 99 e.v.).
104.

AFWIJZINGEN VAN DOORBRAAK VAN DE VOLKOMEN RECHTSPERSOON-

In de eerste plaats kan de gerechtelijke doorbraak slechts
uitgesproken worden wanneer de daden of gedragingen van de persoon die
haar beheerste, in hun onderlinge samenhang als een wederrechtelijke
inpalming van de vennootschap uitmaken, m.a.w. een kennelijke miskenning van haar afgescheiden rechtspersoonlijkheid.
De grote zeggingschap die een bestuurder of zaakvoerder uitoefent in
overeenstemming met de vennootschappenwet en de statuten, kan geen
aanleiding geven tot doorbraak van beperkte aansprakelijkheid.
In het vorig overzicht is een uitspraak afgekeurd waarin een beperkte
doorbraak gesteund was inzonderheid op de beschouwing dat de enige
zaakvoerder van een B.V.B.A. in de statuten de meest uitgebreide bevoegdheden had verkregen en deze ook had uitgeoefend (Luik, 12 april 1977,
R.P.S., 1977, nr. 5998, blz. 192; vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 787,
randnr. 136; - zie ook de kritiek van Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les
societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, blz. 272). Het cassatieberoep
tegen dit arrest werd verworpen (Cass., 11 januari 1979, R.P.S., 1979,
nr. 6031, blz. 243;Pas., 1979, I, 536voorafgegaandooreenzeeronvolledig
cursiefje; Arr. Cass., 1978-79, 524).
In de voorziening was o .m. de schending van artikel 130, eerste lid Venn. W.
aangevoerd. Dit middel werd verworpen omdat de feitenrechter zijn beslissing geldig had kunnen nemen ten aanzien van artikel 130 Venn. W. zoals
dit luidde voor zijn wijziging bij de wet van 6 maart 1973.
Sedertdien is bij de wet zelf aan iedere zaakvoerder, - en dit kan er een
enkele zijn, - de bevoegdheid verleend om aile handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet aileen de algemene vergadeLIJKHEID -
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ring bevoegd is. Het arrest is blijkens zijn voorzichtig voorbehoud zelf, wat
dit punt betreft, door de nieuwe wet voorbijgestreefd.
Terecht werd beslist dat de grote zeggenschap die de enige statutaire
zaakvoerder in overeenstemming met de wet uitoefent geen aanleiding kan
zijn totter zijde stelling van de afgescheiden rechtspersoonlijkheid van zijn
vennootschap (Antwerpen, 9 november 1981, R. W., 1983-84, 442).
105. Ook de beschouwing dat een persoon als bestuurder of zaakvoerder,
op grond van zijn aandelenbezit, het voor het zeggen heeft in de algemene
vergadering, is irrelevant om hem als een achterman te bestempelen, zolang
hij daarbij de regels van het spel eerbiedigt (Kh. Luik, 15 januari 1980,
R.P.S., 1980, nr. 6083, blz. 160;- Antwerpen, 9 november 1981, R. W.,
1983-84, 442;- zie Cass., 17 november 1959, Pas., 1960, I, 329; R.P.S.,
1961, nr. 4939, blz. 29; Arr. Cass., 1960, 240).
In dat verband is een nieuw geval van wettelijke doorbraak geregeld in
artikel104bis Venn.W., ingevoegd in 1984, wanneer aile aandelen in een
hand verenigd zijn.
106. In de vorige randnummers is de onmogelijkheid vastgesteld om de
achterman nog failliet te verklaren meer dan zes maanden na de faillietverklaring van zijn vennootschap, wanneer hij met haar opgehouden had te
betalen en terzelfdertijd niet !anger koopman gebleven was. Maar in zulk
geval blijft hij, bij afwijking van artikel61 Venn.W. persoonlijk verbonden
door de verbintenissen van de vennootschap die hij persoonlijk gebruikt had
i.p.v. haar te besturen (zie hoven nr. 99).
107. Ook is het uiteraard niet mogelijk de persoon failliet te verklaren die
een burgerlijke vennootschap, opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap, had beheerst. Het geval had zich voorgedaan na het faillissement van een vennootschap met burgerrechtelijk doel, die ten onrechte in
het handelsregister was ingeschreven. Na dit vonnis dat wij als een ongeval
hebben bestempeld (zie hoven nr. 17), was haar achterman ambtshalve
failliet verklaard; dit vonnis is op verzet teniet gedaan (Kh. Brussel, 9 maart
1981, J. T., 1981, 385; R.P.S., 1981, nr. 6143, blz. 160, met noot Stevens,
G.).
108. Aangezien de uitbreiding van het faillissement verantwoord is op
grond van de inpalming van de vennootschap onder het mom waarvan de
achterman voor eigen rekening zijn handelsbedrijf gevoerd heeft, moet
vastgesteld zijn dat de wederrechtelijke daden of gedragingen, waardoor de
achterman zich van die vennootschap meester gemaakt had, daden van
koophandel waren.
Tekortkomingen in zijn beleid, overtredingen van de vennootschappenwet
of de statuten, die aan bestuurders of zaakvoerders kunnen verweten
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worden, maar die niet kunnen omschreven worden als een persoonlijke
handelsbedrijvigheid, kunnen geen aanleiding geven tot hun faillietverklaring (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 788, randnr. 139).
Reeds in 1978 hadden we met nadruk opgemerkt dat niet aile, ook bewezen
tekortkomingen aan de regels van het vennootschapsrecht voldoende grond
kunnen opleveren voor de uitbreiding van het faillissement van een vennootschap tot haar bestuurders of zaakvoerders. Het faillissement is niet een
straf die de tekortkoming aan die regels treft, maar wei het gevolg van de
vaststelling dat een persoon in werkeiijkheid onder het mom van zijh
vennootschap voor eigen rekening handel gedreven heeft met miskenning
van haar zelfstandigheid als rechtspersoon en zodoende koopman is geworden, terwijl hij niet in staat is haar schulden, die zijn eigen schulden zijn,
te betalen.
Tekortkomingen die, in hun onderlinge samenhang beschouwd, niet de
miskenning uitmaken van de zelfstandigheid van de vennootschap en van
haar afgescheiden vermogen kunnen niet Ieiden tot de faillietverklaring van
haar bestuurders of zaakvoerders.
Tal van regels die door de bestuurders of zaakvoerders miskend zijn hebben
immers hun eigen afdoende sancties waarvan de toepassing in voorkomend
geval door de curator van de failliete vennootschap kan gevorderd worden,
in de eerste piaats de aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders
(J. Ronse, Waarheid en leugen omtrent de onderneming met beperkte
aansprakelijkheid. Mededelingen Kon. Academie. Klasse der Ietteren, 1978,
nr. 2, biz. 19).
Deze beschouwingen werden overgenomen in de redengeving van een arrest
van het Hof te Antwerpen van 30 november 1978 waarbij het faillissement
van de zaakvoerder van een failliet verklaarde vennootschap werd ingetrokken (Antwerpen, 30 november 1978, R.P.S., 1979, nr. 6038, biz. 272).
In verschillende vonnissen en arresten is blijk gegeven van eenzelfde terughoudendheid (zie o.m. Kh. Brussel, 21 juni 1977, R. W., 1978-79, 1291, met
noot H. Braekmans; R.P.S., 1978, nr. 5970, biz. 73; - Kh. Brussel, 19
maart 1980, R.P.S., 1980, nr. 6096, biz. 204; J.T., 1980, 331; Pas., 1980,
III, 26; - Cass., 12 februari 1981, Pas., 1981, I, 653; R.P.S., 1981,
nr. 6131, biz. 106, met noot P. Coppens; Arr. Cass., 1980-81, 668).
109. Bewezen tekortkomingen vanwege bestuurders of zaakvoerders, wan-

neer die in hun onderlinge samenhang geen handelsbedrijvigheid uitmaken,
kunnen meestal door hun eigende passende sancties getroffen worden, die
meestal toepassingen zijn van wettelijke doorbraak van beperkte aansprakelijkheid.
Er zijn vooreerst de gevallen waarin oprichters hoofdelijk aansprakelijk
kunnen gesteld worden krachtens artikel35 of artikel123 Venn.W. (toepassingen, zie verder nrs. 137 e.v.).
In menig geval kunnen de bestuurders of zaakvoerders aansprakelijk worden krachtens artikel 62 Venn.W. (toepassingen, zie verder nrs. 192 e.v.).
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In dit verband verdient de aansprakelijkheid volgens artike163 ter Venn. W.
enige aandacht. Deze bepaling, ingevoegd in 1978, sluit de mogelijkheid niet
uit dat bestuurders, feitelijke bestuurders of zaakvoerders, die hun vennootschap ingepalmd hebben, persoonlijk failliet verklaard worden, zodat zij
rechtstreeks gehouden zijn tot betaling van al haar schulden (Brussel, 26
maart 1980, R.P.S., 1980, nr. 6074, blz. 120).
Samenval van kennelijke grove fout en inpalming van de vennootschap is
uiteraard mogelijk. De veroordeling op grond van artike163 ter dient echter
door de curator gevorderd te worden en kan niet ambtshalve uitgesproken
worden. De rechter kan gevorderde schadeloosstelling matigen. Het faillissement van de achterman integendeel kan ambtshalve uitgesproken worden.
In zulk geval omvat zijn failliete boedel alle schulden van de eerder faillietverklaarde vennootschap, zonder enige matiging.
Een andere specifieke sanctie is de pauliaanse vordering (art. 1167 B. W. en
art. 448 Faill.W.; - toepassingen zie boven nr. 31 en verder nr. 114).
Vanzelfsprekend kan de rechter zulke specifieke veroordelingen niet uitspreken wanneer zij niet gevorderd zijn, bv. omdat alleen een uitbreiding
van het faillissement was gevraagd.
Aldus kon geen veroorderling van de bestuurders uitgesproken worden op
grond van artikel 62, tweede lid Venn.W. wegens het voeren van een
(verlieslatende) bedrijvigheid die buiten het maatschappelijk doel van de
failliet verklaarde vennootschap viel, wanneer de curator uitsluitend de
uitbreiding van haar faillissement tot die bestuurders had gevraagd (Kh.
Brussel, 24 juni 1977, J. T., 1977, 660; R.P.S., 1978, nr. 5972, blz. 83; reeds
besproken in het vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 810, randnr. 179).
Maar aan de andere kant is het ook duidelijk dat de tekortkomingen en
overtredingen slechts door specifieke sancties kunnen getroffen worden
indien zij afzonderlijk kunnen beoordeeld worden. Indien zij echter moeten
gezien worden in een globale miskenning van de zelfstandigheid van de
ingepalmde vennootschap, bestaat geen aanleiding tot een aansprakelijkheid voor schade, maar wel tot algehele ten lastelegging van de schulden van
de vennootschap aan de achterman die achter haar scherm voor eigen
rekening een handelsbedrijf heeft gevoerd.
110.

TOEREKENING VAN DE SCHULDEN VAN BEN FAILLIET VERKLAARDE

In enkele gevallen
is uitspraak gedaan over de doorbraak van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap naar een andere vennootschap.
Opmerkelijk is dat, voor de uitbreiding van het eerder uitgesproken faillissement van een vennootschap naar een handelsvennootschap, minder faillissementsrechtelijke problemen kunnen oprijzen dan bij doorbraak naar een
natuurlijke persoon. De koopmanseigenschap van de andere vennootschap
staat immers vast zodat aan het eerste vereiste van artikel 437 Faill.W.
voldaan is. Zij kan die koopmanseigenschap niet eerder kwijtraken dan
VENNOOTSCHAP AAN BEN ANDERE VENNOOTSCHAP -
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door de afsiuiting van haar vereffening. Er kan dus voor de toepassing dr
artikei437, tweede lid in samenhang met artikei442, derde lid Faill. W. geep
probieem bestaan indien zij opgehouden had te betalen samen met de eerd~r
faillietverkiaarde vennootschap die zij had ingepalmd, zeifs wanneer die
vennootschap meer dan zes maanden te voren failliet verkiaard was.
Bij arrest van 3 september 1981 besliste het Hof van Cassatie weliswaar, met
vernietiging van het aangevochten arrest, dat een vennootschap niet failliet
verkiaard kan worden, als gevoig van het eerder uitgesproken faillissement
van andere vennootschappen, zonder vast te stellen dat zij zich op de dag
van haar faillietverkiaring bevond in een staat van staking van betalingen
en van geschokt krediet (Pas., 1982, I, 18; Arr. Cass., 1981-82, 19). In dit
arrest is daaraan evenwei ten onrechte toegevoegd ,of op een tijdstip dat
haar faillietverkiaring niet meer dan zes maanden voorafgaat". Dit Iaatste
vereiste dat terecht vermeid was in de reeds besproken cassatiearresten van
1 juni 1979 en 12 februari 1981 die de uitbreiding van een faillissement van
natuurlijke persoon betroffen (zie hoven nr. 98), is echter niet van toepassing voot een handeisvennootschap.
Het wordt immers niet betwist dat een handeisvennootschap in de zin van
artikei 1 Venn.W., anders dan een natuurlijke persoon, steeds failliet kan
verkiaard worden, zelfs indien zij gedurende meer dan zes maanden v66r
het vonnis van haar faillietverkiaring geen enkeie handeisbedrijvigheid heeft
uitgeoefend (zie overzicht, T.P.R., 1964, biz. 220, randnr. 190;- L. enS.
Fredericq, Handboek, tweede druk, IV, nr. 2613, biz. 489; - Coppens/'t Kint, Les faillites et Ies concordats, R. Crit.J.B., 1984, biz. 427,
randnr. 6).
Daaruit voigt dat de constructie van de naamlening voor de uitbreiding van
een faillissement tot een handelsvennootschap (zie hoven nrs. 95 e.v.),
overbodig is.
111. De andere vereisten van artikel 437 Faill.W. integendeel blijven bij
doorbraak naar een andere vennootschap van toepassing.
In de rechtspraak is, zo mogelijk, met nog meer duidelijkheid dan bij
doorbraak naar een natuurlijke persoon, beslist dat de uitbreiding van een
eerder uitgesproken faillissement van een vennootschap tot een andere, geen
afzonderlijke rechtsfiguur is. Voor de faillietverklaring van een andere
vennootschap moet aan aile vereisten van artikel437 Faill.W. voldaan zijn,
nl. het bewijs dat zij heeft opgehouden te betalen en dat haar krediet
geschokt is, hoezeer ook verwevenheid en verwarring hestand tussen de
eerder failliet verklaarde vennootschappen en de andere (Cass., 3 september
1981, Pas., 1981, I, 18;- Antwerpen, 27 april1982, T.B.H., 1983, 269;
- Brussel, 30 juni 1982 en 8 december 1982, R.P.S~, nr. 6209 en 6210,
biz. 207 e.v.).
Zelfs al kunnen de schulden van de eerder failliet verklaarde natuurlijke
persoon of vennootschap volledig toegerekend worden aan een vennoot-
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schap, maar betwist deze dat zij zich in bedoelde staat bevindt, dan kan zij
niet dadelijk failliet verklaard worden. De rechtbank kan een tijd bepalen
binnen welke zij die schulden zal moeten voldoen. Berst na het verstrijken
van die gestelde termijn kan zij failliet verklaard worden indien zij niet in
staat blijkt te betalen (Kh. Bergen, 23 oktober 1978, B.R.H., 1979, 111 met
noot C. Van Buggenhout;- in dezelfde zin Luik, 19 juni 1980, R.P.S.,
1980, 6089, blz. 176, voorlaatste overweging).
112. Uit een en ander volgt dat, vooraleer aan de uitbreiding van het
faillissement van een vennootschap tot een andere vennootschap kan gedacht worden, de vraag moet beantwoord worden of deze laatste gehouden
is tot aile schulden van de eerder failliet verklaarde vennootschap.
De hierboven uiteengezette leer omtrent het misbruik van de volkomen
rechtspersoonlijkheid en de verwerking van het voorrecht der beperkte
aansprakelijkheid (zie hoven nr. 97) is hier voiledig van toepassing. Aileen
wanneer klaarblijkelijk misbruik gemaakt is van het voorrecht van de
beperkte aansprakelijkheid kunnen de schulden van een eerder failliet
verklaarde vennootschap aan een andere vennootschap worden toegerekend.
Kennelijk misbruik van de volkomen rechtspersoonlijkheid kan gepleegd
worden bij de oprichting van een andere vennootschap.
In de gepubliceerde rechtspraak komen gevailen voor waarin een nieuwe
vennootschap opgericht werd om de acfiviteiten van eeii andere· wankele
vennootschap voort te zetten, zonder haar schuldenlast over te nemen.
Zulke verrichting kreeg in Nederland de macabere benaming van sterfhuisconstructie.
Daarbij springt een nieuwe vennootschap in voor de oude die niet meer mee
kan, maar zieltogend achtergelaten wordt in het sterfhuis.
Zulke weg kan oak in een andere richting bewandeld worden door de zieke
delen van een onderneming af te staten en de gezonde delen ervan in de
bestaande vennootschap voort te zetten.
De vraag is dan oak gesteld of de schulden van een vennootschap, die in
het sterfhuis is gelaten of gebracht, ten laste kunnen gelegd worden van een
andere vennootschap die de activa van de eerste geheel of gedeeltelijk heeft
verkregen of kunnen behouden.
Niet geheel duidelijk was een Luiks vonnis betreffende de oprichting van
een nieuwe vennootschap die ingesprongen was om de handelsbedrijvigheid
voort te zetten van een andere die failliet verklaard was.
De vordering van een schuldeiser van de oude vennootschap tot nietigverklaring van de nieuwe vennootschap werd, waarschijnlijk terecht, afgewezen. Omtrent de vordering in ondergeschikte orde om een bepaalde schuldvordering ten laste te leggen van de nieuwe vennootschap werd vooralsnog
geen uitspraak gedaan (Kh. Luik, 30 oktober 1979, R.P.S., 1980, nr. 6080,
blz. 142).
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Een zeer duidelijk misbruik van de rechtspersoonlijkheid werd integendeel
vastgesteld door de rechtbank van koophandel te Bergen in het reeds
aangehaald vonnis van 23 oktober 1978 (B.R.H., 1979, 111, met noot Van
C. Buggenhout).
Een failliet verklaarde vennootschap was als Co6p.V. met beperkte aansprakelijkheid opgericht met het bespottelijke kapitaal van 10.300 Fen had
enkele maanden later haar betalingen gestaakt.
Deze Coop. V. had een verlieslijdende bedrijfstak overgenomen die door een
eerder bestaande B.V.B.A. was afgestoten. Tussen beide vennootschappen
was geen werkelijke afscheiding tot stand gebracht en zij bleven beheerst
door dezelfde meerderheidsaandeelhouders. De schulden van de Co6p.V.
werden aan de B.V.B.A. toegerekend. Deze werd aangemaand om binnen
een maand de schulden te betalen in handen van de curator van de failliete
vennootschap. Na verloop van die tijd zou de rechtbank uitspraak doen
omtrent de nakoming door die vennootschap van haar verbintenissen en,
in voorkomend geval, omtrent haar faillissement.
De moeizame redactie van dit vonnis kan waarschijnlijk verklaard worden
door de griezelige vermenging van de bedrijvigheid en vermogens van de
twee vennootschappen. Bij het herlezen van deze, uitspraak blijkt dat de
rechtbank haar beslissing in hoofdzaak steunt op twee motieven die eikander aanvullen:
1° De schijnbaar onderscheiden rechtspersoonlijkheid van de twee vennootschappen wordt terzijde gesteld omdat zij niet aan de werkelijkheid
beantwoordde. De twee vennootschappen waren onzelfstandige afdelingen
gebieven van een en dezelfde entiteit.
2° Er wordt misbruik gemaakt van de rechtspersooniijkheid wanneer een
vennootschap een verliesiatende bedrijfstak, die haar voortbestaan in gevaar brengt, afstoot en onderbrengt in een andere vennootschap, die
daartoe door dezeifde vennoten opgericht wordt, met kennelijk ontoereikende middelen zie de redengeving, B.R.H., 1979, op biz. 116).
113. Een dergelijk misbruik kan zich ook voordoen bij splitsing van een
vennootschap, waarbij het ongezonde deei met de schuidenlast overgaat
naar een vennootschap welke weldra over kop zai gaan, terwiji het gezonde
deei ondergebracht wordt in een andere.
In de Franse rechtspraak werden in zodanig geval op grond van de kennelijke benadeling van de schuldeisers, de schuiden van de failliet verkiaarde
vennootschap ten Iaste gelegd van de andere vennootschap (Cass. Fr., 28
juni 1971, R.P.S., 1972, nr. 5685, biz. 233).
Maar, zoals aitijd, moeten de feiten tot hun recht komen. Zo besliste het
Hof te Luik dat na de splitsing van een N.V. de schuiden van de ene
vennootschap, die failliet verkiaard werd, niet ten Iaste konden geiegd
worden van de andere die weivarend gebieven was (Luik, 19 juni 1980,
R.P.S., 1980, nr. 6089, biz. 176).
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Deze uitspraak betrof een N. V. die, nadat zij door het verstrijken van haar
duur ontbonden was, gesplitst was in twee N.Y.'s, waarvan de eerste de
industriele bedrijvigheid voortzette en de tweede het patrimonium dat zij
verkregen had van de gesplitste vennootschap beheerde. Van enig misbruik
bij de splitsing was niet gebleken. Het faillissement van de eerste N.V. was
bijna acht jaren na de splitsing uitgesproken. Intussen waren aile schulden,
die op dat tijdstip bestonden, betaald zodat er geen enkele schuldeiser
overbleef uit de tijd die de splitsing voorafging. De twee vennootschappen
waren als onderscheiden zelfstandige rechtspersonen bestuurd terwijl de
failliete vennootschap meer voordelen van de andere vennootschap had
ontvangen dan zij haar gegeven had.
Opmerking verdient dat ook het arrest aan het slot van zijn overwegingen
onderstreept dat, zelfs indien de tweede vennootschap de failliete vennootschap zou beheerst hebben, zij niet failliet kon verklaard worden, zonder
vooraf aangemaand te zijn om de schulden van de beheerste vennootschap
te betalen en zonder vast te stellen dat zij persoonlijk opgehouden had te
betalen.
114. Een tweede vorm van kennelijk misbruik van de volkomen rechtspersoonlijkheid bestaat, zoals eerder vastgesteld is, in het inroepen van de
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van een failliet verklaarde vennootschap door een andere vennootschap die haar ingepalmd had, nadat zij,
door haar daarmee strijdige gedragingen, het voorrecht van de beperkte
aansprakelijkheid verwerkt heeft.
Zoals bij doorbraak naar een natuurlijke persoon, heeft ook de algehele
tenlastelegging van de schulden van de beheerste vennootschap een subsidiair karakter.
Daartoe bestaat geen aanleiding wanneer de, ook bewezen afzonderlijke
tekortkomingen of overtredingen van de wet, waarvoor specifieke sancties
bestaan, in hun onderlinge samenhang niet kunnen beschouwd worden als
een volledige inpalming van de beheerste vennootschap (aldus voor de
doorbraak naar een natuurlijke persoon, boven, nr. 108).
In zulke gevallen zal de algehele tenlastelegging van de schulden van een
vennootschap aan een andere, wegens het subsidiaire karakter van de
doorbraak, moeten wijken voor een meer beperkte maar ook meer geeigende sancties zoals de nietigheid van bepaalde rechtshandelingen waardoor de
schuldeisers benadeeld zijn, en, in voorkomend geval schadeloosstelling.
Zulke uitspraken zijn evenwel slechts mogelijk indien zij gevorderd zijn, wat
niet het geval is wanneer alleen een faillietverklaring is aangevraagd (zie
boven nr. 109).
Aldus werd beslist door het Hof te Brussel. De bewering van de curator van
een eerder failliet verklaarde vennootschap dat deze met bedrieglijke benadeling van haar schuldeisers vermogensbestan<ildelen had overgedragen aan
een ~ndere vennootschap, zou, indien dit feit bewezen was, aanleiding
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hebben kunnen geven tot de pauliaanse nietigheid van de overdracht of tot
de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de failliete vennootschap, maar niet tot de toerekening aan de overnemende vennootschap
van het geheie passief van de overdragende, en nag minder van haar
faillissement omdat zij dit passief niet had overgenomen en niet in staat zou
zijn om dit te betaien (Brussei, 30 juni 1982 en 8 december 1982, R.P.S.,
1982, nrs. 6209 en 6210, biz. 207 e.v., redengeving op biz. 210 e.v.; anders: het vernietigde vonnis, Kh. Brussei, 6 januari 1982, R.P.S., 1982,
nr. 6208, biz. 199).
In een andere zaak werd door het Hof te Luik op verzoek van de curator
de pauliaanse nietigheid uitgesproken bij toepassing van artikei448 Faill. W.
in een geval waarin de failliete vennootschap zekerheden gesteid had voor
de schuiden van een zustervennootschap en zich, zo nodig, tot betaling van
die schuiden had verbonden.
De failliete vennootschap had daartoe een reeks rechtshandelingen opgestapeld nl. een hoofdelijke borgtocht, een zogenaamde deiegatie en een inpandgeving van een schuidvordering op een derde, dit alles tot zekerheid
van een schuidvordering van een bank die schuideiser was van de zustervennootschap en haar uitstei van betaling verieende.
Deze overdaad van voorzorgen ten spijt, werden die rechtshandelingen van
de failliete vennootschap in een zeer uitvoerig gemotiveerd vonnis nietig
verkiaard, zowei de deiegatie als de inpandgeving van de schuidvordering,
en werd de schuideiser veroordeeid tot terugbetaling aan de curator van de
bedragen die hij als pandnemer gelnd had. De vennootschap had met
bedrieglijke benadeling van haar schuideisers gehandeid door een enkei
schuideiser die, als bankier, daarvan niet onkundig kon zijn, te bevoordeIen. Opgemerkt was dat de inning van de in pand gegeven schuidvordering
aan de failliete vennootschap haar enig inkomen zou verschaft hebben.
Het vonnis geeft voorts vrij uitvoerige beschouwingen ten beste over de
economische eenheid van de groep, en de juridische zeifstandigheid van de
onderscheiden vennootschappen die er toebehoorden, met ais uitvioeiseis
hun eigen verantwoordelijkheid jegens hun schuideisers.
Indien een verbonden vennootschap zich wei een offer mag getroosten in
het beiang van de groep waartoe zij behoort, mag dit offer niet in wanverhouding staan tot haar eigen mogelijkheden en haar eigen toekomst niet in
het gedrang brengen (Kh. Luik, 13 oktober 1981, R.P.S., 1982, nr. 6173,
biz. 45).
Opmerking verdient nag dat het vonnis oordeelde dat de nietigverkiaring
door de faillissementspauliana tot voordeei strekt van de gezamenlijke
schuideisers, oak van diegenen wier schuidvorderingen na het verrichten
van de bedrieglijke handelingen ontstaan zijn (over deze faillissementsrechtelijke vraag, zie Cass., 1 juni 1876, Pas., 1876, I, 291; - Coppens/'t Kint,
Les faillites et Ies concordats, R.Crit.J.B., 1984, biz. 540, randnr. 94).
Het is oak mogelijk dat de overdracht van activa door een vennootschap
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die in het sterfhuis gelaten was, aan een nieuw opgerichte vennootschap,
zonder meer getroffen wordt door een nietigheid t.a. v. de boedel volgens
artikel 445 Faill.W., m.n., wanneer die overdracht gedaan was tijdens de
verdachte periode, indien de waarde van de overdragen activa aanzienlijk
de waarde overtreft van hetgeen de failliete vennootschap daarvoor heeft
verkregen (Cass., 17 januari 1979, Pas., 1979, I, 569; Arr. Cass., 1978-79,
562).
115. Maar de algehele doorbraak door tenlastelegging van aile schulden van
de eerder failliet verklaarde vennootschap aan een andere vennootschap die
haar ingepalmd heeft, blijft mogelijk wanneer deze kennelijk misbruik heeft
gepleegd door een reeks gedragingen die, in hun onderlinge samenhang, de
miskenning inhielden van de afzonderlijke volkomen rechtspersoonlijkheid
van de beheerste vennootschap.
In zodanig geval heeft de moeder door haar gedragingen het voorrecht van
haar beperkte aansprakelijkheid verwerkt en kan zij die niet meer inroepen
tegen de schuldeisers van haar dochter (Van Owen, A., De grote onderneming en de papieren N.V. in: Van Opstallbundel [1972], blz. 129 e.v.; G. Keutgen, Le droit des groupes de societes dans la C.E.E., biz. 102 e.v.;
- Glansdorff, F., noot onder Kh. Brussel, 20 februari 1975, J.T., 1975,
401, inz. blz. 402; - W. Van Gerven, Handels- en Economisch recht, I,
tweede dru;k, blz._~2_e.v.; - dezelfde, Variaties op het thema misbruik,
R. W., 1979-80, 2479).
De oplossing werd treffend samengevat door Lowensteyn tijdens de promotie van Raaijmakers te Tilburg op 2 september 1976: ,Wanneer de moeder
de lakens al te zeer naar haar kant heeft getrokken, moet zij ook de vuile
was doen".
In dat geval heeft het misbruik niet tot gevolg dat de rechtspersoonlijkheid
van de beheerste vennootschap volledig ontkend wordt. Zij blijft rechtssubject met een aansprakelijk vermogen. Maar de rechtsgevolgen van haar
volkomen rechtspersoonlijkheid worden gereduceerd binnen de per ken van
het redelijke (Cass., 16 december 1982, zie boven nr. 97).
Met terzijdestelling van artikel 26 en 61 Venn.W. zullen de schulden van
de beheerste vennootschap niet aileen op haar vermogen kunnen verhaald
worden, maar bovendien op dit van de heersende vennootschap.
In de door dit overzicht bestreken periode komen geen zodanige uitspraken
voor. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit dat de moedervennootschap haar dochter meestal niet in de steek laat, en vrijwillig tussenbeide komt zodat zij niet failliet verklaard wordt (zie boven nr. 93 en verder
nr. 176).
In andere gevallen is een oplossing gevonden door de vaststelling dat, door
toedoen van de eenheidsleiding tussen verbonden vennootschappen, een
onregelmatig opgerichte V.O.F. ontstaan is, zoals in het volgend randnummer blijkt.
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116. De toerekening van bet passief van een of meer dochtervennootschappen aan de moeder kan gesteund worden op de vaststelling dat tussen de
moeder en de dochter, - en meestal nag tussen andere vennootschappen
van de groep, - een vennootschap onder firma ontstaan is ais gevoig van
hun inschakeling in eenzeifde groep, onder gemeenschappelijke Ieiding, en
de gedragingen van de betrokken vennootschappen ais vennoten onder
firma.
Het wordt niet meer betwist dat tussen verschillende personen, - natuurlijke personen of rechtspersonen om bet even, - een vennootschap onder
firma ontstaat doordat zij gezamenlijk, openbaar en duurzaam, een bandeisbedrijf uitoefenen onder een gemeenscbappelijke naam, bet gebruik van
gezamenlijke kantoren en kantoormiddeien en personeei, wederzijdse vertegenwoordiging, bet innen van scbuidvorderingen en betaien van scbuiden,
de ene voor de andere, e.d.m. De samenwerking, die zich door zuike
gedragingen geopenbaard beeft aan derden, beantwoordt meestal aan de
twee wettelijke bepalingen van de vennootscbap onder firma (zie boven nrs.
26 e.v. en verder nr. 121).
De groep als onregeimatige V.O.F. kwam zijdelings aan bod in de recbtspraak.
Na bet afzonderlijk faillissement van zeven verscbillende vennootscbappen,
die tot eenzeifde groep beboorden, werd vastgesteid dat tussen ai deze
vennootscbappen een zodanige verwevenbeid bestond dat zij te samen als
eenzelfde onderneming moesten bescbouwd worden die in werkelijkbeid de
enige recbtspersoon uitmaakte. De scbijnbare afscbeiding tussen de betrokken vennootscbappen werd ais een misbruik van juridiscbe fictie bestempeid. Op verzoek van een scbuideiser, waarmee de curator zich verenigde,
werd beslist dat de boedeis van de faillietverkiaarde vennootscbappen tot
een enkeie moesten verenigd worden (Kb. Bergen, 12 november 1979,
R.P.S., 1980, nr. 6111, biz. 292; J.T., 1980, 265;- beamend: L. enS.
Fredericq, Handboek, tweede druk, IV, nr. 2617, blz. 493, voetnoot 1).
De samenvoeging van bet passief van de verscbeidene vennootscbappen in
een enkele boedei mag in onderbavig geval aangenomen worden maar dient
op een betere grondsiag gesteund te worden. In zulk gevai moet immers
vastgesteld worden dat tussen ai deze vennootscbappen een onregeimatige
vennootscbap onder firma ontstaan is. Deze is recbtspersoon, zodat zij als
zodanig, failliet verklaard dient te worden, zij bet ambtsbaive (zie vorig
overzicbt, T.P.R., 1977, blz. 719, randnr. 47 en biz. 796, randnr. 154;zie oak in dit overzicbt, verder nr. 127).
Weliswaar zijn er in zulk geval in principe zoveel boedeis als er faillissementen uitgesproken zijn met dien verstande dat bet passief van ieder van de
vennoten (ter zake van de afzonderlijke N.Y.'s) oak bet passief van de
vennootscbap onder firma omvat (Cass., 21 mei 1968, besproken in bet
vorig overzicbt, T.P.R., 1968, blz. 797, randnr. 157).
In onderbavig geval omvatte bet passief van de failliet te verklaren onregel-
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matige V.O.F. echter alle schulden die aangegaan waren door deverscheidene N.Y.'s in het bedrijf van de V.O.F. waartoe zij behoorden.
Het Hof te Gent rekende eveneens de schulden van een failliet verklaarde
B.V.B.A. toe aan twee andere B.V.B.A.'s die op hun beurt failliet verklaard
werden (Gent, 14 maart 1978, R. W., 1978-79, 871, met noot Braekmans,
H.; R.P.S., 1979, nr. 6037, blz. 270). De redengeving van dit arrest kan
echter niet geheel overtuigen. Het steunt op de verwarring van de activiteiten
en vermogens van de twee vennootschappen met die van de eerder failliet
verklaarde, het feit dat zij dezelfde vennoten hadden en onder dezelfde
Ieiding werkten. Het Hof maakt gewag van een feitelijke fusie van de drie
vennootschappen waarbij de eerder failliet verklaarde B.V.B.A. de onbetwiste Ieiding had over de andere twee, die in werkelijkheid haar naamleners
waren geworden.
De naamleningsconstructie was hier echter overbodig gezien de failliet
verklaarde vennootschappen handelsvennootschappen waren in de zin van
artikel 1 Venn.W. en zij dien tengevolge de door artikel 437, eerste lid
vereiste koopmanseigenschap had den (zie boven nr. 11 0). Het faillissement
van de andere vennootschappen kon meer doeltreffend gesteund worden op
de beschouwing dat tussen de verbonden vennootschappen en die gezameblijk eenzelfde handelsbedrijvigheid voerden, een V.O.F. was ontstaan.
117.

DOORBRAAK NA FAILLISSEMENT VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON

Veruit de meeste geschillen omtrent doorbraak van volkomen rechtspersoonlijkheid betreffen de tenlastelegging van
de schulden van een failliete vennootschap aan de natuurlijke persoon die
haar had ingepalmd.
In enkele gevallen is zonder succes gepoogd de schulden van een failliet
verklaarde natuurlijke persoon toe te rekenen aan een vennootschap (zie
vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 792, randnr. 147).
Een verzoek van de curator van een failliet verklaarde aannemer strekkend
tot de uitbreiding van diens faillissement tot een B. V.B.A. die opgericht was
door zijn van goederen gescheiden echtgenote en twee zoons werd afgewezen. De B. V. B.A. was opgericht zonder de medewerking van de gefailleerde
die oak nooit betrokken was bij het bestuur van de nieuwe vennootschap.
Het feit dat de nieuwe vennootschap het aannemersgereedschap van de
toekomstige gefailleerde had overgenomen was niet voldoende om een
verwevenheid vast te stellen tussen diens persoonlijk vermogen en dit van
de nieuwe vennootschap (Kh. Namen, 15 oktober 1981, R.P.S., 1982,
nr. 6199, blz. 173).
Dit vonnis was uitsluitend ten aanzien van de feiten gemotiveerd.
Hierbij kunnen twee bedenkingen gemaakt worden. Het verzoek van de
curator strekte uitsluitend tot de uitbreiding van het faillissement.
Aangezien niet bewezen, en zelfs, niet kon beweerd worden dat de vennootschap opgehouden had te betalen was haar faillietverklaring onmogelijk.
NAAR EEN VENNOOTSCHAP -
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De vereisten voor faillietverkiaring door uitbreiding van een eerder uitgesproken faillissement biijven immers dezeifde ais voor een oorspronkelijke
faillietverkiaring (zie hoven nr. 98). Aihoewei de vennootschap, die het
aannemersgereedschap had overgenomen, bewezen had dat zij dit werkelijk
betaaid had, had zij aangeboden dit bedrag nogmaais aan de curator te
betaien. Voigens de rechtbank was dit aanbod kiaarblijkelijk voidoende.
Macht de overdracht gedaan zijn met bedrieglijke benadeling van de
schuideisers, dan zou dit feit oak geen grondsiag kunnen geboden hebben
voor de toerekening van het faillissement aan de verkrijgende vennootschap
van de schuiden van de gefailleerde maar siechts tot de passende sanctie van
nietigver kiaring van de vervreemding krachtens artikel 1167 B. W. of artikel
448 Faill.W. (zie hoven nr. 114 en vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 793,
randnr. 147). In voorkomend geval zou de vennootschap, mocht zij opgericht zijn met het werkelijk doei de schuideisers van een oprichter te
benadelen, nietig verkiaard worden (zie dit overzicht, hoven nr. 31).
118. GERECHTELIJKE ACHTERSTELLING VAN SCHULDVORDERINGEN- De
toepassing van het leerstuk van het misbruik van de volkomen rechtspersoonlijkheid dat tot reductie van de daarin samengevatte rechtsgevoigen
Ieidt (zie hoven nr. 97), geeft een goede grondsiag aan de minder ingrijpende
doorbraak door een gerechtelijke achterstelling van de schuidvorderingen
van de achterman tegen zijn vennootschap.
Er is geschreven dat geen duidelijke juridische grondsiag voor deze opiossing zou voorgesteid zijn (Wymeersch, E., Enkeie technieken van concernrechtelijke aansprakelijkheid, Liber Amico rum F. Duman, I, biz. 312 e. v.,
op biz. 325, voetnoot 34).
Die grondsiag Iijkt nochtans weihaast vanzeifsprekend (zie vorig overzicht,
T.P.R., 1978, biz. 792, randnr. 146 en biz. 880, randnr. 275).
De rechter kan immers in gevallen van misbruik de beschermende wand van
de voikomen rechtspersoonlijkheid volledig neerhalen. Wie het meerdere
vermag, kan oak het mindere.
Achterstelling van schuidvordering kan een voidoende reductie van de
rechtspersoonlijkheid zijn als passende sanctie van het misbruik van rechtspersoonlijkheid.
Wanneer de bestuurders of zaakvoerders aan hun vennootschap die onder
een niet voorbijgaand maar duurzaam tekort aan eigen middeien lijdt, een
geldiening hebben toegestaan of doen toestaan om het ontoereikend kapitaal aan te vullen, of wanneer zij ais borgen voor het door een bank
toegestane kapitaai-vervangende krediet na betalingen gesubrogeerd zijn in
de rechten van de geldschieter, kunnen zij niet ais schuldeisers opkomen in
het faillissement van hun vennootschap. Hun schuidvordering moet (ongeacht het ingeroepen voorrecht) ais een postconcurrente schuidvordering
behandeid worden op dezeifde wijze ais het kapitaal dat zij vervangt. Zij
wordt achtergesteid tot na aigeheie voidoening van de gewone schuideisers.
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In de recente rechtspraak is deze oplossing met een duidelijke redengeving
toegepast (Kh. Kortrijk, 20 oktober 1983, T.B.H., 1985, 213).
119.

DOORBRAAK BUITEN FAILLISSEMENT. ONRECHTMATIGE CONCURREN-

De volkomen
rechtspersoonlijkheid kan ook buiten faillissement door de rechter door broken worden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 793, randnr. 148).
Bij de overdracht van haar handelszaak had een B.V.B.A. de verplichting
opgenomen zich van concurrentie te onthouden. De echtgenote van de
zaakvoerder van die B.V.B.A., die zelf vennote was, had nadien een
concurrerend bedrijf opgericht.
De voorzitter sprak in kortgeding een voorlopig verbod uit onder verbeurte
van een dwangsom.
Deze beschikking werd in hoger beroep bevestigd met de toevoeging dat het
verbod ook gericht is tot de derde die zich medeplichtig maakt aan de
tekortkoming van de overdragende vennootschap.
Er kon geen goed verweer gevoerd worden op grond van de beschouwing
dat de B.V.B.A. een rechtspersoon is, onderscheiden van de persoon van
de vennote, en dat deze dus niet zou gehouden zijn tot de door die B.V .B.A.
aangegane verplichtingen (Brussel, 21 maart 1984, T.B.H., 1985, 539, met
noot A. De Caluwe).
TIE ACHTER RET SCHERM VAN EEN VENNOOTSCHAP -

120.

TOEREKENING VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN AAN VERBON-

In enkele gevallen moest uitspraak gedaan
worden over de mogelijkheid om de verplichting van een vennootschap toe
te rekenen aan een met haar verbonden vennootschap, door ter zijde stelling
van de volkomen rechtspersoonlijkheid.
De drie hiernavolgende uitspraken hadden betrekking op exclusiviteitsovereenkomsten.
Een arrest handhaafde zonder meer de regel volgens welke elk van de
betrokken vennootschappen een rechtspersoon was, onderscheiden van de
andere. De exclusiviteitsovereenkomst was voor onbepaalde duur verleend
door een Amerikaanse vennootschap, en twee maal verlengd door haar
Belgische dochtervennootschap. De wederpartij voerde aan dat de concessieovereenkomst krachtens artikel 3 bis, tweede lid, W. 27 juli 1961, van
onbepaalde duur was geworden.
Volgens het Hof kon geen misbruik van rechtspersoonlijkheid vastgesteld
worden bij de oprichting van de juridisch zelfstandig Belgische dochtervennootschap, zodat artikel 2, laatste lid Venn.W. volledig van toepassing
moest blijven, niettegenstaande de Amerikaanse moeder en de Belgische
dochter economisch een zelfde eenheid vormden (Brussel, 17 januari 1978,
R.P.S., 1978, nr. 5986, blz. 232; - Cassatieberoep verworpen bij arrest
van 19 april 1979, Pas., 1979, I, 981; Arr. Cass., 1978-79, 984; B.R.H.,
1980, 44; daarin kon deze vennootschappelijke vraag niet aan bod komen).
DEN VENNOOTSCHAPPEN -
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In een ander geval integendeel werd, voor de toepassing van artikel3 bis van
de Wet van 27 juli 1961 beslist dat de tweede verlenging van een
exclusiviteitsovereenkomst door een andere vennootschap dan de oorspronkelijke concessiegeefster, maar die tot een en dezelfde groep vennootschappen behoort, geacht wordt door dezelfde wederpartij verleend te zijn,
niettegenstaande de tweede vennootschap een rechtspersoon is, onderscheiden van de eerste (Kh. Brussel, 24 oktober 1977, R.P.S., 1979, nr. 6011,
biz. 86).
In een derde geval was een exclusiviteitsovereenkomst aangegaan tussen een
vennootschap A als concessiehoudster en een vennootschap B, en was zij,
na haar stilzwijgende verlenging, een overeenkomst voor onbepaalde duur
geworden. Deze overeenkomst werd opgezegd door een andere vennootschap C.
De rechtbank besliste dat tussen de vennootschappen B en C, die tot
eenzelfde groep behoorden en onder eenheidsleiding werkten, met eenzelfde
zetel, een onregelmatig opgerichte V.O.F. bestond zodat de vennootschap
C hoofdelijk aansprakelijk was met de vennootschap B (Kh. Brussel, 17
december 1979, B.R.H., 1980, 135).
Terloops moet opgemerkt worden dat de V.O.F. als zodanig niet was
veroordeeld zoals voorgeschreven is door artikel 189 Venn. W. Blijkbaar
was deze bepaling niet ingeroepen terwijl zij niet ambtshalve door de rechter
kan ingeroepen worden (zie verder nr. 124).

HOOFDSTUK

V

DE V.O.F. EN DE COMM. V.
121. ONREGELMATIG OPGERICHTE V.O.F.- In hoofdstuk 4, afdeling 3 van
dit overzicht is aandacht gegeven aan de rechtspraak betreffende de juridische hindernissen die beletten nakoming te vorderen van verbintenissen
aangegaan jegens personen die openbaar en duurzaam een handelsbedrijf
voeren voor gemeenschappelijke rekening, zodat zij, meestal onbewust, een
V. 0 .F. heb ben aangegaan die will ens nillens rechtspersoonlijkheid bezit (zie
boven nr. 26 e.v.).
De omschrijving van zulke samenwerking als V.O.F. tussen partners, die
als zodanig openlijk aan het handelsverkeer hebben deelgenomen, kan ook
van betekenis zijn voor de toepassing van andere regels die deze vennootschapsvorm beheersen, ongeacht of de akte van vennootschap opgemaakt
en openbaar gemaakt werd op de wettelijk voorgeschreven wijze. De
wettelijke regels die de V.O.F. beheersen zijn onverkort van toepassing op
de vennootschap en haar vennoten, ook al mocht die vennootschap zonder
geldige akte opgericht zijn, en zulks zolang de vennootschap niet volgens
artikel 13 quater Venn. W. bij rechterlijke beslissing is nietig verklaard.
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Deze regels hetreffen inzonderheid de onheperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten onder firma jegens derden (art. 17 en 189
Venn.W.), hun faillietverklaring nadat het faillissement van de vennootschap uitgesproken is, de onthinding van de vennootschap op verzoek van
een vennoot.
Dienaangaande hevat een arrest van het Hof van Beroep te Bergen de
hevestiging van een aantal vrijwel onhetwiste oplossingen in aansluiting hij
de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Bergen, 16 juni 1976, Pas., 1977,
II, 10; R.P.S., 1979, nr. 6006, hlz. 50). Gezegd werd dat de V.O.F. als
zodanig ontstaat zodra twee of meer personen op openhare en duurzame
wijze een handelshedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam
(zie hoven nr. 26), zodat deze personen onheperkt en hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de verhintenissen van hun vennootschap.
Voorts werd herhaald dat na het faillissement van een V. 0 .F. haar vennoten
kunnen failliet verklaard worden ongeacht het feit dat zij sedert meer dan
zes maanden geen daden van koophandel meer hehhen verricht (zie verder,
nr. 130).

Al deze heginselverklaringen waren min of meer overhodig om de griezelige
verwarring te ontrafelen van de vordering van een curator van het eerder
uitgesproken faillissement om dit uit te hreiden tot een andere persoon, op
grand van een zogenaamde vermenging van vermogens of om deze hoofdelijke aansprakelijk te stellen voor het passief van het faillissement. In het
hesproken arrest werd ten aanzien van de feiten vastgesteld dat de curator
niet hewezen had dat tussen de gefailleerde en die tweede persoon een
vennootschap had hestaan.
122. In dit hoofdstuk dient oak vermeld te worden dat een onregelmatige
vennootschap kan ontstaan tussen verhonden vennootschappen (zie hoven
nrs. 116 en 120).
In een ander verhand is vastgesteld dat een onregelmatige V.O.F. kan
ontstaan tussen de oprichters van een wegens haar handelsdoel nietige
V.Z.W., althans tussen de leden die persoonlijk met derden gehandeld
hehhen of daarhij vertegenwoordigd werden en dus als heherende vennoten
moeten heschouwd worden (zie uitvoeriger: Ronse, J., kan een V.Z.W.
failliet verklaard worden? Liher amicorum F. Duman, I, hlz. 219 e.v., inz.
hlz. 234 e.v. met verwijzingen).

123. DE V.O.F. TUSSEN ECHTGENOTEN- Echtgenoten kunnen, oak zonder
deelneming van derden, samen een V.O.F. oprichten. Daarhij mogen zij
geen afbreuk doen aan de dwingende regels van het hurgerlijk recht omtrent
overeenkomsten tussen echtgenoten. Deze regels hehhen echter hun eigen
specifieke sancties die meestal de geldigheid van de vennootschap niet
aantasten (L. Weyts, Vennootschappen met echtgenoten, nr. 241, hlz. 231,
inz. m.h.t. de V.O.F., nr. 358 e.v., hlz. 334 e.v.).
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Het is ook mogelijk dat tussen echtgenoten die openbaar en duurzaam
samen een handelsbedrijf uitoefenen op spontane wijze een V.O.F. ontstaat
die, wegens ontbreken van akte een onregelmatige vennootschap is, met alle
gevolgen van dien (zie boven, nrs. 26 e.v.;- en bepaaldelijk wat de V.O.F.
tussen echtgenoten betreft: vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 716 e.v.,
randnr. 44).
Deze mogelijkheid wordt zonder veel bezwaren aangenomen (L. Weyts,
a. w., nrs. 361 e.v., biz. 338 e.v., en uitvoeriger, dezelfde: Samenhandelende
echtgenoten, T.P.R., 1977, biz. 223 e.v.).
Toch zouden wij hiertegen willen waarschuwen vooral wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Wanneer
beide echtenoten samen een handelsbedrijf uitoefenen, is deze samenwerking beheerst door artikel1417, tweede lid B.W., dat voor hun samenwerking een fundamenteel andere regel bepaalt dan voor het bestuur van een
V.O.F., waarbij rekening moet gehouden worden met de beperkte omvang
van het ,beheer" in het huwelijksvermogensrecht (art. 1415 B.W.) t.o.v.
deveel ruimere omvangvan ,beheer" inhet vennootschapsrecht (art. 1856,
eerste lid en art. 1859, 1° B.W.).
Wij mogen hierbij rustig het wederlegbaar vermoeden dat de vrouw slechts
helpster van haar man is volgens het verouderde artike110 W. Kh. terzijde
Iaten. Echtgenoten kunnen als zodanig samenwerken in het gemeenschappelijk handelsbedrijf zonder dat aan enige vennootschap moet worden gedacht. Zij oefenen dan samen hetzelfde beroep uit (art. 1417 B.W.). Vermits dit een handelsberoep is, zijn zij kooplieden en zijn hun verbintenissen
van rechtswege hoofdelijk zoals beslist werd door het Hof van Cassatie in
zijn leidend arrest van 3 apri11952 (R. W., 1950-51, 1725; Arr. Cass., 1952,
432). Daarin werd immers zonder meer het bestaan erkend van een gewoonterechtelijke regel, zonder maar enigszins te verwijzen naar artikel 17
Venn.W. die hem bepaaldelijk op vennoten onder firma toepast.
Wil men toch in dit verband een mondje latijn spreken, dan mag gezegd
worden dat affectio societatis ontbreekt waar de afjectio matrimonialis
volstaat.
De uitwassen van de overdreven neiging overal een vennootschap, meer
bepaald, een V.O.F., te willen ontdekken in geval van samenwerking tussen
kooplieden, betreffen vooral de onmogelijkheid waarin deze zich bevinden
om van hun schuldenaars betaling te vorderen. Weliswaar kan een zonder
akte opgerichte vennootschap sedert de wetswijziging van 1973 geregulariseerd worden (zie boven, nr. 28). Het lijkt echter hoogst twijfelachtig dat
een, naar ons gevoelen niet bestaande vennootschap tussen echtgenoten, die
samen hun gemeenschappelijk handelsbedrijf uitoefenen, formeel zou kunnen geregulariseerd worden.
In de door dit overzicht betreken periode zijn in de vakpers geen uitspraken
ontmoet waarin de onheuse behandeling van gehuwde kooplieden door hun
schuldenaars, moest beoordeeld worden.
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In een onuitgegeven uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Oudenaarde, zetelend zoals in kortgeding, werd de rechtsvordering van een handelaar niet toelaatbaar verklaard omdat de schuldvordering behoorde aan een V.O.F. die tussen de eiser en zijn echtgenote
bestond. Vastgesteld werd dat beide echtgenoten hetzelfde handelsberoep
uitoefenden; dat alle gedrukte stukken die zij in hun bedrijf gebruikten de
namen van de twee echtgenoten vermeldden; dat steeds in het meervoud
geschreven werd; er was ook sprake van hun maatschappelijke zetel. In zulk
geval kon aangenomen worden dat de openbare samenwerking door echtgenoten in hetzelfde bedrijf meer was dan een samenwerking tussen echtgenoten, en wel een V.O.F. (Kh. Oudenaarde, Voorzitter, 24 oktober 1985, in
zake Six t. N.V. Vossaert-Woonproject, onuitg.).
In een vonnis werd het bestaan van een V.O.F. tussen echtgenoten vastgesteld om deze failliet te verklaren en, op grond daarvan, het faillissement
van beide echtgenoten te kunnen uitspreken (Kh. Luik, 20 oktober 1981,
J. Liege, 1982, 96; R.P.S., 1982, nr. 6197, blz. 166).
De , ontdekking" van een V. 0 .F.-rechtspersoon tussen deze twee echtgenoten die, blijkens de vastgestelde feiten, ontegensprekelijk allebei kooplieden
waren en ieder afzonderlijk of tezamen daden van koophandel verricht
hadden en opgehouden hadden te betalen, was naar ons gevoelen overbodig. Overigens werd slechts een boedel gevormd voor de V.O.F. en de twee
echtgenoten watniet mogelijk zou geweest zijn indien naast de twee echtgenoten-vennoten een V.O.F. zou bestaan hebben (Cass., 21 mei 1967,
waarover het vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 797, randnrs. 157 en 158).
Een praktisch nut van de erkenning van een V.O.F. tusse!l de echtgenoten
zou wel bestaan mocht een van de echtgenoten meer dan zes maanden v66r
de faillietverklaring geen daden van koophandel meer verricht hebben
(art. 442, tweede lid, in samenhang met 437, derde lid Faill.W.; zie verder,
nr. 130). Dit was ter zake blijkbaar niet het geval.
124.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN ONDER FIR-

Het
voorschrift van artikel 189 Venn. W. krachtens welk de vennoten van een
V.O.F. of Comm.V. niet kunnen veroordeeld worden op grand van verbintenissen van de vennootschap, zolang deze zelf niet is veroordeeld, is ook
van toepassing wanneer de V.O.F. onregelmatig is opgericht, en zelfs
wanneer alle vennoten zouden gedagvaard zijn (Cass., 6 juni 1907, Pas.,
1907, I, 280). Het kan echter niet ambts])alve door de rechter ingeroepen
worden, maar kan slechts toegepast worden indien de aangesproken vennoten daarop een beroep doen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 716,
randnr. 44).
MA. VOORAFGAANDE VEROORDELING VAN DE VENNOOTSCHAP -

Het is opvallend dat de vennoten dit vaak niet doen, bv. in de volgende
nummers aangehaalde uitspraken.
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125. De vennoten onder firma zijn persoonlijk en hoofdelijk verbonden
door aile verbintenissen van hun vennootschap zowel verbintenissen die uit
de wet of uit onrechtmatige daad ontstaan zijn, als verbintenissen uit
overeenkomst. Zij kunnen ook veroordeeld worden verbintenissen om iets
niet te doen, die op de V.O.F. rusten, persoonlijk nate komen.

In een beschikking, die ook belangwekkende beschouwingen bevat om trent
de rechtmatigheid van een bedrijfsbezetting, werd als V.O.F. omschreven
de openbare en duurzame samenwerking van arbeidsters die het bedrijf van
hun failliete onderneming bezetten, de productie voortzetten en de voortbrengsels erven verkopen tegen prijzen die zodanig berekend zijn dat de
inkomsten de lasten overschrijden.
Aan deze arbeidsters werd, in een eigenlijk kart geding, voorlopig verbod
opgelegd oneerlijke handelspraktijken te verrichten o.m. verkopen met
inbreuk op de B.T.W.-wetgeving, reizende verkopen en de uitoefening van
een handelsbedrijvigheid zonder dat zij zelf of hun V.O.F. ingeschreven
waren in het handelsregister (Kh. Brussel, kart ged. 20 maart 1979, B.R.H.,
1979, biz. 333; R.P.S., 1979, nr. 6025, biz. 200; J.T., 1979, 285;- vgl.
m.b.t. andere problemen i.v.m. bedrijfsbezetting en -voortzetting: Kh.
Luik, 15 oktober 1979, R.P.S., 1980, nr. 6062, biz. 62;- Kh. Luik, 17 mei
1983, R.P.S., 191984, nr. 6267, biz. 63; J. Liege, 1983, 449, met noot P.
Fran9ois).
126. SCHIJNVENNOOTSCHAP- De persoon die zelf in het handelsregister

opgegeven heeft dat hij zijn handel drijft in ,feitelijke vereniging" met een
ander, kan aan derden niet tegenwerpen dat met die ander geen vennootschap bestaat, en dat hij slechts een helper was van die ander.
De schijn van een vennootschap is immers aan de ingeschreven koopman
toe te rekenen.
Hij wordt dan ook veroordeeld tot betaling van facturen waarvan een op
naam van zijn bedrijf en een ander op naam van zijn schijnvennootschap
was opgemaakt (Luik, 28 oktober 1983, R.P.S., 1984, nr. 6287, biz. 159;
- m.b.t. de gebondenheid op grand van toerekenbare schijn in het algemeen zie boven nr. 67).
127. RECHTSGEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN BEN V.O.F. VOOR

Sedert 1938 is het een vaste rechtspraak dat, zodra het
faillissement van een V.O.F. uitgesproken is, daaruit noodzakelijk voortvloeit dat haar hoofdelijk aansprakelijke vennoten, die als zodanig kooplieden zijn, zich bevinden in de staat van faillissement zoals omschreven in
artikel 437, eerste lid Faill.W. Daarbij moet niet nagegaan worden of de
vennoten nog koopman waren op de dag waarop zij failliet verklaard
worden, en of zij daden van koophandel verricht hadden binnen de bij
artikel442, derde lid Faill.W. bedoelde periode van zes maanden v66r het
vonnis dat het faillissement verklaart. De vennoten onder firma zijn immers
HAAR VENNOTEN-
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kooplieden, niet door hun bedrijvigheid, maar als gevolg van hun lidmaatschap in de V.O.F. (Coppens/'tKint, Les faillites et les concordats,
R.Crit.J.B., 1984, blz. 437, randnr. 13; - zie vorig overzicht, T.P.R.,
1978, blz. 796, randnr. 154).
Ret Hof van Cassatie bevestigde opnieuw deze oplossingen (Cass., 2
december 1983, R. W., 1983-84, 1551; J. T., 1985, 184; Arr. Cass., 1983-84,
400)(12).
In dezelfde zin had het Hof van Beroep te Brussel beslist bij arrest van 17
mei 1978 (B.R.H., 1979, 120). Daarin werd eveneens oordeelkundig beslist
dat, na de faillietverklaring van een onregelmatig opgerichte V.O.F. en van
haar vennoten, afzonderlijke boedels dienen gevormd te worden, een van
de failliete vennootschap, en een van ieder failliete vennoot (zie verder
nr. 130).
128. Nadat de vennoten onder firma failliet verklaard zijn, kan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken, hun het verbod opleggen om
gedurende tenminste drie jaar en ten hoogste tien jaar, persoonlijk of door
tussenpersoon, enig koopmansbedrijf uit te oefenen, onverminderd het van
rechtswege intredend verbod om een functie van bestuurder uit te oefenen
in vennootschappen zoals bedoeld in artikel 1 van het K.B. nr. 22 van 24
oktober 1934 (art. 3 bis, § 2 van hetzelfde K.B.; - Toepassingen: Kh.
Brussel, 26 juni 1979, B.R.H., 1979, blz. 559; - Kh. Brussel, 16 januari
1980, B.R.H., 1981, blz. 176)(13).
129. RECHTSGEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN BEN VENNOOT ONDER FIRMA VOOR DE MEDE-VENNOOT- Ben verkeerde aanpak van de zaak
gaf aanleiding tot een reeks van achtereenvolgende vonnissen en arresten,
waaronder het hier te bespreken arrest dat zelfs nog geen eind stelt aan een
(12) Schijnbaar is het een raadsei hoe de feitenrechter een GmbH, d.i. de Duitse tegenhanger
van onze B.V.B.A., als V.O.F. kon omschrijven en in Beigie failliet verkiaren te samen met
haar vennoten. Deze vraag maakte niet het voorwerp uit van de voorziening, waarin schending
van art. 437 en art. 442, derde lid Faill.W. was ingeroepen.
In het onuitgegeven arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 22 juni 1982 kan geiezen
worden dat de GmbH Bau-Handeisgrund in Beigie niets anders was dan een onzeifstandig
filiaai, zonder eigen rechtspersoonlijkheid, van een Duitse gelijknamige GmbH waarvan het
bestaan door de Duitse rechter beeindigd was. De handeisbedrijvigheid van het Beigische
centrum van werkzaamheden werd echter in Belgie op duurzame wijze voortgezet. De daarbij
aangegane verbintenissen konden niet meer toegerekend worden aan de Duitse vennootschap
die opgehouden had te bestaan ais rechtspersoon, maar aileen aan de personen die in Beigie
een handeisbedrijf bieven uitoefenen onder de benaming ,GmbH Bau-Handeisgrund". Deze
werd de benaming van de onregelmatige V.O.F. die was ontstaan uit de voortzetting van dit
handeisbedrijf in Beigie.
(13) Opmerking verdient dat, wanneer de kennelijk grove fout aanieiding geeft tot
veroordeling wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk, art. 3 bis, § 2 van het K.B. nr. 22
niet meer kan toegepast worden. Voigens art. 1 bis van hetzeifde gewijzigde K.B. vioeit uit
zuike veroordeling immers van rechtswege het verbod voort om, zonder beperking van duur,
enig koopmansbedrijf uit te oefenen (over deze bepaling zie, inz. i.v.m. ,mededader", J.
Lievens, Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, zoais gewijzigd door de anti-crisiswet van 4
augustus 1978, B.R.H., 1979, biz. 29 e.v.; inz. biz. 31 e.v.).
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ingewikkelde procedure (Bergen, 27 mei 1980, R.P.S., 1980, nr. 6110,
blz. 284, met noot P. Coppens; B.R.H., 1981, blz. 197)(14).
Na de faillietverklaring op eigen aangifte van een vrouw A was in een later
vonnis vastgesteld dat tussen deze gefailleerde en een ander persoon B een
onregelmatige vennootschap was opgericht welke als een V.O.F. werd
omschreven(15).
De curator van A had geen faillietverklaring van de V. 0 .F. gevorderd maar
er zich toe beperkt de veroordeling van B te vorderen tot betaling van het
passief van A.
De eerste rechter, en het bevestigend arrest beperkten de veroordeling tot
het gedeelte van het passief dat ontstaan was na het tijdstip waarop de
V.O.F. tussen A en B aangegaan was(16).
De daartoe in eerste aanleg uitgesproken veroordeling werd door het Hof
bevestigd op grand van de beschouwing dat B hoofdelijk aansprakelijk was
voor het passief, dat het passief was van de V.O.F.
Opmerking verdient dat artikel198 Venn.W. niet nageleefd werd, maar er
kan niet vastgesteld worden dat de vennote daarop een beroep had gedaan
(zie boven, nr. 124).
Bovendien vorderde de curator zoals gezegd geen faillietverklaring van de
V.O.F. maar wel het ,parallelle" faillissement van B. Aansluitend bij de
(14) In het kader van dit overzicht Iaten wij het eerste gedeelte van het arrest terzijde.
Het betrof de vraag van het gezag van gewijsde van een arrest dat eerder uitgesproken was
tussen dezelfde partijen en waarin zonder meer beslist was dat de mede-vennote gehouden was
tot betaling van het passief van het faillissement van de failliet verklaarde vennote onder firma,
terwijl n het aangevochten later vonnis beslist was dat zij slechts tot een gedeelte daarvan was
gehouden.
(15) De vraag blijft onbesproken of deze vennootschap wei een V .0 .F. was, m.n. een openlijke
en duurzame handelsvennootschap (art. 1842 B.W. in samenhang met art. 15-17 Venn.W. zie
boven Hst. IV, afd. 3, randnr. 00).
De gegevens, die niet uit het arrest blijken, maar die verschaft zijn in de noot van P. Coppens,
zouden er kunnen op wijzen dat de vennootschap een tijdelijke vennootschap was, aangegaan
in afwachting van een later op te richten B. V.B.A. (vgl. dienaangaande Kh. Luik, 19 november
1949, R.P.S., 1951, nr. 4193, biz. 12).
Mocht de vennootschap een tijdelijk handelsvennootschap geweest zijn dan zouden de
problemen, zoals zij voor het Hof te Bergen gesteld waren, in hun voile omvang bestaan
hebben. In zulk geval zouden de deelgenoten, en zij aileen, bij ontstentenis van
rechtspersoonlijkheid verbonden zijn voor de verbintenissen die zij, persoonlijk of door
vertegenwoordiger, hebben aangegaan (art. 1862 en 1863 B.W.). Daartoe zijn zij hoofdelijk
gehouden (art. 175, tweede lid en 192, eerste lid Venn.W.). De curator van de failliete
deelgenoot zou dan de andere deelgenoot kunnen aanspreken op grondslag, en binnen de
perken van art. 1213 en 1214 B.W.
Wij gaan er voor de verdere bespreking van uit dat de vennootschap in het besproken arrest
als V.O.F. kon omschreven worden.
(16) Deze beperking van het aan B ten Iaste gelegde passief was niet gesteund op de, naar ons
gevoelen, onjuiste stelling volgens welke een vennoot, die toetreedt tot een eerder bestaande
V.O.F., aileen aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn
na zijn intreden. Ten onrechte is dit arrest aidus gelezen (Coppens/'t Kint, Les faillites et Ies
concordats, R.Crit.J.B., 1984, biz. 438, randnr. 13). In onderhavig geval was B niet vennoot
geworden in een eerder bestaande V.O.F., maar was de vennootschap tussen A en B
aangegaan. B kon klaarblijkelijk niet voor vroegere schulden van A aansprakelijk gesteld
worden maar slechts voor de verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na haar oprichting
(aldus, terecht het reeds aangehaalde arrest Brussel, 17 mei 1978, B.R.H., 1979, biz. 120).
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veroordeling van de mede-vennote werd door bet Hof aan de partijen
bevoien conclusie te nemen over het ai dan niet vervuid zijn van de vereisten
voor haar faillietverkiaring.
130. Een voiledig onderzoek van aile problemen, die naar aanleiding van
dit merkwaardig arrest gesteld worden, zou een ai te lang verhaal worden.
Het Hof had nochtans in zijn arrest aile bouwstenen vergaard; maar deze
bleven op een hoopje liggen en er werd niet mee gebouwd.
In bet arrest werden immers de hiernavolgende regels geformuieerd.
1° De faillietverkiaring van een V.O.F., ook van een onregelmatig opgerichte, houdt de vaststelling in dat aile vennoten zich bevinden in de staat
van staking van betalingen en van geschokt krediet, wat bijgevoig hun
faillietverklaring meebrengt (bet Hof verwijst daarbij naar: Cass., 15 december 1938 en Cass., 17 juni 1976, zie vorig overzicht, T.P.R., 1978,
biz. 796, randnr. 154 en dit overzicht, boven nr. 127).
2° In zodanig geval moeten er afzonderlijke boedels gevormd worden, een
voor de V.O.F., en een voor ieder vennoot afzonderlijk. Deze Iaatste
boedeis omvatten echter, benevens bet persoonlijke passief van ieder vennoot, bet geheel maatschappelijk passief (Cass., 21 mei 1968, zie verder dit
nr. in fine).
3° De V .0 .F. wordt van rechtswege ontbonden ten gevoige van bet faillissement van een van haar vennoten(17).
4° De hoofdelijke vennoten kunnen failliet verklaard worden terzake van
de verbintenissen van de V.O.F. indien de vennootschap (als rechtspersoon)
bestaat op de dag waarop de rechter over bet verzoek tot hun faillietverkiaring uitspraak doet of indien de afsluiting van haar vereffening niet meer
dan zes maanden teruggaat v66r die uitspraak.
In plaats van deze regeis toe te passen, blijft bet arrest staan bij de
faillietverkiaring van vennoot A en zoekt bet moeizaam naar een ten
lastelegging van bet passief aan vennoot B en naar diens persoonlijke
faillietverklaring. De moeilijkheden ontstonden en werden voigehouden
door, met terzijdeiating van de vennootscbap die tussen beiden bestond, te
denken aan de ,uitbreiding van het faillissement" van een persoon tot een
ander (zie daaromtrent boven, nrs. 94 e.v.).
Het is betwist of een vennoot onder firma als zodanig, d.w.z. ter zake van
de niet-nakoming van de verbintenissen van zijn vennootschap, kan failliet
verkiaard worden indien de vennootschap zeif niet eerst failliet verkiaard
is (L. Fredericq, Traite, VIII, nr. 567, biz. 784 en nr. 570, biz. 788;
anders: Van Ryn/Heenen, IV, nr. 2641, biz. 210).
(17) Art. 1865, 4° B.W. Het daarin vermelde kennelijk onvermogen wordt voor de vennoot
die koopman is, uiteraard begrepen als faillissement. Maar in het besproken arrest is ten
onrechte in aansluiting met de woorden der wet (art. 1865 B.W.) gezegd ,les societes de
personnes ... prennent fin''. Dit is slechts juist voor de vennootschap naar burgelijk recht. De
V.O.F. die ontbonden is blijft, in overeenstemming met art. 178 Venn.W., als rechtspersoon
voortbestaan tot aan de afsluiting van de vereffening.
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Welke ook het juiste stand punt moge zijn, is het in ieder geval duidelijk dat,
zolang de V.O.F. zelf niet failliet verklaard is, de curator van de faillietverklaarde vennoot A niet de hoedanigheid heeft om het gehele passief van A
ten laste te leggen aan diens vennoot B op grond van de beschouwing dat
de schulden van A maatschappelijke schulden zijn van de V.O.F. A en B.
De vennoten zijn immers slechts hoofdelijk aansprakelijk jegens de schuldeisers van de vennootschap en niet jegens hun mede-vennoten (L. Fredericq,
Traite, IV, nr. 177, biz. 297; - R.P.D.B, Tw. Societe en nom collectif,
nr. 235;- Houpin/Bosvieux, Traite des societes, I, nr. 271). Als vertegenwoordiger van A kan hij, nadat hij de hoofdelijke schuld betaald heeft,
slechts het aandeel van Bin die schuld terugvorderen volgens artikel1214,
eerste lid B. W.
Als hoofdelijke schuldenaar kan B aileen tot betaling van het gehele passief
van de V.O.F. aangesproken worden door de schuldeisers van de vennootschap. Daarvoor kan de curator van A niet opkomen.
Maar het is zeker mogelijk dat een persoon (A) failliet verklaard is omdat
hij persoonlijk in de bij artikel437 Faill. W. bedoelde staat van faillissement
verkeert, en dat eerst nadien, vastgesteld wordt dat de schulden welke hij
niet kan betalen, ontstaan zijn in de uitoefening van een duurzaam handelsbedrijf dat hij tezamen met een ander (B) heeft uitgeoefend.
In zodanig geval moet de rechter, zij het ook voor het eerst in hoger beroep,
vaststellen dat tussen A en Been onregelmatig opgerichte V.O.F. bestaat
die opgehouden heeft te betalen en waarvan het krediet aan het wankelen
gebracht is, en moet hij deze vennootschap, die rechtspersoon is, ambtshalve failliet verklaren, met als noodzakelijk gevolg dat B in dezelfde staat
verkeert en op zijn beurt failliet verklaard moet worden (Cass., 17 juni 1976,
vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 796, randnr. 154;- aldus ook: Brussel,
17 mei 1978, B.R.H., 1979, biz. 120).
Alsdan moeten drie afzonderlijke failliete boedels gevormd worden, een van
de vennootschap, en een van ieder van de vennoten (VanRyn, I, eerste druk,
nr. 407, biz. 289). De laatste twee boedels omvatten dan het persoonlijk
passief van ieder vennoot afzonderlijk, en tevens het gehele passief van de
vennootschap waartoe de vennoten jegens derden hoofdelijk gehouden zijn,
met de vennootschap en met elkander (Cass., 21 mei 1968, vorig overzicht,
T.P.R., 1978, blz. 797, randnrs. 156 en 157).
AI deze regels werden reeds eerder toegepast in een reeds aangehaald arrest
van het Hofvan Beroep te Brussel van 17 mei 1978 (B.R.H., 1979, biz. 120).

131.

ONTBINDING VAN DE V.O.F. DIE VOOR ONBEPAALDE TIJD IS OPGE-

De V.O.F., ook zij die zonder geschrift, en dus onregelmatig,
opgericht is, kan, wanneer zij voor onbepaalde tijd is aangegaan, ontbonden worden door een opzegging, d.i. een verklaring van een of meer
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vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren (art. 1865,
5° en 1869 B.W.)(18).
Het Hof te Brussel besliste oordeelkundig dat een te goeder trouw en niet
ontijdig gegeven opzegging haar rechtsgevolg, de ontbinding, blijft bewaren, niettegenstaande de vennoot die zich uit de vennootschap wilde terugtrekken, bereid was gebleven de bedrijvigheid van de vennootschap voort
te zetten in het belang van de twee vennoten in afwachting van een
moeizaam te bereiken akkoord omtrent de vereffening. Deze redelijke
gedraging hield, volgens het Hof, geen afstand in van de opzegging. Het
Hof stelde de ontbinding vast en benoemde een vereffenaar (Brussel, 12
maart 1984, J. T., 1984, 515; R.P.S., 1985, nr. 6352, blz. 252).
Met meer nauwkeurigheid had kunnen gezegd worden dat de vennoot, door
geduld op te brengen, het recht niet verwerkt had om de rechtsgevolgen van
zijn opzegging te blijven inroepen (Van Oevelen/Dirix, Kroniek van het
verbintenissenrecht [1981-84], R. W., 1986, kol. 95, randnr. 44).

HOOFDSTUK

VI

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
132. vooRAFGAANDE OPMERKING - Tal van opeenvolgende wetswijzigingen hebben, nu eens door verwijzing naar, en dan eens door her haling van
talrijke artikels, de structuur en de werking van de N.V. en de B.V.B.A.
dichter bij elkander gebracht. Daardoor onderscheidt de B. V .B.A. zich
thans in hoofdzaak van de N. V. als een besloten kapitaalvennootschap
waarin bovendien de mogelijkheid bestaat de continui:teit in de leiding te
verzekeren. Veel regels zijn voor beide rechtsvormen dezelfde. De rechtspraak waartoe zij aanleiding geven worden dus oak in dit hoofdstuk
besproken ongeacht of zij op de ene of de andere rechtsvorm betrekking
hebben.

(18) Voigens art. 1869 B.W. moet de opzegging aan aile vennoten gedaan worden. Dit is de
regei voor de vennootschap naar burgerlijk recht, die geen rechtspersoon is.
M.b.t. de V.O.F., die wei rechtspersoon is, moet opzegging gedaan worden aan de
vennootschap zeif (Cass., 18 januari 1963, R. W., 1962-63; R.P.S., 1963, nr. 5131, biz. 149).
Is er siechts een medevennoot dan kan de kennisgeving aan deze vennoot worden gedaan. Hij
is immers ais orgaan van de vennootschap, de enige persoon die de hoedanigheid heeft om
de kennisgeving voor haar in ontvangst te nemen. En betekening aan het bevoegde orgaan is
gedaan aan de rechtspersoon zelf (zie boven, nr. 80).
Dit punt was niet het voorwerp van betwisting in het arrest dat in dit nr. besproken wordt.
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133. VERANTWOORDING VAN HET KAPITAAL IN EEN FINANCIEEL PLANBij de Wet van 4 augustus 1978 zijn voor de N.V. en de B.V.B.A. twee
bepalingen ingevoerd waartussen een duidelijke samenhang bestaat.
De oprichters kunnen aansprakelijk gesteld worden in de gevallen bedoeld
in artikel35, 6° en 123, 7° Venn.W. wanneer zij hun vennootschap hebben
opgericht met een kennelijk ontoereikend kapitaal. Het bedrag van dit
kapitaal moeten zij krachtens artikel 29 ter verantwoorden in een financieel
plan dat zij v66r de oprichting aan de optredende notaris overhandigen die
dit stuk bewaart om het, in geval van faillietverklaring binnen drie jaar na
oprichting, aan de rechtbank over te leggen.
Uit een zorgvuldig onderzoek van de oprichtingsakten, verleden na de
inwerkingtreding van voornoemde wet van 1978, was afgeleid dat die
wetswijziging geen invloed uitgeoefend had op het gedrag van de oprichters
van N.Y.'s en B.V.B.A.'s betreffende de omvang van het kapitaal. Zij
bleven de voorkeur geven aan een oprichting met slechts het wettelijk
minimum-kapitaal (Breesch, T., De oprichting van N.Y.'s en B.V.B.A.'s.
Enige cijfers en bedenkingen, R. W., 1980-81, 1625 e.v.).
Toen die bijdrage geschreven werd, waren er evenwel nog geen uitspraken
gekend waarin toepassing gemaakt was van artikel 35, 6° en 123, 7°
Venn.W. (zie verder nrs. 139 e.v.). Verwacht kan worden dat zulke veroordelingen de toekomstige oprichters zullen aanzetten zich terdege te bezinnen
vooraleer zij beginnen.
Overigens kon in die bijdrage aileen aandacht gegeven worden aan statistische meetbare gegevens n1. het aantal oprichtingen en de daarbij verstrekte
middelen. Er kon m.a.w. geen rekening gehouden worden met het aantal
vennootschappen die niet waren opgericht.
Uit mededelingen van accountants die betrokken waren bij het opstellen van
het financieel plan (zie verder nr. 145), is gebleken dat, in een aanzienlijk
aantal gevallen, afgezien werd van de voorgenomen oprichting nadat uit het
plan duidelijk was geworden dat het kapitaal ontoereikend dreigde te zijn,
terwijl de oprichters niet over meer middelen beschikten.
134. INBRENG VAN GELD. STORTING OP EEN BIJZONDERE REKENING- Aan
de bijzondere rekening, waarop inbreng in geld moet gestort worden
volgens artikel 29 bis, vijfde en volgende leden Venn. W. voor de N. V. en
artikel 120 bis voor de B. V .B.A., is bij de wet zelf een bijzondere bestemming gegeven. Zij wordt immers uitsluitend ter beschikking gehouden van
de op te richten vennootschap, gedurende een termijn van drie maanden te
rekenen van de opening van de rekening.
Daaruit volgt dat de deposanten gedurende die termijn een schuldvordering
tot terugbetaling hebben onder opschortende voorwaarde dat de vennoot-
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schap binnen die termijn niet tot stand zal gekomen zijn. Daaruit volgt dus
ook dat schuldeisers van een deposant slechts op een voorwaardelijke
schuldvordering kunnen beslag leggen onder de financiele instelling.
· Ben beslag onder derden op zulke wettelijke onbeschikbare rekening vervalt
indien de vennootschap tijdig is opgericht (L. Simont, La loi du 6 mars
1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, blz. 8).
Deze principes waren miskend door een financiele instelling die de bij haar
geopende rekening voor een bedrag van 21 miljoen F. geblokkeerd had ook
na de tijdige oprichting van een N. V. op grand van de beschouwing dat twee
van de aandeelhouders jegens haar borg stonden voor een krediet dat zij
eerder aan een andere vennootschap had toegestaan. De financiele ins telling
werd in kart geding veroordeeld het gedeponeerde bedrag dadelijk ter
beschikking te stellen van de N.V. (Kh. Gent, Kart Ged., 10 November
1982, R. W., 1983-84, 1094; T.B.H., 1984, 148; R.P.S., 1984, nr. 6288,
blz. 161).
135. INBRENG IN NATURA. OPDRACHT VAN DE BEDRIJFSREVISOR - Het
Hof van Cassatie besliste, met verwerping van de voorziening, dat een
bedrijfsrevisor, die het verslag had opgemaakt dat voorgeschreven is door
artikel 29 bis Venn. W. en dat ten behoeve van derden moest openbaar
gemaakt worden, bij de uitoefening van die opdracht, die hem volgens de
toen -geldende wetgeving was gege"en door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel, niet uit hoofde van zijn beroep kennis droeg van geheimen
die hem waren toevertrouwd, zoals bedoeld in artikel458 S.W. De revisor
kon dus, bij zijn optreden als gerechtelijke deskundige in de procedure van
gerechtelijk akkoord en van faillissement betreffende dezelfde vennootschap, geen verplichting of recht van geheimhouding hebben omtrent
toevertrouwde feiten of inlichtingen (Cass., 26 januari 1983, R. W., 198384, 1146; Pas., 1983, I, 620; J.T., 1983, blz. 395; R.P.S., 1985, nr. 6367,
blz. 359, met noot F. Hennouille-Genion; Arr. Cass., 1982-83, 706).
Dit arrest lijkt achterhaald te zijn door de recente wetswijzigingen.

Onder het vroegere recht werd de bedrijfsrevisor immers aangewezen door
de voorzitter van de rechtbank, op verzoek van de oprichters. Sedert de
wetswijziging van 5 december 1984 wordt hij door de oprichters zelf
aangewezen (nieuw art. 29bis, eerste lid Venn.W.). De strekking van deze
wetswijziging is o.m. dat de door de oprichters zelf gekozen bedrijfsrevisor
voortaan niet enkel een opdracht van controle heeft maar bovendien een
adviesfunctie (Verslag G. Verhaegen, Gedr. St. Kamer 210 [1981-82], nr. 9,
blz. 23).
Te dier gelegenheid is bet heel goed mogelijk dat hem uit hoofde van zijn
opdracht feiten of inlichtingen worden toevertrouwd. Het beroepsgeheim
van de revisor is ook nieuw geregeld, aansluitend bij artikel 458 S.W. in
artikel 27, tweede lid W. 22 juli 1953, vervangen bij artikel 61, A W. 21
februari 1985.
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136. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS. OVERGANGSRECHT- De
artikels betreffende de aansprakelijkheid van de oprichters van de N.V.
(art. 35 Venn.W.) en van de B.V.B.A. (art. 123) zijn in de loop van de
laatste jaren herhaaldelijk gewijzigd door jongere wetten. In zoverre die
wetswijzigingen de aansprakelijkheid van de oprichters verzwaren en de
wetgever aan de nieuwe bepalingen, bij afwijking van artikel2 B.W., geen
terugwerkende kracht verleend heeft, kunnen zij niet toegepast worden op
de oprichters van eerder opgerichte vennootschappen, ook niet wanneer de
nieuwe bepalingen de openbare orde zouden betreffen of van dwingend
recht zouden zijn (aldus, ter zake van een B.V.B.A.: Cass., 9 november
1984, R. W., 1984-85, 2976; J.T., 1985, biz. 442;- Gent, 21 april1983,
T.B.H., 1984, biz. 30).
137. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS WEGENS DE NIETIGHEID

Bij arrest van 10 maart 1978 is een eind
gesteld aan de jarenlange procedure omtrent een waardeloze inbreng, die
reeds in het vorige overzicht ter sprake kwam (T.P.R., 1978, biz. 799,
randnr. 161). Ret Rof van Cassatie verwierp daarin de voorziening tegen
het Antwerpse arrest van 13 september 1978 dat in het vorig overzicht met
instemming besproken is (T.P.R., 1978, biz. 799, randnr. 161; - aldus
ook, beamend: Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales,
R.Crit.J.B., 1981, biz. 361, randnr. 49).
Op bijzondere duidelijke wijze werd nu beslist dat een inbreng die niet in
geld bestaat, en die geheel waardeloos is, niet als een geldige inschrijving
voor het kapitaal in de zin van artikel 53, 2° Venn.W. kan beschouwd
worden (Cass., 10 maart 1978, R. W., 1978-79, 2153; R.P.S., 1979,
nr. 6005, biz. 41; Pas., 1978, I, 773; Arr. Cass., 1978, 794).
Ret betrof de inbreng van een gehele onderneming waarvan het passief
groter was dan haar actief.
Zoals in het vorige overzicht uiteengezet is, was het geschil ontstaan v66r
de wet van 1961 die door wijziging van artikel35, 4° Venn.W. een aansprakelijkheid van de oprichters ingevoerd heeft in geval van kennelijke overschatting van inbreng in natura.
Ret arrest van 10 maart 1970 heeft een blijvende betekenis doordat het de
toepassingssfeer afbakent tussen de aansprakelijkheid wegens de nietigheid
van een geheel waardeloze inbreng (art. 35, 2° en art. 123, 4°) en die wegens
kennelijke overschatting ervan (art. 35, 4°). Reeft de inbreng een waarde,
maar is die overschat, dan zijn de oprichters slechts aansprakelijk voor de
schade die het gevolg is van zijn kennelijke overschatting (art. 35, 4° en
art. 123, 6°).
De geheel waardeloze inbreng integendeel is, zowel v66r als na de wetswijziging van 1961, nietig. Daarmee is niet geldig ingeschreven voor het kapitaal.
De oprichters zijn dan niet aansprakelijk voor de schade die daaruit kan
voortvloeien, maar staan van rechtswege als inschrijvers in voor het ganse
VAN EEN WAARDELOZE INBRENG-
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gedeelte van het kapitaal waarvoor, met een waardeloze inbreng niet gel dig
ingeschreven is krachtens artikel 35, 2° en artikel123, 4° Venn.W. (anders:
E. Wymeersch, Oprichtersaansprakelijkheid bij inbreng van een financieel
negatief vennootschapsvermogen, R. W., 1978-79, kol. 2135 e.v.).
De aangehaalde auteur zou, als wij goed begrijpen, deze aansprakelijkheid
op grond van artikel 35, 3° willen beperken tot het bedrag van de wettelijk
voorgeschreven minimum-storting. Het gaat hier echter niet over de vereiste
minimum-storting maar over de geldigheid van de inschrijving op aandelen.
Als inschrijvers gehouden, zullen zij dadelijk moeten storten wat op de
nietige inbreng had dienen gestort te zijn, en blijven zij voor het overige tot
volstorting gehouden, onverminderd hun recht van regres tegen de medeoprichter die de waardeloze inbreng had gedaan.
138.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS WEGENS NIETIGHEID VAN

Volgens de woorden van de wet zijn de oprichters
aansprakelijk voor de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is
van de nietigverklaring van hun vennootschap (art. 35, 4° en art. 123, 6°
Venn.W.).
Deze bepaling is voorbijgestreefd door de wetswijziging van 6 maart 1973
waarbij de nieuwe artikel 13 quater en quinquies zijn ingevoegd.
Deze materie is in dit overzicht reeds behandeld i.v.m. de nietigverklaring
van handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid (zie boven nr. 36).
DE VENNOOTSCHAP -

139. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS WEGENS KENNELIJK ONTOEREIKEND KAPITAAL- Volgens de artikelen 35, 6° en 123, 7° Venn.W.
kunnen de oprichters van een N.V. of een B.V.B.A. aansprakelijk gesteld
worden naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement, uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal
bij de oprichting kennelijk ontoereikend was, voor de normale uitoefening
van de voorgenomen bedrijvigheid over tenminste twee jaar.
Deze bepalingen zijn ingevoegd bij de Wet van 4 augustus 1978 (m.b.t. het
overgangsrecht zie, boven, deze afdeling, nr. 00). De eerste toepassingen
van de nieuwe bepalingen in de rechtspraak kunnen in dit overzicht besproken worden. Aangezien zij volledig dezelfde zijn voor de N.V. als voor de
B.V.B.A. worden, zoals gezegd, in dit hoofdstuk ook de uitspraken die
betrekking hebben op de B.V.B.A. besproken.
140. De oprichters die op grond van artikel35 en 123 kunnen aangesproken
worden zijn in algemene regel al degenen die, hetzij in persoon, hetzij door
een lastheb ber, in de oprichtingsakte als vennoten verschenen zijn, met
uitzondering van diegenen die, voor de N.V., gebruik makend van de
mogelijkheid geboden door artikel 31, tweede lid Venn.W., als gewone
inschrijvers beschouwd worden (Kh. Brussel, 14 februari 1983, T.B.H.,
1983, blz. 602, redengeving op biz. 608; R.P.S., 1983, nr. 6252, biz. 326).
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In de B.V.B.A. worden aile personen die in de oprichtingsakte verschijnen
noodzakelijk ais oprichter beschouwd (art. 123, eerste lid Venn.W.), aithans wanneer zij, door toezegging van een inbreng, deeinemen aan de
oprichting (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 690, randnr. 4).
141. Ben nodeioze betwisting was opgerezen m.b.t. de toepassingssfeervan
de besproken bepalingen.
Blijkens het opschrift van titei III van de Wet van 4 augustus 1978 waren
die bepalingen, tezamen met artikel 63 ter Venn.W. verantwoord ,ter
bestrijding van de bedrieglijke praktijken van de koppelbazen".
Deze strekking was niets anders dan een aanleiding tot de vervroegde
invoering van bepalingen waarin, buiten zuike context, voorzien was in het
voorontwerp dat het ontwerp van een nieuwe vennootschappenwet is geworden (art. 69 Wetsontwerp 5 december 1979, Gedr. St. Kamer 387 [1979-81],
nr. 1).
De besproken bepalingen behielden dezeifde aigeheie draagwijdte. Amendementen, die er toe strekten hun toepassingssfeer te beperken tot de
vennootschappen van koppelbazen, werden verworpen (Gedr. St. Senaat
415 [1977-78], nr. 2, biz. 144 e.v., inz. biz. 149).
Terecht is dan oak beslist dat de in 1978 ingevoegde bepalingen van
toepassing zijn op aile N.Y.'s en B.V.B.A.'s ongeacht de aard van hun
onderneming (Kh. Brussei, 14 februari 1983, B.R.H., 1983, biz. 602;
R.P.S., 1983, nr. 6252, biz. 326).
142. In verband met het vorderingsrecht van de curator van de failliete
vennootschap op grand van deze bepalingen is aangenomen dat de curator,
opkomend voor de gezamenlijke schuideisers, kan vorderen op grand van
artikei 35, 6° en 123, 7° (Kh. Brugge, afd. Oostende, 12 maart 1981,
B.R.H., 1981, biz. 604; R.P.S., 1982, nr. 6172, biz. 43).
Het vorderingsrecht van de curator in die hoedanigheid kan zeker niet meer
betwist worden wanneer het verder te bespreken cassatiearrest van 12
februari 1981 gevoigd wordt (zie verder, Hst. VI, afd. 3).
Bovendien Iijkt het wei uitgesioten te zijn dat de curator de vordering
gesteund op artikel 35, 6° en 123, 7° Venn.W. zou kunnen instellen in zijn
hoedanigheid van vertegenwoordiger van de failliete rechtspersoon, aangezien de oprichters krachtens die bepalingen aileen kunnen veroordeeid
worden tot nakoming van de verbintenissen van de vennootschap. Daarvoor
kunnen zij dus aileen jegens derden aansprakelijk zijn.
De vraag is en blijft gesteld of de erkenning van het vorderingsrecht van
de curator voor rekening van de gezamenlijke schuideisers beiet dat haar
schuldeisers afzonderlijk ten eigen behoeve de aansprakelijkheidsvordering
tegen de oprichters kunnen instellen op grand van artikei 35, 6° en 123, 7°
Venn.W.
In een vonnis is beslist dat, wanneer het faillissement is afgesioten bij

983

toepassing van artikel 536 Faill. W., en mitsdien een einde gesteld is aan de
opdracht van de curator, zodat de schuldeisers in de uitoefening van hun
afzonderlijke rechtsvorderingen treden, zij oak individueel kunnen vorderen tegen de oprichters (Kh. Brussel, 14 februari 1983, B.R.H., 1983,
blz. 602). In dit vonnis sprak de rechtbank zich nag niet uit over de omvang
van de aansprakelijkheid van de oprichters, vermits het een deskundig
onderzoek had bevolen omtrent het al dan niet ontoereikend kapitaal
waarmee de vennootschap was opgericht.
Het is precies in verband met de uit te spreken veroordeling dat het hier
besproken probleem van de individuele vorderingen gesteld wordt.
De vorderirr'g op grand van artikel35, 6° en 123, 7° strekt niet tot vergoeding
van schade maar wel tot gehele of gedeeltelijke nakoming door de oprichters
van de verbintenissen van de vennootschap, die deze, als gevolg van het
faillissement, niet kan nakomen. De noodzakelijke beslissing van de rechter
over de verhouding tot het geheel van de aangegane verbintenissen verzet
er zich tegen dat schuldeisers afzonderlijk zouden vorderen. Zulke veroordeling, waarvan de omvang door de rechter kan gematigd worden, kan niet
anders worden uitgesproken dan op een vord~ring voor rekening van de
gezamenlijke schuldeisers welke uitsluitend door de curator kan ingesteld
worden.
Macht de opheffing van het faillissement uitgesproken zijn krachtens artikel
536, eerste lid Faill.W., nadaLde curator de vordering op gronq van arJi1cel
35, 6° Venn.W. niet uitgeoefend had, dan zouden een of meer schuldeisers
krachtens artikel 536, laatste lid Faill.W. dat vonnis kunnen doen herroepen. Alsdan zal de rechtbank oordelen of de curator de oprichters al dan
niet moet aanspreken.
De schuldeisers kunnen echter wel op grand van artikell382 B.W. schadeloosstelling vorderen, indien zij bewijzen dat voldaan is aan de vereisten die
daarin zijn gesteld (zie verder nr. 150).
143. De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om kennis te
nemen van de vorderingen die op artikel35, 6° en 123, 7° Venn.W. gesteund
zijn (zoals trouwens van de vorderingen gesteund op art. 63 ter Venn.W.,
zie verder, Hst. VI, afd. 3) blijkt niet meer betwist te zijn.
Oak wanneer de curator opkomt voor de gezamenlijke schuldeisers, zodat
de rechtbank van koophandel niet bevoegd is op grand van artikel 574, 1°
Ger. W., is zijn vordering nochtans ontstaan uit het faillissement en bevindt
de oplossing zich in het bijzonder faillissementsrecht, niettegenstaande de
wettelijke regeling opgenomen is in de vennootschappenwet. Derhalve is de
rechtbank van koophandel bevoegd krachtens artikel 574, 2° Ger. W.
In de door dit overzicht bestreken periode hebben de rechtbanken van
koophandel in alle hier besproken uitspraken zich zonder discussie bevoegd
geacht.
De betwisting is uitdrukkelijk behandeld en in die zin beslecht door de
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arrondissementsrechtbank te Brugge bij vonnis van 5 november 1982
(T.B.H., 1984, biz. 32; J. T., 1984, 248, met noot J. Ronse)(19).

In dit vonnis is tevens op grand van artikel 631, tweede lid Ger. W. beslist
dat de bij uitsluiting territoriaal bevoegde rechtbank diegene is in wier
arrondissement het faillissement van de vennootschap geopend is.
144. De vraag wanneer het kapitaa/ kennelijk ontoereikend is moet telkens
ten aanzien van het concrete geval beantwoord worden. Hetzelfde geldt
voor de vaststelling door de rechter van de omvang van de verbintenissen
waarvoor de oprichters moeten instaan. Onvermijdelijk geeft zulke regeling
aanleiding tot casu'istiek.
Bij de beoordeling van het al dan niet kennelijk ontoereikend bedrag van
het kapitaal mogen de rechter en de door hem benoemde deskundige geen
profeten van het verleden zijn.
Zij moeten zich stellen op het tijdstip van de oprichting, rekening houdend
met hetgeen de oprichters alsdan wisten of behoorden te weten of te
voorzien (Kh. Brugge, afd. Oostende, 12 maart 1981, B.R.H., 1981,
biz. 604; R.P.S., 1982, nr. 6172, biz. 43).
De beoordeling van de kennelijke ontoereikendheid van het kapitaal moet
dus op het tijdstip van de oprichting geschieden met in achtneming van de
verantwoording van het kapitaal in het financieel plan. De verplichte
redactie van dit plan en de bewaargeving ervan aan de notaris, die het na
faillissement aan de rechtbank zal overleggen, heeft een dubbele strekking
die duidelijk tot uitdrukking kwam in de parlementaire voorbereiding van
de nieuwe wet. , ,Zodanig verslag verzekert dat de ondernemer bezint voor
hij begint. Bovendien beschermt het in zekere mate tegen een mogelijke
willekeur bij de beoordeling na de feiten van wat als een voldoend kapitaal
in de gegeven omstandigheden, nl. ten tijde van de oprichting, mocht
beschouwd worden" (Gedr. St. Senaat 415 (1977-78), nr. 2, biz. 142 e.v.;.
- verklaring van de Minister van Middenstand, Gedr. St. Senaat 415
(1977-78), nr. 2, biz. 149).
Het staat de rechtbank vrij een deskundig onderzoek te bevelen, maar de
beoordeling moet steeds geschieden met inachtneming van het financieel
plan (Kh. Brussel, 14 februari 1983, B.R.H., 1983, 602; R.P.S., 1983,
nr. 6252, biz. 326).
Bij ontstentenis van een financieel plan kan de rechtbank niet aileen steunen
op de statutaire doelomschrijving (Kh. Hasselt, 25 maart 1982, R. W.,
1982-83, 1413) maar ook op de feitelijk uitgeoefende bedrijvigheid (Kh.
Antwerpen, 12 januari 1983, R. W., 1983-84, 378; R.P.S., 1983, nr. 6251,
biz. 321; T.B.H., 1984, biz. 47).

(19) Nadat dit overzicht afgesloten was, is in dezelfde zin beslist door het Hof van Cassatie
(cass., 7 rnaart 1986, R.W., 1985-86,2706, met concl. du Jardin; T.B.H., 1986, 364).
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145. Omtrent de inhoud van dit jinancieel plan dat de oprichters volgens
artikel29 ter Venn.W. moeten opmaken v66r de oprichting heeft de wetgever terecht geen regels geformuleerd. De verantwoording van het kapitaal
geschiedt immers op grand van bedrijfseconomische financieringstechniek.
Reeds lang v66r de wet de verplichting invoerde voor een financieel plan
op te maken, werd dit in bedrijfseconomische handboeken aanbevolen en
werden daarvoor richtlijnen uitgewerkt (zie bv. Vaes/Goblet, La technique
du financement, vierde druk (1965), nrs. 28 e.v., blz. 40 e.v.; - sedert de
nieuwe wet zie o.m. R. Vandelanotte. De verantwoording van het kapitaal
bij de oprichting van de N.V. en de P.V.B.A.- Financieel plan. Centrum
voor fiscale wetenschappen en bedrijfsbeleid, Brussel, 1978;- Van Horenbeek, W., Het financieelplan, R. W., 1978-79, 1453 e.v.;- H. Michel, Plan
financier et responsabilite notariale, J. T., 1982, blz. 70 e. v.; - vgl. ook
Dabin, L., L'evolution des conditions de constitution ... , Jeune Barreau,
1985, blz. 20 e.v.).

Het lijkt aangewezen dat het financieel plan bestaat uit een begrating van
kosten en opbrengsten die, vermits zij een begrating is van een onderneming, opgemaakt wordt onder de vorm van (tenminste) twee geprojecteerde
jaarrekeningen. Daaruit moet blijken dat de vennootschap gedurende die
periode aan haar financiele behoeften zal kunnen voldoen met de eigen
middelen die haar verstrekt zijn en met bedrijfseconomisch verantwoord
krediet, alsook, in voorkomend geval, met achterstelling van de kapitaalvervangende lening die aandeelhouders aan hun vennootschap toestaan of
zullen toestaan.
De kerngedachte is dat het ondernemingsrisico niet afgewenteld mag worden op de derden maar dat de omvang van het kapitaal de aangepaste
tegenhanger moet zijn van het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid
dat moet verdiend worden (Kh. Antwerpen, 12 januari 1983, R. W., 198384, 378; R.P.S., 1983, nr. 6251, blz. 321;- Brussel, 17 oktober 1983 en
20 december 1983, T.B.H., 1984, blz. 525).
146. Blijkens artikel 35, 6° en 123, 7° wordt de ontoereikendheid van het
kapitaal beoordeeld in functie van de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

Welke de door de oprichters voorgenomen bedrijvigheid was, moeten
voorzichtige oprichters in geval van latere betwisting, kunnen aantonen aan
de hand van het financieel plan. Maar de rechter kan uiteraard ook rekening
houden met wat in feite door de vennootschap gedaan werd, en niet op
grand van de opgaaf in het handelsregister (Kh. Antwerpen, 12 januari
1983, R. W., 1983-84, 378; R.P.S., 1983, nr. 6251, blz. 321;- anders: T.
Breesch, De oprichting van N.V.'s en P.V.B.A.'s. Enige cijfers en
bedenkingen, R. W., 1980-81, kol. 1647 e.v.).
Op zichzelf is het statutaire doel niet beslissend maar wel de werkelijk
voorgenomen bedrijvigheid.
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Wanneer in het financieel plan daarover niets te vinden is, kan in concreto
nagegaan worden welke de bedoeling van de oprichters was geweest en dit
op grond van de feitelijk gevoerde bedrijvigheid.
Aangenomen werd dat in tegenstelling tot het ruim geformuleerde statutaire
doel (aanneming van bouwwerken in binnen- en buitenland), de oprichters
aileen kleine herstellings- en verbouwingswerken op het oog hadden en dat
slechts een woonhuis werd gebouwd voor een vriend die niet betaalde en
zo de oorzaak was van het faillissement. Op die gronden werd beslist dat
het kapitaal bij de oprichting niet kennelijk ontoereikend was en werd de
vordering van de curator afgewezen (Kh. Kortrijk, 23 juni 1983, bevestigd
in hoger beroep, Gent, 16 januari 1985, T.B.H., 1985, biz. 405; R.P.S.,
1985, nr. 6353, biz. 256).
147. Buiten twijfel staat dat de toetsing door de rechter van het bedrag van
het kapitaal aan een niet kennelijk onredelijke verhouding met de aard en
de omvang van de voorgenomen bedrijvigheid, een marginale toetsing is.

Dit is duidelijk gezegd met het woord ,kennelijk" en is de normale
beperking van de macht van de rechter bij de beoordeling van beleidsbeslissingen (zie uitvoeriger: J. Ronse, Marginale toetsing in het privaatrecht,
T.P.R., 1977, blz. 207 e.v.; - vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 800,
randnr. 162; blz. 817, randnr. 192).
M.a.w. zolang de oprichters, blijkens de verantwoording van het kapitaal
v66r de oprichting in het financieel plan, op dat tijdstip geoordeeld en
beslist hebben, binnen de marge waarbinnen, naar maatstaven van redelijkheid en verantwoord ondernemingsschap, verschil van mening kon bestaan,
mogen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleidsbeslissing ook
wanneer deze achteraf een misrekening blijkt te zijn (aldus de verantwoording van het amendement dat leidde tot invoeging van het nieuwe art. 29 ter,
in samenhang met art. 35,6° en 136,7° Venn.W., Senaatverslag, Gedr. St.
Senaat 415 [1977-78], nr. 2, biz. 142; -Van Bruystegem, Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal, B.R.H., 1982,
biz. 140;- S. Van Crombrugge, Juridische en fiscale eenheidsbehandeling
van vennootschapsgroepen, nr. 205, biz. 242 e.v.).
148. Voor de aansprakelijkheid van de oprichters in de andere gevallen
bedoeld in artikel 35 en 123 Venn. W. is niet vereist dat de daarin vermelde
gebreken in de oprichting aan hunjout te wijten zijn (VanRyn, I, eerste
druk, nr. 503, blz. 341). Ook is voor de aansprakelijkheid in geval van
oprichting met een kennelijk ontoereikend kapitaal geen fout vereist, in
tegenstelling tot het vereiste van kennelijk grove fout volgens artikel 63 fer
voor de aansprakelijkheid van bestuurders, dat bij dezelfde wetswijziging
ingevoegd is (Kh. Antwerpen, 12 januari 1983, R. W., 1983-84, 378; R.P.S.,
1983, nr. 6251, biz. 321;- Kh. Brussel, 14 februari 1983, T.B.H., 1983,
biz. 602; R.P.S., 1983, nr. 6252, blz. 326).
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De verwijtbaarheid van de onregelmatigheid in de oprichting kan echter wel
van betekenis zijn voor een ongelijke verdeling van de hoofdelijke schuld
onder de oprichters (Fredericq, IV, 320, blz. 501; - Van Ryn, t.a.p.).
Dit is ook zo voor de aansprakelijkheid volgens artikel 35, 6° en 123, 7°
Venn.W.
In een geval, waarin uitspraak moest gedaan worden over de homologatie
van een dading tussen de curator van een failliete vennootschap en een van
de oprichters, had de curator blijk gegeven van mildheid door toe te
stemmen in de verdeling van de hoofdelijke schuld en de bepaling van het
aandeel daarin van de aangesproken oprichter. In een eerste arrest werd
door het Hof een onderzoek bevolen omtrent diens professionele bekwaamheid die bij de waardering van de verwijtbaarheid in aanmerking kan
genomen worden.
In het tweede arrest in deze zaak werk, met bevestiging van het aangevochten vonnis, de homologatie van de dading geweigerd omdat ten aanzien van
de feiten bewezen was dat de aangesproken oprichter een zakenman was die
zaakvoerder-vennoot was in verschillende andere vennootschappen, en
derhalve het besef behoorde op te brengen van de verantwoordelijkheid die
op een oprichter van een vennootschap kan rusten, inzonderheid in verband
met het vereiste dat de beoogde beperkte aansprakelijkheid moet verdiend
worden door een aangepast kapitaal (Brussel, 17 oktober 1983 en 20
decelber 1983, T.B.H., 1984, blz. 525) ..
149. Een andere vraag betreft het oorzakelijk verband tussen de kennelijke

onderkapitalisatie bij de oprichting en het faillissement van de vennootschap. Terecht is beslist dat op de curator, die de oprichters op grand van
artikel35, 6° of 123, 7° Venn.W. aanspreekt, dienaangaande geen bewijslast rust (Kh. Antwerpen, 12 januari 1983, t.a.p., op kol. 382; - Kh.
Brussel, 27 mei 1982, B.R.H., 1982, 622; R.P.S., 1983, nr. 6237, blz. 263).
150.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS JEGENS SCHULDEISERS UIT

Tenslotte is discussie opgerezen omtrent de
vraag of de invoering van de nieuwe aansprakelijkheid van de oprichters
volgens artikel 35, 6° en 123, 7° Venn.W. hun aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad bij toepassing van artikel 1382 B.W. uitsluit.
Deze opinie is in de literatuur verdedigd geworden (B. Van Bruystegem,
Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal,
B.R.H., 1982, 144).
Nochtans stellen de bijzondere regels betreffende aansprakelijkheid van de
oprichters in het algemeen de toepassing van artikel1382 B.W. niet terzijde
wanneer aan de vereisten van die bepaling voldaan is (Cass., 10 januari
1929, Pas., 1929, I, 55; R.P.S., 1933, nr. 3286, blz. 61; - L. Fredericq,
Traite, IV, nr. 320, blz. 530;- VanRyn, I, eerste druk, nr. 505, blz. 342).
Er zijn belangrijke verschillen tussen de vereisten van artikel1382 B.W. en
ONRECHTMATIGE DAAD -
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van de bijzondere aansprakelijkheidS'tegels van artikel 35, 6° en 123, 7°
Venn.W.
Voor laatstgenoemde bepalingen is niet vereist dat het bewijs is geleverd van
een fout van de oprichters en evenmin van het oorzakelijk verband tussen
de onderkapitalisatie en het faillissement. De bewijslast van de curator is
dus minder zwaar.
Maar aan de andere kant is het maximum van de aansprakelijkheid van de
oprichters volgens artikel35, 6° en 123, 7° beperkt tot de verbintenissen van
de vennootschap welke deze als gevolg van haar faillissement niet kan
nakomen en beschikt de rechter bovendien over een matigingsbevoegdheid.
Deze beperkingen ontbreken voor de toepassing van artikel1382 B.W. dat
bij bewezen fout verplicht tot vergoeding van de gehele zelfs onrechtstreekse
schade die als gevolg daarvan door de schuldeisers geleden is.
Men mag aannemen dat een vordering op grand van artikel 1382 B.W.
stteds mogelijk is. Zij is de enig mogelijke na het verstrijken van de termijn
van drie jaar of wanneer m.b.t. de N.V. de aansprakelijke personen geen
oprichters zijn in de zin van artikel 31 Venn. W. (T. Breesch, a. w., R. W.,
1980-81, kol. 1628;- S. Van Crombrugghe, Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, nr. 206, biz. 247).
Welnu de oprichting van een vennootschap met een kennelijk ontoereikend
kapitaal kan in gegeven omstandigheden een onrechtmatige daad zijn
waarvoor de oprichters aansprakelijk zijn tot schadeloosstelling tegenover
vertrouwende derden, die niet over de feitelijke macht beschikten om
waarborgen te bedingen in het prive-vermogen van de ondernemers die zich
wilden beveiligen achter de beschermende wand van de volkomen rechtspersoon aan welke zij onvoldoende middelen hadden verstrekt.
Weliswaar was in een alleenstaand arrest geoordeeld dat het enkele feit van
de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een
ontoereikend kapitaal op zich zelf geen onrechtmatige daad is (Brussel, 8
januari 1960, Pas., 1960, II, 257; R.P.S., 1961, nr. 4944, blz. 39, met noot
P.D.; J.T., 1960, 427).
Deze al te lankmoedige uitspraak uit de golden sixties kan geen vrijbrief
verlenen voor onderkapitalisatie. Reeds in 1905 verklaarde de rapporteur
Devolder over het antwerp dat de Wet van 25 mei 1913 geworden is: ,Si
la societe est constituee a un capital inferieur a celui que necessite son objet,
son avenir est d'avance dangereusement compromis et s'ils ont agi sciemment, les fondateurs ont lourdement engage leur responsabilite" (Senaatverslag, 10 mei 1905, in: Ch. Resteau, Commentaire de la Loi du 25 mai
1913, biz. 183).
Indien voor de bestuurders of zaakvoerders aangenomen wordt, dat zij
onrechtmatig handelen door het aangaan ten name van een rechtspersoon
van verbintenissen die deze niet zal kunnen nakomen (zie vorig overzicht
T.P.R., 1978, biz. 822, randnr. 202 en in dit overzicht nr. 236), moet nog
in sterkere mate het onrechtmatig karakter onderstreept worden van de
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oprichting van een vennootschap milt een zo kennelijk ontoereikend kapitaal dat de oprichters bewust waren of behoorden te zijn dat dieredelijkerwijze geen levenskansen had en dat zij haar verbintenissen niet zou nakomen.
Deze vraag werd in een paar uitspraken gesteld tijdens de door dit overzicht
bestreken periode.
Het Hof te Gent besliste dat de artikelen 35, 6° en 123, 7° niet kunnen
ingeroepen worden tegen oprichters van eerder opgerichte vennootschappen
(Gent, 21 april 1983, T.B.H., 1984, blz. 30; zie boven, nr. 136).
Het Hof onderzocht voorts de vraag of de curator de oprichters op grand
van artikel 1382 B. W. kan aanspreken. Deze mogelijkheid wordt door het
Hof niet uitgesloten maar het stelt vast dat de curator het bewijs niet heeft
geleverd noch aangeboden van enig oorzakelijk verband tussen het faillissement en de onderkapitalisatie van de vennootschap, wat voor de toepassing
van artikel 1382 B.W. vereist is.
In een ander geschil betreffende een B.V.B.A. die opgericht en failliet
verklaard was voor de in werking treding van artikel 123, 7° werd een
zaakvoerder-oprichter veroordeeld op grand van artikel 1382 B.W. De
vennootschap was opgericht met een zodanig ontoereikend kapitaal dat
haar bedrijvigheid vanaf de oprichting gefinancierd werd door de niet-betaling van de schuldeisers en dat het faillissement het onafwendbaar gevolg
was van die onderkapitalisatie. Ret werd aan de zaakvoerder-oprichter als
een onrechtmatige daad aangerekend het feit dat hij een handelsbedrijvigheid gevoerd had zonder de daarvoor vereiste middelen en dat hij wist of
behoorde te weten dat de aangegane verbintenissen niet zouden kunnen
nagekomen worden binnen redelijke voorwaarden en termijnen (Kh. Charleroi, 10 januari 1979, B.R.H., 1979, blz. 510, redengeving op blz. 515).
151. In een heel ander geval werd een oprichter op verzoek van de curator
van de failliete vennootschap aansprakelijk gesteld omdat hij desbewust
meegewerkt had aan de benoeming in de oprichtingsakte van een niet in eer
herstelde gefailleerde tot zaakvoerder van een B.V.B.A. met overtreding
van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934. Hij werd veroordeeld tot betaling
van het passief van het faillissement dat het gevolg was van het wanbeleid
van die zaakvoerder (Kh. Brussel, 20 april1983, B.R.H., 1984, blz. 551).
In hager beroep werd deveroordeling van de oprichter met meer nauwkeurigheid gemotiveerd. De vordering van de curator werd gegrond verklaard bij
toepassing van artikel1382 B. W. en niet van enige bepaling van de vennootschappenwet (Brussel, 12 februari 1985, R.P.S., 1985, nr. 6340, blz. 187).
152. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS- Heel merkwaardig was de
uitspraak m. b. t. een failliet verklaarde B. V.B.A. Zij was ongeveer twee jaar
v66r haar faillietverklaring opgericht met een kapitaal van 290.000 F. door
een berooide handelaar die de medewerking bekomen had van een onbetaal-
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de schuldeiser die verklaard had inbreng te doen van een door hem verkocht
en geleverd werktuig, dat voor de oprichting reeds ten verzoeke van andere
schuldeisers bleek in beslag genomen te zijn, voor een bedrag van 40.000 F.
Pe handelaar had inbreng in natura gedaan voor 10.000 F en in geld voor
240.000 F. Bij het faillissement bleek dat het kapitaal niet gestort was. De
vennootschap was evenwel opgericht v66r de wetswijziging van 1973 waarbij de verplichting van voorafgaande storting op een bijzondere rekening
is ingevoerd (art. 120bis Venn.W.).
Maar er was helemaal geen verslag van een bedrijfsrevisor over de inbreng
in natura. De handelaar-oprichter werd in de statuten tot zaakvoerder en
tot commissaris benoemd.
Na het faillissement vorderden de curatoren de nietigverklaring van de
vennootschap en de hoofdelijke veroordeling van de oprichters tot schadeIoosstelling (zie hoven Hst. IV, afd. 4). De schuldeiser-medeoprichter Iiet
de notaris, voor wie de akte verleden was, tot vrijwaring oproepen.
Deze Iiet gelden dat de oprichters voor hem verschenen waren met een
ontwerp van statuten waarin de inbreng in natura en de verdeling van de
aandeien vermeid was en dat hij derhaive geen kennis kon dragen van het
gepieegde bedrog.
De rechtbank besliste in een enkele alinea dat de ontstentenis van het door
de wet onder strafbedreiging (art. 201, 3° Venn. W.) vereiste versiag van een
bedrijfsrevisor geen schade had veroorzaakt en dat de notaris niet te kort
was gekomen aan zijn professioneie verplichtingen (Kh. Tongeren, 17 maart
1975, R.P.S., 1978, nr. 5967, biz. 65).
De beoordeling van deze uitspraak wordt overgelaten aan de Iezer.
AFDELJNG

2

HET BESTUUR EN HET DAGELIJKS BESTUUR

§ 1. Ret statuut van de bestuurder

153.

BENOEMBAARHEID. BIJ DE STRAFWET VERBODEN AMBTSAANVAAR-

Artikei1 K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 verbiedt onder strafbedreiging dat de personen die een daarin genoemde veroordeling tot straffen
hebben opgeiopen en de niet in eer herstelde gefailleerde een functie van
bestuurder of zaakvoerder enz. uitoefenen in een N.V., B.V.B.A. of
Coop.V.
Alhoewel artikel 1 aileen spreekt van uitoejening van een functie van
bestuurder, zaakvoerder enz. wordt aangenomen dat de enkeie aanvaarding
van de, wegens vroegere veroordelingen verboden functie, strafbaar is
gesteid (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 809, nr. 166). Aldus werd
opnieuwbeslist (Corr. Hasselt, 10 juni 1981, R. W., 1983-84, 1632, met noot
A. Vandepias; R.P.S., 1984, nr. 6286, biz. 158;- blijkens de nootinhoger
beroep bevestigd door Antwerpen, 22 juni 1983, onuitg.).

DING-
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Het Hof van Cassatie preciseerde dat de enkele ambtsaanvaarding door een
veroordeelde in strijd met artikel 1 strafbaar was, wanneer die aanvaarding
zonder voorbehoud gedaan was, zelfs indien hij zou verklaard hebben de
uitoefening van zijn functie afhankelijk te stellen van het bekomen van
eerherstel (Cass., 26 februari 1980, Pas., 1980, I, 769; R.P.S., 1982,
nr. 6166, blz. 23; Arr. Cass., 1979-80, 771).
Het hier besproken beroepsverbod is van toepassing op al de vennootschapsvormen vermeld in artikel 1, ongeacht hun burgerrechtelijk karakter
wanneer zij volgens artikel212 Venn.W. zijn opgericht (zie bovenn nr. 18).
154. Naast het verbod, dat van rechtswege voortvloeit uit een veroordeling
zoals bedoeld in artikel 1 van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 of een
faillietverklaring, is door deW. 4 augustus 1978 een artikel 3 bis ingevoegd
dat voorziet in een facultatief beroepsverbod, uit te spreken door de
rechtbank van koophandel die het faillissement van een vennootschap heeft
uitgesproken, ten laste van bestuurders of zaakvoerders van handelsvennootschappen die door hun kennelijk grove fout bijgedragen hebben tot het
faillissement van de vennootschap.
Dit verbod, dat minimum drie jaar en maximum tien jaren bedraagt, heeft
dezelfde rechtsgevolgen als het van rechtswege intredend verbod voigens
artikei 1 van het K.B. nr. 22.
De rechtspraak i.v.m. de vereisten voor dit facultatief beroepsverbod, dat
een sanctie uitmaakt van de kennelijk grove fout van de bestuurders en
zaakvoerders, wordt in samenhang met hun aansprakelijkheid op grond van
artikei 63 ter Venn.W. besproken (zie verder dit Hst. afd. 3).
155. De verboden ambtsaanvaarding wordt gestraft met de in artikei4 K.B.
nr. 22 bepaaide straffen.
De benoeming zeif is niet van rechtswege nietig en de rechtshandelingen
verricht door de onregeimatig benoemde bestuurder en zaakvoerder zijn op
zichzelf geenszins nietig (Cass., 19 februari 1940, Pas., 1940, I, 56; R.P.S.,
1948, nr. 4004, biz. 110; Arr. Cass., 1940, 20;- L. Simont, Les administrateurs ,de facto", R.Crit.J.B., 1966, biz. 467).
De verboden benoeming kan echter door de rechter worden nietig verkiaard. Zodanige nietigverklaring is een ambtsbeeindiging die, om aan
derden te kunnen tegengeworpen worden, bij uittreksei moet neergeiegd en
bekendgemaakt worden (art. 12, § 1, 3°; - L. Simont, La Ioi du 6 mars
1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 64 e.v., randnr. 63).
Uit het ontbreken van rechtspraak gedurende de Iaatste jaren omtrent deze
opiossingen, mag afgeieid worden dat zij een rustig bezit zijn geworden.
156. Als strafbare inbreuk is de verboden ambtsaanvaarding uiteraard een
onrechtmatige daad. Zuiks is ook het gevai voor de desbewuste medewerking aan de verboden benoeming. Zo kan de mede-oprichter van een
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B.V.B.A. uit onrechtmatige daad krachtens artikel1382 B.W. aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt was aan derden door
het wanbeleid van de zaakvoerder, die in de statuten was benoemd, niettegenstaande de medeoprichter wist dat die een niet in eer herstelde gefailleerde was (Brussel, 12 februari 1985, R.P.S., 1985, nr. 63409, biz. 187; zie
boven nr. 151).
Dit laatste geval maakt duidelijk dat een taak van raadsman rust op de
notarissen om de aandacht van de oprichters te vestigen op de naleving van
het K.B. nr. 22 om te voorkomen dat onbekwame of onbetrouwbare
personen opnieuw onheil zouden kunnen stichten (over de noodzakelijkheid
van een strenge wetgeving ter zake: Van Ryn/Heenen, IV, nr. 2665,
biz. 227).
In een brief van 15 september 1982 nr. 649/82 heeft de Procureur des
Konings te Mechelen de voorzitter van de tuchtkamer der notarissen verzocht de aandacht van de notarissen daarop te vestigen. In de A.M.R.modellen wordt voorgesteld dat, bij de aanvaarding van benoemingen
vermeld zou worden ... ,die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak
hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22
van 24 oktober 1934''.
157. BENOEMBAARHEID. STATUTAIRE REGELINGEN- Voor de N.V. is de
grondregel de benoeming van de bestuurders door de algemene vergadering
(art. 55, tweede lid Venn.W.) waarin aile aandeelhouders volgens artikel74
Venn.W. het recht hebben om persoonlijk of door gemachtigde aan de
stemming deel te nemen. Ben statutaire clausule, die een of meer benoemingen aan de houders van een bepaalde soort van aandelen zou voorbehouden,
is nietig. In zodanig geval immers, zou de benoeming niet door de algemene
vergadering gedaan worden, maar door een gedeelte van de aandeelhouders
(Wauwermans, nr. 316, biz. 209;- J. Heenen, Le choix des administrateurs, R.P.S., 1956, nr. 4558, biz. 65).
De wet schrijft echter niet voor dat de algemene vergadering een onbeperkte
vrijheid zou genieten bij de keuze van de bestuurders.
Geiaige statutaire beperkingen kunnen qualitatieve eisen zijn, bv. het bezit
van een bepaald diploma of de uitoefening van een bepaald beroep.
Belangrijk zijn de statutaire regelingen die mogelijk maken dat minderheidsgroepen van aandeelhouders een evenredig aantal bestuurders zullen
kunnen doen benoemen door de algemene vergadering. Daartoe strekt de
statutaire clausule krachtens welke een bepaald aantal bestuurders zal
benoemd worden uit dubbeltallen die voor iedere openstaande plaats voorgedragen worden door de houders van verschillende soorten van aandelen,
beantwoordende aan de onderscheiden belangengroepen in de vennootschap.
Om aan zulke evenredige vertegenwoordiging effect te geven, wordt meestal
voorgeschreven dat de besluiten in de raad van bestuur, in aile of in
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bepaalde aangelegenheden, genomen worden met een versterkte meerderheid van stemmen, zodat oak de minderheids-bestuurders werkelijke zeggenschap verkrijgen. Aldus de clausule aangehaald in een Brussels arrest
waarin echter noch over de geldigheid, noch over de interpretatie van
dergelijke statutaire regeling moest uitspraak gedaan worden (Brussel, 19
mei 1980, R. W., 1983-84, 367).
Zodanige statutaire regeling is mogelijk krachtens artikel 74, eerste lid
Venn. W. Zij wordt in de doctrine, die daaraan aandacht besteedt, als geldig
beschouwd mits de algemene vergadering voor iedere plaats kan kiezen
tussen tenminste twee voorgedragen kandidaten (zie a.m. Roose, P., en
Maeyens, L., La representation proportionnelle pour Ia nomination des
administrateurs ou gerants, R.P.S., 1963, nr. 5130, biz. 141 e.v.;- H. Du
Faux, De bescherming der minderheid in de handelsvennootschappen,
T. Not., 1962, biz. 7).
Zij gaf, blijkens de gepubliceerde rechtspraak, niet aanleiding tot veel
betwistingen.
158. Dit was wei het geval tijdens de periode die door dit overzicht bestreken is.
In een N.V. waren de aandelen in twee soorten A en B gegroepeerd,
beantwoordend aan twee familiale groepen. Bij de statuten was bepaald dat
vier bestuurders bij gewone meerderheid van stemmen benoemd worden uit
dubbeltallen voorgedragen door de houders van de aandelen B. Wanneer
verscheidene plaatsen van bestuurder te begeven waren, moesten de voordracht en de stemming achtereenvolgens geschieden voor iedere plaats
afzonderlijk. Aansluitend bij zulke clausule was oak voorzien in een regeling voor het geval een plaats van bestuurder openvalt. In de vacature moest
dan voorzien worden door een benoeming op voordracht van een dubbeltal
door de groep aandeelhouders die de overleden of ontslagnemende bestuurder had voorgedragen.
Er werd beslist dat een statutaire clausule, zoals de hierboven geschetste,
de vrijheid waarborgt van de algemene vergadering om de bestuurders te
benoemen en terzelfdertijd het recht van de minderheidsaandeelhouders op
een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. De algemene vergadering
moet in werkelijkheid een keuze kunnen doen. Daartoe is het noodzakelijk
maar oak voldoende dat de minderheidsaandeelhouders twee kandidaten
voordragen voor iedere te begeven benoeming. Bovendien werd geoordeeld
dat de besproken clausule niet belet dat een afgewezen kandidaat opnieuw
zou voorgedragen worden voor de volgende twee plaatsen, vermits de
voordracht en de stemming achtereenvolgens moeten geschieden voor iedere
plaats. Dit zou echter anders kunnen zijn, en de toepassing van de clausule
zou strijdig zijn met het vennootschapsrecht, mochten, voor de derde
plaats, de twee eerste niet verkozen kandidaten worden voorgedragen.
Terzake echter was de eerder afgewezen kandidaat opnieuw voorgedragen
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te zamen met een andere kandidaat over wie nog niet gestemd was geworden. De aigemene vergadering kon dus nog kiezen. Met de bewering dat de
minderheid zich aan rechtsmisbruik schuidig gemaakt had door, voor de
derde piaats, een totaai onaanvaardbare kandidaat voor te dragen, om
zodoende de vergadering ertoe te dwingen de eerder tot tweemaai toe
afgewezen kandidaat te benoemen, kon door de rechter in kort geding geen
rekening gehouden worden vermits dit misbruik niet dadelijk vaststond
zonder grondig onderzoek (m.b.t. deze betwisting zie verder nr. 180).
Na de verwerping van de Iaatste twee kandidaturen van de minderheid,
steide de meerderheid haar eigen kandidaat voor vermits de statuten zeven
bestuurders vereisten. Die kandidaat van de meerderheid werd in een
volgende stembeurt tot bestuurder benoemd, meerderheid tegen minderheid. De benoeming, op voordracht van en met de stemmen van de meerderheidsaandeelhouders, van een derde bestuurder voor een plaats die aan de
minderheid toekwam, werd in kortgeding vooriopig opgeschort voor een
duur die kon volstaan om uitspraak door de bevoegde rechter over de zaak
zelf mogelijk te maken. Maar, anders dan de eerste rechter, weigerde het
Hof de derde kandidaat van de minderheid, die tot driemaai toe afgewezen
was, tot voorlopig bewindvoerder te benoemen (Brussel, 31 augustus 1983,
R.P.S., 1983, nr. 6245, biz. 294; J.T., 1984, 213, met noot F. 'tKint;aangevochten beschikking , Kh. Brussel, Kort ged., 7 juli 1983, R.P.S.,
1983, nr. 6244, biz. 288; J. T., 1984, 212)(20).
159. Over de zaak zeif is uitspraak gedaan,. met verwerping van het standpunt van de minderheidsaandeeihouders, op gronden waarover de rechter
in hoger beroep in de procedure van het kort geding geen uitspraak had
kunnen doen (Kh. Brussei, 13 december 1984, R.P.S., 1985, nr. 6333,
biz. 122).
De statutaire clausuie zeif werd, zoals in de beschikkingen in kort geding,
ais geldig beschouwd. Ook werd aangenomen dat een eerder niet verkozen
kandidaat opnieuw kan voorgedragen worden voor een voigende te begeven
plaats te zamen met een andere kandidaat, zodat een mogelijkheid van
keuze voor de algemene vergadering blijft bestaan.
Maar de minderheid handelt niet te goeder trouw wanneer zij, naast de
eerder afgewezen kandidaat, een andere voordraagt die klaarblijkelijk niet
in aanmerking kan komen om tot bestuurder benoemd te worden, en die
uitsluitend voorgedragen wordt om de algemene vergadering te dwingen
voor haar eerste kandidaat te stemmen.
Door zo een handelwijze, met miskenning van het belang van de vennootschap, heeft de minderheid kennelijk misbruik gemaakt van haar bevoegd(20) Door de minderheid werd een tweede procedure in kortgeding ingeleid. In hoger beroep
velde het Hof te Brussel een nieuw arrest op 21 september 1983 (J. T., 1984, blz. 215).
Daarbij werd een onafhankelijke persoon aangewezen om voorlopig de functie van zevende
bestuurder waar te nemen.
M.b.t. het gezag van gewijsde van uitspraken in kortgeding, zie verder nr. 182.
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heid tot voordracht van kandidaten voor een ambt van bestuurder en heeft
zij zich schuldig gemaakt aan een grove tekortkoming aan de vereisten van
goede trouw bij de uitvoering van de statuten.
En vermits aldus geen geldige voordracht gedaan was door de minderheidsaandeelhouders, mocht de algemene vergadering haar kandidaat in volle
vrijheid voordragen en bij meerderheid van stemmen benoemen voor de
opengelaten zevende plaats van bestuurder.
De procesrechtelijke betekenis van deze uitspraken komt aan de orde in § 3
van deze afdeling (zie verder nrs. 180 e.v.).
160. ONGEVRAAGD ONTSLAG VAN BESTUURDERS- Artikel 55, derde lid
Venn.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de bestuurders te allen tijde door de
algemene vergadering kunnen ontslagen worden.
De algemene vergadering oefent deze wettelijke bevoegdheid naar goeddunken uit zonder enige opzegging noch vergoeding, niettegenstaande elke
daarmee strijdige statutaire clausule of overeenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder(s). Dienaangaande bestaat algehele overeenstemming (zie o.m. L. Fredericq, Traite, V, nr. 422, blz. 610; - L. en S.
Fredericq, Handboek, I, eerste druk, nr. 810, blz. 654; - Van Ryn, I,
eerste druk, nr. 586, blz. 386).
Het Hof van Cassatie bestempelde deze regel als een die de openbare orde
betreft (Cass., 22 januari 1981, R.Crit.J.B., 1981, 495, met noot S.J.
Nudelhole, 1981, nr. 6165, blz. 285, met noot P.C.; J.T., 1981, blz. 342;
B.R.H., 1981, 338; Pas., 1981, I, 543; Arr. Cass., 1980-81, 559).
Dit dictum mag als een verschrijving beschouwd worden. De privaatrechtelijke regel van artikel 55, derde lid Venn.W. behoort immers niet tot de
regels die op de ethische of sociale grondslagen van de maatschappij
betrekking hebben (Cass., 9 december 1948 en Cass., 14 januari 1984,
R.Crit.J.B., 1954, blz. 251, met noot de P. Harven;- W. Van Gerven,
algemeen deel, nr. 26, biz. 73).
Het besproken voorschrift is dus van louter dwingend recht.
Aldus was reeds in 1960 beslist door het Hof ttt Brussel om te besluiten dat
van de nietigheid van de overeenkomst waardoor afbreuk wordt gedaan aan
die regel, afstand kan worden gedaan m.n. door vrijwillige betaling van de
bedongen schadeloosstelling na het ongevraagd ontslag (Brussel, 24 mei
1960, R.P.S., 1961, nr. 4983, blz. 167). Het Brussels arrest moet beaamd
worden (zie overzicht T.P.R., 1964, biz. 105, randnr. 75; -Van Ryn/Van
Ommeslaghe, R.Crit.J.B., 1967, blz. 334, randnr. 42).
De mogelijkheid dat een bestuurder tevens bediende is en dat de arbeidsovereenkomst niet kan beeindigd worden zonder opzegging, tenzij om een
dringende reden, wordt in de volgende randnummers besproken.
Terwijl volgens de algemene regel in artikel 55, derde lid Venn.W. de
bestuurders ten allen tijde door de algemene vergadering naar eigen inzicht
kunnen ontslagen worden zonder vergoeding, is aangenomen dat fouten
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naar aanleiding van zulk ontslag aanleiding kunnen geven tot schadeloosstelling (zie vorig overzicht T.P.R., 1978, biz. 804, randnr. 170).
Dit was het gevai toen een bestuurder, omdat hij geweigerd had zich borg
te stellen voor een kredietopening aan zijn N.V., op brutaie wijze de Iaan
uitgestuurd werd in een onregeimatig bijeengeroepen aigemene vergadering
waartoe hij niet eens was uitgenodigd geworden.
Bovendien was hem geen kennis gegeven van dat besiuit. Zonder verwittiging was hij, toen hij zich op zijn kantoor had aangeboden, met de huip
van de politie aan de deur gezet.
Het door de bestuurder gevorderde bedrag van 100.000 F werd hem door
de rechtbank toegewezen (Kh. Brussei, 8 december 1983, R.P.S., 1984,
nr. 6268, biz. 68).
Enkeie probiemen die in verband met het vrijwillig ontsiag van bestuurders
of zaakvoerders kunnen gesteld worden betreffende hun aansprakelijkheid
worden besproken in afdeling 3 van dit hoofdstuk (zie verder nr. 206).
161.

DE BESTUURDER DIE TEVENS BEDIENDE IS VAN ZIJN VENNOOTSCHAP

- Bestuurders of zaakvoerders zijn als zodanig, d.i. in de uitoefening van
hun bestuurs- en vertegenwoordigingsopdracht, niet verbonden met hun
vennootschap door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, vermits zij in
de vervulling van die taak, naar eigen inzicht handeien en dus niet ondergeschikt zijn aan een hoger orgaan dat gezag kan uitoefenen.
Weliswaar worden de bestuurders benoemd en ontsiagen door de algemene
vergadering aan weike zij rekenschap moeten geven van hun beieid. Maar
zij voeren dit beieid niet uit in een toestand van ondergeschiktheid, vermits
de algemene vergadering in aigemene regei slechts eenmaai per jaar bijeenkomt (art. 73 Venn.W.), en dus niet in staat is op bestendige wijze het gezag
uit te oefenen dat voigens artikel 3 W. 3 juli 1978 de arbeidsovereenkomst
voor bedienden kenmerkt(21).
In de rechtspraak en de rechtsleer is echter aangenomen dat een bestuurder
tevens door een arbeidsovereenkomst voor bedienden kan verbonden zijn
met zijn vennootschap, zodat die bestuurder, in zijn rechtsbetrekking tot
zijn vennootschap, beheerst is door de daarvoor geldende verschillende
rechtsregels (zie de vorige overzichten: T.P.R., 1964, biz. 104, randnr. 73;
1967, biz. 686, randnrs. 108 e.v.; 1978, biz. 805, randnr. 172).
Afgezien van het verschillend steisei van sociaie zekerheid en de bescherming van het arbeidsioon, hebben veruit de meeste geschillen betrekking op
de ambtsbeeindiging.
De bestuurder kan ais zodanig te allen tijde door de algemene vergadering
ontsiagen worden zonder opzegging noch ontslagvergoeding (art. 55, derde
lid;- zie vorig randnr.). Maar oin aan de arbeidsovereenkomst een einde
(21) In de oorspronkelijke tekst van art. 2, 3 en 5 W. 3 juli 1978 was naast het gezag, ook
vermeld ,Ieiding en toezicht". Deze woorden zijn geschrapt bij art. 1 W. 17 juli 1985
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te stellen, moet het bevoegde orgaan, de raad van bestuur, bij ontstentenis
van dringende redenen een opzeggingstermijn in acht nemen, bij gebreke
waarvan de vennootschap een ontslagvergoeding verschuldigd is (art. 35 en
39 W. Arbeidsovereenkomsten 3 juli 1978).
De beschouwing dat de bestuurders in artikel 53 Venn.W. als lasthebbers
aangemerkt zijn belet niet dat zij bovendien de hoedanigheid van bediende
verkrijgen.
Arbeidsovereenkomst en lastgeving sluiten elkander niet uit (vgl. J. Clesse
en M. Jamouille, Contrat de travail, R.Crit.J.B., 1983, blz. 567, randnr. 3;
juister blz. 569, randnr. 6;- S.J. Nudelhole, R.Crit.J.B., 1981, blz. 513,
randnr. 13).
Integendeel kan in de arbeidsovereenkomst voor bedienden zelf opdracht
tot vertegenwoordiging van de werkgever, en dus lastgeving besloten liggen.
Zo ook is het mogelijk dat een bestuurder, naast zijn functie van lid van
het orgaan van bestuur en vertegenwoordiging een taak als bediende uitoefent.
Voor het samengaan in een zelfde persoon van de hoedanigheid van
bestuurder en die van bediende, moet aan twee vereisten voldaan zijn:
1. de taken die aan de bestuurder als bediende opgedragen zijn, moeten
uitgeoefend worden onder het gezag van een ander persoon of college;
2. die taken moeten verschillend zijn van de bestuurstaken.
162. In de eerste plaats moet de bedrijvigheid die door de bestuurder als
bediende uitgeoefend wordt, geschieden onder het gezag van een ander
orgaan van de vennootschap, hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een
college.
De voor de arbeidsovereenkomst vereiste gezagsverhouding moet werkelijk
zijn, in die zin dat, hetzij de raad van bestuur als college, hetzij een of meer
van zijn leden, het recht hebben en ook in staat zijn gezag uit te oefenen
op de vervulling van de taken die de bestuurder als bediende uitoefent.
Daartoe is niet vereist dat het gezag in feite en op aanhoudende wijze
uitgeoefend wordt, maar het volstaat dat het rechtens steeds kan uitgeoefend worden door een bestuursorgaan van de vennootschap, of door een
van zijn leden.
Het feit dat de bediende lid is van de raad van bestuur, is geen beletsel dat
de andere leden het gezag uitoefenen op diens werkzaamheden.
Niets belet dat het vereiste gezag zou uitgeoefend worden door een enkel
ander lid van de raad van bestuur, bv. de vooi:zitter (ArbH. Bergen, 20
december 1984, J.T., 1985, 286; R.P.S., 1985, nr. 6338, blz. 165).
Maar het is duidelijk dat hij die alleen beveelt en die van niemand bevelen
kan ontvangen, niet kan beweren dat hij als bediende in een verhouding van
ondergeschiktheid gearbeid heeft.
Deze ondergeschiktheid ontbreekt wanneer ten aanzien van de feiten vastge-
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steid wordt dat de bestuurder, die beweert tevens bediende te zijn over de
grootste zeggingsmacht in de vennootschap beschikte.
Kon dus niet ais ondergeschikte van zijn vennootschap beschouwd worden
de bestuurder die en voorzitter was van de raad en afgevaard bestuurder,
en directeur. Op betwisting van de curator van de failliete vennootschap
werd zijn schuidvordering tot betaling van een arbeidsioon afgewezen
(ArbH. Brussei, 10 juni 1981, J.T., 1981, 646).
Het Hof van Cassatie oordeeide, met verwerping van de voorziening, dat
de rechter, bij het onderzoek van feitelijke omstandigheden, de ondergeschiktheid van een bestuurder mocht ontkennen rekening houdend met de
familiaie reiaties tussen de bestuurders. Daarop steunend kon de rechter
beslissen dat een bejaarde vader, ais voorzitter van de raad van bestuur geen
enkel gezag had uitgeoefend op de bestuurder, zijn zoon, die dus ten
onrechte beweerde bediende geweest te zijn (Cass., 11 januari 1978, Pas.,
1978, I, 527; Arr. Cass., 1978, 558).
163. In een meer recent arrest echter schijnt het Hof van Cassatie een
andere richting uit te gaan. Met verwerping van de voorziening oordeeide
dit Hof dat het ten aanzien van het recht niet onmogelijk was dat een vader,
die bestuurder was en voorzitter van de raad van bestuur als bediende kon
arbeiden onder het gezag van zijn zoon die afgevaardigd bestuurder was
(Cass., 28 mei 1984, met concl. Lenaerts, tweede zaak, R. W., 1984-85, kol.
339; - m.b.t. het arrest van de zelfde dag in de eerste zaak, zie verder
nr. 188).
In dit arrest is ook, zij het terioops, aangenomen dat het voor de arbeidsovereenkomst vereiste gezag, op een bestuurder-bediende kan uitgeoefend
worden, niet aileen door een orgaan van de vennootschap maar zeifs door
een aangestelde (R. W., 1984-85, kol. 340).
164. Zoais gezegd, wordt in de rechtsieer en rechtspraak, onverminderd het
vereiste van de gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt,
bovendien vereist dat de werkzaamheden die aan de bestuurder of zaakvoerder als bediende opgedragen zijn, verschillend waren van zijn bestuurstaak
(aidus reeds: Cass., 24 december 1964, Pas., 1964, I, 418;- N. Beaufiis,
Contrat de travail- mandat social, J.T.T., 1981, biz. 213 e.v.).

Dit vereiste werd tijdens de periode, die door dit overzicht bestreken is, in
de rechtspraak bevestigd.
Er werd m.n. beslist dat bet verschil in functies duidelijk genoeg moet zijn
zodat aan de ene functie een eind kan gesteid worden met handhaving van
de andere (Arbrb. Luik, 30 juni 1977, R.P.S., 1978, nr. 5965, biz. 55).
Mocht dit niet het gevai zijn dan zou de uitoefening van de werkzaamheden
als bediende samenvaiien met de vervulling van de bestuurstaak, waaruit
de bestuurder van de N. V. te allen tijde door de aigemene vergadering naar
goedvinden moet kunnen ontsiagen worden zonder opzeggingstermijn noch
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ontslagvergoeding volgens artikel55, derde lid Venn.W. De met die dwingende regel strijdige bediendenovereenkomst zou dus ongeldig zijn (Van
Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981,
blz. 368, randnr. 55).
In zijn reeds aangehaald tweede arrest van 28 mei 1984 waar het Hof van
Cassatie bevestigde dat een bestuurder, zelfs al was hij voorzitter van de
raad van bestuur, tevens bediende kan zijn die zijn taak uitoefende onder
het gezag van een orgaan van de vennootschap, werd het vereiste bevestigd
dat de functie die hij als bediende uitoefent een andere moet zijn dan het
mandaat van bestuurder (R. W., 1984-85, 333; met concl. Lenaerts, inz. op
kol. 340).
165. Deze regels werden lange tijd nagenoeg zonder betwisting toegepast

op de personen aan wie het dagelijks bestuur in de zin van artikel 63
Venn.W. is opgedragen.
Een belangrijke ommezwaai in de rechtspraak van het Hof van Cassatie is
dat de uitoefening van de opdracht van het dagelijk bestuur een afzonderlijke functie is welke onder het gezag van een ander persoon of orgaan, dus
als bediende kan uitgeoefend worden zowel door een persoon die geen
bestuurder is (Cass., 22 januari 1981), als door een persoon die lid is van
de raad van bestuur en meestal afgevaardigd bestuurder genoemd wordt
(Cass., 28 mei 1984). Dezetwee arresten worden besproken in nrs. 186 e.v.).
§ 2. Bezoldiging

In zijn arrest van 6 maart
1980 heeft het Hof van Cassatie het zeer betwiste standpunt bevestigd dat
het reeds in 1851 en 1889 had aangenomen. Daarin werd beslist dat
algemene regel van artikel 1986 B.W., volgens welke lastgeving om niet
geschiedt, tenzij het tegendeel bedongen is, onverkort van toepassing zowel
in zaken van koophandel als in burgerlijke zaken. Met een beroep op de
traditie, nl. het Romeinse recht, werd herhaald dat de van die regel afwijkende verbintenis om het beloofde loon te betalen (art. 1999 B.W.) niet
belet dat het de rechter vrij staat het bedrag van de overeengekomen
bezoldiging te verminderen indien hij van oordeel is dat dit buiten verhouding staat tot de gepresteerde diensten (Cass., 6 maart 1980, Pas., 1980, I,
832, met concl. R. Charles; B.R.H., 1980, 309 met dezelfde concl.;
R.Crit.J.B., 1982, biz. 519, met noot E. Dirix; R. W., 1981-82, 442; Arr.
Cass., 1979-80, 842).
Dit arrest is in de doctrine met gemengde gevoelens, zo niet met verstomming onthaald, in het bijzop_der waar het de lastgeving in handelszaken over
dezelfde kam wil scheren als het burgerrectelijk mandaat (zie a.m.: Dirix/Van Oevelen, Verbintenissenrecht, R. W., 1980-81, 2367, inz. op kol.
2374 e.v., randnr. 7; - Paulus/Boes, De recente cassatierechtspraak in
verband met de lastgeving. Liber amicorum F. Duman, I, biz. 1998, inz.
166. GEEN VERMOEDEN VAN KOSTELOOSHEID -
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blz. 210, randnr. 24;- P.A. Foriers, Les contrats commerciaux, T.B.H.,
1983, blz. 107, inz. blz. 146 e.v., randnr. 11).
Dit arrest had betrekking op een aflopende overeenkomst die door de
feitenrechter als lastgeving omschreven was, en betrof dus niet de taak van
bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap.
Op zodanige functie kan de door het Hof verkondigde opvatting niet
toegepast worden. Het uitgangspunt van het besproken arrest is de principiele kosteloosheid van de lastgeving, die, in de romeinsrechtelijke traditie
begrepen is als een kortstondige vriendendienst (zie art. 1984 B.W.).
De taak van vennootschap of zaakvoerder, zelfs als die volgens de woorden
der wet als lastgeving mag omschreven worden is, een duurzame functie.
Bovendien is het vermoeden van kosteloosheid dat in artikel 1986 B.W.
gehandhaafd is, helemaal niet terug te vinden in de vennootschappenwet.
Integendeel is daarin, zonder enige voorkeur, de vrije keuze gelaten: bestuurders kunnen hun taak bezoldigd of onbezoldigd uitoefenen (art. 53 en
129 Venn.W.).
De toepassing van deze jurisprudentiele regel op de bestuurders werd zelfs
als een humoristische hypothese bestempeld (E. en G. Van Dievoet, Le
pouvoir du juge de reduire le salaire contractuellement fixe de l'agent
d'affaires. Histoire d'une jurisprudence, in: Melanges J. Dabin, II,
blz. 925).
Uit een en ander volgt niet dat de toekenning van een kennelijk onredelijke
bezoldiging zonder sanctie blijft. Het besluit van de algemene vergadering
waarbij die bezoldiging is vastgesteld kan, zoals elk ander besluit, door de
rechter nietig verklaard worden op verzoek van een aandeelhouder (zie, wat
de algemene regel betreft, maar met een verschillende beoordeling t. a. v. het
concrete geval: Brussel, 19 mei 1954, J. T., 1955, blz. 38; R.P.S., 1956,
nr. 4583, blz. 153;- Kh. Brussel, 7 december 1953, R.P.S., 1953, R.P.S.,
1956, nr. 4584, blz. 158).
Enige aansluiting met de verouderde regel van artikel1986 B.W. is daarbij
volledig overbodig.
De statuten kunnen een bezoldiging uitsluiten. In zulk geval oefenen de
bestuurders hun taak om niet uit. De statuten kunnen het bedrag ervan zelf
bepalen. In zodanig geval hebben de bestuurders recht op het statutaire
loon, maar kan de algemene vergadering geen andere bezoldiging toekennen. Vrij algemeen wordt aangenomen dat, bij ontstentenis van enige
daarmee strijdige statutaire regeling, de bestuurders of zaakvoerders aanspraak hebben op een redelijke bezoldiging (Passelecq, nr. 1725, blz. 293;
- P .A. Franck, De la renumeration des administrateurs dans les societes
anonymes, R.P.S., 1956, nr. 4582, blz. 145, inz. blz. 150, randnr. 7).
Op grond van de gebruiken wordt dus, in tegenstelling tot de burgerrechteli]ke lastgeving, vermoed dat bestuurders of zaakvoerders hun functie niet
onbezoldigd uitoefenen (aldus, Brussel, 19 mei 1954, t.a.p.).
Ten onrechte werd in enkele uitspraken als regel voorop gesteld dat,
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wanneer niet anders bedongen is, de functie van bestuurder of zaakvoerder
om niet wordt uitgeoefend (aldus, terzake van een B.V.B.A.: Antwerpen,
13 april 1978, R.P.S., 1980, nr. 6108, blz. 280; - Kh. Antwerpen, 21
november 1979, R.P.S., 1980, nr. 6112, biz. 294; B.R.H., 1980, 412).
Maar afgezien van deze onjuiste redengeving wordt aangenomen dat bestuurders of zaakvoerders zich geen bezoldiging kunnen toeeigenen, indien
het bedrag ervan niet bij de statuten was vastgesteld, zolang de algemene
vergadering dit niet heeft gedaan (Van Ryn, I, eerste druk, nr. 593,
biz. 389).
Zij werden dan oak, op verzoek van de curator van de faillietverklaarde
vennootschap, veroordeeld de opgenomen bedragen terug te betalen. Aldus
werd oak beslist, maar met erkenning van het principe dat de zaakvoerder,
binnen de grenzen van de statuten aanspraak kun hebben op een bezoldiging, die echter door de algemene vergadering moet vastgesteld worden (Kh.
Luik, 23 juni 1981, B.R.H., 1981, 607; R.P.S., 1983, nr. 6235, biz. 259).
167. VERMELDING VAN DE BEZOLDIGING IN DE JAARREKENING - Het
bedrag van de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en pensioenen
toegekend aan bestuurders en oud-bestuurders moet in punt XIX van de
toelichting van de jaarrekening worden vermeld. Deze verplichting geldt
enkel voor de grate vennootschappen, d.w.z. de vennootschappen die de
drempelbedragen, bepaald in artikel 12 § 2 W. 17 juli 197 5 overschrijden.

Onder rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen worden bedoeld aile
uitkeringen die door de vennootschap werden gedaan aan de bestuurders
onder welke benamingen oak, op voorwaarde dat zij als kost in de resultatenrekening werden geboekt. Het aandeel van de bestuurders als zodanig
in de winst, m.n. de tantiemes, waarvan het vooruitkering vatbare bedrag
sedert de wetswijziging van 1984 beperkt is door artikel 77 bis, derde lid
Venn. W., zijn hieronder niet begrepen. D~ze worden vermeld in post F .2
van het schema van de resultaatverwerking (Advies C.B.N. nr. 111/1,
Bull.C.B.N., nr. 3, juli 1978, biz. 14).
De bezoldigingen moeten niet worden vermeld indien zij uitsluitend of
hoofdzakelijk betrekking hebben op een enkel identificeerbaar persoon. Als
uitzondering op de algemene regel moet deze bepaling restrictief worden
geinterpreteerd. Naar het oordeel van de Commissie voor boekhoudkundige
normen is de uitzondering enkel toepasselijk, indien de vermelding van het
bedrag van de bezoldigingen in de toelichting, in voorkomend geval gecombineerd met andere gegevens betreffende het geheel of een gedeelte van de
betrokken bezoldigingen; waarvan de bekendmaking of de mededeling
krachtens de wet of de statuten (bij voorbeeld, het besluit van de algemene
vergadering waarbij de bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld)
reeds is gebeurd, tot gevolg zou hebben dat degenen voor wie deze bekendmaking of mededeling is bestemd, het bedrag zouden kennen van de
bezoldiging toegekend aan een enkele identificeerbaar persoon (Advies
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C.B.N. nr. 111/2, Bull.C.B.N., nr. 6, jan. 1980, biz. 6-7). De eventuele
toepassing van deze uitzondering geschiedt onder de controie van de commissaris die hierover versiag uitbrengt (art. 65, 5° Venn.W.).
168.

HET SOCIAAL STATUUT VAN BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS ALS

In dit verband moet de aandacht gevestigd worden op
het vermoederi dat de uitoefening van een functie ais bestuurder of zaakvoerder de uitoefening is van een zeifstandige bedrijvigheid die de verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met zich meebrengt
(art. 2 K.B. 19 december 1967, W. Soc. Zek. door Dillemans, R., S.S.Z.
11/1).
Eertijds was de mogelijkheid om dit vermoeden te weerleggen uiterst
beperkt door het bewijs van kosteioosheid van het mandaat. Dit bewijs was
aileen mogelijk op grond van de statuten zelf, of, bij stilzwijgen daarvan,
op grond van een besiuit van het bevoegde orgaan, dat echter aileen voor
het toekomende uitwerking kon hebben.
Deze bepaling omtrent het exclusieve tegenbewijs werd in de rechtspraak
op strenge wijze toegepast (zie o.m. Cass., 2 juni 1980, R.P.S., 1931,
nr. 6147, biz. 198; metnootF. Goffin;Arr. Cass., 1979-80, 1223;- Cass.,
11 apri11983, R. W., 1983-84, 238; Arr. Cass., 1982-83, 950;- Cass., 26
september 1983, R. W., 1983-84, 2757; Arr. Cass., 1983-84, 74;- Cass.,
4 november 1985, J.T.T., 1985, 400).
Deze rechtspraak is door een wijziging van het K.B. van 19 december 1967
voorbijgestreefd.
De besproken bepaling is vervangen bij K.B. 20 september 1983. Voortaan,
-met ingang van 1 juli 1983, - kan de kosteioosheid van het mandaat
vrij bewezen worden met uitzondering van het bewijs door getuigen, en
behalve wanneer de administratie der directe beiastingen het bestaan van
bedrijfsinkomsten uit hoofde van de uitoefening van een bestuursfunctie
heeft vastgesteid.
ZELFSTANDIGEN -

§ 3. Verplichtingen en bevoegdheden van de raad van bestuur
169. COLLEGIALE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR- De Raad
van State besliste dat de bekrachtiging door de raad van bestuur van een
onbevoegd verrichte handeling siechts geldig is wanneer zij door eenparig
besiuit van de voltallige raad van bestuur tot stand komt.Dientengevoige
zou het stuk dat siechts door twee op de drie bestuurders ondertekend was,
geen geidig bewijs zijn dat de raad van bestuur door een regeimatig besiuit
de handeling heeft bekrachtigd (R.v.St., 3 augustus 1984, R.P.S., 1985,
nr. 6318, biz. 18, met beamende noot A. Benoit-Moury).
Deze opvatting kan niet gevoigd worden.
Weliswaar is de coilegialiteit de regei voor de bestuursbevoegdheid van de
raad Vaf!- bestuur (art. 67 Venn.W.). Ook is de coilegialiteit de algemene
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regel voor de externe vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
(art. 54, eerste en tweede lid Venn.W.), waarvan evenwel kan afgeweken
worden door statutaire clausules (art. 54, vierde lid Venn.W.).
Collegialiteit betekent echter niet consensus van alle leden, maar wel het
besluit dat bij meerderheid van stemmen genomen wordt.
Dit was duidelijk opgemerkt door de Raad van State, Afdeling wetgeving,
in zijn advies over het wetsontwerp dat leidde tot de wet van 24 maart 1978
(Gedr. St. Kamer 1024 [1976-77] nr. 1, blz. 3).
In dit advies werd een betere redactie voorgesteld voor het lid dat ingevoegd
werd in artikel12, § 1, 3° Venn.W. door toevoeging van de woorden ,of
als college". Het voorstel werd verantwoord als volgt ,Er moet echter ook
rekening gehouden worden met het geval dat bedoelde personen handelen
in een college waarvan de leden in tegenovergestelde zin kunnen stemmen".
Het daarop gesteunde amendement is in de wet opgenomen welke bepaalt
dat in het uittreksel van benoeming opgegeven wordt ,of die personen de
vennootschap kunnen verbinden door aileen te handelen, dan wel of zij dat
slechts gezamenlijk of als college kunnen doen".
In tegenstelling tot ,gezamenlijk" (d.i. ,alle bestuurders", of, ,twee
bestuurders die gezamenlijk handelen") betekenen de woorden ,als college": door de meerderheid van de !eden van de raad.
Afgezien van andere statutaire regels omtrent besluitvorming is vereist dat
aile !eden van de raad van bestuur zijn opgeroepen of aanwezig zijn om deel
te nemen aan de beraadslaging over de aangekondigde agenda, en de
meerderheid van zijn !eden aan de vergadering deelnemen. De besluiten
wortlen bij meerderheid van stemmen genomen (VanRyn, I, eerste druk,
nr. 597, biz. 390;- vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 809, randnr. 178).
Tot bekrachtiging kan dus geldig besloten worden door de meerderheid van
de bestuurders.
Bekrachtiging kan bovendien als extern werkende rechtshandeling ten aanzien van derden geldig gedaan worden door de bestuurders die krachtens
een clausule welke beantwoordt aan artikel54, vierde lid Venn. W., bevoegd
zijn om aileen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen (Rb.
Brussel, Beslagr., 26 juli 1974, R.P.S., 1974, nr. 5809, biz. 195).
De oplossing volgens het in 1973 gewijzigde recht werd uitstekend samengevat als volgt: ,La societe etant ainsi valablement liee sans qu'il faille verifier
si le conseil d' administration a effectivement ou non pris la decision en vertu
de laquelle !'operation est conclue, - cette derniere question relevant
uniquement des rapports internes et demeurant sans influence sur les
relations avec les tiers" (Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, biz. 375, randnr. 57).
M.b.t. de bewijskracht van notulen van de beraadslagingen van de raad van
bestuur zie boven nr. 76.
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INTERPRETATIE VAN STATUTAIRE CLAUSULES OMTRENT VERTEGEN-

Sedert de wet van 6 maart 1973 kan zoals gezegd, van de
algemene regel van vertegenwoordiging door de Raad van bestuur als
college krachtens een openbaar te maken statutaire clausule, afgeweken
worden (art. 54, vierde lid Venn.W.).
Volgens de Raad van State moeten zodanige statutaire clausules, omdat zij
afwijken van de algemene regel van het eerste en tweede lid van artikel 54
eng gei:nterpreteerd worden. Wanneer de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door de afgevaardigd bestuurders (in het
meervoud) en slechts een afgevaardigd bestuurder benoemd was, kon deze
derhalve de vennootschap niet verbinden door aileen te handelen. Uit het
meervoud in de besproken clausule zou immers voortvloeien dat de N. V.
slechts kan verbonden worden door tenminste twee personen (R.v.St., 3
augustus 1984, R.P.S., 1985, nr. 6318, blz. 18, met noot A. Benoit-Moury).
Deze enge interpretatie kan wellicht wat enggeestig zijn. Er kan toch
bezwaarlijk worden aangenomen dat het terzake de bedoeling van de
oprichters was aan deze statutaire clausule elk effect te ontnemen zolang
er slechts een afgevaardigd bestuurder benoemd was (anders: de noot
Benoit-Moury, R.P.S., 1985, blz. 26, die het arrest goedkeurt).
Een raadsel blijft in ieder geval hoe het aangehaalde arrest daaraan kan
toevoegen dat de ondertekenaar, die afgevaardigd bestuurder was, geen
andere bevoegdheid had dan die van een persoon aan wie het dagelijks
bestuur was opgedragen in de zin van artikel63 Venn.W. Zulke beperking
van zijn vertegenwoordigingsmacht kon immers niet in de statutaire clausule gelezen worden (betr. deze vraag zie verder nr. 173). Dit geval toont aan
hoe weinig aandacht soms besteed wordt aan de redactie van de statutaire
clausules omtrent vertegenwoordiging ook sedert de wet van 24 maart 1978.
Sedert deze wet moet in het uittreksel van de oprichtingsakte vermeld
worden de wijze waarop de bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen ,aileen, gezamenlijk of als college" (art. 9, 11 °).
In dit bekend te maken uittreksel van de benoeming moet in ieder geval
opgegeven worden ,of die personen de vennootschap kunnen verbinden
door aileen te handelen, dan wei of zij dat slechts gezamenlijk of als college
kunnen doen" (art. 12, § 1, 3°, toegevoegd lid).

WOORDIGING-

171.

VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN BESTUURDER DIE GEZAMENLIJK

Artikel 54, vierde lid Venn.W. omtrent
de afwijkende statutaire regeling van vertegenwoordiging van de N. V. is
ingevoegd bij de wet van 6 maart 1973 waarbij gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid die in artikel9, 3° van de eerste E.E.G.-Richtlijn van9 maart
1968.
De bepaling van de eerste E.E.G.-Richtlijn legt dienaangaande niets op
maar staat toe. Zij bezigt daarbij, in de vier talen, de neutrale termen ,een
persoon'' en , ,meerdere personen''.
MET BEN DIRECTEUR HANDELT-
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De Belgische wet integendeel noemt aileen bestuurders zowel in artikel 54,
vierde lid als in artikel63 bis Venn. W. Daaruit was afgeleid dat de Belgische
wet niet voiledig gebruik had gemaakt van de door de Richtlijn geboden
vrijheid vermits volgens haar letter aileen bestuurders in aanmerking komen
voor de samenstelling van dit facultatief orgaan van vertegenwoordiging
(zieo.m. J. Ronse, Devennootschapswetgeving 1973, biz. 177, nr. 337;L. Simont, Le loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 44,
randnr. 45 en voetnoot 181).
In de statuten, zowel van oudere als van nieuwe naamloze vennootschappen, bleef intussen de clausule gangbaar volgens welke de vennootschap aan
derden verbonden is door een bestuurder die tezamen handelt met een
directeur, d.i. een hogere bediende die geen lid is van de raad van bestuur.
In het vorig overzicht kon bij het verbeteren van de drukproef nog melding
gemaakt worden van de oplossing die gegeven was in een toen ter tijde
onuitgegeven arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 1977
(T.P.R., 1978, biz. 811, nr. 180; Arr. Cass., 1978, 498).
Het Hof van Cassatie besliste in dit belangrijk arrest dat zulke clausule
volkomen geldig is (R. W., 1977-78, 2199, met noot P. Crab; R.P.S., 1978,
nr. 5978, biz. 191, met concl. Colard; Pas., 1978, I, 472).
Tegen dit arrest is critiek uitgebracht (Van Ryn/Van Ommeslaghe, Les
societes commerciales, R.Crit.J.B., 1981, biz. 375 e.v., randnr. 57; Peltzer/Benoit-Moury, Le clair-obscur des pouvoirs de representation des
societes anonymes droit beige, J.T., 1979, biz. 438 e.v., randnr. 9).
Het is zeker dat de oplossing niet beantwoordt aan de letter van de wet
vermits artikel 54, vierde lid aileen van bestuurders spreekt.
Ook moet aangenomen worden dat de argumenten in de conclusie v66r dit
arrest niet ten voile kunnen overtuigen, evenmin als die van het daarin
aangehaalde artikel van F. en M. Gotzen (La valeur de la signature
d'administrateur ou d'administrateur-delegue de societe anonyme sous
}'empire de la loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1975, nr. 5832, biz. 57 e.v. inz.
biz. 66 e.v.).
Met name valt niet in te zien hoe de bijkomende handtekening van een
kaderlid naast die van een bestuurder een bijkomende waarborg voor
derden zou kunnen uitmaken (aldus de conclusies Colard, t.a.p., R.P.S.,
1978, nr. 5978, op biz. 201;- vgl. ook F. en M. Gotzen, a. w., op biz. 68).
Het Hof van Cassatie neemt deze beschouwing niet over in zijn arrest maar
spreekt zonder meer van een bijkomende waarborg.
Deze is er inderdaad, maar in het uitsluitend belang van de vennootschap.
De vereiste tweede handtekening schept de mogelijkheid dat het optreden
van een kaderlid een rem is op een mogelijk voortvarendheid van een
individuele bestuurder in de uitoefening van taken die de bestuurders onder
elkander verdeeld hebben. Dit kan vooral voor familievennootschappen van
belang zijn.
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Daarom moet de oplossing van het aangehaalde arrest gevolgd worden.
Deze oplossing biedt immers het voordeel dat zij beantwoordt aan onmiskenbare behoeften van de praktijk terwijl zij in overeenstemming is met wat
de Richtlijn aan de nationale wetgevers heeft toegestaan. De oplossing
(aileen bestuurders komen in aanmerking) zoals zij uit de tekst van artikel
54 Venn. W. voortvloeide moest inderdaad betreurd worden. Het arrest
brengt bevrijding waar de letter van de wet te kort schoot (vgl. J. Ronse,
De vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Belgisch recht. Preadvies
voor de vereniging van de vergelijkende studie van het recht van Belgie en
Nederland, Deventer, 1978, blz. 56). Wat de doctrine niet vermag, kan het
Hof van Cassatie wel met gezag beslissen.
In materies van formeel recht zoals deze, waarin geen enkele vraag van
behoren gesteld wordt, maar aileen van een doelmatige ordening van I outer
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen die niet de openbare orde betreffen,
verdient het aanbeveleing dat een arrest van het Hof van Cassatie als een
precedent gevolgd wordt (vgl. P. Scholten, algemeen deel, blz. 121 e.v.).
Opmerking verdient dat het arrest van 22 december 1977 de statutaire
clausule geldig verklaart waarbij een niet-bestuurder de vennootschap kan
vertegenwoordigen door gezamenlijk met een bestuurder te handelen. Uit
dit arrest kan niet afgeleid worden dat een persoon, die geen bestuurder is,
zou kunnen aangewezen worden om de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur uit te oefenen door aileen te handelen. Aan
een persoon die geen lid van de raad van bestuur is, kan slechts de
individuele vertegenwoordigingsmacht als orgaan worden opgedragen binnen de per ken van het dagelijks bestuur volgens artikel 63 Venn. W.
172. VERTEGENWOORDIGING DOOR BETITELDE BESTUURDERS- In tal van
statuten zowel voor als na de wetswijzigingen van 1973 was een meerhandtekeningclausule opgenomen krachtens welke de N. V. aan derden
verbonden wordt door bestuurders die aangewezen worden met opgaaf van
hun bijzondere functie in de raad van bestuur, b.v. de voorzitter, of de
afgevaardigd bestuurder, al dan niet gezamenlijk met een ander bestuurder.
De geldigheid van zodanig gebruikelijke en doelmatige clausule was als
vanzelfsprekend aangenomen met dien verstande dat zij, sedert de wetswijziging van 1973 volgens artikel 54 de algemene vertegenwoordigingsmacht
zonder beperking moest omvatten (vgl. R. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, nr. 339, blz. 179;- vgl. met enige aarzeling Benoit-Moury/Peltzer, Repn!sentation dela societe anonyme ... , R.P.S., 1977, nr. 5922, blz. 8
e.v., blz. 25 en blz. 79). Toch werd hun geldigheid door anderen betwist
(aldus: J. Heenen, La representation de la societe anonyme et de la
S.P.R.L., Services interbancaires, 1976, nr. 11, blz. 13 e.v.).
Onder die betwisting is nu zeker een streep getrokken. De voorzitter en/ of
de afgevaardigd bestuurder zijn als bestuurders benoemd door de algemene
vergadering en komen dus zonder mogelijke betwisting in aanmerking voor
de toepassing van artikel 54, vierde lid Venn. W. De door de raad van
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bestuur, in overeenstemming met de statuten verleende titel van voorzitter
of van afgevaardigd bestuurder verandert daaraan niet. Het is zeker dat
wanneer, volgens het arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 1977
(zie vorig randnr.), een buiten de raad (door deze) benoemde directeur in
overeenstemming met een statutaire clausule kan aangewezen worden om
de vennootschap tezamen met de bestuurder als orgaan te vertegenwoordigen, zulks mogelijk moet zijn voor de voorzitter of voor de afgevaardigd
bestuurder die als leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd (vgl. P. Crab, noot onder het besproken arrest, R. W.,
1977-78, 2201, inz. kol. 2207, nr. 9). Oak de Raad van State oordeelde in
gelijke zin (R.v.S. nr. 27.224, 10 december 1986, N.V. Solvay, zie boven
nr. 76).
Maar vanzelfsprekend moet de identiteit, van deze bestuurders, hun bijzondere functie in de raad van bestuur, en de daaraan verbonden individuele
of gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht volgens artikel 12, § 1, 3°,
toegevoegd lid Venn.W. openbaar gemaakt worden.
173. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER- De vennootschappenwet vernoemt nergens de afgevaardigd bestuur-

der (administrateur de/egue)(22).
V66r de wetswijziging van 1973 werd die naam oak gegeven aan de
bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen volgens artikel
63 Venn.W. Tot aan die wetswijziging was de opdracht van het dagelijks
bestuur en van de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat de grootst
mogelijke opdracht van bevoegdheid aan een of meer bestuurders.
Sedert die wetswijziging staat artikel 54, vierde lid Venn.W., zoals gezegd,
toe dat de statuten de volledige vertegenwoordigingsmacht aan een of meer
bestuurders kunnen geven.
Niets belet de raad van bestuur aan een of meer van zijn leden interne
bestuursfuncties op te dragen in het kader van een verdeling van taken. In
een en ander geval wordt de titel van afgevaardigd bestuurder nag vaak
gebruikt.
De omvang van de bevoegdheden van bestuur en, in voorkomend geval, van
externe vertegenwoordiging van de afgevaardgid bestuurder kan niet in
abstracto worden vastgesteld.
Wanneer de statuten bepalen dat de N. V. aan derden gebonden wordt door
de afgevaardigde bestuurder al dan niet tezamen handelend met een andere
bestuurder, is het duidelijk dat zodanige geldige clausule een artikel 54,
vierde lid, beantwoordt (zie boven nr. 170) en is zijn vertegenwoordigingsmacht algemeen en helemaal niet tot het dagelijks bestuur beperkt.
Ten onrechte wordt in zodanig geval ervan uitgegaan dat de afgevaardigd
(22) Hij wordt wel, zonder enige bepaling, als ,gernachtig bestuurder" vernoernd in art. 6,
7° in de wet tot regeling van het notarisarnbt van 25 ventose jaar XI, vervangen bij K.B. nr. 213
van 13 december 1935.
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bestuurder de vennootschap aileen binnen de perken van het dagelijks
bestuur zou kunnen verbinden (aldus ten onrechte R.v.St., 3 augustus 1984,
R.P.S., 1985, nrs. 6318 en6319, biz. 18 e.v., met noot A. Benoit-Maury).
Ben heel andere vraag, waaromtrent betwisting bestaat, is te weten of aan
een bestuurder, meestal afgevaardigd bestuurder genoemd, de tot het dagelijks bestuur beperkte externe vertegenwoordigingsmacht kan worden opgedragen.
Volgens een opvatting zou de tot het dagelijks bestuur beperkte vertegenwoordigingsmacht kunnen gegeven worden aan een lid van de raad van
bestuur (Simont, L., La loi du 6 mars 1973 ... , R.P.S., 1974, nr. 5786,
blz. 56, randnr. 55;- A. Benoit-Maury en P. Peltzer, Representation de
la societe anonyme ... , R.P.S., 1977, nr. 5932, biz. 85, randnr. 32).
Volgens een andere opvatting kan de bevoegdheid die aan een of meer
bestuurders gegeven is, om de vennootschap te vertegenwoordigen, krachtens een statutaire clausule bij toepassing van artikel 54, vierde lid, aileen
betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsmacht, en kan de
beperking van die bevoegdheid tot het dagelijks bestuur niet aan derden
tegengeworpen worden (J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973,
nr. 383, biz. 204). Dit is ook de opvatting van de memorie van toelichting
bij bet wetsontwerp dat tot de wet van 1973 heeft geleid (Gedr. St. Kamer,
700 [1969-70], nr. 1, biz. 18).
Daaraan kan toegevoegd worden dat bet intern dagelijks bestuur aan
bestuurders kon opgedragen worden. In zulk geval is hun taak van dagelijks
bestuur te bescbouwen als een verdeling van taken onder de bestuurders.
Aangezien een verdeling van taken niet aan derden kan tegengeworpen
worden (art. 54, derde lid Venn.W.), kan aan bestuurders geen vertegenwoordigingsmacht opgedragen worden die beperkt is tot het dagelijks
bestuur.
Merkwaardig genoeg schijnt deze betwisting de rechtspraak van de rechtbanken en hoven nog niet beroerd te hebben.
174. DOELOVERSCHRIJDENDE HANDELINGEN- Ben beroepsvereniging van
dagbladverkopers stelde een vordering tot staking in tegen een N.V. die
kosteloos een reclamekrant verspreidde. Deze vordering steunde in de eerste
plaats op de bewering dat deze uitgave buiten bet doel lag van die N. V.
De vordering werd afgewezen op grond van de beschouwing dat, vermits
het statutair doel meestal vaag omschreven wordt, aileen een kennelijke
doeloverschrijding als een misbruik zou kunnen bestempeld worden, zeker
wanneer die doeloverschrijding niet door vennoten maar door derden
ingeroepen wordt (Voorz. Kh. Luik, 5 julien 29 augustus 1984, T.B.H.,
1985, 128).
Deze redengeving kan niet overtuigen. De wet schrijft bij herhaling voor
dat het doel van de N.V. nauwkeurig moet omschreven worden (art. 9, 4°
en art. 30, 2° Venn.W.). Ben tekortkoming aan deze verplichting kan
bezwaarlijk in bet voordeel van de vennootscbap ingeroepen worden.
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Ben voldoende grand tot afwijzing van de vordering is, sedert de wetswijziging van 1973, gelegen in artikel 63 bis Venn.W. De N.V. is immers
gebonden door handelingen die buiten haar doelliggen. De vennootschap
is aileen dan niet gebonden wanneer zij bewijst dat de wederpartij wist of
behoorde te weten dat bet doel was overschreden.
Daaruit volgt dat derden geen beroep kunnen doen op bet feit dat de
bestuurders hun interne bestuursmacht overschreden hebben door een
handeling of bedrijvigheid die buiten bet statutair doel lag (J. Ronse, De
vennootschapswetgeving 1973, nr. 360, biz. artikel192;- L. Simont, La
loi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 60, randnr. 60).
Het statutair doel blijft echter de grenzen vaststellen binnen dewelke de
vennootschapsorganen, althans op intern vlak, handelingen mogen verrichten (J. Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, nrs. 354 en 356, biz. 188
e.v.).
De Bankcommissie heeft het voorschrift van artikel 54 eerste lid Venn. W.
in herinnering gebracht aan een vennootschap waarvan bet vermogen
vrijwei integraal bestond uit deeinemingen in twee dochtervennootschappen. De vennootschap had beslist deze deelnemingen te ruilen voor effecten
van een vennootschap met een sterk gediversifieerde activiteit die haar
partner was in beide dochtervennootschappen. De Bankcommissie heeft
erop gewezen dat bet uitvoeren van de voorgenomen ruilverrichting een
voorafgaande wijziging vergde van bet statutair doei overeenkomstig artikei
?Obis Venn.W. Zij heeft er bij de vennootschap op aangedrongen dat de
voorgenomen doelwijziging uitvoerig zou worden verantwoord in bet versiag aan de aigemene vergadering en dat in dit versiag de vereiste gegevens
zouden voorkomen zowei in verband met de bestaande deelnemingen ais
met de vennootschap waarvan de effecten in ruil zouden worden bekomen,
opdat de vennoten zich met kennis van zaken zouden uitspreken (Bankcommissie, Jaarverslag 1979-1980, biz. 139-140; Jaarverslag 1980-81, biz. 6061).
175. TEGENSTRIJDIG BELANG- De in artikei 60 Venn.W. bepaalde regels
voor bet gevai dat een bestuurder bij een verrichting, die de goedkeuring
van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig beiang heeft met de
vennootschap, bedoeien aileen verrichtingen die betrekking hebben op bet
ontstaan van rechten of verpiichtingen van de vennootschap.
Er werd besiist dat deze regels niet van toepassing zijn in de beraadsiaging
van de raad van bestuur over de statutair vereiste toestemming tot de
overdracht van aandelen op naam, vermits deze toestemming zonder betekenis is voor het vermogen van de vennootschap zeif. Daaruit voigt dat een
bestuurder, die voornemens is een deel van zijn aandelen over te dragen,
mag deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur betreffende
de toestemming tot die overdracht (Kh. Brussel, 24 juli 1978, B.R.H., 1979,
386).
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176. De vraag blijft gesteld of de omstandigheid dat een bestuurder ter
zelfder tijd lid is van het bestuursorgaan van een andere vennootschap
waarmee de voorgenomen handeling zal verricht worden, dan wei een
belangrijke participatie heeft in haar kapitaal, het persoonlijk tegenstrijdig
belang oplevert zoals bedoeld in artikel 60 Venn.W. (ontkennend: L.
Fredericq, Traite, V, nr. 428, biz. 617;- Passelecq, nr. 1861, biz. 308;Wauwermans, nr. 350, biz. 232;- bevestigend: J. Corbiau, Des conflits
d'interet entre Ia societe anonyme et ses administrateurs, R.P.S., 1902,
nr. 1317, biz. 112;- Namur, II, nr. 1058, biz. 206;- Beltjens, Societes,
art. 50, nr. 2; - Pand, B., Tw. Societe anonyme, nr. 965).
De laatste opvatting wordt, blijkens de toelichting, bevestigd in artikel107
van het antwerp van nieuwe vennootschappenwet (Gedr. St. Kamer, 387
[1979-80], nr. 1, biz. 49). Eveneens in artikel 10 van het voorstel van een
vijfde E.E.G.-Richtlijn (Pub/. E.G., nr. C 24012 van 9 september 1983;zie ook de toelichting op deze inhoudelijke ongewijzigde tekst: Bul. E.G.,
nr. 10/1972, biz. 38).
In de recente rechtspraak is in dezelfde zin beslist. Het feit dat een of meer
bestuurders een belangrijke participatie hebben in of ter zelfdertijd lid zijn
van het bestuursorgaan van de vennootschap die wederpartij zal worden,
verplicht die bestuurders zich te onthouden van deelneming aan de behandelingvandat punt volgens artikel60 Venn.W. (Brussel, 16 juni 1981, B.R.H.,
1981, 622; R.P.S., 1981, nr. 6139, biz. 145; - Kh. Brussel, 23 november
1981, B.R.H., 1982, biz. 532)(23).
177. Volgens een vaste rechtspraak en rechtsleer heeft de miskenning van

de voorschriften van artikel 60 Venn. W. op zichze/f geenszins de nietighe"id
van het besluit van de raad van bestuur tengevolge, noch van de rechtshandeling die door die raad verricht of bekrachtigd is, zelfs niet ten aanzien
van de bestuurder die, met een tegenstrijdig belang, aan de beraadslaging
heeft deelgenomen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 813,
randnr. 184).
De sanctie is in algemene regel de aansprakelijkheid van de bestuurders.
Deze algemene regel werd opnieuw toegepast in het vorig randnummer
aangehaalde Brusselse arrest van 16 juni 1981.
Ten onrechte werd daarin evenwel gezegd dat de overtreding van artikel 60
door de bestuurders een tekortkoming is in hun bestuur. Zij is bovendien
een overtreding van de vennootschappenwet, zodat aile bestuurders, valgens artikel 62, tweede lid, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor aile schade
(23) Nadat dit overzicht afgesloten was is een arrest gepub!iceerd waarbij het aangehaalde
vonnis teniet gedaan is (Brussel, 9 oktober 1984; R.P.S., 1986, nr. 6371, biz. 50, met noot
Marchal, M.).
Ret Hof oordeelde dat art. 60 van toepassing was. Maar in tegenstelling tot de eerste rechter
was het besluit om een verbonden vennootschap te ondersteunen niet in strijd geacht met het
belang van de vennootschap die tussenbeide gekomen was voor de verbonden vennootschap
(zie daaromtrent boven nr. 93).
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die het gevolg is van die overtreding, tenzij zij het bij die bepaling vereiste
tegenbewijs leveren (Resteau, II, nr. 928, blz. 123; - Wauwermans,
nr. 353, blz. 234; - L. Fredericq, I, nr. 429, blz. 617).
178. Het besluit dat met miskenning van artikel 60 Venn. W. is tot stand

gekomen kan echter op andere gronden nietig verklaard worden, inzonderheid wanneer het besluit wegens zijn inhoud niet nodig of dienstig was tot
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en, a fortiori,
wanneer het strekt tot benadeling van de vennootschap of tot benadeling
van een minderheid, zonder dat daartegenover een aanwijsbaar belang van
de vennootschap staat (vorig overzicht T.P.R., 1978, blz. 813, randnr. 184
e.v.).
In afwachting van zijn nietigverklaring kan, in gevallen die spoedeisend
zijn, de opschorting van de uitvoering van het betwiste besluit in kort geding
bevolen worden, een en ander op verzoek van een bestuurder die tegenstemde of afwezig was of van een aandeelhouder die kennis droeg van het
genomen besluit.
In het hierboven aangehaalde Brusselse arrest van 16 juni 1981, werd
aangenomen dat zodanig misbruik van een meerderheidspositie niet aanwezig was. Het tijdelijk ondersteunen van een andere, verbonden vennootschap kan stroken met het eigen belang van de steunverlenende vennootschap (in dezelfde zin het, wat dit punt betreft, bevestigde vonnis: Kh.
Brussel, 27 april1978, B.R.H., 1978, 468; R.P:S., 1978, :nr. 6000, blz. 276);
In een ander gevai werd het besluit dat met miskenning van de voorschriften
van artikel 60 genomen was, wei nietig verkiaard omdat het genomen was
met opzettelijke benadeling van de vennootschap ten voordele van twee
andere vennootschappen waarin de bestuurders van eerstgenoemde een
aanzienlijk persoonlijk belang hadden. In zodanig geval was artikei 60
overtreden geworden met het oogmerk de benadeling van de eerstgenoemde
vennootschap met opzet verborgen te houden (Kh. Brussel, 23 november
1981, B.R.H., 1982, blz. 532).
179. NIETIGHEID VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - De
beoordeling door de rechter van de geidigheid van een beieidsbeslissing van
de raad van bestuur is een beperkte marginaie toetsing.
Zoiang de beslissing vait binnen de marge waarbinnen een raad van bestuur
redelijker wijze van oordeei kon zijn dat de beslissing strookte met het
beiang van de vennootschap, bestaat geen aanleiding tot nietigverkiaring
(Kh. Brussel, 27 april 1978, B.R.H., 1978, 468; R.P.S., 1978, nr. 6000,
biz. 276, redengeving op biz. 284; - m.b.t. dit punt bevestigd in hoger
beroep: Brussei, 16juni 1981, B.R.H., 1981, 622; R.P.S., 1981, nr. 6139,
biz. 145).
180. GESCHILLEN OMTRENT RET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP EN HET
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Zoals in vele andere materies heeft bet kart geding in de
geschillen van vennootschapsrecht een stormachtige ontwikkeling gekend.
De voornaamste reden daarvoor is wellicht de steeds grater wordende
achterstand van bet gerecht en de vertraging in de behandeling van de
geschillen voor de rechtbanken ten grande die daar het gevolg van is. Zij
is echter slechts mogelijk geweest dank zij de verspreiding van nieuwe
opvattingen over de rol van de rechter in kart geding en, met name, door
bet aanvaarden in de rechtspraak en de rechtsleer van een veel ruimere
interpretatie van de begrippen dringendheid en uitspraak bij voorraad (Over
de recente ontwikkeling van bet kart geding in bet algemeen zie: C.
Cambier, Droit judiciaire civil, II, biz. 327 e.v.; - E. Gutt en A.M.
Stranart, Examen de jurisprudence - Droit judiciaire, R. Crit.J.B., 1973,
biz. 186 e.v.;- E. Gutt en J. Linsmeau, Examen dejurisprudence-Droit
judiciaire, R.Crit.J.B., 1982, biz. 259 e.v.;- A. Fettweis, A. Kohl en G.
de Leval, Elements de competence civile, P.U.L., 1983, biz. 137 e.v.;G. de Leval, L 'examen du fond des affaires par le juge des rejeres, J. T.,
1982, biz. 421 ; - Laenens, J., Overzicht van rechtspraak, De Bevoegdheid,
T.P.R., 1979, biz. 291 e.v., randnrs. 85 e.v.;- D. Lindemans, Het Kort
Geding, 1985; - I. Verougstraete, Het Kortgeding - Recente Trends,
T.P.R., 1980, biz. 258 e.v.; - G. de Leval, en J. Van Compernolle,
L'evolution du rejere: mutation ou renouveau?, J.T., 1985, biz. 517- Zie
over kart geding in commerciele geschillen: A.M. Stranartt, Les referes
commerciaux et le role preventif du tribunal de commerce, actes des Xles
Journees d'etudes juridiques Jean Dabin, 1984, biz. 561 e.v.; - en in
geschillen betreffende bet vennootschapsrecht: G. Horsmans, Le juge des
rejeres et le droit des societes, R.P.S., 1969, nr. 5470, biz. 47).
KORT GEDING -

Ten aanzien van bet spoedeisend karakter wordt niet meer vereist dat elk
uitstel een onherstelbaar nadeel aan een van de partijen zou teweegbrengen.
Voldoende is dat de dreiging van een ernstig nadeel de onmiddellijke
tussenkomst van de rechter in kart geding wenselijkmaakt (de Leval en Van
Compernolle, a.w., randnr. 6, biz. 518; - Stranart, a.w., biz. 566; Horsmans, Le juge des referes ... , biz. 10, nrs. 17 e.v.). In vele beschikkingen wordt overgegaan tot een belangenafweging waarbij wordt onderzocht
of het nadeel, dat een tussenkomst van de rechter in kart geding kan teweeg
brengen, opweegt tegen bet nadeel dat uit de afwijzing van de vordering zou
voortvloeien (zie bv. de beschikking in de bekende zaak Dupuis: Kh.
Brussel, Kart ged., 27 november 1984, R.P.S., 1985, nr. 6331, biz. 81 e.v.,
inz. biz. 97).
Zo besliste bet Hof van Beroep te Brussel in bet reeds besproken geval
Rossel, dat het geval spoedeisend is zodra de gewone procedure niet toelaat
een geschil op te lassen en het uitblijven van een beslissing een rechtmatig
belang bedreigt zonder correlatief voordeel voor de andere partij. Daarbij
wordt uitdrukkelijk gesteld dat de vraag, of de partijen al dan niet met
bekwame spoed het bodemgeschil voor de rechtbank hebben aanhangig
gemaakt, geen doorslaggevend criterium is ten aanzien van de eis van
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hoogdringendheid (Brussel, 31 augustus 1983, R.P.S., 1983, nr. 6245,
blz. 284; - over dit geval, zie boven, nrs. 158 e.v.).
181. Nog opvallender is de evolutie ten aanzien van het vereiste van het
voorlopig karakter van de beschikking van de rechter in kort geding. De
traditionele regel dat de rechter in kort geding niet mag vooruitlopen op de
beslissing van de rechter van het bodemgeschil, en dat zijn beschikking geen
praktisch onomkeerbare gevolgen mag hebben is nu wei duidelijk verlaten
(de Leval en Van Compernolle, a. w., nr. 9).

Deze trend werd in enkele cassatiearresten goedgekeurd. In een arrest van
9 september 1982 besliste het Hof van Cassatie dat de regel van artikel1039
Ger. W. die bepaalt dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel mogen
toebrengen aan de zaak zelf, de rechter niet belet de rechten van de partijen
te onderzoeken op voorwaarde dat geen maatregelen worden bevolen die
hen een definitief of onherstelbaar nadeel zouden kunnen teweeg brengen
(J.T., 1982, 727; Pas., 1983, I, 48; Arr. Cass., 1983-84, 85).
In een arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 1983 werd beslist
dat het voorschrift van artikel1039 Ger.W., ,dat de beschikkingen in kort
geding geen nadeel mogen toebrengen aan de zaak zelf, niet verbiedt
maatregelen tot bewaring van recht te bevelen, indien het bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een beslissing te
verantwoorden" (J.T., 1984, 330, met noot J.P. Coppee; R. W., 1984-85,
751 en 752).
Essentieel lijkt dus enkel te zijn dat de beschikking in kort geding geen
declaratieve of constitutieve uitspraak bevat ten aanzien van de rechten van
de partijen (de Leval en Van Compernolle, a.w., nr. 11).
182. De neiging om in dringende en belangrijke vennootschapsgeschillen
tussen te komen is voor sommige Voorzitters echter zo groat dat zij zelfs
deze regel niet steeds in acht nemen.
Zo heeft de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Brussel, na te
hebben vastgesteld, enerzijds, dat de statuten van de N.V. Rosselin een
evenredige vertegenwoordiging van de minderheid in de raad van bestuur
hadden voorzien waardoor de minderheidsaandeelhouders het recht hadden
drie van de zeven bestuurders voor te dragen en, anderzijds, dat, blijkens
dezelfde statuten, de bestuurders tenminste zeven in aantal moeten zijn,
beslist dat de benoeming van een zevende bestuurder die niet door de
minderheidsaandeelhouders was voorgedragen volstrekt nietig was. De
door de minderheid voorgedragen maar door de algemene vergadering niet
benoemde candidaat werd bovendien door de Voorzitter als de zevende
,voorlopige bestuurder" aangesteld (Kh. Brussel, kort ged., 7 juli 1983,
R.P.S., 1983, nr. 6244, blz. 2881; J. T., 1984,212 metnoot F. 'tKint). Deze
beslissing werd terecht door het reeds aangehaalde arrest van 31 augustus
1983 vernietigd op grand dat geschillen betreffende de benoeming van
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bestuurders niet in kort geding voor recht kunnen beslecht worden. Het
arrest beperkt zich tot de meer traditionele maatregel van opschorting van
het benoemingsbesluit van de door de meerderheidsgroep benoemde kandidaat (zie voer dit geval boven nr. 158 e.v.).
183. Deze zaak Rosse! gaf ook de gelegenheid aan het Hof van Beroep te
Brussel de partijen en de eerste rechter eraan te herinneren dat een beschikking in kort geding gezag van gewijsde heeft binnen de perken van de
bevoegdheid van de rechter in kort geding, zodat nieuwe maatregelen slechts
kunnen bevolen worden bij gewijzigde omstandigheden (Brussel, 21 september 1983, R.P.S., 1983, nr. 6249, biz. 308, met vernietiging van Kh. Brussel, kort ged., 2 september 1983, J.T., 1984, 214). Tenslotte moest de
rechtbank ten gronde in dezelfde zaak een der partijen herinneren aan de
regel dat de rechter van het bodemgeschil niet gebonden is door de beschikking in kort geding (Kh. Brussel, 13 december 1984, R.P.S., 1995, nr. 6333,
biz. 122 e.v., inz. biz. 135).

In het algemeen kan echter gezegd worden dat de Voorzitters blijk geven
van een zekere voorzichtigheid bij het bevelen van maatregelen betreffende
het bestuur en de interne werking van vennootschappen.
184. DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER - In de gepub/iceerde rechtspraak
zijn de gevallen waarin een voorlopig bewindvoerder benoemd wordt niet
zo talrijk. Opmerking verdient nochtans dat het vroegere bezwaar van
onwettelijkheid van zulke beschikking achterhaald is door de wetswijziging
van 1973 die in artikel 12, § 1, 3°, d, Venn.W. de openbaarmaking voorschrijft van de benoeming van voorlopige bewindvoerders.

Aldus stelde de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen
met zoveel woorden dat de aanstelling van een sekwester slechts aangewezen
kan zijn , ,wanneer het beheer op zichzelf niet meer normaal kan gevoerd
worden, hetzij door afwezigheid van een zaakvoerder hetzij door onenigheid tussen meerdere zaakvoerders die elke beslissing op hun vlak blokkeren". Terzake werd zulke toestand niet vastgesteld zodat de vordering tot
aanstelling van een sekwester werd afgewezen (Kh. Antwerpen, kort ged.,
13 juli 1977, B.R.H., 1979, met noot).
Van enige terughoudendheid is ook blijk gegeven in een beschikking van
de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Bergen. In principe,
aldus deze beschikking, mag de rechter niet tussenkomen in de werking van
de maatschappelijke organen. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voor een zeer beperkte duur wordt terzake nochtans wei verantwoord geacht, wegens ernstige en voortdurende meningsverschillen tussen
de aandeelhouders en de bestuurders, bij zoverre dat door de tegenover
elkaar staande bestuurders druk op het personeel werd uitg~oefend, en het
voortbestaan van de onderneming in het gedrang werd gebracht (Kh.
Bergen, kort ged., R.P.S., 1979, nr. 6034, biz. 254).
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In een Brugse beschikking werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld
omdat zeer ernstige omstandigheden voorhanden waren, met name een
ernstige relatiestoornis tussen de zaakvoerders die strijdige beslissingen
namen (Kh. Brugge, kart ged., 24 maart 1983, T. Brugs R., 1984, blz. 36).
Nadat in een onregelmatig samengestelde raad van bestuur tot de benoeming overgegaan was van een zelfde persoon tot voorzitter en afgevaardigd
bestuurder en het te vrezen was dat deze ten nadele van de vennootschap
over haar goederen zou beschikken, werd, ten verzoeke van een niet
opgeroepen bestuurder, een voorlopig bewindvoerder benoemd met als
opdracht alleen al de bevoegdheden van de raad van bestuur uit te oefenen
(Kh. Brussel, kart ged., 10 maart 1983, R.P.S., 1983, nr. 6239, blz. 271;
- Brussel, 15 juli 1983, R.P.S., 1983, nr. 6242, blz. 279).
De rechtspraak steunt vaak op de traditionele opvatting dat de aanstelling
van een voorlopig bewindvoerder slechts aangewezen is wanneer de organen
van de vennootschap om een of andere reden niet meer functioneren:
patsituatie in de algemene vergadering of in de raad van bestuur, onmogelijkheid om ontslagnemende of ontslagen bestuurders te vervangen. Het
komt ons nochtans voor dat niets de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in de weg staat wanneer de organen wel werken bv. bij kennelijk
misbruik van meerderheidspositie die als een feitelijkheid kan beschouwd
worden waaraan, onder omstandigheden, enkel door de tijdelijke vervanging van het bestuursorgaan kon worden verholpen (in-deze zin oak: noot
onder de aangehaalde beschikking van Kh. Antwerpen, kart ged., 13 juli
1977, B.R.H., 1977, blz. 385).
185. ANDERE MAATREGELEN- Misschien is de terughoudendheid waarvan
de voorzitters soms blijk geven om voorlopige bewindvoerders aan te stellen
minder ingegeven door principiele motieven, dan door het besef dat, in de
praktijk, een voorlopig bewindvoerder niet steeds bij machte is de gerezen
moeilijkheden op te lassen. Meestal advocaat of accountant zonder voldoende bedrijfskundige vorming, en in ieder geval niet vertrouwd met de
onderneming, staat de voorlopige bewindvoerder dikwijls machteloos.
Soms is hij zelfs aangewezen op de medewerking van personen binnen de
onderneming die behoren tot de groep welke aanleiding gaf tot zijn aanstelling en zich daartegen had verzet. Zulks kan overigens aanleiding geven tot
nieuwe procedures: vordering tot het nemen van aanvullende of nieuwe
maatregelen in het kart geding, of zelfs vordering tot vervanging van de
voorlopige bewindvoerder (zie b.v. Cass. fr., 10 januari 1977, R.P.S., 1979,
blz. 257, met noot F. Bauduin).

De voorzitters zetelend in kart geding geven dan ook terecht de voorkeur,
waar mogelijk, aan een maatregel die minder ingrijpend van aard is. Zo
werd beslist dat de aan de raad van bestuur toekomende bevoegdheden
tijdelijk kunnen beperkt worden; de beschikking somt de verrichtingen op
die, voor een beperkte duur, niet zonder rechterlijke machtiging kunnen

1016

uitgevoerd worden (Kh. Brussel, kort ged., 27 april 1978, R.P.S., 1978,
nr. 5987, biz. 236; B.R.H., 1978, 354).
Meer klassiek zijn de maatregelen van opschorting van besluiten van
organen van de vennootschap of van voorgenomen beslissingen.
Aldus werd de opschorting van een besluit van de algemene vergadering
uitgesproken door de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te
Charleroi in een zaak waar een ernstige betwisting gerezen was betreffende
de regelmatigheid van het besluit en waar de tenuitvoerlegging ervan onomkeerbare gevolgen zou teweeggebracht hebben (Kh. Charleroi, kort ged.,
8 september 1978, B.R.H., 1979, 296).
Eveneens werd de tijdelijke opschorting bevolen van de voorgenomen
openbaarmaking van het ontslag van de andere bestuurders, waartoe besloten was door een niet geldig samengestelde raad van bestuur. Ret verbod
van openbaarmaking werd uitgesproken tegen de vennootschap en de
bestuurders die het betwiste besluit hadden genomen, onder verbeurte van
een dwangsom ten laste van die bestuurders. Voorts werd gezegd dat de
griffier van de rechtbank van koophandel op vertoon van een uitgifte van
het arrest zal nalaten de betwiste uittreksels van de besluiten in ontvangst
te nemen of verder over te zenden aan het Belgisch Staatsblad, of, mocht
dit reeds geschied zijn, deze documenten terug te vragen (Brussel, 19 mei
1980, R. W., 1983-84, 367).
Helemaal dezelfde beschikking werd genomen tot opschorting van de
openbaarmaking van een besluit van kapitaalverhoging (Kh. Brugge, afd.
Oostende, kort ged., 5 september 1983, T. Brugs R., 1984, biz. 39).
In een geval waar de raad van bestuur voornemens was over te gaan tot de
verkoop van een belangrijke participatie die de vennootschap in portefeuille
had, werd de voorgenomen verkoop in kort geding verboden zolang de
voorgeschreven statutaire machtiging niet werd bekomen (Kh. Brussel, kort
ged., 31 december 1976, B.R.H., 1977, 645; R.P.S., 1978, nr. 5977,
biz. 265).
In een ander geval werd een expert-bewaarnemer aangesteld op verzoek van
de gewezen meerderheidsaandeelhouder die zijn participatie in een N. V. had
overgedragen aan een andere vennootschap die aldus die N. V. controleerde.
De voorzitter oordeelde dat de belangen van de niet-betaalde overdrager,
die beslag onder derden op de door hem verkochte aandelen had Iaten
leggen, slechts veilig konden gesteld worden door de bevolen maatregel.
Deze strekte ertoe het verder leegpompen van voornoemde N. V. te beletten
hetgeen de waarde van de aandelen die tot zekerheid van de schuldvordering
van de overdrager strekten, verder zou hebben aangetast (Kh. Brussel, 27
december 1977, kort ged., B.R.H., 1979, 185; R.P.S., 1979, 250;- Brussel,
8 december 1977, B.R.H., 1979, 185).
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§ 4. Dagelijks bestuur

186.

DE OPDRACHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR AAN EEN DIRECTEUR-

Volgens artikel63 Venn.W. kan het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat,
opgedragen worden aan een of meer directeurs of zaakvoerders. In dit
randnummer komt aileen de interne bestuurstaak ter sprake. De externe
vertegenwoordigingsmacht van deze functionaris wordt verder besproken
(zie verder nr. 191).
Vooreerst wordt het geval besproken waarin deze functie opgedragen wordt
aan een persoon die geen lid is van de raad van bestuur, en die in artikel
63 Venn.W. ,directeur" of ,zaakvoerder" genoemd wordt.
Tot 1981 bestond dienaangaande algehele eensgezindheid dat de opdracht
van het dagelijks bestuur niet kon uitgeoefend worden in het kader van een
arbeidsovereenkomst van bediende. Wei werd het mogelijk geacht dat de
persoon aan wie het dagelijks bestuur was opgedragen, tevens als bediende
een andere functie kon uitoefenen onder het gezag van de raad van bestuur
(zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, biz. 129, randnr. 213).
Ook was aangenomen dat bij de benoeming van de persoon aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, wanneer deze geen lid is van de raad van
bestuur, gel dig kon overeengekomen worden dat aan die opdracht slechts
een eind kan gesteld worden mits opzegging of betaling van schadeloosstelling (VanRyn, I, eerste druk, nr. 648, biz. 411). Zulke regeling kan in de
statuten zelf opgenomen zijn (zie overzicht 1964-67, T.P.R., 1967, blz. 699,
randnr. 140).
Het Hof van Cassatie wijzigde dienaangaande zijn rechtspraak.
In een arrest van 1981 werd beslist dat de persoon die geen lid is van de raad
van bestuur en aan wie het dagelijks bestuur van een N.V. opgedragen is,
in de uitoefening van deze functie, met zijn vennootschap kan verbonden
zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, dus zelfs wanneer hem
geen andere taken dan die van het dagelijks bestuur zijn opgedragen (Cass.,
22 januari 1981, R.Crit.J.B., 1981, 495, met noot S.J. Nudelhole; R.P.S.,
1981, nr. 6165, biz. 285, metnootP.C.; J.T., 1981, biz. 342; B.R.H., 1981,
338; Pas., 1981, I, 543; Arr. Cass., 1980-81, 559).
Uit dit arrest kan niet afgeleid worden dat de persoon, die geen bestuurder
is, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, deze opdracht noodzakelijk
als bediende uitoefent.
Dit is slechts het geval wanneer ten aanzien van de feiten vastgesteld wordt
dat hij deze functie onder het gezag van een ander orgaan van de vennootschap uitoefende (ArbH. Brussel, 24 mei 1983, R. W., 1983-84, 253).
BEDIENDE-

187.

UITOEFENING VAN DE OPDRACHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DOOR
EEN BESTUURDER, ALS BEDIENDE- V66r de wetswijziging van 1973 was

het zeer gebruikelijk dat aan een of meer bestuurders het dagelijks bestuur
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van de vennootschap, zoals bedoeld in artikel 63 Venn.W., opgedragen
werd. Deze bestuurder voerde dan meestal de titel van afgevaardigd bestuurder (administrateur detegue).
Oak in dit randnummer komt aileen de opdracht van de interne bestuurstaak beperkt tot het dagelijks bestuur ter sprake. De vraag of aan een of
meer bestuurders, individueel of gezamelijk, de vertegenwoordiging wat dat
beperkte bestuur aangaat, mag opgedragen worden is reeds onderzocht (zie
hoven nr. 173).
Tot in 1984 was algemeen aangenomen in de rechtspraak en de rechtsleer
dat de opdracht van het dagelijks bestuur aan een lid van de raad van
bestuur, geen afzonderlijke functie was die door die bestuurder als bediende
kon uitgeoefend worden.
Deze opvatting vond stevige steun in de beschouwing dat, wanneer de
afgevaardigde bestuurder, als bestuurder ontslagen wordt, noodzakelijk
terzelfde tijd een einde gesteld wordt aan zijjn opdracht van dagelijks
bestuur (Resteau, II, nr. 1096, biz. 233; - L. Fredericq, Traite, IV,
nr. 457, biz. 647; -VanRyn, I, eerste druk, nr. 648, biz. 411; -Van
Ryn/Van Ommeslaghe, a. w., R.Crit.J.B., 1981, biz. 368; randnr. 55; A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst, door J. Steyaert, nr. 68, biz. 42; Anders: S.L. Nudelhole, Delegation a Ia gestion journaliere de Ia societe
anonyme et contrat d'emploi, R.Crit.J.B., 1981, biz. 518, randnr. 18 e.v.).
Oak in de rechtspraak van het Hof van Cassatie was dit dubbel vereiste
gesteld m.b.t. de afgevaardigd bestuurder (Cass., 20 oktober 1976, Pas.,
1977, I, 223; R. W., 1976-77, 2483; R.P.S., 1978, nr. 5964, biz. 53; Arr.
Cass., 1977, 222).
Daarin werd beslist dat de afgevaardigd bestuurder niet als bediende kan
beschouwd worden ,zonder vast te stellen dat de taken die hij aldus (d.i.
als bediende) waarnam, van het dagelijks beheer van de vennootschap
verschilden".
In het reeds vermelde arrest van 22 januari 1981 (zie hoven nr. 186) besliste
het Hof van Cassatie dat de personen, directeurs of zaakvoerders genoemd
in artikel 63 Venn. W., en die geen !eden zijn van de raad van bestuur de
opdracht van dagelijks bestuur als bedienden konden uitoefenen. A contrario volgde uit dit arrest dat die oplossing niet kon doorgetrokken worden
tot de personen die wellid zijn van de raad van bestuur, aan wie het dagelijks
bestuur is opgedragen.
Er werd immers duidelijk gezegd dat, in tegenstelling tot de bestuurders,
op wie de artikelen 53 en 55 Venn. W. van toepassing zijn, niets er zich tegen
verzet dat de personen die geen bestuurders zijn en aan welke het dagelijks
bestuur is opgedragen volgens artikel 63 Venn.W., in de uitoefening van
deze functie verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van bedienden
(zie de vijfde overweging, over het eerste middel, tweede onderdeel in het
aangehaalde arrest).
Het arrest van 1981 bevestigde hiermee de eensgezinde opvatting volgens
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de welke de bestuurder, meestal afgevaardigd bestuurder genoemd, aan wie
het dagelijks bestuur is opgedragen die taak niet als bediende kan uitoefenen. Deze bestuurder kan slechts bediende zijn indien hij ook een van het
dagelijks bestuur onderscheiden functie uitoefent onder het gezag van een
ander orgaan van de vennootschap (Kh. Antwerpen, 14 november 1979,
R. W., 1979-80, 1936; -ArbH. Luik, 27mei 1981, J. Liege, 1981, biz. 324;
R.P.S., 1981, nr. 6156, biz. 247; - Arbrb. Doornik, 18 september 1981,
R.P.S., 1981, nr. 6157, biz. 252; - Arbrb. Brussel, 12 februari 1982,
J.T.T., 1983, 11;- ArbH. Luik, 28 oktober 1982, J.T.T., 1984, 59;Arbrb. Brussel, 24 oktober 1983, J. T. T., 1983, 62; - ArbH. Bergen, 20
december 1984, J.T., 1985, 286; R.P.S., 1985, nr. 6338, biz. 165; Brussel, 4 januari 1985, J. T., 1985, 285).
188. Aan deze eensgezindheid kwam een einde.
De heersende opvatting werd, blijkbaar met succes, bestreden door Nudelhole, S.J. in haar eerder aangehaalde noot (R.Crit.J.B., 1981, biz. 503 e.v.,
inz. biz. 518, randnrs. 18 e.v.). Zij werd daarin gevolgd door het Hof van
Cassatie dat, met vernietiging van het aangehaalde arrest, zonder meer
besliste dat een bestuurder van een N. V. het dagelijks bestuur kan waarnemen onder het gezag van de vennootschap (Cass., 28 mei 1984, R. W.,
1984-85, 333, met concl. Lenaerts, eerste zaak). Het Hof volgde daarin de
conclusies van adv. Gen. Lenaerts, die in tegenstelling tot de klassieke leer
uitvoeriger betoogt dat het ongevraagd ontslag van een bestuurder volgens
artikel53 Venn.W., niet noodzakelijk meebrengt dat zijn opdracht van het
dagelijks bestuur volgens artikel63, die hij als bediende kan uitoefenen, zou
beeindigd worden zonder inachtneming van een opzeggingstermijn.
189. Deze nieuwe rechtspraak laat het vereiste van ondergeschiktheid aan
het gezag van een ander orgaan of van een lid van een collegiaal orgaan
bestaan.
Een Brussels arrest volgde in zijn redengeving uitdrukkelijk dit toen nog
onuitgegeven cassatiearrest van 28 mei 1984 om aan te nemen dat een
bestuurder de opdracht van het dagelijks bestuur kan uitoefenen onder het
gezag van een ander orgaan van de vennootschap maar, bij ontstentenis van
zodanige ondergeschiktheid, kan hij niet als bediende beschouwd worden.
Dit was volgens het arrest het geval voor de afgevaardigd bestuurder aan
wie zodanige bevoegdheden waren opgedragen dat hij in werkelijkheid het
vliegwiel van de vennootschap was geworden zodat er geen ondergeschiktheid aan enig gezag kon aangenomen worden (Brussel, 11 september 1984,
T.B.H., 1985, 34; R.P.S., 1985, nr. 6337, blz. 161; J. T., 1985, 110)(24).
Een andere uitspraak volgde zonder meer het cassatiearrest van 28 mei 1984
(24) Dit arrest is m.b.t. de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel vernietigd door een
arrest dat gepubliceerd werd nadat dit overzicht geschreven was (Cass., 26 december 1985,
J. T., 1986, 280, met cone!. Krings).
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en besliste dat de afgevaardigd bestuurder e opdracht van dagelijks bestuur
als bediende kon uitoefenen en in feite uitoefende onder het gezag van een
ander afgevaardigd bestuurder (Arbrb. Brussei, 29 mei 1985, R.P.S., 1985,
nr. 6363, biz. 326).
190.

VERTEGENWOORDIGINGSMACRT BEPERKT TOT RET DAGELIJKS BE-

Blijkens artikel 63 Venn.W. is de externe vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur bij de wet beperkt tot de
omvang van het dagelijks bestuur.
Ben N.V. achtte zich niet gebonden omdat de verbintenissen waarvan
nakoming gevorderd werd, door haar orgaan van dagelijks bestuur waren
aangegaan buiten de grenzen van dat bestuur.
De rechtbank betwijfeide of de grenzen van het dagelijks bestuur wei waren
overschreden, maar besliste dat de N.V., zeifs bij bevestigend antwoord,
gebonden was op grond van de beschouwing dat sedert de wetswijziging van
1973 aileen de bevoegdheden van een Iasthebber ten aanzien van derden
kunnen beperkt worden. Beperkingen van de bevoegdheid van de organen
integendeei zijn aileen intern geidig en kunnen nooit aan derden tegengeworpen worden (Kh. Verviers, 13 december 1977, B.R.H., 1978, 461;
R.P.S., 1979, nr. 6012, biz. 89). Deze uitspraak miskent kenneiijk de
bepaling van artikei 63, tweede lid Venn.W. Daarin is bepaaid dat aileen
de beperkingen van de vertegenwoordigingsmacht ten aanzien van het
dagelijks bestuur niet aan derden kunnen tegengeworpen worden.
De beperking van de vertegenwoordigingsmacht tot de sfeer van het dagelijks bestuur is een wettelijke beperking van de vertegenwoordigingsmacht
van het door artikei63 bedoeide orgaan, die wei externe werking heeft, zelfs
al mocht aan dat orgaan een grotere bevoegdheid zijn opgedragen (J.
Ronse, De vennootschapswetgeving 1973, nr. 374, biz. 199 e.v.; - L.
Simont, La Ioi du 6 mars 1973, R.P.S., 1974, nr. 5786, biz. 54, randnrs.
52 en 53; - M. Coipei, Dispositions communes, nr. 348, biz. 219).
De handeling van de directeur aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen
maar die buiten het dagelijks bestuur ligt, wordt aan de vennootschap in
algemene regei niet toegerekend.
De rechtshandeling wordt echter, voigens de algemene regei op dit stuk, wei
toegerekend aan de vennootschap m.n. ingeval zij door een wei bevoegd
orgaan wordt bekrachtigd (zie hoven nrs. 64 e.v.) ofingevai van toerekenbare schijn (zie hoven nr. 66).
STUUR-

191. OMVANG VAN RET DAGELIJKS BESTUUR - De beperking van de
externe vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur tot
de omvang van dat bestuur is krachtens artikei 63 Venn.W. dus een
wettelijke beperking. De wet heeft echter nageiaten die omvang te bepaien.
In andere wettelijke bepalingen wordt dezeifde uitdrukking ook gebezigd,
zo bv. in artikei 5 vestigingswet 15 december 1970 en in artikel26, K.B. 18
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oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid. M. b. t. laatstgenoemde bepaling besliste het Hof van Cassatie dat het
daarin gebezigde begrip dagelijk beheer niet kan worden verstaan in de zin
van artikel 63 Venn.W. maar dat het betekent ,het daadwerkelijk beheer
van de onderneming, dat wil zeggen de uitoefening van de beslissingsmacht
die inherent is aan de functie van de werkgever" (Cass., 17 oktober 1983,
R. W., 1984-85, 1073; Arr. Cass., 1983-84, 174).
Het begrip dagelijks bestuur in artikel63 Venn.W. heeft een meer beperkte
inhoud dan in het gewone spraakgebruik.
Het Hof van Cassatie had, zoals bekend, gepoogd het begrip dagelijks
bestuur in de zin van artikel 63 Venn.W. te omschrijven in een arrest van
17 september 1968 (Pas., 17 september 1968, Pas., 1969, I, 61; R.P.S., 1970,
nr. 5578, biz. 197;Arr. Cass., 1969, 60;- zievorig overzicht T.P.R., 1978,
blz. 828, randnr. 210). Volgens dit arrest zijn handelingen ofverrichtingen
betreffende het dagelijks bestuur die welke niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks Ieven van de vennootschap of de behoeften die
om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
Deze begripsbepaling werd hernomen in een arrest van het arbeidshof te
Bergen evenwel in een geschil dat geen betrekking had op de externe
vertegenwoordigingsmacht (Bergen, 20 december 1984, R.P.S., 1985,
nr. 6338, biz. 165, of biz. 175; J.T., 1985, 286).
Het is nu juist m.b.t. de omvang van de wettelijke vertegenwoordigingsmacht van het orgaan van dagelijks bestuur dat de wazige omschrijving in
het arrest van 1968 weinig of geen houvast biedt, zodat betwistingen haast
onvermijdelijk blijven (zie vorig overzicht, T.P.R., 1978, blz. 828, randnr. 210).
Zo werd in een vonnis beslist dat het aangaan van een lening van zes miljoen
frank voor rekening van een N. V. met een kapitaal van vier miljoen F. geen
daad van dagelijks bestuur was en dat de N.V. hierbij niet geldig was
vertegenwoordigd geworden door de persoon aan wie het dagelijks bestuur
was opgedragen terwijl ook geen schijn van bevoegdheid aan de vennootschap kon toegerekend worden (Kh. Brussel, 8 juni 1980, B.R.H., 1981,
blz. 55).
Dit vonnis werd teniet gedaan in hager beroep. Vermits het geld gei'nd werd
met verschillende cheques waarvan geen enkele meer dan twee miljoen
bedroeg, waren volgens het Hof de grenzen van het dagelijks bestuur niet
overschreden.
Het Hof oordeelde bovendien dat, mochten de grenzen van het dagelijks
bestuur tach overschreden zijn, de boeking van de geleende bedragen in de
rekeningen van de vennootschap een bekrachtiging door deze uitmaakt. Het
feit dat de handelende persoon het geld verduisterd had, Ievert voor de
vennootschap geen grand op om terugbetaling te weigeren (Brussel, 2 maart
1983, R.P.S., 1983, nr. 6232, blz. 249).
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Het zal een goede zaak zijn wanneer het bij artikel 63 Venn.W. bepaalde
facultatieve orgaan zal afgeschaft zijn, zoals voorgesteld is in artikel 98 van
het antwerp van een nieuwe vennootschappenwet (aldus oak: A. BenoitMaury, Clauses statutaires et pouvoirs des organes sociaux, Ann. Dr. Liege,
1976, biz. 270). De mogelijkheid die sedert de wetswijziging van 1973
geboden is om de algemene regel van de vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college krachtens artikel 54, vierde lid Venn. W. door
een statutaire clausule ter zijde te stellen, heeft de behoefte aan een orgaan
van vertegenwoordiging voor het dagelijks bestuur weggenomen.
Intussen kan de chronische onduidelijkheid van de omvang van de externe
vertegenwoordigingsmacht van het facultatieve orgaan van dagelijks bestuur vermeden worden door een oordeelkundig gebruik van zorgvuldig
uitgestippelde bijzondere volmachten.
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