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lnleiding

1. Onderhavige studie beoogt aan te geven welke juridische voorschriften de financiering van industriele ondernemingen door kredietinstellingen beheersen.
Het eerste deel van de studie geeft aan in welke mate een kredietinstelling kan optreden als verschaffer van risico-kapitaal van een
industriele vennootschap. Zoals zal blijken, betreft het een sedert de
jaren dertig sterk gereguleerde materie. Waar aanvankelijk de regelgever zich afzette tegen aandelenparticipaties van kredietinstellingen
in industriele ondernemingen - een houding die belet heeft dat in
Belgie, anders dan in bepaalde andere landen(*)(l), een sterke verwevenheid van het industriele en het financH~le apparaat tot stand is
gekomen - heeft hij onder invloed van de buitenlandse voorbeelden
in het recente verleden zijn strakke houding op dit punt moeten laten
varen.
Het tweede deel van de studie gaat nader in op de juridische voorschriften die de kredietverlening aan industriele ondernemingen door
kredietinstellingen, beheersen. Er zal blijken dat, anders dan inzake
de financiering door middel van aandelenparticipaties, de materie
van de kredietverlening niet in sterke mate gereguleerd is, maar
veeleer wordt beheerst door d~ voorschriften van verbintenissenrecht. Onderhavige studie heeft niet tot doel al deze voorschriften in
extenso te behandelen, maar wil enkel aangeven met welke van deze
voorschriften de kredietinstelling die een krediet verschaft, in het
bijzonder rekening zal moeten houden. Daarnaast beoogt de studie
te wijzen op de bijzondere voorschriften van vennootschapsrecht die
de kredietinstelling hierbij voor ogen zal moeten houden.

(*) Met dank aan L. LANOYE (Generale Bank) en D. VLOEMANS (Generale Bank) voor de
terbeschikkingstelling van praktische documentatie aan de hand waarvan bet artikel is geschreven, en aan P. RooRYCK (Kredietbank), M. TISON (U .Gent) en I. DEMUYNCK (U .Gent) voor
hun suggesties en opmerkingen.
(1) Schoolvoorbeelden van landen waar een sterke verwevenheid de relatie tussen banken en
industrie kenmerkt, zijn Duitsland en Japan. [Zie bijvoorbeeld BAUMS, T., ,Should banks
own industrial firms? Remarks from the German Perspective", Bank Fin., 1992(5), 249-255.]
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I. De kredietinstelling als verschaffer van risico-kapitaal
A.

SITUERING

2. Als gevolg van de splitsing van de gemengde bank die dewetgever
in het begin van de jaren dertig heeft doorgevoerd, is het beginsel
van de bancaire autonomie (of autonomie van de bancaire functie)
de verrichtingen die kredietinstellingen in het algemeen - en bank en
in het bijzonder- stellen, gaan beheersen. Het beginsel houdt o.a.
in dat de investeringen en beleggingen die kredietinstellingen bewerkstelligen, ingegeven moeten zijn vanuit de zorg voor hun financiele
stabiliteit - op het vlak van de liquiditeit, de rendabiliteit en in het
bijzonder van de solvabiliteit. Het beginsel belet echter niet dat
bedoelde verrichtingen ook andere doelstellingen zouden dienen; het
verzet zich er wei tegen dat de realisatie van deze andere doelstellingen ten koste van de financiele gezondheid van de kredietinstelling
zou gaan(2).
3. Op de dag van vandaag ligt het beginsel van de bancaire autonomie nog steeds (mede) aa!l_ck_l>1!-Sis van_het-normenbestel-dat-de-Werking vari-de kredletinstellingen enerzijds en de verrichtingen die
zij stellen anderzijds beheerst(3).
De redenen voor de blijvende toepassing van het beginsel zijn tweeerlei(4):
enerzijds zou het beginsel de bescherming van de monetaire rol
die kredietinstellingen spelen, beogen. De verlening van kredieten
kan de creatie van (giraal) geld tot gevolg hebben. Daarom acht
de regelgever hierbij zekere restricties aangewezen.
anderzijds beoogt het beginsel de bescherming van het spaarwezen: als gevolg van het beginsel kunnen de kredietinstellingen de
spaargelden die hun clienteel hen ter beschikking stelt, niet zonder meer in risicovolle activiteiten investeren(5).
4. Gesteund op voormelde overwegingen, heeft de Belgische regelge(2) Hierover Bankcommissie, Jaarverslag 1951-'52, 21 e.v.
(3) Het belang dat de wetgever blijft hechten aan het beginsel werd bijvoorbeeld nag expliciet
bevestigd n.a.v. de totstandkoming van de Wet van 30 juni 1975 [infra, voetnoot 20]. [Zie
Verslag namens de Commissie voor de Financien uitgebracht door de heer VLERICK, Pari. St.,
Senaat, 275 (S.E. 1974)- No 3, hierna geciteerd als Senaatsverslag Wet 1975, blz. 11 en 31.]
(4) Zi~ bijvoorbeeld Bankcommissie, Jaarverslag 1955-'56, 16.
(5) Cfr. infra, nr. 4.
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ver traditioneel t.a.v. de deelname van kredietinstellingen aan het
risico-kapitaal van industriele ondernemingen, een eerder weigerachtige houding aangenomen. Gebaseerd op het beginsel van de bancaire
autonomie, waren de concrete bezwaren van de Belgische regelgever
tegen dergelijke participaties dubbel(6):
in eerste instantie was de regelgever gekant tegen een te grote
greep van de kredietinstellingen op het industriele apparaat.
In geval kredietinstellingen zonder meer zouden kunnen participeren in het aandelenkapitaal van industriele vennootschappen,
zou de machtspositie verbonden aan deze aandelen kredietinstellingen een te grote greep op het industriele leven verlenen. Door
aandelenparticipaties van kredietinstellingen in industriele vennootschappen principieel te verbieden, wou de wetgever in het
bijzonder een herhaling van de problemen die zich in de jaren
dertig hadden voorgedaan, mede als gevolg van een te sterke
verwevenheid van de industrie en het financiele apparaat, voorkomen(7).
in tweede instantie was de regelgever begaan met de solvabiliteit
van de kredietinstellingen.
Om reeds voormelde redenen - met name de bescherming van
enerzijds de (girale) geldschepping en anderzijds de door het
spaarderspubliek ter beschikking gestelde geldmiddelen- achtte
de regelgever het niet raadzaam dat kredietinstellingen zouden
kunnen investeren in aandelen. De regelgever achtte de risico's
hieraan verbonden te groot: moeilijkheden die zich zouden voordoen in de industrie, zouden dan immers een nadelige weerslag

(6) Zie ook Verslag namens de Commissie voor de Financien uitgebracht door de heer Tijl
DECLERCQ, Pari. St., Kamer, 549 (1974-1975)- N° 5, hierna geciteerd als Kamerverslag Wet
1975, blz. 13.
(7) Deze motivering lag in nog sterkere mate aan de basis van het financiele normenapparaat
dat de Amerikaanse federale regelgever in de jaren dertig heeft tot stand gebracht. Ben
belangrijk deel van de publieke opinie (populisme) verzette zich tegen de steeds grater
wordende greep van bepaalde financiele groeperingen (o. a. de Morgan-groep) op het industriele leven en ijverde voor regelgeving die deze verwevenheid aan banden zou leggen. Dit leidde
tot een omvangrijk normenapparaat dat de aanwezigheid van financiele instellingen in industriele ondernemingen aan verregaande restricties onderwierp. [Hierover vooral RoE, M., ,A
political theory of American corporate finance", 91 Columbia Law Review, 1991, 10-67; RoE,
M., ,Political and legal restraints on ownership and control of public companies", 27 J.F.E.,
1990, 7-41. Zie ook CoFFEE, J., ,Liquidity versus control: the institutional investor as
corporate monitor", 91 Columbia Law Review, 1991, 1277-1368.]
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kunnen hebben op de financiele sector(8). Bovendien wou de
regelgever vermijden dat andere dan louter bancaire criteria de
dienstverlening aan industriele ondernemingen zou determineren. Meer in het bijzonder gold de vrees dat een sterke aanwezigheid van een kredietinstelling in het aandelenkapitaal van een
industriele vennootschap nadelige repercussies zou hebben op de
criteria die eerstvermelde zou aanwenden inzake haar beslissingen
tot krediet- en/of andere dienstverlening aan laatstvermelde(9).
Een bijkomende overweging die aansluit bij de bescherming van
het spaarderspubliek vormde wellicht de gedachte dat spaarders
die hun gelden toevertrouwen aan een kredietinstelling desbewust
opteren voor een niet-risicodragende spaarformule. Een kredietinstelling mag hieraan geen afbreuk doen door de haar ter
beschikking gestelde middelen op haar beurt wei te beleggen in
risicovolle instrumenten.
5. Het aanvankelijk heel scherp gestelde verbod voor een kredietinstelling om te participeren in een industriele vennootschap, heeft
gaandeweg het voorwerp uitgemaakt van versoepelingen en afwijkingen.
Uiteindelijk heeft de Belgische regelgever het principe niet kunnen
handhaven. In het nabije verleden heeft de tweede Bankrichtlijn de
Belgische regelgever er meer in het bijzonder toe gebracht om zijn
strakke houding op dit vlak te Iaten varen(lO). Tegemoetkomend aan
de verzuchtingen van de kredietinstellingen, die reeds sedert enige
tijd pleitten voor de gelijkschakeling op Europees vlak van de con(8) Weliswaar pleit dit argument in zekere mate ook tegen de eenvoudige kredietverlening aan
industriele vennootscbappen. Ook in dergelijk geval kunnen de problemen waarin de industriele vennootscbappen verkeren, nadelige repercussies bebben op de kredietinstelling in baar
boedanigbeid van kredietverlener (en dus scbuldeiser) van de vennootscbap. Bijvoorbeeld, in
geval van faillissement van de industriele vennootscbap, loopt de kredietinstelling bet risico
dat zij baar scbuldvordering niet ten volle zal kunnen realiseren.
Evenwel is er als gevolg van de rangregeling tussen aandeelbouders en scbuldeisers van een
gefailleerde vennootscbap tocb een belangrijk verscbil tussen de twee financieringsvormen.
Met name geldt bet beginsel dat de curator de activa van de vennootscbap eerst moet
aanwenden om de scbuldeisers (de cbirogafaire v66r de acbtergestelde) te voldoen en pas
daarna de aandeelbouders mag terugbetalen. In die zin is aan participaties in bet aandelenkapitaal een veel groter risico verbonden dan aan kredietverstrekking (buffer-functie van bet
aandelenkapitaal), reden waarom de eerste activiteit blijkens de traditionele visie van de
Belgische regelgever tot meer voorzicbtigbeid maant dan de tweede activiteit.
Daarenboven gelden inzake kredietverstrekking voor de kredietinstelling meer mogelijkbeden
om baar risico te beperken: zij kan bijvoorbeeld vragen dat de bestaande aandeelbouders met
meer risico-kapitaal over de brug komen en de kredietverlening biervan afhankelijk stellen.
Zij kan tevens allerlei zekerbeden (persoonlijke, zowel als zakelijke) bedingen. Deze mogelijkbeden komen verder in de tekst aan bod. [Cfr. infra, nr. 27.]
(9) Zie Kamerverslag Wet 1975, 36.
(10) Hoewel de Ricbtlijn geenszins een verplicbting in die zin bevat. [Cfr. infra, nr. 20.]
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currentievoorwaarden (onder andere) op het vlak van de aandelenparticipaties in industriele vennootschappen(11), heeft de E.G.-Raad
de mogelijkheden van dergelijke participaties voor alle in de E.G.
werkzame kredietinstellingen die in een van de Lid-Staten over een
vergunning beschikken, aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
Als gevolg van de Wet van 22 maart 1993, die de Belgische wetgeving
aan de tweede Bankrichtlijn heeft aangepast, kunnen ook Belgische
kredietinstellingen voortaan zonder meer participeren in industriele
vennootschappen, mits zij hierbij een aantal door solvabiliteitsoverwegingen ingegeven drempels respecteren.
6. Het lijkt nuttig om met het oog op de inschatting van de betekenis
en de draagwijdte van het huidige regime inzake participaties van
kredietinstellingen in industriele ondernemingen, eerst een historisch
overzicht van de betreffende voorschriften weer te geven(12).
B. HISTORISCH OVERZICHT

1. Ret regime van 1934
7. Zoals gesteld voerde de Belgische regelgever in 1934 de splitsing
van gemengde banken in enerzijds depositobanken en anderzijds
houdstermaatschappijen door(l3). De eerste categorie financiele instellingen mocht van het publiek deposito's ontvangen en deze aanwenden om korte termijn-kredieten te verlenen; de tweede categorie
had de investering in risicodragend kapitaal als doel.
Art. 14 van het Bankbesluit verbood in aansluiting hierbij depositobanken, opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, een
commanditaire vennootschap op aandelen of een cooperatieve vennootschap, om aandelen in industriele vennootschappen te verwerven, of obligaties van dergelijke vennootschappen aan te houden.
Op dit principieel verbod gold een aantal uitzonderingen: met name
mocht een deposito-bank wei effecten aanhouden in andere depositobanken en in openbare kredietinstellingen. Daarenboven had het
verbod geen betrekking op effecten die de staatswaarborg genoten.
(11) M. b. t. de vraag van de Belgische banken, zie Belgische Vereniging der Banken, Aandelenbezit. Meer armslag voor de banken naar ,1992" toe in Aspecten en Documenten (n° 80),
Brussel, Belgische Vereniging der Banken, Augustus 1988, 23 e.v.
(12) Voor een omstandiger dergelijk overzicht, zie vooral Belgische Vereniging der Banken,
supra, noot 11.
(13) Hierover VERWILST, H., ,Aandelenbezit door banken", Bank Fin., 1992 (7), 367-371,
in bijzonder 367.
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In derde instantie kon een depositobank tussenkomen inzake de
openbare uitgifte van effecten en mocht zein het kader hiervan de
niet bij het publiek geplaatste effecten voor een termijn van ten
hoogste zes maanden aanhouden. Ten slotte mochten depositobanken ook, gedurende een termijn van ten hoogste twee jaar, aandelen
als dekking voor dubieuze vorderingen aanhouden(14).

2. Versoepelingen in 1967 en 1975
8. In 1967 heeft de wetgever het regime enigszins versoepeld(15).
Vooreerst hief hij het verbod voor depositobanken, om obligaties
van industriele vennootschappen aan te houden, op(16). Ratio legis
voor de wetswijziging was het feit dat banken meer en meer kredieten
op middellange en lange termijn waren gaan verlenen. Het leek de
wetgever onlogisch om dit soort kredieten wei toe te staan, en het
aanhouden van obligaties -in wezen gelijk te stellen aan verhandelbare kredieten- te verbieden(17). Daarom besloot hij tot opheffing
van het bedoelde verbod.
In tweede instantie versoepelde de wetgever de mate waarin banken
konden tussenkomen bij openbare uitgiftes van effec~ll· _Hiertoe
wijzigae-hij-art-. -1-4-; lid-2 van liet-Bankbesluif.-Het artikelliet banken
voortaan toe om op aandelen in handelsvennootschappen en daaraan
gelijkgestelde effecten in te schrijven, of deze - anders dan op een
openbare fondsenbeurs - te verkrijgen, met de bedoeling ze daarna
aan het publiek door te verkopen. Banken mochten hiertoe de aldus
verkregen effecten gedurende een termijn van ten hoogste een jaar
in eigendom bewaren(18). De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kon evenwel de termijn twee keer verlengen, telkens voor een
periode van ten hoogste een jaar(19).
9. De wet van 30 juni 1975(20) voerde een aantal verdere aanpassin(14) Deze termijn was sedert de wet van 3 mei 1967 [infra, voetnoot 16] in de tweelaatstvermelde gevallen twee keer verlengbaar voor een termijn van ten hoogste een jaar. [Zie ook
VERWILST, H., supra, noot 13, 368.]
(15) Zie ook VERWILST, H., supra, noot 13, 368.
(16) Zie art. 1, 1° van de Wet van 3 mei 1967, B.S., 20 mei 1967, houdende wijziging van
art. 14, lid 1 van het Bankbesluit.
(17) Belgische Vereniging der Banken, supra, noot 11, 10-11.
(18) Zie art. 1, 2° van de Wet van 3 mei 1967, B.S., 20 mei 1967, houdende wijziging van
art. 14, lid 2 van het Bankbesluit.
(19) Art. 14, lid 5 van het Bankbesluit, zoals toegevoegd door art. 1, 3° van de Wet van 3 mei
1967.
(20) Wet van 30 juni 1975 betreffende het Statuut van de banken, de private spaarkassen en
bepaalde andere financiele instellingen, B.S., 2 augustus 1975.
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gen van het bankstatuut door. Alhoewel het beginsel van de splitsing
houdstermaatschappijen/depositobanken in beginsel gehandhaafd
bleef, stond de wetgever een aantal nieuwe versoepelingen toe(21).
Vooreerst konden banken voortaan zonder meer deelnemingen bedoeld zijn participaties met als doel de uitoefening van een zekere
controle op de onderneming waarin wordt geparticipeerd(22) - in
het aandelenkapitaal van private spaarkassen verwerven(23).
In de tweede plaats voorzag de.wet de mogelijkheid voor banken om
bij wijze van belegging aandelen in industrH!le vennootschappen te
verwerven(24). De inwerkingtreding van deze wetsbepaling vergde
evenwel een na advies van de Bankcom'Inissie getroffen Koninklijk
Besluit, dat, per post, maximum-drempels- zowel op het vlak van
de omvang van de aandelenparticipatie als van het eraan verbonden
stemrecht - zou moeten vaststellen. Het heeft echter tot mei 1990
geduurd vooraleer de Koning de nodige uitvoeringsmaatregelen heeft
genomen om de wetsbepaling in werking te doen treden(25).
In derde instantie verving de wet van 1975 het zevende lid van art. 14
van het Bankbesluit, dat voortaan als volgt luidde: ,De [Commissie
(21) VERWILST, H., supra, noot 13, 368.
(22) Senaatsverslag Wet 197 5, 31.
(23) Zie art. 43, 2° van de Wet van 30 juni 1975, houdende vervanging van art. 14, lid 4 van
het Bankbesluit.
Deze verruiming van de participatiemogelijkheden van banken kaderde in de toenemende
despecialisatie tussen de diverse categorieen kredietinstellingen. Daarenboven gold het feit dat
spaarbanken voordien reeds zonder meer konden participeren in het aandelenkapitaal van
depositobanken. [Hierover Kamerverslag Wet 1975, 12-13. Zie ook Belgische Vereniging der
Banken, supra, noot 11, 11.]
(24) Een aantalleden van de Kamercommissie voor Financien opperde bezwaren tegen deze
beleggingsmogelijkheid. Zij vreesden dat de banken opnieuw een greep zouden krijgen op het
industriele apparaat, zelfs in geval gebruik zou worden gemaakt van een maximum-drempel:
onderlinge afspraken zouden banken in het laatste geval toch kunnen toelaten om de gezamenlijke controle over een industriele vennootschap te verwerven. [Zie Kamerverslag Wet 1975,
13 en 36.]
Andere kamerleden waren dan weer van oordeel dat de participatiemogelijkheden niet ver
genoeg reikten. Zij waren voorstander voor ruimere participatiemogelijkheden in kleine en
middelgrote ondernemingen, teneinde banken aldus in de gelegenheid te stellen de economische
groei te ondersteunen. Ben amendement ingediend door Kamerlid Persoons beoogde banken
toe te laten onbeperkt minderheidsparticipaties in N.V.'s met een kapitaal van minder dan
25.000.000 Bef. te verwerven. Kamer lid Persoons was van oordeel dat het toezicht dat banken
als gevolg van het bezit van hun minderheidsparticipaties op de betrokken ondernemingen
zouden uitoefenen, het beleid ervan ten goede zou komen. [Zie Part. St., Kamer, 549
(1974-1975) - N° 4, dd. 4 juni 1975 en (1974-1975) - N° 7, dd. 18 juni 1975.]
(25) Cfr. infra, nrs. 12-14.
In de late jaren zeventig was het economische klimaat te ,delicaat" om de participatiemogelijkheid in werking te doen treden. De banken zelf waren geen vragende partij, omdat ze
vreesden onder druk gezet te worden om participaties in ondernemingen in moeilijkheden te
nemen. In de loop van de jaren tachtig meenden de banken dat de economische situatie zo
was geevolueerd dat zij de inwerkingtreding van de uitzonderingsbepaling mogelijk en zelfs
wenselijk achtten. [Zie Belgische Vereniging der Banken, supra, noot 11, 11. Zie ook Bankcommissie, Jaarverslag 1986-1987, 39.)
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voor het Bank-en Financiewezen] kan, in speciale gevallen, afwijkingen verlenen van wat in het eerste lid is bepaald en van de besluiten
en reglementen getroffen in uitvoering van het onderhavige artikel.''
3. lnterpretatie van de verbodsbepaling door de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen
10. Aan de hand van art. 14 van het Bankbesluit, zoals achtereenvolgens gewijzigd door de wet van 3 mei 1967 en door de wet van
30 juni 1975, heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
- voorheen Bankcommissie - in de loop der jaren het participatieverbod en de erop geformuleerde uitzonderingen zo ge'interpreteerd,
dat depositobanken althans in bepaalde categorieen ondernemingen
aandelenparticipaties konden nemen(26).
Zo heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aangegeven
in welke mate banken konden participeren in het aandelenkapitaal
van:
vennootschappen waarvan de activiteit nodig is voor het bankbedrijf, bijvoorbeeld de vennootschappen die eigenaar zijn van de
onroerende goederen waarin de bank haar activiteiten voert;
vennootschappen met als maatschappelijk doel activiteiten die
complementair zijn aan, of in het direct verlengde liggen van, de
bankactiviteit (en als dusdanig gelden als gepersonifieerde departementen van de bank);
dienstverlenende vennootschappen;
buitenlandse banken die niet onderworpen zijn aan een verbod
om te participeren in industriele vennootschappen;
uitgiftesyndicaten;
investeringsmaatschappijen;

In al deze gevallen heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zich vrij soepel opgesteld en rekening gehouden met de concrete
noden van het bankwezen. Hierbij heeft zij de verbodsbepaling van
art. 14 van het Bankbesluit eerder naar de geest, dan naar de letter
ge'interpreteerd.

(26) Voor een omstandig overzicht, zie BELGISCHE VERENIGING DER HANKEN, supra,
noot 11, 13-21, met verdere verwijzingen naar de doctrine van de Commissie voor het Banken Financiewezen. Zie ook BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1986-1987, 40.
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4. Participaties in beursvennootschappen
11. De in de loop van 1988 gerealiseerde hervormingen van de
kapitaalmarkt en in het bijzonder de introductie van het Cats-systeem op de beurs van Brussel, ging gepaard met de introductie van
een nieuwe, wettelijke regeling inzake de vereniging van wisselagenten onder de vorm van een vennootschap. Waar voorheen associaties
van wisselagenten enkel mogelijk waren onder de vorm van een
personenvennootschap (met onbeperkte aansprakelijkheid) heeft de
Programmawet van 30 december 1988(27) wisselagenten toegestaan
om te opteren voor om het even welk vennootschapstype(28). De
wetgever was hierbij van oordeel dat de financiele risico's verbonden
aan de uitoefening van het beroep van wisselagent dermate groot
geworden waren dat een aanpassing van de wettelijke bepalingen
inzake de organisatie van hun activiteiten zich opdrong. Daartoe
bevatte art. 211 van de Programmawet enerzijds de mogelijkheid om
gebruik te maken van alle vennootschapstypes en anderzijds een
aantal bijkomende bepalingen inzake de organisatie van de activiteiten van wisselagent onder de vorm van een vennootschap.
In 1990 heeft de Wet op de financiele transacties en de financiele
markten(29) het aandelenkapitaal van de betreffende beursvennootschappen opengesteld voor o.a. kredietinstellingen(30). In die zin
kwam een nieuwe wettelijke uitzondering op het participatieverbod

(27) B.S., 5 januari 1989.
(28) Omtrent de evolutie, zie Memorie van Toelichting bij de Wet van 4 december 1990 op
de financiele transacties en de financiele markten, Pari. St., Kamer, 1156/1-89/90, dd. 18 april
1990, blz. 30-31. Zie ook MEULEMANS, D., ,De gemengde beursvennootschappen. Enkele
juridische beschouwingen bij bet huwelijk tussen wisselagenten en bankiers' ', Bank Fin., 1990
(2), 45-58, in bijzonder 47, nr. 11.
(29) B.S., 22 december 1990.
(30) Zie art. 35, § 2, 3° (m.b.t. aandelenparticipaties van Belgische kredietinstellingen, zijnde
de Nationale Bank van Belgie, de banken, de spaarkassen en de openbare kredietinstellingen)
en art. 35, § 2, 6° (m.b.t. aandelenparticipaties van buitenlandse kredietinstellingen) van de
Wet van 4 december 1990.
De banken von den de wijziging te weinig verregaand: gelet op bet monopolie van de beursvennootschappen, verschaft de mogelijkheid een aandelenparticipatie te nemen in hun aandelenkapitaal de banken immers enkel onrechtstreeks toegang tot de beurs. Banken wilden echter
ook rechtstreeks toegang tot de beurs bekomen. [Zie Verslag namens de Commissie voor de
Financien, uitgebracht door de beer van Rompuy, Pari. St., Kamer, 1156/5-89/90, dd. 12 juni
1990, blz. 50.]
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tot stand(31). Men zou kunnen argumenteren dat een wetswijziging
niet nodig was en dat de afwijking te verrechtvaardigen was op grond
van het feit dat de activiteiten van dergelijke beursvennootschappen
in het verlengde van deze van kredietinstellingen liggen(32). De
Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft echter nooit deze
redeneerwijze toegepast, maar was van oordeel dat ,banken in
Belgie, krachtens de beursreglementering, niet in het kapitaal van
wisselagentenfirma's mochten participeren"(33).

5. Het K.B. van 8 mei 1990
12. Zoals reeds gesteld heeft het tot mei 1990 geduurd vooraleer de
regelgever tegemoet kwam aan de wensen van de kredietinstellingen
en uitvoeringsvoorschriften m.b.t. art. 14, lid 4 van het Bankbesluit
- zoals ingevoerd door de Wet van 30 juni 1975 - uitvaardigde.
Een K.B. van 8 mei 1990 bepaalde limieten teneinde enerzijds te
verhinderen dat kredietinstellingen een te grote machtspositie in
industriele vennootschappen zouden verwerven en anderzijds de
solvabiliteit van de participerende kredietinstellingen te garanderen(34). Een besluit van de Bankcommissie, goedgekeurd bij M.B.
van 14junLl990,-bevatte-daarnaast een-aantan5ij:Komende grenzen
teneinde de solvabiliteit van de kredietinstellingen te waarborgen(35). In die zin sloten de betreffende uitvoeringsmaatregelen aan
bij de twee doelstellingen die de wetgever van oudsher met het
participatieverbod beoogde te bewerkstelligen, met name enerzijds
te verhinderen dat financiele instellingen een te grote greep zouden

(31) MEULEMANS was van oordeel dat niettegenstaande de impliciete wijziging van art. 14 van
het Bankbesluit door art. 35 van de Wet van 4 december I990, de Commissie voor het Banken Financiewezen zich nog steeds op grond van art. 14 van het Bankbesluit diende·uit te spreken
over de deelname van de bank in het aandelenkapitaal van de beursvennootschap en hiertoe
een formele afwijking van laatstvermeld artikel moest toestaan. [Zie MEULEMANS, D., De
gemengde beursvennootschappen en de wissel- en depositomakelarijvennootschappen in JAN
RoNSE INSTITUUT (Ed.), De nieuwe beurswetgeving in Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Dee! 2, Kalmthout, Biblo, 1991, 14I-19I, in bijzonder I66, nr. 69.]
(32) MEULEMANS, D., supra, noot 8, 51, nr. 34, die echter als bijkomende vereiste stelde dat
eerst een uitvoeringsbesluit op art. 21 I van de Programma wet moest zijn tot stand gebracht.
(33) BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1986-1987, 40. Wei heeft de Commissie toegestaan dat
Belgische banken aandelenparticipaties zouden verwerven in buitenlandse vennootschappen,
bedrijvig als beurs- of effectenmakelaar.
(34) Zie K.B. van 8 mei 1990 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kredietinstellingen aandelen mogen bezitten, B.S., 2I juni I990.
(35) Zie Ministerieel Besluit van I 4 juni tot goedkeuring van het Besluit van de Bankcommissie
van 29 mei I990 betreffende het aandelenbezit van bank en en prive-spaarkassen, B.S., 21 juni
1990.
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krijgen op het financiele apparaat en anderzijds de solvabiliteit van
de financiele instellingen te garanderen(36).
13. Het K.B. van 8 mei 1990 bepaalde in eerste instantie een drempel
teneinde te vermijden dat een kredietinstelling(37) een te grote
machtspositie in een gegeven industriele onderneming zou verwerven. Met name stelde art. 1, lid 1, 1° van het K.B. dat de aandelenparticipatie van een kredietinstelling (samen met deze van haar
dochters en kleindochters) haar maximum 50Jo van de stemrechten,
verbonden aan alle door de emitterende vennootschap uitgegeven
aandelen, mocht opleveren.
14. Daarnaast bepaalde art. 1, lid 1, 2° van het K.B. van 8 mei 1990
een tweede drempel teneinde het risico voor de kredietinstelling,
verbonden aan de deelname in het aandelenkapitaal van een enkele
onderneming, te beperken. Het artikel stelde hiertoe dat de inventariswaarde van de aandelen in eenzelfde vennootschap - vermeerderd
met de aanschaffingsprijs van de vast op termijn gekochte aandelen
- niet meer mocht bedragen dan 5OJo van het eigen vermogen van
de kredietinstelling. Daarenboven gold voor het geconsolideerde
aandelenbezit in eenzelfde vennootschap van een kredietinstelling en
haar dochters en kleindochters, een 5%-drempel in verhouding tot
het geconsolideerde eigen vermogen.
Het besluit van de Bankcommissie ten slotte stelde een globale
drempel die het risico verbonden aan aile aandelenparticipaties in
industriele vennootschappen beoogde te beperken. Art. 2 van het
besluit bepaalde hiertoe dat de inventariswaarden van de aandelen
in industriele vennootschappen die kredietinstellingen bezitten, vermeerderd met de aanschaffingsprijs van de vast op termijn gekochte
aandelen, niet meer mocht bedragen dan 35% van hun eigen vermogen. Daarenboven gold m.b.t. het bezit van aandelen in een niet tot
een beursnotering toegelaten vennootschap een bijkomende beperking: de inventariswaarde van het geheel van deze aandelen mocht
niet meer bedragen dan 5% van het eigen vermogen van de kredietinstelling. Krachtens art. 3 van hetzelfde besluit golden dezelfde drempels op geconsolideerde basis.

(36) Cjr. supra, nr. 4.
(37) In de twee teksten waren bedoeld de depositobanken en de spaarbanken.
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C. HET REGIME VAN DE WET VAN 22 MAART 1993
15. Met de wet van 22 maart 1993 heeft de Belgische wetgever het
normenbestel inzake het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen aangepast aan de Europese regelgeving terzake(38).

1. De Tweede Bankrichtlijn
16. Opvallend is dat de Europese regelgeving m. b. t. participaties van
een kredietinstelling in een industriele vennootschap zich niet kant
tegen de machtsverstrengeling die aldus kan optreden, maar enkel
beoogt de solvabiliteit van de kredietinstellingen te waarborgen. De
beperkingen op het bezit van aandelen in een industriele vennootschap die de tweede Bankrichtlijn stelt, zijn dan ook niet bepaald in
functie van de omvang van het aandelenkapitaal en/ of de eraan
verbonden stemrechten in de industriele vennootschap waarin de
participatie genomen wordt, maar enkel in functie van de omvang
van het eigen vermogen van de kredietinstelling die de participatie
neemt.
17. Het regime van de RichtlijnvalCals volgt weer te geven.
Luidens art. 12.1 van de Richtlijn mag een kredietinstelling in eenzelfde industriele onderneming(39) slechts een gekwalificeerde deelneming - bedoeld is een participatie van 1Oo/o van het kapitaal of
van de stemrechten, of een participatie die de mogelijkheid inhoudt
een betekenisvolle invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van
de betrokken onderneming- bezitten ten belope van maximum 15%
van haar eigen vermogen. Voor niet-gekwalificeerde deelnemingen
- bedoeld zijn deelnemingen beneden de 10%, in zoverre ze niet

(38) En in het bijzonder aan de tweede Bankrichtlijn. [Zie Tweede richtlijn van de Raad van
15 december 1989 (89/646/EEG) tot coi:irdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepa!ingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG, P.B. Nr. L 386, dd. 30 december
1989, 1. Hierover ook VERWILST, H., supra, noot 13, 369.)
(39) Een kredietinstelling mag zonder beperking participeren in een andere kredietinstel!ing,
financiele instelling of onderneming die activiteiten die in het verlengde van het bankbedrijf
liggen of bestaan uit nevendiensten van het bankbedrijf (zoals leasing, factoring, beheer van
beleggingsfondsen, beheer van diensten op het gebied van de gegevensverwerking of andere,
soortge!ijke werkzaamheden), voert. [Zie art. 12.1 van de Tweede Bankrichtlijn, dat m.b.t.
laatstvermelde categorie ondernemingen verwijst naar art. 43, lid 2, f van de Richtlijn van de
Raad van 8 december 1986 (86/635/EEG) betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van banken en andere financiiHe instellingen, P.B. Nr. L 372, dd. 31 december
1986, 1.)
Daarenboven kunnen de Lid-Staten ervoor opteren om de drempel niet toe te passen op
verzekeringsondernemingen.
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toelaten om een betekenisvolle invloed op de bedrijfsvoering van de
emittenten uit te oefenen - geldt de 15% beperking niet.
Luidens art. 12.2 van dezelfde richtlijn mag het totale bedrag van de
gekwalificeerde deelnemingen in industrH~le ondernemingen(40) ten
hoogste 60o/o van het eigen vermogen van de kredietinstelling bedragen. T.a.v. niet-gekwalificeerde deelnemingen geldt de 60o/o-beperking niet.
18. Elke Lid-Staat kan bepalen dat zij de limieten niet zal toepassen.
In dergelijk geval zal de Lid-Staat evenwel moeten voorschrijven dat
de kredietinstelling het gedeelte van de gekwalificeerde deelneming
dat de in de Richtlijn aangegeven limieten overschrijdt, voor 100%
moet dekken door eigen vermogen. Het betreffende gedeelte van het
eigen vermogen dat fungeert als dekking voor de betrokken participaties komt bovendien niet in aanmerking voor de berekening van
de solvabiliteitsratio(41).
19. De tweede bankrichtlijn vermeldt voorts een aantal uitzonderingen op voormelde drempels.
Een aantal uitzonderingen geldt van rechtswege en heeft tot gevolg
dat de betrokken aandelen niet in aanmerking komen voor de toepassing van de vermelde drempels(42):
- vooreerst mag een kredietinstelling onbeperkt aandelen verwerven in het kader van een financiele bijstandsoperatie ter sanering
of redding van een onderneming;
in tweede instantie mag een kredietinstelling aandelen verwerven
in het kader van de overname van een effectenemissie en voor de
normale duur van die overname;
- in derde instantie mag een kredietinstelling zonder beperkingen,
tijdelijk aandelen in eigen naam, maar voor rekening van derden,
houden.
Daarnaast geldt de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden de vermelde limieten te overschrijden. In dergelijk geval moeten
de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waarin de vergunning is ·

(40) T. a. v. de ondernemingen vermeld in de eerste alinea van voetnoot 39 geldt de participatiemogelijkheid zonder beperkingen. Daarenboven kunnen de Lid-Staten ervoor opteren om de
drempel buiten toepassing te verklaren t.a.v. participaties in verzekeringsondernemingen.
(41) Art. 12.8 van de Tweede Bankrichtlijn.
(42) Art. 12.4 van de Tweede Bankrichtlijn.

1511

uitgereikt, eisen dat de betrokken kredietinstelling haar eigen vermogen verhoogt of andere maatregelen van gelijke werking treft(43).

2. De Wet van 22 maart 1993
20. N .a. v. de aanpassing van de wetgeving inzake het statuut van en
het toezicht op kredietinstellingen aan de tweede Bankrichtlijn, heeft
de Belgische wetgever de traditionele verbodsbepaling inzake participaties van kredietinstellingen in industriele vennootschappen achterwege gelaten.
W etstechnisch had de wetgever de verbods bepaling nochtans kunnen
handhaven: de tweede Richtlijn vermeldt enkel een verbodsbepaling
om aandelenparticipaties te nemen hoven de vermelde drempels. Ze
verhindert niet dat Lid-Staten strengere beperkingen zouden stellen
en eventueel zelfs een algeheel verbod van participaties in industriele
vennootschappen invoeren of handhaven.
Vanuit praktisch oogpunt bleek de handhaving van de traditionele
verbodsbepaling evenwel niet Ianger houdbaar. In het licht van de
buitenlandse concurrentie leek het niet Ianger wenselijk om de Belgische kredietinstellingen te onderwerpen aan een_d~rmate stringent
regime. Een gelijRscha:Kelingvan-de concurrentievoorwaarden drong
zich ook op dit vlak op. Bovendien verplichtte de toenemende,
buitenlandse concurrentie waaraan de Belgische kredietinstellingen
blootstonden, de regelgever ertoe om zijn traditionele bezwaren
tegen een machtsverstrengeling tussen industriele ondernemingen en
financiele instellingen, achterwege te laten. In navolging van de
richtlijn zijn in de Belgische regelgeving voorkomende drempels dan
ook nog enkel bepaald in functie van de solvabiliteit van de kredietverlener, niet !anger in functie van de omvang van de in de industriele
vennootschap verworven participatie(44).

(43) Art. 12.6 van de Tweede Bankrichtlijn.
(44) De versoepeling komt ook tot uiting op het vlak van de machtsuitoefening door de
aandeelhouders in de kredietinstelling. Sedert 1974 geldt inzake de verhouding tussen kredietinstellingen en hun respectieve aandeelhouders een veralgemeende toepassing van het zogeheten
protocol-regime, een op basis van een overeenkomst tussen de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen en de betrokken partijen totstandgekomen regeling, die aangeeft hoe het beleid
over de kredietinstelling gevoerd wordt. Een dergelijk regime was reeds voordien in de jaren
50 van kracht m.b.t. de Bank Brussel Lambert. In 1974 slaagde de Commissie erin om oak
de twee andere grote houdstermaatschappijen (De Generale Maatschappij en Almanij) tot een
dergelijk regime te doen toetreden. [Zie. Protocol inzake de Autonomie van de Bankfunctie,
gepubliceerd in Bankcommissie, Jaarverslag 1973-'74, Bijlage 5, 238. Zie ook Bankcommissie,
Jaarvers!ag 1976-'77, 30 e.v.] Gaandeweg zijn meer en meer andere banken tot het regime
toegetreden.
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Niettegenstaande de afstemming van de Belgische voorschriften inzake aandelenparticipaties van kredietinstellingen in industriele ondernemingen op deze van de richtlijn, zijn zij strenger dan de Richtlijn
vereist(45).
21. In functie van de doelstellingen die de kredietinstelling met de
participatie nastreeft, onderwerpt de wet haar aandelenparticipaties
in industriele vennootschappen aan verschillende regimes.

Onbeperkt aandelenbezit voor bepaalde duur
22. Vooreerst mogen kredietinstellingen in twee gevallen onbeperkt

- d.i. zonder toepassing van een maximum-drempel - gedurende
een welbepaalde termijn aandelen in industriele vennootschappen
bezitten(46). De afwijking van de drempels van de Tweede Bankrichtlijn is in deze gevallen mogelijk op grond van de uitzonderingsbepaling van art. 12.4 van de Richtlijn.
Zo mogen kredietinstellingen onbeperkt i) aandelen anders dan op
de beurs verwerven, of erop inschrijven met de bedoeling ze te koop
aan te bieden, en ii) ze in eigendom bewaren gedurende een termijn
van maximum een jaar. Dezelfde regel geldt voor aandelen gehouden
in een of meer verenigingen in deelneming die zijn opgericht voor de
openbare uitgifte van effecten. Overigens kwam deze bepaling sedert
de wet van 3 mei 1967 reeds voor onder het vroegere regime in
art. 14, lid 2 van het Bankbesluit en gold er als uitzondering op de
principiele verbodsbepaling van art. 14, lid 1 van hetzelfde besluit(47).
In dezelfde zin heeft de wetgever het regime inzake aandelen gehouden ter dekking van dubieuze of onbetaald gebleven vorderingen
behouden: kredietinstellingen mogen met dit doel aandelen onbeperkt aanhouden gedurende een termijn van ten hoogste twee jaar.

In 1992 kwam een nieuw protocol tot stand, dat in verhouding tot het protocol van 1974, een
grotere greep van het aandeelhouderschap op het beleid van de kredietinstelling mogelijk heeft
gemaakt. [Zie Modeltekst van de afzonderlijke akte die moet worden ondertekend door de
hoofdaandeelhouders van de bank, Brussel, Januari 1992.]
(45) Verge/ijk TYTECA, J., ,Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen", TRV, 1993, 187-206, in bijzonder 195, nr. 26.
(46) Zie art. 32, § 3 van de Wet van 22 maart 1993.
(47) Zie supra, nr. 8.
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In tegenstelling tot vroeger, is evenwel in beide gevallen geen verlenging van de termijn meer mogelijk, maar moet de kredietinstelling
het deel van de aandelen dat zij na het verstrijken van de termijn niet
zou hebben verkocht, toevoegen aan de portefeuille waarop de
hierna weergegeven grenzen(48) toepassing vinden(49).

Onbeperkt aandelenbezit voor onbepaalde duur
23. In tweede instantie kunnen kredietinstellingen zonder enige beperking van omvang of tijd participeren in het aandelenkapitaal van
bepaalde categorieen ondernemingen(SO). Het betreft:
- Belgische of buitenlandse kredietinstellingen;
beursvennootschappen opgericht naar Belgisch recht en beursinstellingen naar buitenlands recht;
Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen;
andere Belgische of buitenlandse ondernemingen met als hoofdbedrijf het verrichten van financiele transacties of financiele
diensten, alsook in hun moedervennootschappen;
Belgische of buitenlandse ondernemingen met als hoofdbedrijf
het verrichten van nevendiensten _van de wei"kzaamheden van
----Kredfetil1steflingen:- - -- ··· -De mogelijkheid die de wet van 22 maart 1993 kredietinstellingen
verleent om onbeperkt te participeren in voormelde ondernemingen
is conform het regime van de tweede Bankrichtlijn(51) en stemt
trouwens grotendeels overeen met het vroegere regime van art. 14
van het Bankbesluit, zoals dit in de loop der jaren het voorwerp had
uitgemaakt van talrijke wetswijzigingen en interpretaties door de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen(52)

(48) Infra, nr. 24.
(49) TYTECA, J., supra, noot 45, 196, nrs. 27 en 28.
(50) Art. 32, § 3 van de Wet van 22 rnaart 1993.
(51) De drernpelregeling geldt conform art. 12 van de Richtlijn enkel voor participaties in
industriele ondernerningen. [Zie supra, voetnoot 39.]
(52) Supra, nr. 10.
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Beperkt aandelenbezit
24. In alle andere gevallen kan een kredietinstelling aandelen bezitten in een vennootschap in zoverre:
de participatie per individuele vennootschap niet meer bedraagt
dan 100Jo van het eigen vermogen(53) van de kredietinstelling;
de glob ale participaties niet meer bedragen dan 35% van het eigen
vermogen van de kredietinstelling(54).
Bemerk dat de Belgische wet op dit punt strenger is dan de richtlijn.
Vooreerst komen in de Belgische wet alle aandelenparticipaties ongeacht ze al dan niet gelden als gekwalificeerde deelnemingen in aanmerking om uit te maken of de drempels bereikt zijn. Daarenboven zijn de in de Belgische wet opgenomen drempels lager dan deze
van de Richtlijn(55). In bijzondere gevallen kan de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen het tijdelijk bezit van aandelen boven
voormelde drempels toestaan(56). In dergelijk geval komen de aandelen boven de drempels niet in aanmerking voor de berekening van
het eigen vermogen in de zin van de Wet van 22 maart 1993.
25. Voor kredietinstellingen opgericht onder de vorm van een personenvennootschap, die onder het oude regime zonder beperkingen
konden participeren in het aandelenkapitaal van industriele vennootschappen, geldt een bijzondere overgangsregeling. M.b.t. tot de
deelnemingen die zij op 1 januari 1992 bezaten, zijn voormelde
grenzen niet van toepassing. Luidens art. 146 van de Wet van 22
maart 1993 mogen zij de aandelen boven de grenzen behouden, in
zoverre zij hierbij niet de grenzen, bepaald in art. 12 van de Tweede
Bankrichtlijn, overschrijden.

(53) Als eigen vermogen geldt hierbij het eigen vermogensbegrip van het besluit van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 19 maart 1991 over het eigen vermogen voor
de kredietinstellingen, zoals goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 31 mei 1991, B.S., 29
juni 1991. [Zie art. 3, § 1, 4° dat voor de toepassing van de Wet van 22 maart 1993, het eigen
vermogen omschrijft als eigen vermogen in de zin van de uitvoeringsbesluiten van art. 43 van
de wet. Aangenomen wordt dat de besluiten van de Commissie van 19 maart 1991 gelden als
uitvoering van art. 43 van de latere wet van 22 maart 1993.]
(54) Art. 32, § 5 van de Wet van 22 maart 1993.
(55) De drempels van de Richtlijn bedragen 150Jo van het eigen vermogen voor de gekwalifi-

ceerde deelneming in eenzelfde vennootschap en 60% van het eigen vermogen voor het geheel
van gekwalificeerde deelnemingen.
(56) Art. 32, § 6 van de Wet van 22 maart 1993.

1515

Beoordeling
26. In verhouding tot de vroegere voorschriften, vormen de bepalingen inzake aandelenparticipaties van kredietinstellingen in industriele ondernemingen van de wet van 22 maart 1993, duidelijk een
versoepeling. Een van de redenen voor de versoepeling was wellicht
het feit dat de regelgever de concurrentiepositie van de Belgische
kredietinstellingen t. a. v. buitenlandse concurrenten wilde ondersteunen.
Of de versoepeling op het vlak van de regulering effectief een grotere
verstrengeling van het industriele en financiele apparaat zal teweegbrengen, is nog niet duidelijk. De Belgische traditie is immers in die
zin gevestigd dat kredietinstellingen zich onthouden van deelname in
het aandelenkapitaal van industriele ondernemingen. De vrees dat de
aanwezigheid in het aandelenkapitaal van een welbepaalde vennootschap de beslissingen inzake kredietverlening ongunstig zou bei:nvloeden, is nog steeds aanwezig. Nochtans mag men niet uit het oog
verliezen dat van een zekere verstrengeling van het bancaire en
industriele apparaat ook heilzame effecten kunnen uitgaan. Buitenlandse voorbeelden illustreren bijvoorbeeld dat banken die een aandelenparticipatie in e~n industriele vennootsGhap-bezitten; in ster kere
(I~m-particuliere aandeelhouders, geneigd zijn om toezicht uit
te oefenen op de prestaties van het management. In die zin ondersteunen dergelijke aandelenparticipaties enerzijds de slagkracht van het
industriele apparaat, terwijl zij anderzijds de kredietinstelling toelaten een grotere controle uit te oefenen op het gebruik dat de kredietnemende vennootschap van de ontvangen gelden maakt.

mate

II. De kredietinstelling als kredietgever

27. In tegenstelling tot wat het geval is voor de verschaffing van
risico-kapitaal in industriele ondernemingen, maakt de materie van
de kredietverlening aan dergelijke ondernemingen praktisch niet het
voorwerp uit van specifieke regulering. De algemene voorschriften
van verbintenissenrecht vinden van oudsher toepassing.
De afwezigheid van bijzondere reglementering van financieelrechtelijke aard valt wellicht hierdoor te verklaren dat blijkens de visie van
de regelgever, kredietverlening aan ondernemingen behoort tot de
normale activiteiten van de kredietinstellingen. Bovendien zijn de
risico's verbonden aan de eenvoudige kredietverschaffing veel kleiner dan deze die zich voordoen bij de verwerving van een participatie
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in het aandelenkapitaal. Vooreerst kunnen de schuldeisers v66r de
aandeelhouders aanspraken doen gelden op het vermogen van de
vennootschap. Ten tweede verkeert de kredietverschaffer veel meer
dan de verschaffer van risico-kapitaal in de mogelijkheid om de
juridische voorschriften die de financieringsoperatie zullen beheersen, zelf te stipuleren. Waar de rechtsgevolgen verbonden aan de
hoedanigheid van vennoot grotendeels door de wetgever zelf zijn
vastgelegd, is dit veel minder het geval voor de rechtsgevolgen
verbonden aan de hoedanigheid van kredietverlener. Daarenboven
verkeert de kredietinstelling die een krediet toestaat veelal in de
positie om het risico te beperken door het eisen van allerhande
zekerheden, of kan zij desgevallend de kredietverschaffing afhankelijk stellen van een bijkomende financiele inspanning vanwege de
aandeelhouders.
28. Het feit dat de kredietnemer een onderneming is, is in beginsel
niet van aard om op verbintenissenrechtelijk vlak de kredietverlening
aan andere voorschriften te onderwerpen dan diegene die gelden
t.a.v. de particuliere kredietnemer die geen industriele activiteit
uitoefent(57). Toch geldt inzake de kredietverlening aan ondernemingen, al dan niet gei:ncorporeerd onder de vorm van een vennootschap, een aantal caveats. Onderhavige bijdrage beoogt een bespreking te bieden van de voornaamste hiervan (zonder hierbij evenwel
enige volledigheid te ambieren).
Een eerste categorie van de hierna besproken problemen houdt
verband met het feit dat de kredietnemer een onderneming is. Hierbij
is het in beginsel niet van belang of het een natuurlijk persoon, dan
wei vennootschap betreft, alhoewel de meest courante situatie diegene zal zijn waarin de onderneming gevoerd wordt onder de rechtsvorm van een vennootschap. Deze eerste categorie problemen is in
hoofdzaak van verbintenissenrechtelijke aard en betreft in het bijzonder de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de
kredietinstelling die het krediet verleent. Concreet betreffen zij bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de kredietinstelling wegens kredietverlening aan insolvabele ondernemingen, de precontractuele
aansprakelijkheid van de kredietinstelling, de zorgplicht van de
kredietinstelling bij de behandeling van kredietaanvragen en -opvolging en bij de stopzetting van bestaande kredietlijnen, ...
Een tweede reeks problemen vloeit voort uit het feit dat de kredietne(57) Met uitzondering van de afwijkende bepalingen die toepassing vinden omwille van het
handelsrechtelijk statuut van de kredietnemende onderneming.
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mende onderneming de rechtsvorm van een vennootschap aanneemt,
of dat een vennootschap op een andere manier bij de kredietovereenkomst betrokken is. De problemen van deze categorie zijn in hoofdzaak van vennootschapsrechtelijke aard en stellen zich in de regel niet
in geval de kredietnemende ondernemer een natuurlijk persoon is.
Tot de problemen van deze categorie behoren o.m. de problemen
inzake de financiering van overnames, problemen van kredietverlening aan en zekerheidsstelling door vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep, ...
A.

PROBLEMEN ALS GEVOLG VAN KREDIETVERLENING AAN EEN
ONDERNEMING

29. Ongeacht de juridische vorm waaronder de kredietnemende
onderneming gevoerd wordt, is de kredietinstelling gehouden een
grate zorgvuldigheid aan de dag te leggen wanneer zij haar een
krediet verleent. De rechtspraak inzake de aansprakelijkheid van een
kredietinstelling wegens kredietverlening is omvangrijk en hanteert
zeer strenge criteria. Een verklaring voor de strenge houding die de
rechtspraak aan de dag legt, vormt wellicht de opvatting dat kredietinstellingen een _maatgh_appelijke functie vervullen: zij kanaliserefi
eeii befangrijkdeel van de spaargelden en beslissen over de investering ervan in industriele projecten. In die zin bekleden kredietinstellingen een sleutelpositie op het vlak van de allocatie van de produktiefactor kapitaal. Dat zij hierbij een grate zorgvuldigheid aan de dag
moeten leggen, is in die benadering niet meer dan logisch.
Het is hier niet de bedoeling om alle aspecten van deze aansprakelijkheid in extenso te behandelen. Aan het onderwerp zijn reeds tal van
bijdragen, die op een uitstekende wijze de rechtspositie van de
kredietinstelling schetsen, gewijd(58). Vandaar komt het eerder overbodig over om de bevindingen waartoe deze doctrine komt, nogmaals uitgebreid weer te geven. Onderhavige bijdrage beperkt zich
dan ook tot de weergave van de krachtlijnen van de materie.

(58) Zie vooral de overzichtsartikelen van L. SIMONT en P. VAN OMMESLAGHE {,De
aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in het Belgisch recht", T.P.R., 1986, 10911137) en van L. CORNELIS {,De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening",
T.P.R., 1986, 349-404). Zie ook BUYLE, J.-P., ,Interventions nouvelles du juge en droit
bancaire", DAOR, no 10, 45-57, in bijzonder 47 e.v.; VAN OMMESLAGHE, P., ,La responsabilite du banquier dispensateur de credit en droit beige", Bank Fin., 1979, Cahier.
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1. Toepasselijke voorschriften
30. De materie van de aansprakelijkheid van de kredietinstelling
wegens de verlening van krediet maakt in het Belgische recht niet het
voorwerp uit van bijzondere, juridische voorschriften. Terzake gelden de gemeenrechtelijke voorschriften. Bijgevolg gelden in de verhouding tussen kredietgever en -nemer de principes van de contractuele aansprakelijkheid. T.a.v. derden vinden de beginselen van de
extra-contractuele aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad
toepassing(59).
31. Naar Belgisch recht vereist zowel de contractuele, als de extracontractuele aansprakelijkheid, het vervuld zijn van drie voorwaarden: i. de schuldenaar moet een fout begaan hebben; ii. de schuldeiser moet schade geleden hebben en iii. er moet een causaal verband
tussen de fout en de schade bestaan.
Wat de aard van de vergoedbare schade en het vereiste, causale
verband betreft, is het aansprakelijkheidsregime in beide gevallen
vrij gelijklopend. Een belangrijk verschil betreft evenwel het feit dat
in geval van extra-contractuele aansprakelijkheid de schuldeiser aile
schade vergoed krijgt, in geval van contractuele aansprakelijkheid
enkel de voorzienbare schade (1150 B. W.). Inzake de causale relatie
geldt in beide gevallen de equivalentie-leer(60).
32. M.b.t. de aard van de fout die de aansprakelijkheid van de
kredietverlener in het gedrang brengt, wijzen SIMONT en VAN OMMESLAGHE op belangrijke verschilpunten.
Ook hier gelden in beginsel de gemeenrechtelijke voorschriften. Een
contractuele fout ligt voor in geval van de schending van een contractuele verplichting. Hierbij zullen de meeste verbintenissen van de
kredietinstelling uit de kredietovereenkomst middelenverbintenissen
zijn(61). Van een quasi-delictuele fout zal sprake zijn in geval van
een inbreuk op een wettelijke norm of in geval van een tekortkoming
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht (artt. 1382-1383 B. W.). In dit
laatste geval wordt het gedrag van de kredietinstelling getoetst aan
de houding die een normaal voorzichtige en redelijke bankier, die
(59) SIMONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1093, nr. 3; VAN 0MMESLAGHE,
P., supra, noot 58,6-8, nrs. 2-4; CORNELIS, L., supra, noot 58, 362, nr. 12 en 369 e.v., nrs. 18
e.v. Zie ookVERMEIREN, L., , ,Perspectieven 1992 voor de juridische aspecten van de courante
kredietverlening", Bank Fin., 1988 (1), 27-41, in bijzonder 36-37.
(60) SIMONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1094, nr. 4.
(61) SIMONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1094, nr. 5.
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zich in dezelfde omstandigheden bevindt, zou hebben aangenomen.
Het betreft een vorm van marginale toetsing: de rechter die uitspraak
moet doen over de aansprakelijkheidsvordering mag zich niet in de
plaats van de kredietinstelling stellen. Hij moet nagaan of de kredietinstelling zich op het moment van de omstreden handeling onzorgvuldig heeft gedragen, zonder rekening te mogen houden met wat
nadien gebeurd is; de rechter moet m.a. w. elke a posteriori-beoordeIing achterwege laten(62).

2. Aansprakeli}kheid van de kredietinstelling t.a. v. de kredietnemer
33. Naast de aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering van de kredietovereenkomst, kunnen volgende handelingen van de kredietinstelling gelden als tekortkomingen aan haar contractuele verplichtingen:
de fouten die de kredietinstelling begaat in geval van overdreven
inmenging in de zaken van de kredietnemer(63);
de foutieve beeindiging of opzegging van het krediet(64). Het
foutief karakter kan hierbij blijken uit het feit dat de opzegtermijn of de overeengekomen_!llodJlliteiten _van-opz€}gging-niet---wdroroi woraen gerespect~rd(65)' of' in geval van ontstentenis
van een bedongen opzegtermijn, uit bet feit dat de kredietinstelling geen redelijke opzegtermijn heeft toegepast. Zelfs in geval
van naleving van alle contractuele bedingen terzake, kan de opzeg
foutief zijn wegens rechtsmisbruik(66);

34. Fouten bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst kunnen de extra-contractuele aansprakelijkheid van de kredietinstelling
t.a.v. de potentiele mede-contractant in het gedrang brengen (culpa

(62) S!MONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1095, nr. 6.
(63) S!MONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1098, nr. 11.
(64) Om trent deze problematiek, zie voora/BUYLE, J.-P., ,La denonciation du credit", Bank
Fin, 1988 (9), 43-55. Zie ook VAN OMMESLAGHE, P., supra, noot 58, 57 e.v., nrs. 28 e.v.;
CORNELIS, L., supra, noot 58, 362-366, nrs. 13-15.
(65) Voor een toepassingsgeval, zie Vz. Kh., Brussel, 28 oktober 1986, T.B.H., 1987, 768.
(66) S!MONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 1100-1101, nr. 14; COLLE, P.,
DAMBRE, M. en MERCHIERS, Y., ,Overzicht van Rechtspraak: algemeen handelsrecht,
handelscontracten, bank-, krediet-, wissel- en chequeverrichtingen (1987-1991), T.P.R., 1992
(3), 845-1026, in bijzonder 972-973. In het laatste geval zal de rechter het gedrag van de
kredietinstelling ,marginaal" toetsen. [Voor een toepassing, zie Brussel, II oktober 1988,
T.B.H., 1990, 85; Vz. Kh. Gent, 31 januari 1991, T.B.H., 1992, 984; Vz. Rb. Gent, 31 januari
1991, T.G.R., 1991, 76.]
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in contrahendo)(67). Vanzelfsprekend zullen de (strenge) toepassingsvereisten van de leer van de pre-contractuele aansprakelijkheid
moeten vervuld zijn opdat het handelen van de kredietinstelling haar
extra-contractuele aansprakelijkheid in het gedrang zou brengen.
Denkbare voorbeelden van dergelijk foutief pre-contracuteel handelen zijn:
het niet naar behoren informeren van de kredietnemer omtrent
de mogelijke vormen van krediet of omtrent de draagwijdte, de
aard en de modaliteiten van de uiteindelijk totstandkomende
kredietovereenkomst;
het abrupt beeindigen van de onderhandelingen omtrent de kredietverlening. Zonder te kunnen stellen dat de kredietinstelling
tot kredietverlening gehouden is(68), kan het zich voordoen dat
de kredietinstelling in hoofde van de potentiele kredietnemer een
gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat zij het krediet zal
toestaan. In dergelijk geval zou de potentiele kredietnemer de
kredietinstelling aansprakelijk kunnen stellen wegens een precontractuele fout.
De Bondt(69) vermeldt' volgende factoren die kunnen wijzen op
een gebrek aan zorgvuldigheid bij de beeindiging van onderhandelingen:
i. er is sprake van langdurige of ingewikkelde onderhandelingen,
die reeds in een ver gevorderd stadium verkeren;
ii. de potentiele kredietnemer heeft grote kosten gemaakt;
iii. in hoofde van de onderhandelaars bestaat het vertrouwen dat
een overeenkomst tot stand zal komen;

(67) CoRNELIS, L., supra, noot 58, 368, nr. 17.
(68) Op grond van de maatschappelijke functie die de kredietinstelling vervult [hierover infra,
voetnoot 85] is zij er integendeel toe gehouden om inzake kredietverlening op vo!doende
zorgvuldige wijze op te treden en de kredietwaardigheid van de kredietnerners te onderzoeken.
[Omtrent de factor en waarrnee zij hierbij moet rekening houden, zie VAN BROECKHOVEN, J.,
,De kredietver!ening aan de ondernerningen. Evolutie van kredietvorrnen en -technieken",
Bank Fin., 1987 (2-3), 63-73, in bijzonder 69 e.v.] In geval zij aan deze verplichting zou
tekortkornen, stelt zij zich moge!ijkerwijs bloot aan de sancties waarover de Cornrnissie voor
het Bank- en Financiewezen beschikt. Daarnaast zouden de aandeelhouders in de kredietinstelling de !eden van haar Directie-cornite, in geval van een ongezonde kredietverlening-politiek,
eventueel aansprakelijk kunnen stellen wegens bestuursfout. Bij de beoordeling van deze
aansprakelijkheid zal rekening worden gehouden met de discretionaire beleidsrnarge waarover
de !eden van het Directiecornite terzake beschikken. De overige bestuurders van de kredietinstelling zou eventueel een gebrek aan toezicht kunnen worden verweten.
(69) DE BONDT, W., Precontractuele aansprakelijkheid in Recht halen uit aansprakelijkheid,
XIX 0 Post Universitaire Cyclus Delva 1992-1993, Gent, Mys & Breesch, 1993, 147-168, in
bijzonder 156-157, nr. 18.
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iv. de kredietinstelling kan voor het afbreken van de onderhandelingen geen of geen geldig motief laten gelden.
De kans dat de potentiele kredietnemer zijn vordering hard zal
kunnen maken, is, gelet op de strenge voorwaarden die rechtspraak en rechtsleer stellen,(70) eerder klein. In de regel zal de
kredietinstelling als motief voor de stopzetting van de onderhandelingen kunnen opwerpen dat het risico te groot is of dat zij
onvoldoende vertrouwen in de kredietwaardigheid van de potentiele kredietnemer heeft(71).

3. Aansprakelijkheid van de kredietinstelling t.a. v. derden
35. Diverse gedragingen van kredietinstellingen die verband houden
met de verlening van een krediet, zijn in de rechtspraak en/of
rechtsleer als een inbreuk op de artt. 1382-1383 B. W. ontleed. De
rechtspraak neemt aan dat de kredietinstelling als professioneel
hierbij aansprakelijk is voor haar lichtste fout. In geval een derde
als gevolg van dergelijke gedraging schade lijdt, kan hij o.g.v. de
vermelde artikelen een aansprake]jkheidsvordering instellen~ -Pro
memotieWordenliieina de-voornaamste grondslagen voor dergelijke
aansprakelijkheid vermeld. Voor een gedetailleerde ontleding wordt
verwezen naar de betreffende rechtsleer(72) en rechtspraak.
Zijn aangeduid als gronden van (extra-contractuele) aansprakelijkheid voor de kredietinstelling:
kredietverlening aan een niet-kredietwaardige of insolvabele kredietnemer, waardoor zijn kredietwaardigheid wordt ondersteund
en derden bereid worden bevonden om met hem te contracteren

(70) Zie DE BoNDT, W., supra, noot 69, 156 e.v., nrs. 18 e.v.; CORNELIS, L., ,La responsabilite precontractuelle, consequence eventuelle du processus precontractuel", T.B.B.R., 1990
(6), 391-427, in bijzonder 408 e.v.
(71) Voor een toepassingsgeval, zie Rb. Brussel, 5 maart 1991, T.B.H., 1992, 981, waarin de
rechtbank de kredietinstelling aansprakelijk stelde wegens een pre-contractuele fout omdat zij
na de totstandkoming van een principe-akkoord, op grond van nadien ingewonnen inlichtingen, een kredietopening geweigerd had.
(72) Zie voora!SIMONT, L. en VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, Il01 e.v.; CORNELIS,
L., supra, noot 58, 369 e.v.; COLLE, P., DAMBRE, M. en MERCHIERS, Y., supra, noot 66,
961-973.
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en hem op hun beurt krediet te verlenen(73). Ret foutief gedrag
van de kredietinstelling die in dergelijk geval een krediet verleent,
bestaat er bijvoorbeeld in zich onvoldoende te informeren omtrent de per soon en de kredietwaardigheid van de kredietnemer,
of omtrent de aard en de kansen op welslagen van de te financieren activiteiten(74). De derde die de kredietinstelling aansprakelijk wil stellen, zal evenwel in dergelijk geval het causaal verband
tussen de fout van de kredietinstelling en de schade die hij lijdt,
moeten aantonen(75).
de verlening van kredieten die dienen ter financiering van verboden of onregelmatige activiteiten, of de instandhouding van
dergelijke kredieten, eenmaal de (werkelijke) aard van de gefinancierde activiteiten aan het licht komt(76).
In dergelijke gevallen loopt de persoon die voor rekening van de
kredietinstelling het krediet toestaat de kans om ook strafrechtelijk veroordeeld te worden wegens het plegen van een misdrijf(77).
het nalaten een voldoende toezicht op de door het krediet gefinancierde activiteiten uit te oefenen.
(73) Zie VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 22 e.v., nrs. 11 e.v.; CoRNELIS, L., supra,
noot 58, 377, nr. 25. Voor een aantal toepassingen, zie Kh. Bergen, 15 december 1988, Revue
Regionale de droit, 1989, 37; Kh. Brussel, 8 juni 1990, T.B.H., 1991, 241 (m.b.t. kredietverlening door een openbare kredietinstelling); Kh. Brussel, 2 juni 1988, Revue Regionale de droit,
1990, 195.
De strenge houding die de rechtspraak hierbij aan de dag legt, steunt op de overweging dat
door de kredietverlening de kredietinstelling de indruk wekt nog steeds vertrouwen te hebben
in de kredietwaardigheid van de betrokken onderneming. Zolang de kredietinstelling krediet
verleent, verkeert de onderneming niet in staat van faillissement en kunnen derde-medecontractanten van de kredietnemer ervan uitgaan dat de continuileit (en de solvabiliteit) van de
kredietnemer niet in het gedrang komt.
(74) COLLE, P., DAMBRE, M. enMERCHIERS, Y., supra, noot66, 961, nr. 242. Dekredietverlenende kredietinstelling mag niet uitsluitend steunen op bekomen zekerheden; zij moet tevens
een onderzoek naar de solvabiliteit van de kredietnemer verrichten. [Zie Rb. Bergen, 12
september 1986, T.B.H., 1987, 779. Zie ook CoRNELIS, L., supra, noot 58, 377, nr. 25.]
(75) BRUYNEEL, A., ,Le droit bancaire", J.T., 1982, 349-358, in bijzonder 355, nr. 16. Zie
ook Brussel, 5 april 1989, T.B.H., 1989, 795; Antwerpen, 17 december 1986, T.B.H., 1989,
3.
De derde die uitsluitend heeft gesteund op de tussenkomst van de kredietinstelling en heeft
nagelaten zelf enig onderzoek naar de solvabiliteit van de kredietnemende onderneming in te
stellen, begaat zelf een fout en zal zich voorkomend niet kunnen beroepen op de aansprakelijkheid van de kredietinstelling. [Voor een toepassingsgeval, zie bijvoorbeeldKh. Gent, 5 februari
1985, T.B.H., 1986, 642-643.] Omgekeerd zal de kredietinstelling zich niet zomaar kunnen
beroepen op de omstandigheid dat andere kredietverleners aan de kredietnemer nog vertrouwen hebben geschonken. Voorkomend kan dit de foutbeoordeling door de rechter belnvloeden. Evenwel heeft het niet tot gevolg dat de kredietinstelling van haar eigen aansprakelijkheidsplicht ontstaan is. [Zie CoRNELIS, L., supra, noot 58, 378, nr. 26.]
(76) Voor een toepassing, zie Kh. Brussel, 14 februari 1991,990. Zie ookVAN OMMESLAGHE,
P., supra, noot 58, 32, nr. 17.
(77) Zie ook infra, nr. 86.
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De kredietinstelling moet gedurende de hele tijd van het krediet
toezicht uitoefenen. Dit toezicht moet op een regelmatige en
onafgebroken wijze geschieden, zonder dat van een permanent
toezicht sprake moet zijn. De inspanning die de kredietinstelling
hierbij moet leveren, moet naar redelijkheid beoordeeld worden.
Zo tengevolge van het gebrekkige toezicht van de kredietinstelling, de gefinancierde onderneming in moeilijkheden raakt en
derden hierdoor schade lijden, zouden deze een aansprakelijkheidsvordering tegen de kredietinstelling kunnen instellen. Ook
hier zal de derde het causale verband tussen de fout van de
kredietinstelling en de schade die hij Iijdt, moeten aantonen, wat
in de meeste gevallen niet eenvoudig zal zijn(78).
In beginsel is de kredietinstelling er niet toe gehouden toezicht uit
te oefenen op de bestemming die de kredietnemer aan het krediet
geeft en het gebruik dat hij ervan maakt(79). In geval evenwel de
kredietinstelling het krediet heeft verleend ter financiering van
een welbepaald project, en het krediet voor derden een van de
voornaamste redenen is geweest om met de kredietnemer bepaalde overeenkomsten aan te gaan, zou de kredietinstelling die
nalaat toezicht uit te oefene11 ophet g~bruik van het krediet en/of
geen maatregelen rieemt in geval de kredietnemer de ontleende
middelen bestemt voor andere doeleinden, niet aan haar algemene zorgvuldigheidsplicht voldoen en derhalve aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die de derde-medecontractant
van de kredietnemer lijdt(80).
de inmenging van de kredietinstelling in het beleid van de kredietnemende onderneming(81)
In geval de kredietnemende onderneming ge!ncorporeerd is onder
de vorm van een vennootschap, loopt de kredietinstelling het
{78) CoRNELIS, L., supra, noot 58, 379, nr. 28; COLLE, P., DAMBRE, M. en MERCHIERS,
Y., supra, noot 66, 963, nr. 246.
Voor een toepassingsgeval, zie Brussel, 22 november 1985, Bank Fin., 1986 (6), 35, met noot
M. REGOUT-MASSON. Hierin wijst het Hof erop dat de tussenkomst van een depistagedienst
de kredietinstelling niet van haar zorgvuldigheidsplicht terzake ontslaat.
{79) VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 45, nr. 24. Meer genuanceerd CORNELIS, L.,
supra, noot 58, 380, nr. 29.
(80) Zie in de Franse rechtspraak Cass. fr., 18 november 1980, D., 1981, J210, met noot J.
STOUFFLET. STOUFFLET formuleert de verplichting van de kredietinstelling als volgt. De
rechtspraak ,semble tourner radicalement le dos au principe de non-ingerence et investir le
banquier d'une sorte de police preventive. II devrait surveiller l'emploi des credits consentis
par lui, controler Ia liceite et le serieux de l'activite du client finance et, peut-etre, s'assurer
de l'opportunite des choix financiers operes."
Zie ook Cass. fr., 7 apri11992 en Cass. fr., 3 november 1992, aangehaald in Rev. trim. Dr.
Com., 1993, 143.
(81) VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 33, nr. 18.
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risico als feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld te worden voor
gewone bestuursfouten die zij terzake haar inmenging in de
leiding van de onderneming, maakt. Zo het een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap op aandelen betreft,
en de inmenging van de kredietinstelling bijdraagt tot het faillissement van de betreffende vennootschap, loopt de kredietinstelling
daarenboven het risico aansprakelijk gesteld te worden op grond
van de artt. 63ter en 133bis Venn. W.(82).
de kredietinstelling die, in geval de kredietnemende onderneming
na de verlening van het krediet in moeilijkheden komt te verkeren, nalaat het krediet (tijdig) stop te zetten(83).
de kredietinstelling die het krediet op een abrupte marrier beeindigt, waardoor derde-medecontractanten van de kredietnemer
schade lijden.
M.b.t. de twee laatste gevallen staat de kredietinstelling voor een
moeilijke keuze. Enerzijds kan de bruuske stopzetting van een
krediet t.a.v. de kredietnemer een contractuele fout en t.a.v.
derden een extra-contractuele fout uitmaken, en kan de kredietinstelling ertoe gehouden zijn de schade die de vermelde personen
als gevolg van deze stopzetting lijden, te vergoeden. Anderzijds
kan de instandhouding van het krediet bij derden de verkeerde
indruk wekken dat de kredietnemer nog steeds kredie~waardig is,
wat deze derden ertoe kan brengen hem, op hun beurt, nieuwe
kredieten toe te staan. In geval de moeilijkheden waarin de
kredietnemer zich bevindt, uiteindelijk leiden tot zijn faillissement, loopt de kredietinstelling het risico t.a.v. de derde aansprakelijk gesteld worden wegens het ten onrechte gewekt vertrouwen
in de kredietwaardigheid van de kredietnemer(84).

4. Beoordeling
36. De invulling die de rechtspraak geeft aan de zorgvuldigheidsverplichting waaraan kredietinstellingen in hun hoedanigheid van kredietverleners onderworpen zijn, is zeer verreikend. Wellicht ingegeven vanuit de overweging dat kredietinstellingen een belangrijke

(82) CoRNELIS, L., supra, noot 58, 388, nr. 36. Voor een toepassingsgeval, zie Kh. Brussel,
24 oktober 1989, Revue du notariat Beige, 1990, 196.
(83) VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 58, 36, nr. 20.
(84) Zie ookNELIS, M., ,De mogelijkheden en de limieten van de schuldfinanciering", Bank
Fin., 1984 (1), 33-39, in bijzonder 34.
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maatschappelijke functie vervullen(85) - met name spelen zij een
sleutelrol inzake de allocatie van de produktiefactor kapitaal - eist
de rechtspraak van hen een zeer grote zorgvuldigheid.
De vraag stelt zich of de eisen van de rechtspraak niet te ver reiken.
Vooreerst moet gewezen worden op het feit dat de beoordeling van
de aansprakelijkheid van de kredietverlener moet geschieden aan de
hand van de gemeenrechtelijke beginselen van verbintenissenrecht.
Ten aanzien van de kredietnemer betreft het een contractuele aansprakelijkheid; t.a.v. derden een extra-contractuele. In beide gevallen kan de kredietinstelling maar gehouden zijn tot schadevergoeding
zo zij een fout begaan heeft en deze fout de oorzaak van de geleden
schade is geweest. Wat de beoordeling van de fout betreft, geldt, gelet
op het feit dat de kredietinstelling een professionele kredietverlener
is weliswaar een verstrengde zorgvuldigheidsplicht - de rechtspraak
stelt de kredietinstelling aansprakelijk voor haar lichtste fout maar dit impliceert niet dat de kredietinstelling een publieke functie
- op grond waarvan zij tot contracteren verplicht zou zijn verricht, noch dat derden een blind vertrouwen in haar handelen
kunnen hebben. De kredietinstelling blijft een particuliere entiteit die
in tJerste instantie haar eigen-winstoogmerk- en bijgevolg haar eigen
financiele positie- voor ogen moet houden. In geval een kredietverlening steun verleent aan een onderneming in moeilijkheden, komt
het eigenaardig over haar positie strenger te beoordelen dan deze van
andere tussenkomende schuldeisers. In de mate dat zij ook professionelen zijn, moet hun handelen bijgevolg aan eenzelfde fout-criterium
getoetst worden.
Daarnaast moet·gewezen worden op het belang van de causaliteitsvereiste _die het Belgische aansprakelijkheidsrecht vereist. De fout
van de kredietinstelling moet oorzaak geweest zijn van de schade
waarvoor de kredietnemer en/ of eventuele derde-medecontractanten
van de kredietnemer vergoeding vragen. Dit geldt in het bijzonder
wat de acquiliaanse aansprakelijkheid betreft: het feit dat een kredietinstelling aan een onderneming een krediet verleend heeft, impliceert niet dat derden, die eveneens krediet toestaan een blind vertrouwen in haar oordeel mogen hebben. De causaliteit tussen het feit dat
de derde-schuldeiser niet betaald wordt en het feit dat de kredietin(85) Zonder te kunnen stellen dat kredietinstellingen een werkelijke, publieke functie vervullen
(zie BRUYNEEL, A., supra, noot 75, 354, nr. 16], is toch geargumenteerd dat kredietinstellingen
de belangen van anderen dan hun rechtstreekse medecontractant voor ogen moeten houden
en in zekere mate aandacht moeten opbrengen voor het algemeen belang. [Zie VAN OMMESLAGHE, P., supra, noot 58, 13, nr. 7. Zie ook COLLE, P., DAMBRE, M. en MERCHIERS, Y.,
supra, noot 66, 961, nr. 243.]
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stelling op foutieve wijze een krediet verleend, gehandhaafd of
stopgezet heeft, is geen vanzelfsprekendheid, maar moet door de
derde-schuldeiser bewezen worden. Hij moet aantonen dat de schade
die hij Iijdt (mede) te wijten is aan de fout van de kredietinstelling.
B. PROBLEMEN VAN VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE AARD

37. Het feit dat de kredietnemende onderneming gei"ncorporeerd is
in een handelsvennootschap onderwerpt haar in beginsel niet aan
andere rechtsregelen dan deze die gelden in geval van kredietverlening aan een natuurlijk persoon.
Nochtans geldt een aantal vennootschapsrechtelijke voorschriften
die de bijzondere aandacht van de kredietinstelling verdienen. Hierna
volgt achtereenvolgens een bespreking van een aantal capita selecta,
met name:
de algemene beginselen inzake de totstandkoming van overeenkomsten aangegaan door een vennootschap;
een aantal voorschriften van groepsrecht die nopen tot enige
voorzichtigheid m.b.t. kredietverlening aan, en zekerheidsstelling door, vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep;
de bijzondere bepalingen van de vennootschapswet inzake kredietverlening ter financiering van een overname, en,
de voorschriften van toepassing op verlening van krediet dat de
kredietnemer zal aanwenden voor het oprichtingskapitaal of voor
een latere kapitaalverhoging.
Omwille van het feit dat deze problemen in de rechtsleer nog niet op
een systematische wijze in verband zijn gebracht met de materie van
de kredietverlening door kredietinstellingen, leek het opportuun om
er uitgebreid aandacht aan te besteden.

1. Algemene bepalingen van vennootschapsrecht
38. Het aangaan van een kredietovereenkomst door een vennootschap is in beginsel onderworpen aan dezelfde voorschriften als
dewelke gelden voor de totstandkoming van om het even welke
overeenkomst. In het bijzonder zal de kredietovereenkomst verenigbaar moeten zijn aan het maatschappelijke doel van de kredietnemende vennootschap, zal ze niet strijdig mogen zijn met haar vennootschapsbelang en zullen partijen de voorschriften inzake de vertegenwoordiging van de betrokken vennootschap moeten naleven.
1527

a. Conformiteit aan het maatschappelijk doe! en het
vennootschapsbelang
39. De conformiteit van een aangegane kredietovereenkomst met het
maatschappelijk doe! van de kredietnemende vennootschap zal in de
regel weinig problemen stellen.
Ter financiering van haar activiteiten die onder haar maatschappelijk
doel ressorteren, kan een vennootschap in elk geval krediet opnemen.
In geval de kredietopname plaatsvindt ter financiering van activiteiten die buiten het maatschappelijk doel vallen, rijst mogelijkerwijs
enige twijfel.
Een onderscheid geldt hierbij wat enerzijds de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
de commanditaire vennootschap op aandelen en anderzijds de gemeenrechtelijke vennootschappen (v.o.f. en gewone commanditaire
vennootschap) betreft. Voor de eerste categorie vennootschappen
geldt immers dat de vennootschap de doeloverschrijding niet kan
tegenwerpen aan derden, tenzij zij kan aantonen dat de derde het
maatschappelijk doel kende, of, gelet op de omstandigheden, behoorde te kennen(86). Gelet op het feit dat de kredietinstelling geldt
als eei1 profe~iQneel kredietverlcmer,z:al-zij-in-de-regel niet oril(undTg
kunnen zijn van de inhoud van het maatschappelijk doel van de
vennootschap waarmee zij een kredietovereenkomst aangaat. In de
mate dat de medecontracterende vennootschap hiervan het bewijs
kan leveren, zal de doeloverschrijdende kredietovereenkomst niet
verbindend zijn. In de andere gevallen is zij dit wel(87).
Voor de tweede categorie vennootschappen geldt dat doeloverschrijdende handelingen de vennootschap niet verbinden(88). De kwalificatie van de kredietovereenkomst als doeloverschrijdend zal hier tot
gevolg hebben dat de vennootschap er nooit door verbonden is.
Evenwel is niet duidelijk of het feit dat het krediet dient ter financiering van activiteiten die op zich buiten het maatschappelijk doel van
de vennootschap vallen, tot gevolg heeft dat de kredietovereenkomst
zelf ook doeloverschrijdend is. In geval men deze stelling aankleeft,
zou dit, althans wat kredietverlening aan gemeenrechtelijke vennootschappen betreft, impliceren dat de kredietinstelling zal moeten
(86) Artt. 63bis, 107 en 130, lid 5 Venn. W.
(87) Daarnaast kan de doeloverschrijding de aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders wegens miskenning van de vennootschapsstatuten in het gedrang brengen. [Zie
art. 62, lid 2 Venn. W., waarnaar m.b.t. respectievelijk de C.V.A. en de B.V.B.A. de artt. 107
en 132 Venn. W. verwijzen.]
(88) Zie infra, nrs. 54-57.
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nagaan voor welke activiteiten de vennootschap het krediet wil
aanwenden en in welke mate deze activiteiten al dan niet verenigbaar
zijn met het maatschappelijk doel van de vennootschap(89).
De verlening van een krediet zal echter meestal niet dermate gebonden zijn aan een activiteit van de vennootschap, maar kunnen
gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Enige voorzichtigheid
van de zijde van de kredietinstelling blijft nochtans aangewezen.
Macht de doelomschrijving van de kredietnemende vennootschap te
eng zijn geformuleerd, dan kan de kredietinstelling voorstellen dat
de vennootschap eerst haar maatschappelijk doel aanpast. Dergelijke
aanpassing laat toe om op eeh vrij eenvoudige manier te anticiperen
op latere problemen.
40. Of een kredietovereenkomst strijdig zou kunnen zijn met het
belang van de kredietnemende vennootschap, is, behoudens de gevallen waarin de kredietnemende vennootschap deel uitmaakt van een
vennootschapsgroep, weinig waarschijnlijk. Gelet op de invulling die
de klassieke rechtspraak en rechtsleer aan het begrip vennootschapsbelang geven(90), lijkt het weinig waarschijnlijk dat een kredietovereenkomst aangegaan door een vennootschap die geen deel uitmaakt
van een vennootschapsgroep, er ooit strijdig mee zou kunnen
zijn(91).
b. Vertegenwoordiging van de vennootschap
41. De kredietinstelling zal er zich ook van moeten vergewissen of
de persoon die haar voor rekening van de kredietnemende vennootschap benadert, daadwerkelijk bekleed is met de nodige (externe)
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het vertegenwoordigingsregime verschilt hierbij per vennootschapstype.
42. Voor de vennootschap onder firma geldt terzake dat de oprichtingsakte in beginsel vrij het bestuur over de vennootschap - en
(89) Een dergelijke verplichting zou verder reiken dan de algernene zorvuldigheidsnorm
voorschrijft. [Zie supra, nr. 35.]
(90) Als vennootschapsbelang geldt het belang van de collectiviteit van de aandeelhouders,
actuele zowel als toekornstige. [Zie infra, nr. 55.]
(91) Tenzij misschien wanneer de voorwaarden van het krediet manifest nadelig voor de
vennootschap zouden blijken. In dergelijk geval zal de ondertekening van de kredietovereenkornst in hoofde van de bestuurders een bestuursfout kunnen uitmaken en zal de vennootschap
op die grand een aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders kunnen instellen.
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derhalve ook de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te
vertegenwoordigen- aan een of meerdere vennoten individueel,(92)
of aan meerdere vennoten gezamenlijk,(93) kan toekennen(94). Bij
ontstentenis van specifieke bepalingen omtrent de wijze van bestuur
geldt art. 1859 B. W., dat alle vennoten bekleedt met bestuursbevoegdheid, en bijgevolg ook met externe vertegenwoordigingsbevoegdheid(95). De vennoot aldus bekleed met de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan voor rekening van de vennootschap alle overeenkomsten aangaan die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van
haar maatschappelijk doel. Het aangaan van een kredietovereenkomst maakt hiervan deel uit(96).
Mits de clausules inzake de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid openbaar zijn gemaakt volgens de modaliteiten van
art. 10, § 4 Venn. W., gelden zij t.a. v. derden. Evenwel kan de derde
zich er ten allen tijde - dus ook v66r de openbaarmaking - op
beroepen(97). De zaakvoerder of beherende vennoot die voor rekening van de vennootschap een kredietovereenkomst wil aangaan, zal
conform de voorschriften van gemeen vertegenwoordigingsrecht
kenbaar moeten maken dat hij in hoedanigheid van zaakvoerder
optreedt. Bovendien moet de zaakvoerder optrede_n binnen de perken
van zijn bevoegdheicl zeals die in de oprichtingsakte is vastgesteld.
Eventuele bevoegdheidsbeperkingen of meerhandtekeningsclausules
zijn tegenstelbaar aan derden indien zij zijn openbaar gemaakt of
indien de vennootschap bewijst dat de derde er kennis van droeg(98).
Denkbaar is bijvoorbeeld een clausule die het aangaan van een
kredietovereenkomst, aldan niet vanaf een bepaald bedrag, onderwerpt aan de unanieme goedkeuring van alle vennoten of die bepaalt
dat dergelijke overeenkomsten (boven een bepaald bedrag) de vennootschap niet verbinden. Miskenning van dergelijke bevoegdheidsbeperking heeft tot gevolg dat de vennootschap niet door de kredietovereenkomst verbonden zal zijn. In de veronderstelling dat de zaakvoerder in hoedanigheid is opgetreden, zal hij ook niet zelf persoonlijk verbonden zijn. Eventueel kan de kredietinstelling zich beroepen
(92) Artt. 1856 en 1857 B. W.
(93) Art. 1858 B. W.
(94) Zie ook RoNsE, J., Vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 367; VAN RYN, J.,
Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1954, tl, 299, nr. 429.
(95) Zie reeds Cass., 15 januari 1891, Pas., 1891, I, 47. Het Hof stelde dat ,les societes de
commerce, a defaut de gerants specialement indiques par les statuts, sont administres par tous
et chacun des associes."
(96) VANRYN, J., supra, noot 94, 299, nr. 428.
(97) Zie art. 10, §4, lid 2 Venn. W. Zie ook RoNSE, J., supra, noot 94, 385.
(98) VANRYN, J., supra, noot 94, 299-300, nr. 430; RoNSE, J., supra, noot 94, 385-386.
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op de bekrachtiging van de overeenkomst in geval de (beherende)
vennoten die voor rekening van de vennootschap de overeenkomst
hadden kunnen aangaan, beslissen tot aanwending van het krediet
voor rekening van de vennootschap.
43. Voor de gewone commanditaire vennootschap geldt krachtens
de wet een onderscheid tussen de zogeheten beherende vennoten en
de stille vennoten(99). De beherende vennoten zijn bekleed met de
bestuursbevoegdheid en derhalve ook met de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, zij het dat naar analogie met het regime dat
geldt voor de v .o.f., de oprichtingsakte een bevoegdheidsverdeling
kan opnemen of kan bepalen dat het stellen van een bepaalde
handeling maar mogelijk is in geval meerdere, beherende vennoten
hiertoe gezamenlijk optreden(lOO). De stille vennoten mogen daarentegen geen bestuurshandelingen stellen(lOl), en zijn derhalve ook
niet bij machte om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen.
De in de oprichtingsakte opgenomen clausules m.b.t. de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de beherende vennoten zijn
inzake de tegenstelbaarheid aan derden, aan hetzelfde regime onderworpen als de soortgelijke clausules die voorkomen in de oprichtingsakte van een v.o.f(102).
44. Voor de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid geldt een organiek bestuurs- en
vertegenwoordigingsregime.
In de naamloze vennootschap is de raad van bestuur het orgaan van
bestuur en vertegenwoordiging. Het betreft een krachtens de vennootschapswet collegiaal orgaan, waarvan de leden als zodanig geen
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben(103). De vennootschap is bijgevolg niet verbonden door het individuele optreden
van een bestuurder, ook al zou het de voorzitter van de raad van
bestuur betreffen(104).
Krachtens art. 54, lid 4 Venn. W. is het evenwel mogelijk om in de
statuten een of meerdere bestuurders de bevoegdheid te verlenen om
alleen of gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte te verte(99) Art. 18 Venn. W.
(100) Zie VANRYN, J., supra, noot 94, 307, nr. 442.
(101) Art. 22, lid 1 Venn. W.
(102) Supra, nr. 43.
(103) Art. 54, lid 2 Venn. W.
(104) RoNSE, J ., supra, noot 94, 368, met verdere verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.
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genwoordigen. Hiertoe is een statutair beding vereist dat de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid - dus niet de bevoegdheid om
specifieke rechtshandelingen te stellen- aan de betrokken bestuurder(s) toewijst(l05).
Ten slotte kan de naamloze vennootschap haar dagelijks bestuur en
de vertegenwoordigingsbevoegdheid die op dat bestuur betrekking
heeft, opdragen aan een of meerdere directeurs, zaakvoerders of
andere personen, al dan niet vennoten, die aileen of gezamenlijk
optreden(106). Of het aangaan van een kredietovereenkomst ressorteert onder de bevoegdheid van de dagelijkse bestuurder(s) zal afhankelijk zijn van enerzijds de aard van de activiteiten van de vennootschap en van haar omvang en anderzijds de omvang en de modaliteiten van het krediet. Volgens het Hof van Cassatie gelden als handelingen van dagelijks bestuur de handelingen of verrichtingen waartoe
de noodzaak zich dag na dag kan voordoen voor de normale gang
van zaken van de ondernemingen, of waarvoor, gelet op het geringe
belang of met de noodzaak van een onverwijlde beslissing, een
bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet te verrechtvaardigen
valt(107). Het aangaan van een lening zal voor kleine vennootschappen geen deel uJt!fiaken van_de_nmmale-gang-van-zaken- van ae
oiiderneming die de vennootschap voert en zal zich evenmin dermate
dringend stellen, dat de Raad van Bestuur niet zou kunnen bijeenkomen. In dergelijke gevallen zal de ondertekening van een kredietovereenkomst moeilijk te beschouwen vallen als een handeling van dagelijks bestuur. Voor grotere vennootschappen zal het aangaan van een
kredietovereenkomstwel mogelijk zijn, in zoverre de omvang ervan
niet al te hoog is.
45. In de B. V .B.A. bestaat anders dan in de naamloze vennootschap
geen collegiaal bestuursorgaan, maar is de bestuursbevoegdheid in
handen van een of meerdere zaakvoerders(108). In geval er meerdere
zaakvoerders zijn, beschikt elk van hen over de volheid van bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap(109). Daarnaast beschikt elke zaakvoerder over de bevoegd-

(105)
(106)
(107)
(108)
(109)

RoNSE, 1 ., supra, noot 94, 368.
Art. 63, lid 1 Venn. W.
Cass., 17 september 1968, Pas., 1969, I, 61.
Art. 129, lid 1 Venn. W.
Art. 130, lid 1 Venn. W.
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heid om de vennootschap te vertegenwoordigen(110). Net als voor
de naamloze vennootschap het geval is, kunnen de statuten de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toebedelen aan een of
meerdere zaakvoerders en is dergelijke toewijzing tegenstelbaar aan
derden(111).
46. Zowel in de naamloze vennootschap als in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn bevoegdheidsbeperkingen, taakverdelingen en/ of meerhandtekeningsclausules in principe
rechtsgeldig, maar niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet in geval
van regelmatige openbaarmaking(112). Hun miskenning brengt enkel de aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerder(s) op
grond van art. 62, lid 2 Venn. W., respectievelijk art. 132 Venn. W.
(miskenning van de vennootschapsstatuten) in het gedrang.
Wat de naamloze vennootschap (en de commanditaire vennootschap
op aandelen) betreft zijn beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t. het dagelijks bestuur, die zijn openbaar gemaakt,
evenmin aan derden tegenwerpelijk(113). Een belangrijke uitzondering op het principe van de niet-tegenstelbaarheid van beperkingen
oftaakverdelingen m.b.t. de bestuursbevoegdheid, betreft de clausule waarbij de vennootschap de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent aan een of meerdere bestuurders of zaakvoerders:
mits overeenkomstig art. 10, § 4 Venn. W. (bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) bekendgemaakt, is deze clausule
wei tegenstelbaar aan derden.
47. Binnen de commanditaire vennootschap op aandelen komen de
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de zaakvoerders van de vennootschap.
Krachtens de vennootschapswet moeten de zaakvoerders vennoten
zijn en door de statuten worden aangewezen(114). Hun bevoegdheid
is dezelfde als deze van de raad van bestuur van een naamloze
(110) Art. 130, lid 2 Venn. W.
(111) Art. 130, lid 4 Venn. W.
(112) Artt. 54, lid 3 Venn. W. en 130, lid 3 Venn. W. Dit regime stamt uit Duitsland (de
Prokura-leer) en werd in de E.G.-Lid-Staten veralgemeend ingevoerd door de eerste vennootschapsrichtlijn (Eerste richtlijn van de Raad van 9 maart 1968 (68/151/EEG) strekkende tot
het coordineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te
beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, P.B. Nr. L 65/8
dd. 14 maart 1968).
(113) Art. 63, lid 3 Venn. W.
(114) Art. 110 Venn. W.
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vennootschap(115). Zo zijn statutaire bevoegdheidsbeperkingen
rechtsgeldig, maar niet tegenstelbaar aan derden: de miskenning
ervan brengt enkel de aansprakelijkheid van de zaakvoerders in het
gedrang(116).
48. Het bestuur van een cooperatieve vennootschap, tenslotte, is
luidens art. 143, lid 2 Venn. W. in handen van een of meerdere
lasthebbers, aldan niet vennoten. Op grond van die bepaling gelden
inzake de vertegenwoordiging van de cooperatieve vennootschap
eenvoudigweg de algemene burgerrechtelijke voorschriften inzake de
lastgeving (de artikelen 1984-2010 B. W.).
Dit heeft verregaande repercussies inzake de vertegenwoordiging van
de vennootschap. In beginsel zal de vennootschap enkel verbonden
zijn in geval haar lasthebber in hoedanigheid en binnen de perken
van zijn volmacht optreedt. Hierbij is de lasthebber er krachtens
art. 1997 B. W. toe verplicht om de medecontractant in te lichten over
de draagwijdte van de volmacht. In geval de lasthebber bij de
totstandkoming van een (krediet)overeenkomst optreedt in hoedanigheid, maar buiten de perken van zijn mandaat, zal noch de
vennootschap, nocl1 hijzelf door-de overeenkomst verbonden zijh.
Wanneer de lasthebber evenwel nagelaten zou hebben om zijn wederpartij behoorlijk te informeren omtrent de draagwijdte van zijn
mandaat, zal deze laatste hem eventueel wei kunnen aanspreken in
schadevergoeding(117).
49. Een probleem dat zich soms voordoet, betreft de tegenstelbaarheid van wijzigingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid of van
de beeindiging van de opdracht van de vertegenwoordiger (en de
benoeming van een nieuwe vertegenwoordiger) van de kredietnemende vennootschap aan derde-medecontractanten in het algemeen, en
aan de kredietverlenende kredietinstelling in het bijzonder.
Wat de gemeenrechtelijke vennootschappen- de v.o.f. en de gewone commanditaire vennootschap - betreft, geldt als beginsel dat
dergelijke wijzigingen aan derden tegenstelbaar zijn vanaf de dag van
de bekendmaking ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
conform art. 10, § 4 Venn. W. V66r deze bekendmaking kan de derde
die van de wijziging kennis draagt, zich er op beroepen. In geval de
(115) Art. 107 Venn. W.
(116) VANRYN, J., supra, noot 94, 517, nr. 872.
(117) Art. 1998 B. W. Hierover PAULUS, C. en BOBS, R., Lastgeving in A.P.R., Gent en
Leuven, Story Sc., 1978, 137-138, nrs. 241-245.
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verrichting plaats heeft v66r de zestiende dag na de bekendmaking,
kan de vennootschap de wijziging niet tegenwerpen aan derden die
aantonen dat zij onmogelijk van de wijziging kennis hebben kunnen
dragen.
Voor de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vennootschap op
aandelen geldt m.b.t. de ambtsbeeindiging en de benoeming van de
bestuurders, dagelijkse bestuurders of zaakvoerders een openbaarmakingsverplichting op grond van art. 12, § 1, 3°, a Venn. W. Na
deze openbaarmaking zijn de betreffende besluiten tegenstelbaar aan
derden conform de modaliteiten van art. 10, § 4 Venn. W. en kan de
vennootschap eventuele onregelmatigheden inzake de benoeming
niet aan derden tegenwerpen, tenzij zij kan aantonen dat de derde
van de onregelmatigheid kennis droeg(118). Nieuwe beperkingen aan
de bestuursbevoegdheid of dagelijkse bestuursbevoegdheid of taakverdelingen die op deze bevoegdheden betrekking hebben, zijn nooit
aan derden tegenwerpelijk. Ook hier geldt evenwel een uitzondering
m.b.t. de opname van een clausule van toebedeling van algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een of meerdere, bepaalde bestuurders of zaakvoerders (artt. 54, lid 4 en 130, lid 4 Venn. W.).
Vanaf de openbaarmaking conform art. 10, § 4 Venn. W. is dergelijke clausule wei aan derden tegenstelbaar.
Wat de cooperatieve vennootschap betreft, geldt het gemeenrechtelijke voorschrift van toepassing op de lastgeving: de herroeping van
het mandaat waarvan alleen aan de lasthebber kennis wordt gegeven,
kan niet worden tegengeworpen aan derden die na de herroeping nog
met de lasthebber zouden hebben gecontracteerd; vereist is wei dat
de derde onkundig is gebleven van deherroeping(l19).
Beoordeling
50. Samengevat zal de kredietinstelling als volgt moeten optreden.
In geval de kredietnemende vennootschap een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid is, is als gevolg van de omzetting van de
eerste vennootschapsrichtlijn, het in rechte optreden van de vennootschap dermate genormeerd dat doeloverschrijdend handelen of handelen in strijd met eventuele bevoegdheidsbeperkingen, de derdernedecontractant in beginsel niet kan worden tegengeworpen. Evenwei beschikt de vennootschap-medecontractant in geval van doelo(118) Art. 13, lid 2 Venn. W.
(119) Art. 2005 B. W.
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verschrijdend handelen over de mogelijkheid om te bewijzen dat de
kredietinstelling op de hoogte was van haar maatschappelijk doel of
er niet onkundig van kon zijn. In dergelijk geval zal de doeloverschrijdende handeling de vennootschap niet verbinden. Gelet op het
feit dat de kredietinstelling een professionele kredietverlener is, zal
haar zorgvuldigheidsverplichting daarbij strenger beoordeeld worden dan deze van de doorsnee-medecontractant. Zij zal zich hierbij
in het bijzonder moeten informeren omtrent de inhoud van de
statuten van de vennootschap die met haar contracteert.
In geval de kredietnemende vennootschap daarentegen een gemeenrechtelijke vennootschap (v.o.f. of commanditaire vennootschap) of
een cooperatieve vennootschap is, zal de kredietinstelling een grotere
waakzaamheid aan de dag moeten leggen en zich voorkomend informeren omtrent het maatschappelijk doel van de vennootschap en/of
omtrent de omvang van de vertegenwoordigingsopdracht van haar
zaakvoerders of bestuurders.

2. Problem en van groepsrecht
51. Kredietverlening aan een vennootschap die deel uitmaakt van
een vennootschapsgroep_gaat vaak gepaard-met constructies waarbij
de kredietverlener aanspraken bekomt op een of meerdere andere
vennootschappen die behoort of behoren tot dezelfde groep, hetzij
doordat een andere vennootschap de kredietverlener een zekerheid
verleent, hetzij doordat ze als (hoofdelijk) co-debiteur tot de overeenkomst toetreedt. Daarnaast komt het ook voor dat een kredietinstelling een krediet verleent aan verschillende vennootschappen die
deel uitmaken van dezelfde vennootschapsgroep. Hierbij stelt ze de
groep als dusdanig een bepaalde som ter beschikking en bekomen alle
tot de overeenkomst toegetreden vennootschappen die van de groep
deel uitmaken, het recht om de kredietlijn aan te spreken, zonder dat
op voorhand is gespecifieerd welk bedrag elk van deze vennootschappen mag aanspreken: het globale bedrag wordt aan de groep ter
beschikking gesteld; het komt aan het top-management van de
moedervennootschap toe om uit te maken hoe de uiteindelijke verdeling van de aldus ter beschikking gestelde middelen er zal uitzien(120).

(120) Dergelijke vorm van kredietverlening is in het Engels omschreven met de term umbrella
credit.
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Overeenkomsten waarbij verschillende vennootschappen die deel
uitmaken van dezelfde groep partij zijn, stuiten in de Belgische
rechtsorde op twee reeksen problemen van vennootschapsrechtelijke
aard:
-

vooreerst is er het feit dat het Belgische vennootschapsrecht zich
verzet tegen een overeenkomst die een vennootschap zou aangaan
in strijd met haar (individueel vennootschaps)belang, ook al zou
dergelijke overeenkomst het belang van de globale groep waarvan
de vennootschap deel uitmaakt, ten goede komen.

-

in tweede instantie geldt naar Belgisch recht een vennootschapsgroep niet als een juridische entiteit. Het aangaan van een overeenkomst met een vennootschapsgroep is als dusdanig niet mogelijk. Wil een overeenkomst meerdere vennootschappen die tot
dezelfde groep behoren, verbinden, dan zal elk van deze vennootschappen bij de totstandkoming ervan partij moeten zijn of op
een later tijdstip tot de overeenkomst moeten toetreden.

a. Co-debiteurschap of zekerheidsstelling door een andere, tot dezelfde groep behorende vennootschap
52. De kredietinstelling die een kredietovereenkomst aangaat met
een vennootschap die deel uitmaakt van een vennootschapsgroep, zal
in vele gevallen pogen om naast de kredietnemende vennootschap
zelf, ook andere vennootschappen van de groep tot terugbetaling van
de lening te verbinden. Dit zal bijvoorbeeld gebruikelijk zijn in geval
van kredietverlening aan een dochtervennootschap. De kredietinstelling zal in dergelijk geval proberen om ook aanspraken op het
vermogen van de moedervennootschap en/of eventueel van een of
meerdere zustervennootschappen van de kredietnemende vennootschap, te bekomen.
Verschillende technieken zijn hierbij bruikbaar.
Vooreerst is het denkbaar dat de andere tot de groep behorende
vennootschap toetreedt tot de kredietovereenkomst en zich persoonlijk verbindt tot terugbetaling van de lening, zonder dat zij hierbij
zelf aanspraken t.a.v. de kredietverlener kan doen gelden. In dergelijk geval wordt deze vennootschap medeschuldenaar van de krediet·overeenkoinst. Partijen kunnen hierbij expliciet bedingen dat de
diverse schuldenaars hoofdelijk gehouden zullen zijn. In geval van
ontstentenis van dergelijk, uitdrukkelijk beding van hoofdelijkheid,
geldt zij van rechtswege. Luidens de rechtspraak van het Hof van
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Cassatie(121) is er van rechtswege hoofdelijkheid tussen handeldrijvende schuldenaars in geval zij tot eenzelfde uit overeenkomst ontstane verbintenis gehouden zijn. In onderhavige hypothese is aan de
voorwaarden hiertoe voldaan: zowel de kredietnemende vennootschap als de vennootschap die zich als co-debiteur tot terugbetaling
van de lening verbindt, zijn immers handelaars. Bovendien zijn ze
gehouden tot betaling van eenzelfde schuld die ontstaat als gevolg
van de kredietovereenkomst(l22). Dergelijk hoofdelijk co-debiteurschap houdt voor de kredietinstelling vanzelfsprekend aanzienlijke
voordelen in: zij kan niet een, maar twee of meerdere schuldenaars
aanspreken in terugbetaling van de lening. Bovendien moet ze niet
eerst de kredietnemende vennootschap aanspreken, maar kan ze zich
onmiddellijk wenden tot de meest solvabele onder de schuldenaars.
De kredietinstelling zal evenwel niet altijd een of meerdere andere,
van de groep waartoe ook de kredietnemende vennootschap behoort,
deel uitmakende vennootschappen ertoe bereid vinden om zich als
hoofdelijk(e) medeschuldenaar(s) tot terugbetaling van de lening te
verbinden. Wanneer de kredietinstelling in dergelijk geval toch het
krediet enkel wenst te verlenen, als zij aanspraken kan doen gelden
op het vermogen of de vermogens van een of meerdere an_cl~r~, tot
de groep behorende vennootschappen, l<:an -zir<.fe-ze laatste(n) ertoe
brengen een persoonlijke of zakelijke zekerheid te verlenen. Gebruikelijke persoonlijke zekerheden zijn bijvoorbeeld de borgtocht, de
garantie en de ruime waaier van verbintenissen houdende instandhouding van de vermogenstoestand en van het kapitaal van de
kredietnemende vennootschap, in de regel aangeduid met de term
patronaatsverklaringen. Minder gebruikelijk, alhoewel conceptueel
mogelijk, vormen eventuele zakelijke zekerheden die een andere, tot
de groep behorende vennootschap zou verlenen. De moedervennootschap zou bijvoorbeeld tot zekerheid van de door haar dochtervennootschap aangegane lening, de aandelen die zij in deze dochtervennootschap bezit, aan de kredietinstelling in pand kunnen geven(123).
53. Alle juridische aspecten van het co-debiteurschap en van de
(121) Cass., 3 april1952, Pas., 1952, I; 498; R. W., 1951-1952, k. 1725-1727. In de bewoordingen van het Hof is er sprake van een ,solidarite (... ) de droit entre debiteurs commercants
tenus d'une meme obligation contractuelle."
(122) Partijen zouden eventueel anders kunnen overeenkomen en bepalen dat de schuld
deelbaar is. Het is echter weinig waarschijnlijk dat de kredietinstelling met dergelijk beding
akkoord zou gaan, aangezien dergelijk beding haar aanspraken op de kredietnemende vennootschap zou verminderen.
(123) Zieook infra, nr. 77, m.b.t. inpandgeving van de d.m.v.leveraged buy-outte verwerven
aandelen.
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vermelde zekerheidstechnieken in extenso te behandelen zou te ver
leiden en het opzet van onderhavige bijdrage overstijgen(124). Een
vraag die hier wel aan de orde is, betreft de mate waarin voorschriften
van vennootschapsrecht het gebruik van bedoelde technieken beperken.
54. Vooreerst rijst de vraag of het aangaan van dergelijke verbintenissen conform is aan het maatschappelijke doel van de vennootschap, aangezien in toepassing van het specialiteitsbeginsel dat naar
Belgisch recht de werking van verenigingen en vennootschappen
beheerst, een vennootschap enkel die handelingen mag stellen die
nodig of nuttig zijn voor de vervulling van haar maatschappelijk
doel(125). De vraag is niet zozeer van belang indien de co-debiteur
of zekerheidsstellende vennootschap een naamloze vennootschap,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een
commanditaire vennootschap op aandelen is - aangezien wat deze
vennootschappen betreft, doeloverschrijdingen niet aan derden kunnen worden tegengeworpen en in die zin geen afbreuk kunnen doen
aan de rechtsgeldige totstandkoming van een overeenkomst die dergelijke vennootschap met een derde aangaat(126)- maar kan wel
van belang zijn voor soortgelijke verbintenissen aangegaan door een
gemeenrechtelijke vennootschap (v.o.f. of gewone commanditaire
vennootschap), omdat voor dergelijke vennootschap, doeloverschrijdende handelingen niet verbindend zijn(127).
Hoewel de vennootschapswet voorschrijft dat de oprichters het
maatschappelijk doel ,nauwkeurig" moeten omschrijven(128), blijken de meeste doelomschrijvingen in de praktijk vrij ruim te zijn.
(124) Terzake kan verwezen worden naar de gespecialiseerde literatuur die deze materie
behandelt.
(125) Zie bijvoorbeeldFRBDBRICQ, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1962, tl, 461, nr. 540.
(126) Artt. 63bis, 107 en 130, lid 5 Venn. W. Doeloverschrijding kan wat deze vennootschapstypes betreft, enkel de aansprakelijkheid van de bestuurders wegens miskenning van de
vennootschapsstatuten in het gedrang brengen. [Zie m. b. t. de naamloze vennootschap, art. 62,
lid 2 Venn. W., waarnaar de artt. 132 en 107 Venn. W., respectievelijk m.b.t. de B.V.B.A. en
de commanditaire vennootschap op aandelen, verwijzen. Zie oak supra, nr. 39.]
(127) VAN RYN, J., supra, noot 94, 255, nr. 364; FRBDRICQ, L., supra, noot 125, 461,
nr. 540. Zie oak supra, nr. 39.
(128) Art. 9, lid 1, 3° Venn. W. De rechtsleer is van oordeel dat een omschrijving in de zin
dat de vennootschap aile industriele en commerciele activiteiten tot doel heeft, niet toegestaan
zijn. Ret is nodig dat de oprichtingsakte de precieze activiteiten, vermeld in de artikelen 2 en
3 van Boek I, Titel I van het Wetboek van Koophandel, die de vennootschap zich tot doel
stelt, aangeeft. [Zie DE LIEDEKERKE, J., ,La loi du 6 janvier 1958 sur !'objet des societes
commerciales", J. T., 1959,201-204, in bijzonder 202, nr. 7; PHILIPS, R., ,La loi du 6 janvier
1958 regissant Ia designation et la modification de !'objet social", R.P.S., 1958, nr. 4743,
77-88, in bijzonder 80-81.
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zal een breed gamma aan handelingen die de vennootschap
stelt, in de regel aan de doelomschrijving beantwoorden. Of het feit
dat de verbondenheid tot terugbetaling van de lening of de zekerheidsstelling betrekking heeft op een schuld van een andere vennootschap, op zich een voldoende criterium is om te besluiten tot de
strijdigheid van de verrichting met het maatschappelijk doe! van de
vennootschap, is geen uitgemaakte zaak. Voor de kwalificatie van
de verrichting als doeloverschrijdend pleit de vaststelling dat dergelijke verrichting de vennootschap geen onmiddellijk voordeel oplevert,
en in die zin zou kunnen beschouwd worden als een handeling om
niet.
55. Eenmaal de conformiteit van de gestelde handeling met het
maatschappelijk doe! vaststaat, rijst in tweede instantie de vraag of
de kwestieuze verbintenissen niet strijdig zijn met het belang van de
erdoor verbonden vennootschap, en, zo ja, wat het gevolg van
dergelijke strijdigheid is. Ret Belgische vennootschapsrecht gaat
immers uit van het principe dat elke vennootschap een zelfstandige,
juridische entiteit met een eigen, individueel belang vormt, ook de
yenn<w_tsch_ap_die_deeLuitmaakt-van -een-vennootschapsgroe]J~Lui~ -·
dens de klassieke leer is het vennootschapsbelang hierbij gelijk aan
het financiele belang dat de collectiviteit van de aandeelhouders actuele, zowel als toekomstige- bij de werking van de vennootschap
heeft.
Ben handeling die strijdig wordt bevonden met het individuele vennootschapsbelang, wordt niet gedekt door het feit dat zij het belang
van de vennootschapsgroep waartoe de vennootschap behoort, ten
goede komt. Op grond van dit argument is in de rechtsleer geargumenteerd dat de zekerheidsstelling door een vennootschap, ten behoeve van een schuld van een andere, van de groep waartoe eerstvermelde vennootschap behoort, dee! uitmakende vennootschap, strijdig is met het belang van de zekerheidsstellende vennootschap in
zoverre deze er niet een onmiddellijk voordeel bij heeft(129).

(129) Zie bijvoorbeeld HEENEN, J., L 'interet social in Liber Amicorum Paul De Vroede,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 890-899, in bijzonder 898. De auteur stelt
,qu'une filiale ne peut etre contrainte de se porter garante des dettes d'une autre societe faisant
partie du meme groupe si elle n'en tire elle-meme aucun avantage. II s'ensuit a notre avis q'une
filiale ne peut non plus avancer des fonds a une autre societe du groupe si elle n'en retire pas
un profit actuel et certain."
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56. In geval de vertegenwoordigende instantie in naam en voor
rekening van de vennootschap een overeenkomst aangaat die strijdig
is met het belang van de vennootschap die zij vertegenwoordigt, zal
dit wat de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vennootschap op
aandelen betreft, echter niet tot gevolg hebben dat de vennootschap
niet door deze overeenkomst verbonden zou zijn. De rechtsleer past
hierbij het beginsel van de artikelen 63bis, 107 en 130, lid 5 Venn. W.
m.b.t. de principiele gebondenheid van de betreffende vennootschappen voor doeloverschrijdende handelingen naar analogie
toe(130).
T.a.v. gemeenrechtelijke vennootschappen geldt een analoge oplossing, zij het dat deze bereikt wordt op grond van andere voorschriften. Vertrektpunt van de redenering hier is dat een (rechts)handeling
die strijdig is met het vennootschapsbelang in de klassieke benadering, niet noodzakelijk doeloverschrijdend is: een handeling kan
perfect nuttig of nodig zijn ter realisatie van het maatschappelijk
doel, maar toch strijdig zijn met de financiele belangen van de
vennoten. In die zin valt het aangaan van een overeenkomst, ook al
zou deze strijdig zijn met het vennootschapsbelang, wel binnen de
bevoegdheid van de vennootschap(l31). Rest dan de vraag of de
handeling die strijdig is met het vennootschapsbelang beschouwd kan
worden als gesteld binnen de perken van de vertegenwoordigingsopdracht van de vertegenwoordiger van de vennootschap. Naar Belgisch recht is het immers zo dat, wat de gemeenrechtelijke vennootschappen betreft, de vertegenwoordiger die buiten de per ken van zijn
opdracht handelt, in beginsel de vertegenwoordigde vennootschap
niet verbindt. Handelt hij binnen de perken van de opdracht, dan
Recente doctrine pleit evenwel voor een grotere realiteitszin terzake en stelt dat de invulling
van het vennootschapsbelang de werking van vennootschapsgroepen moet incalculeren. In die
zin kunnen handelingen die financieel nadelig zijn voor een vennootschap toch als conform
haar belang gelden, in zoverre het stellen van deze handelingen op lange termijn gecompenseerd
wordt door het feit dat de vennootschap dee! uitmaakt van een vennootschapsgroep, zodat
een zeker evenwicht van ,geven en nemen" tot stand komt. [Zie vooralWYMEERSCH, E., The
Groups of Companies in Belgian Law in WYMEERSCH, E. (Ed.), Groups of Companies in the
EEC, Berlijn en New York, W. de Gruyter, 1993, 1-83, in bijzonder 69 e.v.]
HEENEN verwerpt deze stelling, die overigens in het positieve recht nog geen weerklank heeft
gevonden. Het actueel en zeker voordeel dat tegenover de nadelige handeling moet staan, ,ne
peut consister dans le seul fait qu'etre membre du groupe lui procure ou pourrait lui procurer
un jour certains avantages non precises." [Zie HEENEN, J., supra, deze noot, 899.]
(130) Zie CORNELIS, L., De aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen in
groepsverband in Studiecentrum Ondernemingsgroepen, Aspecten van de ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 109-193, in bijzonder 149, nr. 21.
Evenwel zal de vennootschap haar bestuurders of zaakvoerders eventueel kunnen aanspreken
in schadevergoeding wegens gewone bestuursfout (artt. 62, lid l, 107 en 130, lid 5 Venn. W.).
(131) Supra, nr. 40.
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is de opdrachtgever wei verbonden: het feit dat de vertegenwoordiger
een fout heeft begaan, doet hieraan geen afbreuk(132). Behoudens
in geval van miskenning van een bevoegdheidsbeperking aan de
vertegenwoordigingsopdracht van de zaakvoerder(s) of beherende
venno(o)t(en) die hem (of hen) het aangaan van voormelde verbintenissen zouden verbieden, zal in die zin het foutief optreden van de
vertegenwoordigingsopdracht de vertegenwoordigde vennootschap
toch verbinden. Ook al zou de stelling van de zekerheid of het
aangaan van de verbintenis houdende co-debiteurschap strijdig zijn
met het vennootschapsbelang en derhalve een fout bij de uitoefening
van de vertegenwoordigingsopdracht uitmaken, dan nog doet dit
geen afbreuk aan de geldige totstandkoming van de betreffende
overeenkomst. Evenwei kan in de interne rechtsverhouding de vertegenwoordigde vennootschap haar vertegenwoordiger aanspreken in
schadevergoeding.
57. Samengevat kan het feit dat een vennootschap die een zekerheid
stelt of co-debiteur wordt ten behoeve van een andere vennootschap,
hierbij haar maatschappelijk doel overschrijdt of handelt in strijd
met haar-vennootschapsbelang,- praktisch in geen gevallen-afbreuk
doen aan de rechtsgeldige totstandkoming van deze zekerheidsstelling of van het co-debiteurschap.
1. Is de zekerheidstellende of als co-debiteur verbonden vennootschap een N.V., een B.V.B.A. of een C.V.A., dan is de doeloverschrijding sowieso niet tegenstelbaar aan derden, tenzij in geval
de vennootschap aantoont dat de derde-medecontractant niet
onwetend was of kon zijn omtrent de inhoud van het maatschappelijke doel. De rechtsleer verdedigt dezelfde oplossing voor
handelingen die strijdig zouden zijn met het belang van de vennootschap.
In elk geval zal de vertegenwoordiger van de vennootschap zijn
aansprakelijkheid op grond van art. 62, lid 2 Venn. W. (doeloverschrijdende handelingen) of van art. 62, lid 1 Venn. W. (strijdigheid met het vennootschapsbelang) in het gedrang brengen.
2. Is de kredietnemende vennootschap een v.o.f. of een gewone
commanditaire vennootschap, dan geldt voor doeloverschrijdende handelingen een andere oplossing: deze verbinden de vennoot(132) M.b.t. de lastgeving, zie PAULUS, C. en BoBs, R., supra, noot 117, 94, nr. 147.
Eventueel kan de vertegenwoordiger gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding aan
de vertegenwoordigde. [Eveneens m.b.t. de lastgeving, zie PAULUS, C. en BoBs, R., supra,
noot 117, 91, nr. 138.]
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schap niet. Evenwel zal een handeling slechts in zeldzame gevallen
als doeloverschrijdend beschouwd kunnen worden.
Betreft het een handeling die als strijdig geldt met het belang van
de vennootschap, dan is de vennootschap op grond van de voorschriften inzake de vertegenwoordiging er toch door verbonden.
In zoverre de vertegenwoordiger is opgetreden binnen de perken
van zijn mandaat, heeft een eventuele fout die hij hierbij zou
begaan niet tot gevolg dat de vertegenwoordigde niet verbonden
zou zijn. In de interne rechtsverhouding tussen de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde kan er eventueel sprake zijn van
schadevergoeding.
b. Verbondenheid van meerdere van de vennootschapsgroep deel uitmakende vennootschappen
58. Een problematiek die nauw bij de vorige aansluit, vormen de
juridische consequenties van het feit dat het recht een groep van
vennootschappen als dusdanig niet erkent als een afzonderlijke,
juridische entiteit(l33), alhoewel een dergelijke groep de facto kan
functioneren als een onderneming. Voor de behandeling van tal van
problemen blijft het recht uitgaan van het principe dat elke vennootschap geldt als een afzonderlijke entiteit, ongeacht of ze al dan niet
behoort tot een groep(134).
59. Wat in het bijzonder het aangaan van verbintenissen betreft,
vindt het beginsel van het afzonderlijk bestaan van elke vennootschap die deel uitmaakt van een vennootschapsgroep onverminderd
toepassing. Elke vennootschap is als dusdanig bekwaam om een
overeenkomst aan te gaan, maar kan hierbij in beginsel alleen
zichzelf verbinden(l35).
Wat de gemeenrechtelijke vennootschappen betreft, geldt een belangrijke afwijking van dit beginsel. De hoofdelijk verbonden vennoten in dergelijke vennootschap zullen immers net als de vennootschap
zelf, gehouden zijn tot betaling van de vennootschapsschulden. Gaat
(133) Hierover WYMEERSCH, E., supra, noot 129, 41, nr. 55.
(134) Voor een overzicht van de problernen die dit met zich kan rneebrengen, zie vooral
BYTTEBIER, K., ,Enige beschouwingen over de zin en onzin van de beperkte aansprakelijkheid', DAOR, februari 1994 (30), 55-83, in bijzonder 59 e.v.
(135) Ret betreft in die zin tevens een toepassing van het beginsel van de relativiteit van
overeenkornsten. Luidens art. 1165 B. W. brengt een overeenkornst alleen gevolgen teweeg
tussen de contracterende partijen. Zij kunnen derden geen nadeel toebrengen en strekken hen
in beginsel niet tot voordeel. [Hierover DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige,
Brussel, Bruylant, 1962, tl, 170, nr. 117 en 174-175, nr. 119 en 1934, til, 550, nr. 647.]
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dergelijke vennootschap bijgevolg een overeenkomst aan, dan verbindt zij niet aileen zichzelf, maar ook haar hoofdelijk gehouden
vennoten.
Voor de vennootschappen waarvoor een regime van beperkte aansprakelijkheid toepassing vindt - met name de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de
cooperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en
t.a. v. de stille vennoten, de gewone commanditaire vennootschap en
de commanditaire vennootschap op aandelen - geldt daarentegen
het beginsel van de individuele gehoudenheid onverminderd(l36).
60. Toegepast op een groep van vennootschappen impliceert voormeld beginsel dat een tot een groep behorende vennootschap die een
overeenkomst aangaat, in beginsel enkel zichzelf en niet de andere
tot de groep behorende vennootschappen, verbindt.
Nochtans kunnen er zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is
dat aile, of een groot deel van de tot een vennootschapsgroep
behorende vennootschappen rechten ontlenen aan en/of verbonden
zijn door eenzelfde overeenkgm~t. Bijvo_orheeld kan-dit-hetgtwal-zijn
bij overeenkomsten houdende kredietverlening. In de mate dat de
groep van vennootschappen geldt als een onderneming, is het niet
ondenkbeeldig dat het krediet strekt tot financiering van het geheel
van activiteiten die aile ervan deel uitmakende vennootschappen
tesamen voeren.
De juridische voorschriften die de vennootschappen zuilen moeten
naleven bij het aangaan van dergelijke overeenkomst zijn evenwel
niet afgestemd op deze economische werkelijkheid. Het zal bijvoorbeeld niet volstaan dat een vennootschap, bijvoorbeeld de moedervennootschap, de overeenkomst met de kredietinstelling aangaat.
Willen ook haar dochtervennootschappen rechten ontlenen aan de
overeenkomst en wil de kredietinstelling t.a.v. deze dochters juridische aanspraken kunnen doen gelden, dan zal elk van hen partij bij
de overeenkomst moeten zijn. In hoofde van elke door de overeenkomst verbonden vennootschap zal hierbij voldaan moeten worden
aan de hierboven besproken vereisten inzake conformiteit van de
overeenkomst met het maatschappelijk doel, verenigbaarheid van de
aangegane verbintenissen met het individuele belang van aile betrok(136) Behoudens in specifieke gevallen van aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor
vennootschapsschulden, zoals oprichtersaansprakelijkheid, gerechtelijke doorbraak ... [Voor
een omstandige bespreking, zie BYTTEBIER, K., supra, noot 134, 62 e.v., met verdere verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.]

1544

l.

ken vennootschappen, optreden van de daartoe gemachtigde vertegenwoordigers, ...
Om de moeilijkheden die zich hierbij zouden stellen enigszins te
beperken, komt de kredietovereenkomst in de regel eerst tot stand
tussen de kredietinstelling en de moedervennootschap (en eventueel
ook al een of meerdere dochtervennootschappen) van de groep en
bepaalt deze overeenkomst reeds de modaliteiten van (latere) toetreding door de andere vennootschappen die tot de groep behoren.
Meestal wordt bepaald dat tot aan een globaal maximaal bedrag, elke
oorspronkelijke kredietnemer en elke later toetredende vennootschap de initieel toegestane kredietlijn mag aanspreken en dat alle
oorspronkelijke en later toetredende kredietnemende vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn tot terugbetaling van het gehele bedrag
aan opgenomen krediet(137). Eventueel kunnen de kredietnemende
vennootschappen gebruik maken van onderling verleende, bijzondere volmachten, zodat niet alle bestuursorganen bij de totstandkoming van de overeenkomst aanwezig moeten zijn. Bij de redactie van
de kredietovereenkomst zal de kredietinstelling er in het bijzonder
over moeten waken dat de tussenkomst van elke vennootschap deze
daadwerkelijk verbindt.

3. Specifieke vennootschapsrechte/ijke problemen
61. Naast voormelde, algemene voorschriften van vennootschapsrecht waarvan de partijen bij een kredietovereenkomst zich voldoende rekenschap zullen moeten geven, is nog een aantal bijkomende
voorschriften van vennootschapsrecht van aard om het uitzicht van
de kredietovereenkomst mede te bepalen. Hierna volgt een exemplatieve bespreking van een aantal dergelijke voorschriften. Er wordt
in het bijzonder ingegaan op:
- de voorschriften inzake de financiering van een overname, en,
- de voorschriften inzake de financiering van het oprichtingskapitaal of van een kapitaalverhoging van een vennootschap.
a. De financiering van een overname van een vennootschap (leveraged buy-out)
62. Bijzondere problemen van vennootschapsrechtelijke aard rijzen
(137) Zelfs bij ontstentenis van dergelijk uitdrukkelijk beding van hoofde!ijkheid, zal deze,
gelet op het feit dat aile kredietnemers handelaars zijn, van rechtswege gelden. [Cjr. supra,
nr. 52.]
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in geval van kredietverlening met het oog op de financiering van de
overname van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Meer bepaald in geval de
overnemer de financiering van de overname wil afwentelen op de
over te nemen vennootschap of in geval de kredietverlener een
zekerheid wil vestigen op de activa van de over te nemen vennootschap - praktijken die onder de naam leveraged buy-outs zijn
ontwikkeld in de Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels en nadien ook op
het Europese continent zijn toegepast(138)- stuiten de transacties
in de Belgische rechtsorde op diverse bezwaren van vennootschapsrechtelijke aard.
Vooral art. 52ter Venn. W., dat een naamloze vennootschap principieel verbiedt om middelen voor te schieten, leningen toe te staan of
zekerheden te stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen
of winstbewijzen door derden, is van aard schuldgefinancierde overnames te bemoeilijken. Andere problemen vloeien voort uit de
bepalingen van toepassing op belangenconflicten (art. 60 Venn. W.)
of zijn het gevolg van de tegenstrijdigheid van de door de over te
nemen vennootschap aangegane verbintenissen met haar belang.
63. Alhoewel niet aile aspecten van leveraged buy-outs de juridische
positie van de kredietinstelling raken - in geval van rechtstreekse
kredietverlening door de overnemende vennootschap is het zelfs
denkbaar dat geen kredietinstelling bij de operatie betrokken is lijkt het toch nuttig om de problematiek van de leveraged buy-outs
in zijn geheel te schetsen, om daarna in het bijzonder te wijzen op
de aspecten waaraan kredietinstellingen in het bijzonder aandacht
zullen moeten besteden.
Hiertoe volgt eerst een bespreking van een aantal technieken zoals
die zouden kunnen plaatsgrijpen in het zuiver hypothetische geval
dat geen juridische voorschriften de transactie zouden bemoeilijken.
Daarna volgt een bespreking van de in Belgie vigerende wetgeving
die leveraged buy-outs bemoeilijkt. Ten slotte volgt bij wijze van
algemene conclusies een bespreking van de aspecten die in bet bijzonder de rechtspositie van de in de transactie tussenkomende kredietinstelling raken.

(138) Zie DIERCKX, F., ,Juridische kanttekeningen bij enkele nieuwe financierings- en
zekerheidstechnieken", Bank Fin., 1987 (2-3), 141-152, in bijzonder 141 e.v.
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i. Leveraged buy-outs: denkbare scenario's
64. Algemeen gesteld kan een leveraged buy-out verlopen volgens
twee scenario's:
- in een eerste scenario heeft een afwenteling van de financiering
van de overname op de over te nemen vennootschap plaats.
Hierbij geschiedt de overname door middel van een lening die een
kredietinstelling verstrekt aan de overnemer en zal de terugbetaling van de lening op de een of andere manier ten laste vallen van
de overgenomen vennootschap
- in een tweede scenario geschiedt de kredietverstrekking volledig
door de tussenkomende kredietinstelling, die met het oog op de
terugbetaling een zekerheid wenst te vestigen op de activa van de
over te nemen vennootschap.
Vanzelfsprekend kunnen ook mengvormen optreden, waarbij
zowel de over te nemen vennootschap als de tussenkomende
kredietinstelling tussenkomen bij de eigenlijke financiering en de
kredietinstelling daarnaast ook zekerheden van de over te nemen
vennootschap bekomt.
il. Technieken van afwenteling van de financiering op de over te
nemen vennootschap
65. In het eerste scenario beogen partijen de financieringslast van
een overname uiteindelijk te doen dragen door de over te nemen
vennootschap.
Blumberg en Nieuwdorp(139) bespreken een viertal technieken die
conceptueel bruikbaar zijn om deze doelstelling te bereiken:
1. In een eerste structuur richt de overnemer met eigen en ontleende
middelen een nieuwe houdstervennootschap - in de literatuur
gemakkelijkheidshalve aangeduid met de term Newco (new company)- op. Newco bekomt van een kredietinstelling een lening
waarmee hij de aankoop van de aandelen in de over te nemen
vennootschap financiert. Onmiddellijk na de overname grijpt een
juridische fusie tussen Newco en de overgenomen vennootschap
plaats.
Aangezien de juridische fusie leidt tot een rechtsopvolging onder
algemene titel en bijgevolg alle rechten en verplichtingen van de
(139) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., ,Juridische aspecten van de (Leveraged) Management Buy-Out", T.B.H., 1989, 108-140, in bijzonder 111-116. Zie ook TILQUIN, T.,
,Management buyouts et leveraged management buyouts: considerations de droit des societes
et de droit fiscal", Bank Fin., 1989 (3), 195-206, in bijzonder 200 e. v.
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overgenomen vennootschap(pen) overgaan op de opslorpende of
nieuw opgerichte vennootschap(140), komt de schuldfinanciering
van de overname volledig ten laste van de na de fusie overblijvende vennootschap (die immers als gevolg van de fusie eigenaar is
van aile activa van de overgenomen vennootschap). In die zin
vervult de structuur volledig de doelstelling van de LBO.
2. In een tweede structuur maakt de overnemer gebruik van twee
leningen en blijft een juridische fusie van de overnemende en
overgenomen vennootschap achterwege.
Ook hier gaat de overnemer eerst over tot de oprichting van een
nieuwe houdstervennootschap (Newco). Deze bekomt van een
kredietinstelling een lening waarmee zij de aankoop van de aandelen in de over te nemen vennootschap financiert. Onmiddellijk na
de controle-overdracht verstrekt de kredietinstelling een tweede
lening aan de overgenomen vennootschap zelf, die de aldus ontleende middelen uitkeert aan Newco, bijvoorbeeld d.m.v. een
dividenduitkering. Newco gebruikt de aldus bekomen middelen
om de eerste lening terug te betalen.
3. In geval de kredietinstelling van oordeel is dat de gar an ties die de
nie)I\V OIJg_~ic:ht~ :vennootschap (Newco)m,b.t. de terugbetaling
van de ontleende middelen biedt, niet volstaan, kunnen partijen
ook een constructie uitwerken waarbij de over te nemen vennootschap zelf de initiele lening bij de kredietinstelling aangaat. Dit
is mogelijk in zoverre de verkopende aandeelhouders in de over
te nemen vennootschap akkoord gaan met het uitstellen van de
betaling van de koopprijs van de aandelen. Een mogelijke constructie is deze waarbij Newco de aandelen verwerft in ruil voor
,promissory notes" (abstracte verbintenissen tot betaling). Na de
overname verstrekt de financier een lening aan de overgenomen
vennootschap; deze schuift de ontleende middelen door aan de
nieuwe aandeelhouder (Newco). Newco gebruikt de aldus verkregen middelen om de promissory notes te betalen.
4. Een vierde mogelijkheid bestaat erin dat Newco niet de aandelen
in de over te nemen vennootschap aankoopt, maar wei haar
vermogensbestanddelen verwerft. De financiering geschiedt aan
de hand van een lening die Newco van een kredietinstelling
bekomt. Ook in dit geval wordt de financiering uiteindelijk afge(140) Omtrent de Belgische wetgeving terzake, zie LAGA, H., Het rechtsgevolg van de jusie
en desplitsing. De overgang van rechten enplichten in JAN RoNSE INSTITUUT (Ed.), De nieuwe
jusiewetgeving in Reeks Rechtspersonen-en vennootschapsrecht, Dee! 5, Kalmthout, Biblo,
1994, 89-116, in bijzonder 99.
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wenteld op de (activa van de) overgenomen vennootschap, aangezien deze in handen van Newco komen en zij ze dus kan aanwenden voor de terugbetaling van de lening.
i2. Zekerheidsstelling door de over te nemen vennootschap
66. In het tweede scenario vindt geen eigenlijke afwenteling van de
financieringslast op de over te nemen vennootschap plaats, maar
verstrekt een kredietinstelling eenvoudigweg een lening aan de overnemer. Deze laatste wendt de aldus ontleende middelen aan ter
aankoop van de aandelen in de over te nemen vennootschap. Tot
zekerheid van de terugbetaling eist de kredietinstelling bepaalde
zekerheden. In geval de kredietnemer niet zelf over de vereiste activa
beschikt - wat vaak het geval zal zijn, gelet op het feit dat het veelal
een nieuw opgerichte houdstervennootschap die geen noemenswaardige vermogensbestanddelen bezit, betreft - kan het interessant zijn
dat de zekerheid gevestigd wordt op de activa van de over te nemen
vennootschap.
Conceptueel zou dergelijke zekerheidsstelling kunnen plaatsvinden
onmiddellijk na de overname, of, in geval de over te nemen vennootschap instemt met de overname, nog voordien.
ii. Vennootschapsrechtelijke voorschriften naar Belgisch recht

67. In de Belgische rechtsorde stuiten voormelde technieken op een
aantal problemen van vennootschapsrechtelijke aard. Moeilijkheden
doen zich vooreerst voor als gevolg van art. 52ter Venn. W. Andere
moeilijkheden betreffen de conformiteit van de naar aanleiding van
de overname door de over te nemen vennootschap aangegane verbintenissen met haar vennootschapsbelang.
iil. Art. 52ter, § 1 Venn. W.: het verbod van leningen en zekerheden
toegekend met het oog op de verwerving van eigen aandelen door
derden
68. Ben van de belangrijkste hinderpalen tegen leveraged buy-outs
vormt art. 52ter Venn. W. (en, m.b.t. B.V.B.A.'s, de gelijkaardige
bepaling van art. l28ter Venn. W.). Deze artikelen bepalen dat een
naamloze vennootschap(141) (of een B.V.B.A.) geen middelen mag
(141) Op grand van art. 107 Venn. W. vindt art. 52ter Venn. W. ook toepassing op commanditaire vennootschappen op aandelen. [Zie oak BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra,
noot 139, 119, voetnoot 27.]
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voorschieten, geen leningen mag toestaan en geen zekerheden mag
stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of winstbewijzen door een derde(142). De wetgever heeft de verbodsbepaling
in 1984 in ons rechtsstelsel ingevoerd n.a.v. de aanpassing van het
vennootschapsrecht aan de tweede Vennootschapsrichtlijn(143).
69. Voormelde verbodsbepaling heeft tot gevolg dat een aantal van
de hierboven beschreven structuren naar Belgisch recht niet mogelijk
zijn(144).
Luidens de rechtsleer zijn bijvoorbeeld niet toegestaan op grond van
art. 52ter, § 1 Venn. W., transacties waarbij onmiddellijk na de overname, een fusie tussen de overgenomen vennootschap en de overnemer zou plaatsvinden(145).
Wei toegestaan onder het regime van art. 52ter, § 1 Venn. W., maar
gebeurlijk ongeldig in het licht van andere vennootschapsrechtelijke
voorschriften, zijn:
1. constructies waarbij de overgenomen vennootschap onder de
vorm van dividenduitkering, vermindering van kapitaal, inkoop
van eigen aandelen of aflossing van kapitaal een deel van haar
vermogen doet toevJoeien aan haar -aandeelhouders, waaronder
de overnemer die de aldus ontvangen middelen kan aanwenden
voor de afbetaling van de lening die hij heeft aangegaan ter
financiering van de overname.
Voormelde transacties zijn conform aan art. 52ter Venn. W. De
verbodsbepaling van art. 52ter, § 1 Venn. W. treft immers enkel
kredietverstrekkingen en zekerheidsstellingen. Zij vindt geen toe-

(142) Art. 52ter, § 1 Venn. W. en art. 128ter Venn. W Wat de naamloze vennootschap betreft,
is de verbodsbepaling strafrechtelijk gesanctioneerd. [Zie art. 206, lid 2 Venn. W., ingevoerd
door de wet van 18 juli 1991. Voordien had de Wetgever ervoor geopteerd inbreuken op de
verbodsbepaling niet strafrechtelijk te sanctioneren. Zie BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP,
R., supra, noot 139, 126.]
(143) Tweede richtlijn van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot bet coiirdineren van
de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van
artikel 58, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de
deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de
naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zu!ks ten
einde die waarborgen ge!ijkwaardig te maken, P.B. nr. L. 26, dd. 31 januari 1977, 1-13.
Art. 23, lid 1 van deze richtlijn bepaalt: ,Ben vennootschap mag geen middelen voorschieten,
leningen toestaan of zekerheden ste!Ien met het oog op de verkrijging van haar aandelen door
derden."
(144) FAES, P., ,De (leveraged) management buy-out: een pleidooi voor de aanpassing van
de vennootschapswetgeving", TRV, 1988, 431-439, in bijzonder 434, nr. 10.
(145) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra, noot 139, 125; DIERCKX, F., supra,
noot 138, 142.
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passing op voormelde technieken van vermogensverschuiving(146).
Vanzelfsprekend zal de overgenomen vennootschap die van een
van de vermelde technieken van vermogensverschuiving gebruik
maakt, alle terzake geldende voorschriften moeten respecteren.
Daarenboven zal de operatie niet strijdig mogen zijn met het
vennootschapsbelang. In geval binnen de overgenomen vennootschap minderheidsaandeelhouders aanwezig zijn - dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overnemer niet alle aandelen
in de overgenomen vennootschap heeft verworven - zal in het
bijzonder gewaakt moeten worden over hun rechten.
2. transacties waarbij de overnemer niet de aandelen in de over te
nemen vennootschap verwerft, maar eenvoudigweg haar activa
aankoopt(147).
Ook in dergelijk geval zal de transactie moeten verlopen conform
alle voorschriften die erop toepassing vinden.
3. financiele steun verstrekt door een dochtervennootschap met het
oog op de verwerving van aandelen of winstbewijzen in haar
moedervennootschap, of omgekeerd, financiele steun verstrekt
door een moedervennootschap met het oog op de verwerving van
aandelen of winstbewijzen in een van haar dochtervennootschappen.
De tekst van art. 52ter, § 1 Venn. W. viseert inderdaad enkel
rechtstreekse tussenkomsten in de financiering van de overname
door de over te nemen vennootschap zelf. Het artikel belet niet
dat een met de over te nemen vennootschap verbonden vennootschap de financiering of zekerheidsstelling op zich zou nemen(148). Evenwel zal de tussenkomst van de verbonden vennootschap in dergelijke gevallen moeten beantwoorden aan het
individuele vennootschapsbelang van de betreffende vennootschap(149)
70. Zelfs in geval een gegeven transactie prima facie niet onder de
(146) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra, noot 139, 122 e.v.; FAES, P., supra,
noot 144, 435 e.v.
(147) TILQUIN, T. en PRIOUX, R., supra, noot 139, 202, nr. 25.
Omtrent de voor- en nadelen van de techniek in vergelijking tot transacties die leiden tot de
verwerving van controle over de vennootschap zelf, zie TILQUIN, T. en PRIOUX, R., supra,
noot 139, 197, nrs. 8-9.
(148) TILQUIN, T. en PRIOUX, R., supra, noot 139, 204, nr. 35.
(149) Hierover infra, nr. 73.
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verbodsbepaling van art. 52ter, § 1 Venn. W. ressorteert, moeten
partijen er over waken dat de opgezette constructie niet als een vorm
van wetsontduiking zal beschouwd worden. Constructies waarbij de
financieringslast van een overname volledig komt te rusten op de
overgenomen vennootschap, zouden ongeldig kunnen bevonden
worden op grond van het feit dat de partijen bedoelden aan de
toepassing van voormeld artikel te ontkomen (fraus omnia corrumpit). Om dit te vermijden, zullen partijen voldoende zorgvuldigheid
aan de dag moeten leggen bij de uitwerking van qe constructie.
Bijvoorbeeld in geval de afwenteling van de financieringslast op het
vermogen van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel
van een juridische fusie tussen de overgenomen en overnemende
vennootschap, zullen partijen aile verplichtingen terzake naar behoren moeten naleven, waarbij ze in het bijzonder de economische
motieven voor de constructie zullen moeten aangeven (zie
art. 174/29 Venn. W.).
71. lnbreuken op de verbodsbepaling staan bloot aan een drievoudige sanctiemogelijkheid.
Ym>r_ee_rsLzijn_inbreuken- op-art~ 52ter- Venn;- W; strafrechtelijk ·ge~
sanctioneerd(150). Dit is niet het geval voor inbreuken op art. 128ter
Venn. W.
Daarnaast geldt op burgerrechtelijk vlak een dubbele sanctiemogelijkheid. Vooreerst brengt een inbreuk op de artikelen 52ter en 128ter
Venn. W. de aansprakelijkheid van de bestuurders op grond van
art. 62, lid 2 Venn. W. in het gedrang. In tweede instantie leidt de
miskenning van het artikel tot de nietigheid van de ermee strijdige
transacties. Aangezien de verbodsbepaling de Openbare Orde raakt,
betreft het een absolute nietigheid(l51).
ii2. Art. 52ter, § 2 Venn.W.: uitzonderingen op het verbod van
art. 52ter, § 1 Venn. W.
72. Op de verbodsbepaling van art. 52ter, § 1 Venn. W. gelden
krachtens art. 52ter, § 2 Venn. W. twee uitzonderingen(l52):
- vooreerst geldt de verbodsbepaling riiet voor verrichtingen van

(150) Art. 206, lid 2 Venn. W.
(151) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra, noot 139, 127-128;
noot 144, 434, nr. 9.
(152) Art. 128ter Venn. W. bepaalt geen dergelijke uitzonderingen.
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kredietinstellingen en kredietverenigingen, in zoverre deze plaatshebben in het kader van hun normale bedrijfsuitoefening(153).
Deze uitzondering is conform art. 23, lid 2 van de tweede Vennootschapsrichtlijn. Zij laat toe dat een kredietinstelling kredieten verleent zonder te moeten nagaan of de kredietnemer de aldus
bekomen middeien gebruikt om door de kredietinstelling uitgegeven aandelen of winstbewijzen te verwerven.
in tweede instantie geldt de verbodsbepaling niet t.a.v. leningen
en zekerheden toegekend aan leden van bet personeel met het oog
op de verkrijging van aandelen in de betreffende vennootschap(154). Met deze uitzondering beoogt de wetgever leveraged
management buy-outs - schuldgefinancierde overnames op initiatief van bet (leidinggevend) personeei(155) van de over te
nemen vennootschap(156) - mogelijk te maken.
Ook deze uitzondering stemt overeen met art. 23, lid 2 van de
tweede Vennootschapsrichtlijn. Nochtans had de wetgever er in
1984 voor geopteerd om de uitzondering niet in bet Beigische
recht op te nemen. Hij is hiertoe pas in 1991 overgegaan.
Merkwaardig is wei dat de wetgever geen gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid die de Richtlijn verleent om de verbodsbepaling ook buiten toepassing te verkiaren t.a.v .leningen en zekerheden met bet oog op aandelenverwervingen door bet personeel van
een met de krediet- of zekerheidverstrekkende vennootschap
verbonden vennootschap(157).
De verbodsbepaling geidt dan wei weer niet t.a.v. leningen en
zekerheden, toegekend aan verbonden vennootschappen waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van de
leden van het personeel van de vennootschap, voor verkrijgingen
door die verbonden vennootschappen van aandeien van de vennootschap, waaraan ten minste de heift van de stemrechten
(153) Art. 52ter, § 2, lid 1 Venn. W.
(154) Art. 52ter, § 2, lid 2, 1o Venn. W.
(155) De notie personeel wijst op tewerkstelling in een verhouding van ondergeschiktheid. In
die zin is ze bijvoorbeeld wei van toepassing op het management, maar bijvoorbeeld niet op
leden van het bestuursorgaan die niet als werknemer of dagelijks bestuurder binnen de over
te nemen vennootschap werkzaam zijn. [Zie TrLQUIN, T. en PRroux, R., supra, noot 139,
204, nr. 31. Orntrent de voorwaarden waaronder een bestuurder van een vennootschap
werknemer kan zijn, zie BYTTEBIER, K., Het vijandige overnamebod, Antwerpen, Maklu
uitgevers, 1993, 376, nr. 9.23, met verdere verwijzingen.]
(156) Overigens de meest voorkomende vormen van leveraged buy-outs. [Zie F AES, P ., supra,
noot 144, 432, nr. 4.]
(157) Hierover GEENS, K., Verwerving van eigen aandelen en personeelsaandelen in JAN
RoNSE lNSTITUUT (Ed.), N. V. en B. V.B.A. na de Wet van 18juli 1991 in Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Deel 3, Kalrnthout, Biblo, 1992, 29-52, in bijzonder 43, nr. 24.
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verbonden is(158). Hiermee beoogde de wetgever klaarblijkelijk
onrechtstreekse overnames door bet personeel van een vennootschap mogelijk te maken. Hierbij verwerven de personeelsleden
niet zelf de aandelen van de overgenomen vennootschap, maar
richten ze eerst een nieuwe houdstervennootschap op (Newco) die
dan de lening of zekerheidsstelling van de over te nemen vennootschap bekomt met het oog op de verwerving van de aandelen in
laatstvermelde. Waarschijnlijk tengevolge van een redactiefout,
schrijft de tekst van art. 52ter, § 2, lid 2, 2° Venn. W. evenwel
voor dat Newco reeds voor de overname met de over te nemen
vennootschap ,verbonden" moet zijn. Dit is onlogisch, aangezien de verbondenheid pas zal optreden na de transactie. Een
tweede contradictie is van aard de interpretatie van de uitzonderingsbepaling nog meer te bemoeilijken: blijkens het artikel moeten de personeelsleden immers meer dan de helft van de stemrechten in de nieuw opgerichte houdstervennootschap bezitten en
moet deze nieuw opgerichte vennootschap met de over te nemen
vennootschap verbonden zijn. Gelet op het voorgaande is het
weinig aannemelijk dat Newco nog v66r de controletransactie de
over te nernen vennootschap controleert_. Orngekeerd is het even- zeermo-e:ilijk dertkoaar-dafae over te nemen vennootschap Newco controleert: dit zou impliceren dat de uitzonderingsbepaling
de over te nemen vennootschap verplicht rnee te werken aan de
oprichting van de nieuwe houdstervennootschap en deze zelfs zou
controleren, wat dan weer moeilijk te verenigen valt met de
vereiste dat de personeelsleden de meerderheid van de stemrechten moeten bezitten. Wellicht stemt de vrees van Geens ,dat het
gebruik van het woordje 'verbonden' in de [wetsbepaling] ge1nspireerd werd door het voorkomen van datzelfde woordje in de
Europese Richtlijn, maar dan in een heel andere kontekst, nl. die
van leningen toegestaan om verwervingen mogelijk te maken
door ... het personeel van verbonden vennootschappen"(159)
overeen met de werkelijkheid. Ter gelegenheid van een volgende
wetswijziging doet de wetgever er dan ook goed aan de term
, verbonden" in art. 52ter, § 2, lid 2, 2° Venn. W. te schrappen.

(158) Art. 52ter, §2, lid 2, 2° Venn. W.
(159) GEENS, K., supra, noot 157, 44, nr. 25.
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ii3. De conformiteit van de gehanteerde constructies aan het vennootschapsbelang
73. De door de over te nemen vennootschap n.a.v. de overnametransactie aangegane verbintenissen of gestelde rechtshandelingen
zullen conform haar vennootschapsbelang moeten zijn(160). Terzake pleit de doctrine voor een soepele toetsing: het feit dat de transactie bijvoorbeeld bijdraagt tot het voortbestaan van de vennootschap
zou bijvoorbeeld een voldoende rechtvaardigingsgrond opleveren(161).
iii. Relevantie voor kredietinstellingen
74. De relevantie van de bepalingen van de artikelen 52ter en 128ter
Venn. W. voor in overnametransacties tussenkomende kredietinstellingen is groot. Het duidelijkst blijkt zein geval de kredietinstelling
een krediet verleent aan de overnemer en hierbij zekerheden wil
vestigen.
iiil. Problemen van zekerheidsstelling
75. In geval een kredietinstelling een onderneming een krediet toekent met het oog op de verwerving van bepaalde vermogensbestanddelen, is het gebruikelijk dat partijen overeenkomen dat de te verwerven vermogensbestanddelen de kredietinstelling tot zekerheid zullen
strekken(162).
In geval het krediet strekt tot de verwerving van de controle over een
vennootschap door middel van de aankoop van aandelen en de
kredietinstelling een zekerheid wil bekomen op de vermogensbestanddelen die de over te nemen vennootschap toebehoren(163), rijst
hierbij een dubbele moeilijkheid:
vooreerst is de over te nemen vennootschap in beginsel zelf geen
partij bij de kredietovereenkomst. Deze bestaat in beginsel tussen
de kandidaat-overnemer en de kredietinstelling zelf. In geval de
kredietinstelling een zekerheid wil vestigen op de goederen van de
(160) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra, noot 139, 132-133. Omtrent de inhoud
van de notie, cfr. supra, nr. 55.
- (161) BLUMBERG, J.-P. en NIEUWDORP, R., supra, noot 139, 133.
(162) Overigens geldt hetzelfde principe voor kredietverlening met hetzelfde doe! aan particulieren.
(163) De vestiging van een zekerheid op de vermogensbestanddelen van de overnemende
vennootschap zal veelal ontoereikend zijn, al was het maar omdat de overnemende vennootschap in vele gevallen een nieuw opgerichte houdstervennootschap, die als dusdanig niet
beschikt over de daartoe vereiste activa, is.
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over te nemen vennootschap, zal deze hiermee akkoord moeten
gaan.
in geval de over te nemen vennootschap een naamloze vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen of een
besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid is, rijst
daarenboven de bijkomende moeilijkheid dat de toekenning van
een dergelijke zekerheid verboden is op grond van de artikelen
52ter en 128ter Venn. W. Miskenning van het verbod leidt onder
andere tot nietigheid van de toegekende zekerheid(l64).
76. Bij wege van alternatief zou de kredietinstelling die een krediet
toestaat met het oog op de financiering van een overname, haar
toevlucht kunnen nemen tot alternatieve zekerheden.
Handelspand op de aandelen in de over te nemen vennootschap
77. Ben eerste denkbaar alternatief vormt de inpandgeving van de
aandelen die het voorwerp uitmaken van de overnametransactie.
Aangezien deze toebehoren aan de aandeelhouders in de over te
nemen vennootschap en niet aan de _overte nemenxennootschap zelf,
vindtcfeverbodsbepaltng-;an art. 52ter Venn. W. terzake geen toepassing.
In bovenvermelde hypothese - waarbij de kredietovereenkomst
bestaat tussen de kredietinstelling en de overnemer- zal de overeenkomst houdende vestiging van het pandrecht in de regel tot stand
komen tussen de kredietinstelling die het krediet verleent en de
kandidaat-overnemer. Op het moment van totstandkoming van de
kredietovereenkomst rijst hierbij evenwel de moeilijkheid dat de
kredietnemer zelf nog geen eigenaar is van de aandelen in de over
te nemen vennootschap. De vraag rijst dan ook of de kredietnemer
op dat moment reeds de te verwerven aandelen in pand kan geven.
Moeilijkheid hierbij vormt het feit dat de inpandgeving geldt als een
zakelijke overeenkomst en in bovenvermelde hypothese de overnemer zelf nog geen eigenaar van de aandelen in de over te nemen
vennootschap is. Derhalve kan hij ook niet overgaan tot buitenbezit-

(164) Cfr. supra, nr. 71.
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stelling van de aandelen in handen van de kredietgever(165). Bijgevolg is op het tijdstip van de kredietverlening - d.i. v66r de verwerving van de aandelen - inpandgeving van de aandelen door de
kredietnemer niet mogelijk.
Een mogelijke oplossin:g bestaat erin gebruik te maken van twee
overeenkomsten. In een eerste overeenkomst verbindt de kredietnemer zich er dan toe om op het moment dat hij de eigendom over de
aandelen zal verwerven, deze in pand te geven aan de kredietverlener.
Op zich geldt deze overeenkomst niet als een inpandgeving, maar als
een overeenkomst die een belofte tot inpandgeving inhoudt. De
eigenlijke overeenkomst van inpandgeving komt dan maar tot stand
op het ogenblik dat de kredietnemer zijn verbintenis uit de eerste
overeenkomst nakomt en de nodige maatregelen neemt die leiden tot
de buitenbezitstelling van de aandelen in handen van de kredietgever(166). Evenwel heeft deze techniek als nadeel dat bij faillissement
van de kredietnemer, in het geval dat de eerste overeenkomst dateert
van v66r de verdachte periode en de eigenlijke pandvestiging dateert
van tijdens de verdachte periode, deze laatste niet aan de failliete
massa tegenstelbaar zal zijn(167).
Een alternatieve oplossing zou er in kunnen bestaan dat de inpandgeving v66r de overdracht van de aandelen tot stand komt met medewerking van de op dat moment bestaande aandeelhouders. De latere
overeenkomst houdende overdracht van de aandelen zal dan betrekking hebben op een voorwerp dat met een zakelijk zekerheidsrecht
bezwaard is. Deze oplossing is naar Belgisch recht verdedigbaar:
tussen de overnemer en de vroegere aandeelhouders grijpt de overdracht van de aandelen immers solo consensu plaats, zonder dat
inbezitstelling van de verkochte goederen in handen van de koper
vereist is. Partijen zullen in dergelijk geval moeten overeenkomen de
(165) In de veronderstelling dat de schuld tot zekerheid waarvan de inpandgeving strekt, geldt
als een handelsverbintenis - gelet op het feit dat de lening strekt tot de aankoop van aandelen
(objectieve daad van koophandel) en de overnemer in de regel een (handels)vennootschap is
(subjectieve daad van koophandel), zal dit in de regel het geval zijn - vindt Titel VI van het
Wetboek van Koophandel toepassing. [Hierover DIRIX, E. en DE CoRTE, R., Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1989, 187, nr. 385.] Luidens art. 1 Titel V Kh.
moeten partijen met het oog op de totstandkoming van de pandovereenkomst de formaliteiten
vervullen die gelden voor de verkoop van de goederen waarop het pand betrekking heeft.
Bijgevolg zal de inpandgeving voor aandelen aan toonder tot stand komen door de loutere
afgifte van de aandelen, zonder dat enige betekening vereist is. Voor de inpandgeving van
aandelen op naam is een verklaring in het aandeelhoudersregister, getekend door de schuldeiser
en de aandeelhouder (en/of hun respectieve lasthebbers), vereist. [Zie FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, IV delen, t. II, 563, nr. 1361.]
(166) 'T KINT, F., Suretes et principes generaux du droit de poursuite des creanciers, Brussel,
Larcier, 1991, 133, nr. 249.
(167) Zie 'T KINT, F., supra, noot 166, 133, nr. 249.
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levering van de verkochte aandelen uit te stellen. Als gevolg van de
inpandgeving komen de te leveren aandelen immers terecht in handen
van een derde, de kredietgever. Tegen bet uitstellen van de levering
zal de overnemer in de regel geen bezwaren opperen, aangezien de
inpandgeving juist strekt tot zekerheid van een door hem aangegane
schuld. Partijen kunnen dan ook overeenkomen dat de levering
plaatsvindt op bet moment dat de overnemer zijn schuld t.a.v. de
kredietgever heeft afbetaald en de inpandgeving hierdoor een einde
neemt. Mits toetreding van de kredietinstelling tot de overeenkomst
houdende overdracht van de aandelen, zou bet zelfs mogelijk zijn dat
partijen overeenkomen dat de kredietinstelling zelf de inbezitstelling
in handen van de overnemer van de aandelen zou bewerkstelligen.
Dit tweede alternatief heeft voor de kredietinstelling als voordeel dat
tussen datum van totstandkoming van bet zekerheidsrecht en datum
van de kredietverstrekking geen tijd verloopt: deze komen terzelfdertijd tot stand, wat de kans op problemen in geval van faillissement
van de over te nemen vennootschap vermindert.
78. In een alternatieve benadering van de wezenskenmerken van de
pandovereenkomst-, -zou inpandgeving van (relatief) toekomstige
goederen toch mogelijk zijn. In de doctrine is met name geargumenteerd dat m.b.t. onlichamelijke roerende goederen de vereiste van
inbezitstelling van de goederen waarop de pandovereenkomst betrekking heeft, in handen van de pandhouder, niet steekhoudend is. De
vereiste zou geconcipieerd zijn voor lichamelijke, roerende goederen,
maar zou t.a.v. onlichamelijke goederen geen enkele zin hebben. Op
grond van deze redeneerwijze hebben bepaalde auteurs dan ook
gepleit voor rechtsgeldigheid van de inpandgeving van bepaalde,
onlichamelijke, roerende goederen, zonder buitenbezitstelling. Deze
redeneerwijze is bijvoorbeeld ingeroepen m.b.t. bet handelspand op
schuldvorderingen( 168).
Of dezelfde redenering kan toegepast worden m. b. t. de inpandgeving
van aandelen in een vennootschap is niet duidelijk. In geval bet een
handelspand betreft(169) pleit tegen de toepassing van voormelde
(168) Zie DIRIX, E. en DE CoRTE, R., supra, noot 165, 190, nr. 390, met verdere verwijzingen. M.b.t. schuldvorderingen is deze redeneerwijze door het Hof van Cassatie gevolgd. [Zie
Cass., 29 maart 1990, R. W., 1990-1991, 364, met noot DIRIX, E., ,De buitenbezitstelling bij
de inpandgeving van schuldvorderingen op naam" .]
(169) Wat, gelet op het feit dat het pand strekt tot zekerheid van de verbintenissen uit een
kredietverleningsovereenkomst aan een onderneming, aannemelijk is: de verbintenissen die
ontstaan in hoofde van de kredietnemer zijn immers in de regel te kwalificeren als handelsschulden. [Supra, voetnoot 165.]
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redenering de tekst van art. 1 Titel VI Kh. die stelt dat partijen met
het oog op de totstandkoming van de pandovereenkomst de formaliteiten die gelden voor de verkoop van de goederen waarop het pand
betrekking heeft, moeten vervullen. Gelet op het feit dat de verkoop
van aandelen inter partes solo consensu geschiedt, maar m.b.t.
toonderaandelen slechts tegenstelbaar is vanaf de afgifte ervan en
m.b.t. aandelen op naam vanaf de melding in het aandeelhoudersregister, lijkt een tegenstelbare inpandgeving maar tot stand te komen
bij naleving van voormelde formaliteiten. Voordien kan de overeenkomst houdende de inpandgeving van de aandelen t. a. v. derden geen
rechtsgevolgen (o.a. het voorrecht in de zin van art. 3 Titel VI Kh.)
ressorteren en heeft zij bijgevolg geen ander gevolgen dan de overeenkomst die een belofte houdende inpandgeving inhoudt.
79. Eventueel zou het pand ook betrekking kunnen hebben op de
dividendrechten die de aandelen verlenen. Hiertoe zal vereist zijn dat
de vennootschap eerst een dividend betaalbaar heeft gesteld, zodat
de aandeelhouders titularis zijn van een vaststaande vordering op de
vennootschap. In de mate dat dergelijk pand rechtsgeldig bevonden
wordt- zie hierboven m.b.t. de voorwaarden inzake een pand op
een schuldvordering - heeft het als voordeel dat minder formaliteiten vervuld moeten worden dan in geval het pand betrekking heeft
op de aandelen zelf.
80. Niettegenstaande de problemen inzake de totstandkoming van
het zekerheidsrecht, houdt de techniek van de inpandgeving ook een
aantal voordelen in. Zo bijvoorbeeld verschaft de inpandgeving van
de aandelen de pandhouder niet aileen het recht om zich bij voorrecht
en voorkeur hoven de andere schuldeisers te doen betalen met de
opbrengst van de verkoop ervan, maar heeft de techniek als bijkomend voordeel dat de pandhoudende schuldeiser het recht (en zelfs
de plicht) heeft om, op de vervaldagen, de interesten, dividenden en
kapitalen van de in pand gegeven waarden, te innen en deze te
verrekenen op zijn schuldvordering(170). Bedoelde sommen komen
bijgevolg niet eerst terecht in het patrimonium van de overnemende
vennootschap, waar er een andere bestemming dan de terugbetaling
van de door de kredietinstelling verstrekte lening, aan zou kunnen
gegeven worden.

(170) Art. 3, lid 1 Titel VI Kh.
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De pandhoudende schuldeiser kan echter niet de stemrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen(171).
Nadeel van de techniek van inpandgeving vormt het feit dat de
kredietinstelling niet rechtstreeks rechten t.a.v. (de activa van) de
overgenomen vennootschap zal kunnen doen gelden. Het zekerheidsrecht heeft enkel betrekking op de aandelen in de over te nemen
vennootschap en niet op de goederen die deze laatste bezit. Mocht
het bijgevolg nodig blijken over te gaan tot tegeldemaking van de
zekerheid, dan zal de kredietinstelling - mits zij daartoe is gemachtigd door de Rechtbank van Koophandel(l72) - enkel de aandelen
kunnen verkopen. Zij kan geen aanspraken doen gelden op de
vermogensbestanddelen die eigendom zijn van de overgenomen vennootschap. In geval de verkoop van de aandelen slechts betrekking
heeft op een minderheidspakket - bijvoorbeeld in geval de inpandgeving ab initio slechts betrekking had op een minderheidspakket
aandelen of in geval slechts een deel van de lening tot zekerheid
waarvan de in pand gegeven aandelen strekken, nog niet is terugbetaald - kan dit als nadeel hebben dat de pandhouder moeilijker een
kandidaat-koper voor de aandelen zal vinden. Daarnaast zal zich ook
heLkrediettechnisch-pro bleem-stdlen dat- de waanle-van-cle aandelen
niet in aile gevallen overeenstemt met het bedrag van het verleende
krediet. In dergelijk geval zal de kredietinstelling andere of bijkomende zekerheden moeten zoeken.
Zekerheidsstelling door de aandeelhouders in de overnemende vennootschap
81. Een alternatieve mogelijkheid bestaat er in dat de zekerheidsstelling gebeurt door de aandeelhouder(s) in de overnemende vennootschap. In de regel zal het een andere vennootschap betreffen die de
overnemende vennootschap speciaal voor het doel van de vennootschap heeft opgericht. Even wei verschaft deze techniek als dusdanig
geen aanspraken op de vermogensbestanddelen van de over te nemen
of overgenomen vennootschap. De kredietinstelling die voor deze
techniek opteert zal er zich dan ook rekenschap van moeten geven
dat de door de aandeelhouder(s) in de overnemende vennootschap
verschafte zekerheid eenzelfde economische waarde als de ontleende
geldsom vertegenwoordigt.
(171) FREDERICQ, L., HandboekvanBelgischHandelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, til, 570,
nr. 1367.
(172) Art. 4, lid I Titel VI Kh.
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In dergelijke hypothese rijst de vraag of de zekerheidsstelling door
de moedervennootschap conform haar belang is. Is dit niet het geval,
dan brengen de bestuurders van de moedervennootschap die de
zekerheidsstelling toestaan, hun aansprakelijkheid op grond van
art. 62, lid 1 Venn. W. in het gedrang. De vraag of een zekerheidsstelling door een vennootschap die deel uitmaakt van een groep van
vennootschappen, ten voordele van een andere vennootschap van
dezelfde groep, een bestuursfout in de zin van art. 62, lid 1 Venn. W.
uitmaakt, is in algemene termen hoger in de tekst aan bod gekomen(173).
In de voormelde hypothese is enige voorzichtigheid aangewezen. Het
risico is inderdaad niet denkbeeldig dat een rechtscollege de zekerheidsstelling door een moedervennootschap tot zekerheid van een
schuld van een van haar dochtervennootschappen strijdig zal bevinden met het belang van de moedervennootschap, bijvoorbeeld omdat
de zekerheid al te belastend is voor de moeder(174). Hiertegen zou
men echter kunnen inbrengen dat de zekerheidsstelling het eigen
belang van de moedervennootschap ten goede komt: de zekerheidsstelling komt immers de positie van een (in de regellOOOJ'o-)dochtervennootschap van de zekerheidsverlenende moeder, namelijk de
overnemende vennootschap, ten goede. Dank zij de zekerheid bekomt de dochtervennootschap immers een lening die zij zal aanwenden ter financiering van een overname. In de veronderstelling dat de
overname de vermogenspositie van de overnemer ten goede komt wat in de regel het geval zal zijn en waarover een rechtscollege zich
overigens in de regel niet zal mogen uitspreken - neemt ook de
investering van de moeder van de overnemende vennootschap in
waarde toe. In die zin valt de zekerheidsstelling toch in haar belang
te rechtvaardigen(175).
Mutatis mutandis kan eenzelfde redeneerwijze toepassing vinden in
geval de zekerheidsstelling geschiedt door een andere vennootschap
die deel uitmaakt van de vennootschapsgroep waartoe de overnemende vennootschap behoort, zij het dat hier een rechtstreekse toename
van de waarde van de zekerheidstellende vennootschap veel moeilijker aan te tonen zal vallen.

(173) Supra, nrs. 52 e.v.
(174) Zie CORNELIS, L., supra, noot 130, 163, nr. 29.
(175) Vergelijk CoRNELIS, L., supra, noot 130, 147, nr. 19.
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iii2. Problemen m.b.t. de eigenlijke kredietverlening
82. De eigenlijke kredietovereenkomst tussen de kredietinstelling en
de overnemende vennootschap zal op grond van art. 52ter Venn. W.
in beginsel geen problemen met zich meebrengen.
b. Kredietverlening ter financiering van kapitaalinbreng
83. Recente rechtspraak noopt kredietinstellingen die krediet verlenen met het oog op de financiering van het oprichtingskapitaal van
een naamloze vennootschap (of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) of van een kapitaalverhoging van dergelijke vennootschap, tot een grote voorzichtigheid. Twee cassatie-arresten zijn
hierbij van cruciale betekenis. In een eerste arrest van 1991(176) heeft
het Hof van Cassatie zich uitgesproken tegen een constructie die was
aangewend ter omzeiling van de wettelijke vereisten inzake de inbreng in natura van een schuldvordering. In een tweede arrest(177)
heeft het Hof van Cassatie zich afgezet tegen een kapitaal-carrousel,
waarbij een aantal vennootschappen de middelen die zij bekwamen
als gevolg van een kapitaalverhoging, telkens aanwendde om in te
tekenen op de kapj!aalyerhJ>ging_ ~an _een andere vennootschap.
Alhoewel heide arresten zich in wezen uitspreken over de vennootschapsrechtelijke aspecten van beide constructies, is hun belang voor
kredietinstellingen vrij groot. Vandaar leek het nuttig ze hierna te
vermelden.
i. Kredieten ter omzeiling van de wettelijke vereisten inzake inbreng
in natura van een schuldvordering
84. Het komt vrij frequent voor dat een schuldeiser van een vennootschap bereid is de schuldvordering die hij op deze vennootschap heeft
om te wisselen tegen een participatie in het aandelenkapitaal.
Vennootschapsrechtelijk impliceert dergelijke omzettingsoperatie
een inbreng in natura. De inbreng van een schuldvordering in een
naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is perfect mogelijk, mits naleving van de procedure van de artt. 29bis of 34, § 2 Venn. W. (of, m.b.t. de B. V.B.A., deze
van de artt. 120bis of 122, § 3 Venn. W.). Dergelijke inbreng vergt
meer in het bijzonder een revisorale tussenkomst: de revisor moet
zich in een bijzonder verslag over de beschrijving van de ingebrachte
(176) Cass., 16 apri11991, R. W., 1992-1993,675.
(177) Cass., 4 januari 1991, T.B.H., 1991, 880; R. W., 1990-1991, 1244.
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vermogensbestanddelen en de aangewende waarderingsmethode uitspreken.
85. Om aan de toepassing van deze verplichting te ontkomen,(178)

hebben tal van vennootschappen in het verleden gebruik gemaakt
van een alternatieve methode, waarbij niet de procedure van de
inbreng in natura, maar wei deze van de inbreng van geld, toepassing
vond. Hiertoe werd beroep gedaan op een kredietinstelling, die de
in te brengen geldsom bij wijze van lening ter beschikking stelde.
Twee mogelijkheden deden zich voor.
Vooreerst kon de kredietinstelling de lening toestaan aan de schuldeiser van de vennootschap. Deze maakte van de aldus bekomen geldsom gebruik om in te tekenen op een kapitaalverhoging van de
vennootschap-schuldenaar. De vennootschap hanteerde de ontvangen middelen om haar schuld ten aanzien van de schuldeiser terug
te betalen. Deze kon hierna de aldus bekomen middelen hanteren om
de lening aan de bank terug te betalen.
Ben alternatieve benadering bestond er in dat de kredietinstelling bet
krediet verleende aan de vennootschap-schuldenaar. Deze kon de
aldus bekomen middelen hanteren om haar schuld t.a.v. haar schuldeiser terug te betalen. De schuldeiser kon dan de geldsom, ontvangen
ter gelegenheid van de betaling van de schuldvordering, aanwenden
om in te tekenen op een kapitaalverhoging van de vennootschap.
Deze kon daarna de aldus ontvangen middelen aanwenden om de
lening aan de kredietinstelling terug te betalen.
Het resultaat van beide operaties was in beide gevallen dat de
schuldeiser zijn schuldvordering op de vennootschap had omgezet in
een aandelenparticipatie. In beide gevallen geschiedde dit niet door
middel van de rechtstreekse inbreng van de schuldvordering, maar
door middel van de inbreng van een geldsom die tijdelijk ter beschikking was gesteld door een kredietinstelling (vandaar de term , ,overbruggingskrediet' ').
86. Dergelijke operatie loopt als risico beschouwd te worden als een

vorm van ongeoorloofde simulatie: partijen stellen een inbreng van
een schuldvordering voor als een inbreng van een geldsom, terwijl
het niet hun bedoeling is om een kapitaalverhoging in geld te doen.
(178) De redenen hiervoor kunnen divers zijn, zoals het vermijden van de kosten verbonden
aan de tussenkomst van een bedrijfsrevisor, het feit dat de inbreng in geld op fiscaal vlak
onderworpen is aan een gunstiger regime dan de inbreng in natura, ...
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In de mate dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met een notariele
tussenkomst, zou er zelfs sprake kunnen zijn van een misdrijf in de
zin van art. 196 Sw. (valsheid in geschrifte) of in de zin van art. 201,
3° Venn. W. Het misdadig opzet bestaat er hierbij in dat partijen
willen ontkomen aan de bepalingen die gelden inzake de kapitaalverhoging met inbreng in natura, en meer in het bijzonder aan de
revisor ale tussenkomst( 179).
De kredietinstelling die als kredietverlener in dergelijke operatie
tussenkomt, loopt hierbij het risico dat de persoon die beslist of
adviseert over de kredietverlening, beschouwd zal worden als medeplichtige aan het strafrechtelijk misdrijf.
ii. Carrousel-operaties
87. Verwant aan de problematiek van de overbruggingskredieten,
betreft de vraag naar het gebruik dat de vennootschap die het krediet
bekomt, van het krediet zal rnaken. In een in de rechtsleer sterk
becritiseerd arrest(l80)- het zogeheten Plumax-arrest- heeft het
Hof van Cassatie de aanwending die de kredietnemende vennootschap van het krediet kan rnaken, sterk !'~p_e!kt.
Het-arresroetrof ae volgende-- om fiscale redenen tot stand
gekomen - constructie. Vier Belgische dochtervennootschappen
van een Nederlandse moedervennootschap hadden binnen een periode van tien dagen hun kapitaal verhoogd met een bedrag van telkens
200 miljoen Bef. De Nederlandse moeder had hierbij als eerste
ingetekend op de eerste kapitaalverhoging en was onmiddellijk overgegaan tot volledige volstorting. De begunstigde dochter had op haar
beurt ingetekend op de kapitaalverhoging van de tweede dochtervennootschap, die de ontvangen geldsom op haar beurt gebruikte om
in te tekenen op de kapitaalverhoging van een derde dochtervennootschap. Deze laatste gebruikte vervolgens de ontvangen geldsom om
in te tekenen op de kapitaalverhoging van een vierde dochtervennootschap, die het geld tenslotte uitleende aan een Nederlandse
zustervennootschap. De gelden bleven telkens slechts een aantal
dagen in handen van de begunstigde vennootschappen. De redenen
voor deze constructie waren fiscaal: elk van de dochtervennootschap-

(179) Zie Cass., 16 april 1991, R. W., 1992-1993, 675.
(180) Cass., 4 januari 1991, T.B.H., 1991, 880. Het arrest bevestigde een uitspraak van het
Hof van Beroep van Antwerpen. [Zie Antwerpen, 9 mei 1989, TRV, 1989, 544.]
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pen kon dankzij de constructie aanspraken doen gelden op een
belastingvrijstelling(l81).
Het Hof van Cassatie heeft voormelde constructie beschouwd als een
vorm van simulatie en om die reden ongeldig verklaard. Het Hof
motiveerde dat ,het inbrengen van een vermogensbestanddeel in een
handelsvennootschap inhoudt dat dit bestanddeel ter beschikking
wordt gesteld van de vennootschap ter verwezenlijking van haar
doel, zodat het, als deel van het maatschappelijk kapitaal, principieel
in de vennootschap behoort te blijven om er te participeren in de
risico's van de onderneming en mede te strekken tot waarborg van
de schuldeisers." Het Hof heeft zich echter niet uitgesproken omtrent de rechtsgevolgen van dergelijke simulatie op burgerrechtelijk
vlak(182). Men kan aannemen dat terzake de gemeenrechtelijke
beginselen toepassing vinden. Tussen de verbonden partijen geldt de
werkelijke rechtshandeling of tegenbrief: de kapitaalverhogingen
hebben in hun verhouding nooit plaatsgehad(l83). Derden hebben
de keuze om zich te beroepen op de werkelijke rechtshandeling of
op de geveinsde constructie.
88. Voor de kredietinstelling die tussenkomt als kredietverstrekker
voor ·de eerste kapitaalverhoging in dergelijke constructie, heeft
voormelde rechtspraak mogelijkerwijs belangrijke gevolgen. Uit het
ongeoorloofd karakter van de constructie zou men immers kunnen
afleiden dat de kredietovereenkomst zelf nietig is wegens ongeoorIoofde oorzaak. In de mate dat de constructie is opgezet om fiscale
voorschriften te omzeilen of om de betrokken partijen bepaalde
fiscale voordelen te verlenen waarop ze anders geen aanspraken
zouden kunnen doen gelden, raakt de materie zelfs de openbare or de
en ligt bijgevolg een absolute nietigheid voor. Bovendien zijn sommi(181) Omtrent de feiten, zie VAN CROMBRUGGE, S., ,Noot- Simulatie van kapitaalverhogingen in het kader van primair dividend", T.R. V., 1989, 550-552, in bijzonder 550, nrs. 1-2.
Zie oak NICHELS, F., ,Kapitaalvorming en de werking van vennootschapsgroepen: enkele
bedenkingen bij het Plumax-arrest", T.B.H., 1992, 111-114, in bijzonder 111.
(182) Overigens is de stelling van het Hof in de rechtsleer verworpen: de stelling dat een
vennootschap niet vrij mag beschikken over ingebrachte vermogensbestanddelen, is geen regel
van Belgisch recht en is overigens in strijd met het voorschrift dat een vennootschap alle
rechtshandelingen - inbegrepen daden van beschikking -mag stellen die no dig of nuttig zijn
tot het bereiken van haar maatschappelijk doe!. [Zie CoRNELIS, L. en PEETERS, J ., De
verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen, het nemen van wederzijdse deelnemingen,
de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van obligaties en warrants in BRAECKMANS, H.
en WYMEERSCH, E., Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu uitgevers,
1992, 143-251, in bijzonder 169, nr. 12; NICHELS, F., supra, noot 181, 112-113; GEENS, K.
en LAGA, H., ,Kroniek Vennootschapsrecht 1991", TR V, 1992, 509-531, in bijzonder 524,
nr. 42.)
(183) Zie VAN CROMBRUGGE, S., supra, noot 181, 552, nr. 5.

1565

ge aspecten van de materie strafrechtelijk gesanctioneerd en loopt de
persoon die voor rekening van de kredietinstelling zijn medewerking
aan de transactie verleend heeft, het risico medeplichtig aan een
misdrijf bevonden te worden(184). Gelet op deze vaststelling zal de
kredietinstelling zich moeten vergewissen van het rechtmatig karakter van de bedoelingen die de partijen met de kapitaalverhoging voor
ogen hadden.

Conclusies
89. De financiering van een onderneming door een kredietinstelling
roept tal van juridische vragen op.
Nog onvoldoende onderzocht zijn de vraagstukken die verband
houden met de deelname van een kredietinstelling aan het risicokapitaal van een vennootschap. Dergelijke participatiemogelijkheid
is pas vrij recent in ons recht mogelijk gemaakt. De toekomst zal
moeten uitwijzen of de oude vrees dat dergelijke participaties de
kredietverlening-politiek van de kredietinstellingen in het gedrang
brengt, aan de werkelijkheid_heantwoordt. Buitenlandse voorbeel~
den wijzen evenwel niet op belangrijke moeilijkheden terzake. Bovendien bestaan juridische mechanismen- o.a. de instelling van een
Chinese muur tussen de instantie die beslist over de aandelenparticipatie en deze die beslist over de kredietverlening - om dergelijke
problemen te anticiperen.
Inzake kredietverlening aan een onderneming baart de rechtspraak
inzake de aansprakelijkheid van kredietinstellingen toch enige zorg.
De rechtspraak getuigt op sommige punten van een onevenwichtige
toepassing van de voorschriften van aansprakelijkheid. Enige herbronning terzake lijkt aangewezen.
Recente rechtspraak in materies van vennootschapsrechtelijke aard,
zijn evenwel weinig hoopgevend. Ook bier stelt men vast dat de
rechtspraak (en sommige rechtsleer) op bepaalde punten getuigen
van een werkelijkheidsvreemde visie op het wezen van de vennootschap, wat zowel inzake het recht van groepen van vennootschappen
als inzake de functie van het kapitaal tot sterk bekritiseerde beslissingen en standpunten aanleiding heeft gegeven.

(184) Zie reeds supra, nr. 86.
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SOMMAIRE
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1. Le financement d'une entreprise par un etablissement de credit peut se faire de
deux fa~ons. En premier lieu, 1' etablissement de credit peut investir dans le capital a
risque de la societe gerant 1' entreprise; en deuxieme lieu, et de fa~on plus usuelle, il
peut egalement accorder un pret a l'entreprise.
2. Le legislateur belge s'est traditionnellement tres nettement oppose ala prise d'une
participation en actions, par un etablissement de credit, dans une societe industrieUe.
Depuis les annees trente, la legislation bancaire comportait des lors, pour les
etablissements de credit, une interdiction de principe d'acquerir de teUes participations.
Les objections concretes du legislateur en cette maniere etaient de deux ordres. Tout
d' abord, le legislateur entendait eviter une trop grande emprise des etablissements de
credit sur l'appareil industriel. Par ailleurs, !'interdiction de participations en actions
vise a garantir la solvabilite des etablissements de credit. Diverses considerations
(comme la fonction monetaire exercee par les etablissements de credit et la protection de l'epargne qui leur est confiee par le public des epargnants) ont amene le
legislateur a considerer que de telles participations comportaient trop de risques.
L'interdiction initialement tres rigoureuse de participations en actions dans le chef
des etablissements de credit a fait I' objet, au cours des annees, d'assouplissements et
de derogations de deux ordres. En premier lieu, le legislateur lui-meme a decide des
exceptions a cette interdiction, notarnment en permettant aux etablissements de
credit d'intervenir dans des transactions sur titres. En deuxieme lieu, la Commission
bancaire, chargee du controle des etablissements de credit, a fait preuve de souplesse
a l'egard de participations en actions dans des societes exer~ant des activites liees ou
apparentees aux activites financieres.
3. En fin de compte, le legislateur n'a pu maintenir !'interdiction.
Cette modification d' attitude se trouvait justifiee par un certain nombre d' evolutions
au plan europeen. En particulier, la deuxieme directive bancaire, arretee en 1989 par
le Conseil CE, fut a cet egard d'une importance cruciale. Cette directive permet, en
effet, aux etablissements de credit, de prendre jusqu'a un certain niveau des
participations en actions dans des societes industrieUes. La directive pose comme
seule condition que ces participations ne depassent pas certains plafonds calcules en
fonction du patrimoine propre de 1' etablissement de credit.
'
Si le legislateur belge entendait garantir la competitivite des etablissements belges de
credit en ce domaine, illui faUait abandonner la disposition d'interdiction. Ceci s'est
fait par la loi du 22 mars 1993 qui contient, dans le domaine des participations en
actions dans des societes industrieUes, des dispositions branchees sur les regles de la
directive precitee. Les dispositions belges continuent cependant a soumettre les
etablissements de credit a un regime plus strict que celui impose par la directive.
4. Il est encore trop tOt pour prevoir des a present dans queUe mesure les etablissements de credit feront effectivement usage de la possibilite qui leur est offerte de
prendre des participations en actions dans des filiales industrieUes. De meme, il n' est
pas encore possible de preciser dans queUe mesure se manifesteront les avantages et
inconvenients lies, selon la litterature etrangere, a de teUes participations. Il faut
s'attendre ace que les etablissements de credit qui prennent de teUes participations,
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exerceront en tout cas une certaine forme de controle sur les societes industrielles
dans lesquelles ils gardent ces participations.
5. Contrairement ace qui est le cas en matiere de participations en actions dans des
societes industrielles, les etablissements de credit belges sont familiarises, depuis de
longues annees, avec 1' attribution, so us la forme de prets, de moyens de financement
aux entreprises en general et aux societes en particulier.
Les problemes juridiques qui se posent en cette matiere peuvent se repartir en deux
categories. Une premiere serie de problemes se rapporte a la responsabilite de
l'etablissement de credit accordant un credit a une entreprise; la deuxieme categorie
provient de ce que l'entreprise preneuse du credit fait !'objet d'une incorporation
comme societe.
6. La responsabilite de 1'etablissement de credit qui octroie un credit a une entreprise,
joue, en premier lieu, a l'egard de l'entreprise emprunteuse elle-meme et, en
deuxieme lieu, a l'egard des tiers qui entrent en contact avec cette entreprise. Dans
le premier cas, il s'agit d'une responsabilite contractuelle; dans le second, d'une
responsabilite extra-contractuelle (acquilienne) basee sur la faute.
Dans les deux cas, les comportements des etablissements de credit susceptibles de
mettre en cause leur responsabilite sont assez paralleles et concernent tant I' octroi et
le suivi du credit, que le refus de maintenir une ligne de credit octroyee precedemment.
7. Les questions de droit des societes imposent une grande prudence a 1' etablissement
de credit qui octroie un credit.
En premier lieu, l'etablissement de__credit-doit-tenir-eompte-des prescriptions
generales du dfoitdes societes regissant les actes ou interventions d'une societe. II
s'agit, par exemple, des questions de savoir si un credit et/ou une garantie rentrent
dans !'objet de la societe, si d'eventuelles difficultes peuvent apparai'tre en ce qui
concerne la conformite des actes juridiques en cause avec 1' interet de la societe, qui a
competence pour representer la societe en droit...
En deuxieme lieu, il y a les prescriptions speciales du droit des groupes de societes
regissant l' octroi de credit a et/ou la fourniture de garantie par des societes faisant
partie d'un groupe de societes. II appert que, jusqu'a un certain niveau, ces
prescriptions sont plutot irrealistes et imposent des constructions compliquees.
En troisieme lieu, il y ales prescriptions du droit des societes, qui normalisent des
formes speciales d' octroi de credit et/ou excluent certaines affectations que la societe
emprunteuse voudrait donner au credit. II s'agit, par exemple, de prescriptions en
matiere de leveraged buy-outs, en matiere d'apport en nature d'une creance ... En ce
qui concerne ces prescriptions, l'etablissement de credit devra veiller en particulier a
ne pas enfreindre des dispositions legales sanctionnees penalement. Sinon, le risque
existe que les personnes physiques qui ont a decider de l'octroi du credit soient
condamnees penalement.

ZUSAMMENFASSUNG
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG DURCH KREDITINSTITUTE

1. Die Finanzierung eines Unternehmens durch ein Kreditinstitut kann in zweierlei
Weisen erfolgen. Zunachst kann ein Kreditinstitut in dem Risiko-Kapital der
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Gesellschaft die das Unternehmen fiihrt, anlegen; in zweiter Instanz und weitaus
iiblicher kann das Kreditinstitut auch dem Unternehmen einen Kredit zur Verfiigung
stellen.
2. Der belgische Regelgeber hat sich traditionellerweise dem Erwerb einer
Aktienbeteiligung an einer industriellen Gesellschaft durch ein Kreditinstitut
widersetzt. Seit den dreiBiger Jahren enthielt die Bankgesetzgebung dann auch fiir
Kreditinstitute ein prinzipielles Verbot solche Aktienbeteiligungen zu erwerben.
Die konkreten Bedenken des Regelgebers waren doppelt. Zunachst wollte der
Regelgeber vermeiden, daB Kreditinstitute einen zu starken Griff auf die Industrie
bekommen wiirden. In zweiter Instanz beabsichtigte das Verbot einer Aktienbeteiligung eine Garantie der Solvabilitat der Kreditinstitute. Aufgrund unterschiedlicher Erwagungen (wie der Wahrungsfunktion der Kreditinstitute und des
Schutzes der ihnen vom Sparerpublikum zuvertrauten Sparmittel) betrachtete der
Regelgeber solche Aktienbeteiligungen als zu risikovoll.
Dieses anflinglich sehr scharf formulierte Verbot einer Aktienbeteiligung durch
Kreditinstitute wurde im Lauf der Zeit flexiber gestaltet. Es gab Ausnahmen
zweierlei Art. Zunachst hat der Gesetzgeber selbst Ausnahmen zu der Verbotsbestimmung erlassen, u.a. urn bei Wertpapiergeschaften eine Zwischenkunft der
Kreditinstitute zu ermoglichen. In zweiter Instanz verhielt sich die mit der Aufsicht
der Kreditinstitute beauftragte Bankkommission in Bezug auf Aktienbeteiligungen
an Gesellschaften die mit Finanzgeschiiften verwandte Tatigkeiten vorfiihren
konnten, sehr flexibel.
3. Letzten Endes konnte der Regelgeber nicht weiter auf das Verbot bestehen. Der
Grund fiir die Anderung im Verhalten des Gesetzgebers war die Entwicklung im
europaischen Bereich. Vor allem die zweite - 1989 vom EG-Rat erlassene Bankrichtlinie war dabei ausschlaggebend. Sie ermoglicht ja bis zur gewissen Hohe
Aktienbeteiligungen der Kreditinstitute an Industriegesellschaften. Die Richtlinie
sieht dazu als einzige Bedingung vorher, daB die Beteiligungen gewisse Grenzen die
irn Verhliltnis zum Eigenvermogen des Kreditinstituts berechnet werden, nicht
iiberschreiten wiirden.
Sollte der belgische Regelgeber bereit sein, die Wettbewerbfahigkeit der belgischen
Kreditinstitute in dieser Hinsicht zu gewahrleisten, dann muBte er die Verbotsbestimmung fallen lassen. Das Gesetz vom 22. Mlirz 1993 regelte diese Sache,
indem es hinsichtlich der Aktienbeteiligung der Kreditinstitute an Industriegesellschaften gewisse Bestimmungen enthalt, die den Vorschriften der obenerwlihnten
Banklinie entsprechen. Es zeigt sich immerhin, daB die belgischen Vorschriften fiir
die Kreditinstitute strenger sind als die Richtlinie.
4. Jetzt ist es noch zu friih urn herauszufinden inwiefern die Kreditinstitute die ihnen
gebotene Moglichkeit zu Aktienbeteiligungen an industriellen Tochtergesellschaften
benutzen werden. Genauso wenig ist es moglich anzudeuten in welchem AusmaB
sich die in der ausllindischen Literatur signalisierten Vor- und Nachteile die mit
solchen Aktienbeteiligungen verbunden sind, herausstellen werden. Man erwartet,
daB die Kreditinstitute die solche Aktienbeteiligungen erwerben, jedenfalls tiber die
Industriegesellschaften an denen sie sich beteiligen, einen gewissen Grad an Aufsicht
ausiiben werden.
5. Im Gegensatz zu der Situation hinsichtlich der Aktienbeteiligungen an lndustriegesellschaften sind belgische Kreditinstitute wohl seit je mit der Verschaffung von
Finanzinstrumenten, in der Form von Krediten, an Unternehmen im allgemeinen,
und Gesellschaften im besonderen vertraut.
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Die juristischen Probleme die sich dabei ergeben, kann man in zwei Bereiche
einordnen. Eine erste Reihe von Problemen bezieht sich auf die Haftung des
Kreditinstituts die einem Unternehmen einen Kredit gewahrt. Eine zweite Kategorie
von Problemen ergibt sich aus der Tatsache, daB das kreditnehmende Unternehmen
als Inkorporation einer Gesellschaft gesehen wird.
6. Die Haftung des Kreditinstituts die einem Unternehmen einen Kredit gewahrt, gilt
zunachst gegeniiber das kreditnehmende Unternehmen selbst und in zweiter Instanz
Dritten gegeniiber die mit diesem kreditnehmenden Unternehmen in Kontakt
kommen. Im ersten Fall handelt es sich um eine vertragsmaBige Haftung; in letzten
Fall um eine auBervertragsmaBige deliktuelle Haftung.
Das Verhalten der Kreditinstitute das die Haftung herbeifiihren kann, ist in heiden
Fallen mehr oder wenig parallel und gilt sowohl die Gewahrung und die Verfolgung
des Kredits, als die W eigerung einen vorher zuerkannten Kredit weiterzusetzen.
7. Fragen gesellschaftsrechtlicher Art zwingen das Kredit gewahrende Kreditinstitut
zu groBer W achsamkeit.
In erster Instanz wird das Kreditinstitut die allgemeinen Vorschriften des Gesellschaftsrechtes die das Rechtshandeln einer Gesellschaft beherrschen, beachten
miissen. Es betrifft u.a. die Frage ob eine Kreditaufnahme und/oder Sicherheitsleistung der sozialen Zielsetzung der Gesellschaft entspricht, ob sich gegebenenfalls
Schwierigkeiten hinsichtlich der Konformitat solcher Rechtshandlungen mit den
Interessen der Gesellschaft ergeben, wer die Befugnis hat die Gesellschaft rechtlich
zu vertreten, ...
In zweiter Instanz gibt es die besonderen Vor~chriften des Konzernrechtes die-die
Kreditgewiilittifig an uiid/ooei dl.e Sicherheitsleistung durch die an einem Konzern
beteiligten Gesellschaften beherrschen. Es zeigt sich, daB diese Vorschriften bis zu
gewisser Hohe wirklichkeitsfremd sind und zu komplizierten Konstruktionen fiihren.
In dritter Instanz gibt es die Vorschriften des Gesellschaftsrechtes die besonderen
Formen der Kreditgewahrung normieren und/oder gewisse Bestimmungen die die
Kredit aufnehmende Gesellschaft mit dem Kredit beabsichtigt, ausschlieBen. Es
betrifft etwa Vorschiften die sich auf ,leveraged buy-outs" beziehen, auf die
Einlage in Sachwerten einer Schuldforderung, ... In Bezug auf diese Vorschriften
wird sich das Kreditinstitut besonders hiiten miissen, keine strafrechtlich
verfolgbaren Gesetzesbestimmungen zu iibertreten. Sonst ergibt sich das Risiko,
daB die natiirlichen Personen die iiber die Kreditgewahrung entscheiden,
strafrechtlich verfolgt werden konnen.

SUMMARY
THE FINANCING OF ENTERPRISES BY CREDIT INSTITUTIONS

1. Enterprises can be financed by credit institutions in two ways. The latter can either
invest in the risk capital of the company which manages the enterprise, or, as is more
commonly the case, they can provide the enterprise with a loan.
2. The Belgian authorities have traditionally been vehement in their opposition to
credit institutions acquiring shareholdings in industrial companies. This explains
why, even since the 1930s, Belgian banking legislation has in principle prohibited
credit institutions from acquiring this type of shareholding.
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The practical objections entertained by the authorities were twofold. In the first
place, the legislation in question sougth to avoid a situation whereby credit institutions
could obtain too firm a hold on industry. Second, the rules prohibiting the acquisition
of shareholdings sought to safeguard the solvency of the credit institutions. For a
variety of reasons - such as the monetary role played by the credit institutions and the
protection of the savings entrusted to them by the general public - the rule-making
authorities considered that this type of shareholding was fraught with too many risks.
The rule prohibiting credit institutions from acquiring shareholdings, which initially
was worded in very strict terms, has in the course of time been made more flexible
and subjected to a number of exceptions. This was done in two ways. Either the
legislation itself stipulated a number of exceptions to the prohibition - e.g. in order to
enable credit institutions to intervene in transactions involving securities - or the
Banking Commission, which has the task of supervising credit institutions, adopted a
flexible attitude towards shareholdings in companies engaging in finance-related
activities.
3. Ultimately, it proved impossible for the authorities to maintain the prohibition.
The reason for this changed attitude on the part of the authorities lies in a number of
developments at the European level. More particularly the second directive issued by
the EC Council in 1989, played an important part in this regard, since it allows the
acquisition, up to a certain amount, by credit institutions of shareholdings in
industrial companies. The only requirement stipulated by the directive is that the
shareholdings in question should not exceed certain thresholds, calculated on the
basis of the assets held by the credit institution.
If the Belgian authorities were to safeguard the competitive position of the Belgian
credit institutions in this field, it was necessary for them to abandon the prohibition in
question. This is in fact what happened as a result of the Law of 22/3/1993 which
contains a number of rules conforming to the said Directive in relation to the
shareholdings of credit institutions. Nevertheless it would still appear that the
Belgian rules continue to subject credit institutions to criteria which are stricter than
those laid down by the Directive.
4.1t is too early at this stage to ascertain the extent to which credit institutions have
availed themselves of the opportunity which has been given to them to acquire
shareholdings in industrial subsidiaries. Nor is it possible to determine the extent to
which the advantages and disadvantages which have been attached by certain foreign
authors to such shareholdings will manifest themselves. It is widely expected that
credit institutions which obtain such shareholdings will acquire a certain measure of
control over those industrial companies in which they have acquired shares.
5. Contrary to that which occurs in relation to shareholdings in industrial companies,
Belgian credit institutions are well versed in the practice of providing enterprises in
general, and companies in particular, with financial resources in the form of loans.
The legal problems which arise in this context can be divided into two categories.
The first relates to the liability of the credit institution which provides enterprises
with credit. The second type of problem arises as a result of the fact that the
enterprise to whom the credit is granted has been incorporated as a company.
6. The liability of a credit institution which provides an enterprise with credit affects
not only the very enterprise to whom the credit has been granted, but also those third
parties which have dealings with such enterprises. The first case concerns contractial
liability, whereas the second is a question of non-contractual tort liability.
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The actions of those credit institutions which may cause tort liability to the incurred
are quite similar in both cases, and concern not only the granting and the subsequent
servicing of the credit, but also any refusal to continue a long-term credit arrangement.
7. Considerations of company law compel credit institutions which grant credits to
observe a good deal of vigilance.
In the first place, the credit institution in question will need to take account of the
general provisions of company law which govern legal proceedings taken by
companies. We are dealing here with, inter alia, the question whether the taking
up of a credit and/or the provision of security are consistent with the object of the
company, whether difficulties will arise concerning the question whether these
transactions are in keeping with the interests of the company, who will be authorised
to represent the company, etc.
Second, there are the special provisions of the law relating to groups of companies
which govern the provision of credit and/or of financial security by companies
forming part of a group of companies. It would appear that these provisions are to
a certain extent divorced from reality and give rise to complicated constructions.
Third, there are those provisions of company law which regulate the provision of
certain forms of credit and/or outlaw certain purposes for which the companies
receiving the credit wish to use the latter. We are dealing here with provisions
regulating leveraged buy-outs, the provision of debts owing by way of contribution in
kind, etc. In relation to these provisions, the credit institution concerned will need to
be particularly vigilant not to infringe any provisions of criminal_lmv, _If it fails to-do
SO,-there is a real risk-that the physical persons wflomllke the decisions on whether or
not to grant the credit could incur a criminal sentence.

RESUMEN
F'rNANCIACION DE EMPRESAS POR INSTITUCIONES DE CREDITO

I. La financiaci6n de una empresa por una instituci6n puede hacerse de dos formas
distintas. En primer Ingar, una instituci6n de credito puede invertir en el capital a
riesgo de Ia sociedad que dirige Ia empresa; en segundo Ingar, y esto es mas corriente,
la instituci6n de credito tambien puede conceder un prestamo a la empresa.
2. Tradicionalmente, el legislador belga se oponfa mucho a la adquisici6n por una
instituci6n de credito de una participaci6n en acciones de una sociedad industrial. Por
consiguiente, desde los afios treinta, la legislaci6n sobre la banca contenia una
prohibici6n fundamental de tales adquisiciones de participaciones en acciones por
instituciones de credito.
Las objeciones concretas dellegislador eran dos. Primero, ellegislador queria evitar
que hubiera instituciones de credito que tuvieran un poder demasiado grande dentro
del sector industrial. Segundo, la prohibici6n de participaciones en acciones
pretendfa garantizar Ia solvencia de las instituciones de credito. Por diversos
motivos (tales como la funci6n monetaria que ejercen las instituciones de credito
y Ia protecci6n de los ahorros que les fueron confiados por los ahorradores), el
legislador juzg6 tales participaciones en acciones demasiado arriesgadas.
En el transcurso de los afios, esa prohibici6n, inicialmente muy rigurosa, de ad-
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quisici6n de participaciones en acciones por parte de instituciones de credito ha sido
el objeto de liberalizaciones y derogaciones. Estas eran de dos clases. En primer
lugar, el legislador mismo decret6 excepciones a la prohibici6n, entre otros cosas,
para permitir a las instituciones de credito intervenir en operaciones de valores. En
segundo lugar, la Comisi6n bancaria, encargada del control de instituciones de
credito, hac1a gala de buena voluntad en lo relativo a participaciones en acciones
de sociedades que tenfan actividades afines a actividades financieras.
3. Finalmente, ellegislador no ha podido mantener la prohibici6n.
El motivo del cambio de posicion del legislador eran algunas evoluciones a nivel
europeo. Especialmente, la segunda Directiva bancaria- promulgada por el Consejo
de laCE en 1989- tenfa una significacion decisiva. En efecto, esta Directiva permite,
hasta cierto nivel, participaciones en acciones por instituciones de credito en
sociedades industriales. Por eso, la unica exigencia que formula la Directiva es
que las participaciones no rebasen ciertos umbrales, calculados en funci6n del capital
propio de la instituci6n de credito.
Si el legislador helga querfa garantizar la competitividad de las instituciones de
credito belgas en este terreno, tenfa que omitir la disposici6n prohibitiva. Esto se hizo
por la ley del 22 de marzo de 1993 que, en lo relativo de las participaciones de
instituciones de credito en acciones de sociedades industriales, contiene
disposiciones adaptadas a los preceptos de la Directiva mencionada. Sin embargo,
resulta que los preceptos belgas someten aun a las instituciones de credito a un
regimen mas rfgido que el estipulado en la Directiva.
4. Ahora, todavia es demasiado temprano para determinar ya en que medida las
instituciones de credito se serviran de la posibilidad que se les ha proporcionado para
adquirir participaciones en el capital de sociedades industriales filiales. Tampoco es
posible decir en que medida se manifestaran las ventajas y desventajas que implican
tales participaciones en acciones y que se han mencionado en la literatura extranjera.
Se puede prever que las instituciones de credito que adquieran tales participaciones
en acciones, ejerceran de todos modos cierto control sobre las sociedades industriales
en las cuales participan.
5. Contrariamente a lo que ocurre con las participaciones en acciones de sociedades
industriales, las instituciones de credito belgas estan familiarizadas, desde hace
mucho tiempo, con la concesi6n de medios de financiaci6n a empresas en general
y a sociedades en particular, bajo la forma de prestamos.
Los problemas juridicos que surgen a este respecto se pueden subdividir en dos
categorfas. Una primera serie de problemas guarda relaci6n con la responsabilidad de
la instituci6n de credito que concede un credito a una empresa. Una segunda
categorfa de problemas se plantea a consecuencia del hecho de que la empresa
prestataria es objeto de una incorporaci6n como sociedad.
6. La responsabilidad de la instituci6n de credito que concede un credito a una
empresa opera en primer lugar respecto de la empresa prestataria misma y en
segundo lugar respecto de terceros que entran en contacto con esa empresa
prestataria. En el primer caso, se trata de una responsabilidad contractual; en el
segundo caso, de una responsabilidad extracontractual.
Los comportamientos de las instituciones de credito que pueden ocasionar la
responsabilidad son bastante similares en los dos casos y conciernen tanto la
concesi6n y el cumplimiento del credito como la negativa a continuar una linea de
credito concedida con anterioridad.
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7. Las demandas relativas al derecho de sociedades inducen ala instituci6n de credito
a estar muy alerta.
En primer lugar, la instituci6n de credito tendra que tener en cuenta las disposiciones
generales del derecho de sociedades que rigen la actuaci6n judicial de una sociedad.
Se trata entre otros de cuestiones tales como determinar si la utilizaci6n de un credito
y/o cauci6n concuerda con el objeto social de la sociedad, si surgen eventuales
dificultades en cuanto a la conformidad de los actos juridicos aludidos con el interes
de la sociedad, quien tiene competencia para representar judicialmente a la
sociedad...
En segundo lugar, tenemos las disposiciones especiales de derecho relativas a grupos
de sociedades que rigen la concesi6n de creditos a y/o la cauci6n por sociedades que
forman parte de un mismo grupo. Resulta que, hasta cierto nivel, esas disposiciones
no corresponden a la realidad y obligan a inventar construcciones complicadas.
En tercer lugar, tenemos las disposiciones de derecho de sociedades que normalizan
las formas particulares de concesi6n de creditos y/o excluyen determinadas
utilizaciones que quiera hacer del credito la sociedad prestataria. Se trata, entre
otros, de disposiciones acerca de leveraged buy-outs, acerca de aportaci6n en especie
de un credito ... Con respecto a estas disposiciones, la instituci6n de credito tendni que
procurar particularmente no contravenir a las disposiciones legales sancionadas en
derecho penal. Si no lo hace, corre el riesgo de una acci6n penal contra las personas
ffsicas que resuelven sobre la concesi6n del credito.
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