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I. lnleiding 

1. Deze bijdrage beoogt een reflectie over de essentiele kenmerken 
van de V.Z.W.: de rechtspersoonlijkheid, de afwezigheid van winst
oogmerk, het burgerlijk karakter en het vermogen van de V.Z.W., 
alsook de positie van de leden en de beheerders. Het is o.m. de 
bedoeling om in te gaan op de uitnodiging vanwege M. Coipel om 
over de problematiek van de commerciele V.Z.W.'s een debat te 
voeren(2). Aanleiding tot de hiema volgende beschouwingen is ook 
een vonnis van de Vrederechter te Oostende: een huwelijksbureau dat 
in de rechtsvorm van een V.Z.W. met winstoogmerk handel dreef, 
werd geherkwalificeerd tot een vennootschap onder firma 
(V.O.F.)(3). Het gevolg hiervan was dat de drie oprichters-leden
beheerders van de zogezegde V.Z.W. als vennoten van deze V.O.F. 
persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk waren voor de 
schulden van de rechtspersoon(4). 
Op het eerste gezicht kan men de indruk hebben dat een aantal diffuse 
problemen i.v.m. de V.Z.W. worden besproken. Deze deelproblemen 
vertonen evenwel het gemeenschappelijk kenmerk dat zij alle betrek
king hebben op wezenlijke eigenschappen van de V.Z.W. en dat zij 
alle klaarblijkelijk meer dan eens aanleiding geven tot misbruiken. 
De rode draad doorheen deze bijdrage is dan ook: (uiteenlopende 
vormen van) misbruik van de rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid der 
v.z.w. 
De maatschappelijke en economische betekenis van de V.Z.W. is 
enorm; de rechtsvorm biedt een uitgebreid gamma van aanwendings
mogelijkheden en -modaliteiten(5). Zulks belet echter geenszins dat 
de rechtsorde op de gepaste wijze reageert tegen onaanvaardbare 
excessen en misbruiken. In deze bijdrage wordt o.m. betoogd dat 
het algemeen rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik een nuttig instru
ment aanreikt ter bestrijding van misbruiken van de V.Z.W.-rechts
vorm. 

(2) Zie zijn uitstekende, zeer diepgaande studie: COIPEL, M., ,Le role economique des 
A.S.B.L. au regard du droit des societes et de Ia conunercialite", in Les A.S.B.L. - Evaluation 
critique d'un succes, C.D.V.A., Gent, Story-Scientia, 1985, 93-248, zie met name p. 227, 
nr. 309. 
(3) Vred. Oostende, 23 november 1993, T.R. V., 1994, 361, met noot. 
(4) Cfr. art. 17 Venn.W. 
(5) Cfr. FossoUL, X., ,Inventaire des pratiques", in Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un 
succes, 16 e.v. 
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II. Beperkte aansprakelijkheid van de V.Z.W.-leden 

2. Een V.Z.W. dient ten minste drie leden te tellen(6). Traditioneel 
wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de actieve leden en 
anderzijds de niet-actieve of toetredende of ereleden. Enkel de per
sonen die tot de eerstgenoemde categorie behoren, worden gekwali
ficeerd als ,lid" in de zin van de V.Z.W.-Wet, met alle aan dit statuut 
verbonden rechten en verplichtingen(7). De volgende beschouwingen 
hebben dan ook uitsluitend betrekking op deze effectieve leden. 
M.b.t. de actieve leden rijst de vraag of zij onmiddellijk persoonlijk 
kunnen worden aangesproken voor de schulden van de V.Z.W. De 
V.Z.W.-wet geeft hierover geen uitsluitsel. M.b.t. de handelsvennoot
schappen daarentegen heeft de wetgever consequent ten aanzien van 
alle vennootschapstypes met rechtspersoonlijkheid uitdrukkelijk te 
kennen gegeven of de vennoten beperkt aansprakelijk zijn(8), dan 
wel onbeperkt(9). In dit licht kan uit de afwezigheid van een expliciete 
bepaling in de V.Z.W.-wet (nog) niets worden afgeleid. 
Ook ten aanzien van verenigingen met rechtspersoonlijkheid heeft de 
wetgever soms een expliciete bepaling over de aansprakelijkheid van 
de leden opgenomen(LO). 

(6) Art. 2, 3° Wet van 27 juni 1921 (hiema aangeduid als: V.Z.W.-wet). 
(7) Cfr. Cass., 8 september 1971, Pas., 1972, I, 24; 'T KINT, J., Associations sans but lucratif, 
Rep.Not., tome XIV, livre IX, Brussel, Larder, 1987, nrs. 86 e.v., p. 61; CHANDELLE, J.-M., 
,Les membres de 1' A.S.B.L.: acces et exclusion", in Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un 
succes, (341), 343 e.v.; CoECKELBERGH, D., ,De aansprakelijkheid van de leden van een 
V.Z.W. (deel 1)", Z. W., 1993/2, 17-18. 
(8) De naamloze vennootschap (art. 26), de besloten vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid (art. 116), de coiiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (art. 141, 
§ 4). 

(9) De vennootschap onder firma (art. 17), de gewone commanditaire vennootschap (behe
rende vennoten: art. 18; stille vennoten: art. 23), de commanditaire vennootschap op aandelen 
(vennoten-zaakvoerders: art. 105; aandeelhouders: art. 112) en de cooperatieve vennootschap 
met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 141, § 4). 
(10) Zie: art. 2, 5° van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan 
de internationale verenigingen met wetenschappelijk doel (B.S., 5 november 1919; DEJONGHE, 
P. en VAN HERSTRAETEN, 0., ,De internationale vereniging, onbekend maar niet onbemind", 
T.R. V., 1992, (3), nr. 12, p. 7): beperkte aansprakelijkheid.- Zie ook: art. 7, tweede lid van de 
wet van 23 juni 1894 op de mutualiteiten ("societes mutualistes", ,maatschappijen van 
onderlinge bijstand") (B.S., 25-26 juni 1894): beperkte aansprakelijkheid, behoudens afwij
kende statutaire bepaling. 
Zie ook: art. 2/3 Gewijzigd voorstel, d.d. 6 juli 1993, voor een verordening van de Raad 
betreffende het statuut van de Europese vereniging (Pb. E.G., 31 augustus 1993, nr. C 236): 
,De aansprakelijkheid van de EV is beperkt tot haar vermogen". 
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Verscheidene auteurs nemen aan dat de leden van een V.Z.W., in 
beginsel, niet persoonlijk aansprakelijk zijn(11)(12). De enige finan
ciele verplichting die op hen zou rusten, zou hun verplichting tot 
betaling van de bijdragen of stortingen zijn(l3). 

3. De juridische fundering van zulk beginsel maakt het voorwerp uit 
van een betwisting(14). 
Sommige auteurs zijn van mening dat de beperking van de 
aansprakelijkheid der leden voortvloeit uit de toekenning van rechts
persoonlijkheid(l5). Volgens MATRAY zou het Hof van Cassatie het 
verband tussen beide hebben afgewezen(l6). Bij het arrest van 24 
april 1884 overwoog het Hof van Cassatie dat ,la substitution d'une 

(11) 'T KlNT, J., o.c., Rep.Not., t6me XIV, livre IX, Brussel, Larcier, 1987, 63, nr. 95; 'T KlNT, 
J., Les associations sans but lucratif, Brussel, Larcier, 1974,99-100, nrs. 198-202; DE PAGE, H. 
en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, V, 2° ed., Brussel, Bruylant, 1975, 66, 
nr. 38; LINDEMANS, J., ,Verenigingen zonder winstoogmerk", A.P.R., 1958, 194, nr. 435; 
BUISSERET, A., Associations sans but lucratif, 5° ed., Louvain, Vander, 1973, 33; GOEDSEELS, 
J., Traite juridique des A.S.B.L. et des etablissements d'utilite publique, Brusse1, Larcier, 1935, 
73, nr. 539 en 74, nr. 544; VERHEYDEN, R., ,Het gebrek aan overheidscontrole in het be1ang van 
derden op de verenigingen zonder winstoogmerk", R.W., 1977-78, (481), 498-499; COECKEL
BERGH, D., ,De aansprakelijkheid van de !eden van een V.Z.W. ", Z. W., 1993/2, 19; SouMERYN
KEsTEMONT, M., Vade-mecum VZW, 1984, 26, nr. 53. -In dezelfde zin: Bergen, 18 januari 
1994, R.P.S., 1994, nr. 6636, (125), p. 132. 
(12) De !eden van een feitelijke vereniging staan wei met hun persoonlijk vermogen in voor de 
verbintenissen van de vereniging (Cass., 10 november 1979, Pas., 1979, I, 1068; Bergen, 18 
januari 1994, R.P.S., 1994, nr. 6636, p. 125, met noot I. CORBISIER. 
DE P AGEIDEKKERS beschouwen art. 1863 B. W. waaruit de onbeperkte aansprakelijkheid van de 
vennoten in de maatschap voortv1oeit, als een toepassing van algemene rechtbeginselen en van 
de gemeenrechtelijke regel neergelegd in art. 7 Hyp.W. Het vermoeden van lastgeving, zoals 
bepaald in art. 1859, 1 o B.W. hangt volgens deze auteurs samen met het winstoogmerk in de 
vennootschap en kan derhalve niet analoog op de vereniging worden toegepast. Om die reden 
hesluiten zij voor de vereniging dat, in de meeste gevallen, ,(l)es associes qui s' occuperont de 
!'administration, n'engageront qu'eux-memes, et non leurs co-associes (Code civ., art. 1864)" 
(DE PAGE H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, V, 2° ed., Brusse1, 
Bruylant, 1975, nr. 38 B, p. 64-65; vgl. Vred. Merksem, 16 december 1993, A.J.T., 1994-95, 
39, met noot G.L. BALLON: de voorzitter (praeses) van een feitelijke (studenten)vereniging 
werd persoonlijk aansprakelijk geacht voor de verbintenissen van de vereniging). 
(13) De statuten moeten het maximum-bedrag van deze bijdragen of stortingen bepalen (art. 2, 
8° V.Z.W.-wet). - Cfr. art. 4, 3°, tweede lid van de wet van 31 maart 1898 op de beroeps
verenigingen (B.S., 8 april 1898). 
(14) Voor een kritische analyse van de theorieen die worden verdedigd om het beginsel te 
funderen, zie: MATRAY, D., ,Responsabilite des membres et des administrateurs", in Les 
A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, C.D.V.A., Gent, Story, 1986, 385-400; CORBISIER, 
1., ,Les apparences dans le cadre d'une action intentee contre les membres d'une association de 
fait: de Ia maniere de les sauver ou, au contraire, de !'invitation il s'en mefier? Ou de 
!'incidence des mysteres en droit" (noot onder Bergen, 18 januari 1994), R.P.S., 1994, 
nr. 6636, p. 143 e.v. 
(15) 'T KlNT, J., I.e.; GOEDSEELS, J., I.e.; VERHEYDEN, R., o.c., R.W., 1977-78,498-499. 
(16) MATRAY, D., o.c., in Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un succes, C.D.V.A., Gent, 
Story, 1986, 390-391, nr. 10; 393-394, nr. 14. De auteur verwijst naar Cass., 24 april 1884, 
Pas., 1884, I, 158. 
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abstraction juridique, seule obligee, a la personne des associes, dega
ges de toute responsabilite, n'est que le resultat que la loi a eu en vue 
en accordant a certaines societes, soit civiles soit commerciales, le 
privilege de l'individualite" en dat ,la notionjuridique de l'etre moral 
dans les societes a si peu pour consequence l'irresponsabilite des 
associes ( ... )". Naar de letter heeft dit arrest uitsluitend betrekldng 
op vennootschappen. Om die reden kan niet met zekerheid worden 
gesteld dat het arrest een algemene regel weergeeft, die zou gelden 
voor aile rechtspersonen. 
Ook DE PAGE wijst de hager vermelde stelling af(17). Deze auteur 
beroept zich op ,!'esprit general de la loi" als grondslag voor de 
aansprakelijkheidsbeperldng van de leden(18), doch zonder dit verder 
te staven. 
Andere auteurs beroepen zich op de sanctie wegens verzuim van 
bekendmaldngen en formaliteiten, neergelegd in art. 26 V.Z.W.
wet, waardoor de vereniging zich tegenover derden niet op de rechts
persoonlijkheid kan beroepen. Volgens deze auteurs zouden de leden 
in dat geval persoonlijk aansprakelijk zijn, in afwijldng van het 
beginsel van niet-aansprakelijkheid(19). Deze opvatting is niet Ianger 
verdedigbaar, zeker nu het Hof van Cassatie de draagwijdte van art. 26 
beperkte bij arrest van 6 november 1992-o-HetHofbesliste dat-,,met de 
sanctie van artikel 26, behoudens bedrog, aileen is bedoeld een 
dilatoire exceptie die kan worden opgeworpen totdat de regularisatie 
is gedaan" en keurde de beslissing goed waarin werd overwogen dat 
de enige sanctie erin bestaat dat de rechtspleging dient te worden 
opgeschort totdat aan de voorwaarde is voldaan(20). 
Recent werd door CoRBISIER de stelling verdedigd dat er een alge
meen (rechts?)beginsel van beperkte aansprakelijkheid zou bestaan, 
geldend voor aile verenigingen (in de enge zin), zowel voor de 
gereglementeerde verenigingen, (bv. de V.Z.W.), als voor de feitelijke 
verenigingen. Het regime van de V.Z.W. zou een bijzondere toepas-

(17) Traite, V, p. 34, nr. 9 en p. 102, nr. 85; CORBISIER, 1., o.c., R.P.S., 1994, p. 144. 
(18) Traite, V, 66, nr. 38; vgl. hierover CoRBISIER, 1., o.c., R.P.S., 1994, p. 145: volgens deze 
auteur suggereert DE PAGE een specifiek regime voor de vereniging, gebaseerd op de afwe
zigheid van een winstoogmerk; zij acht deze stelling echter niet houdbaar. 
(19) DEMBOUR, Droit administratif, 3° ed., Luik, 1978, 184-185, nr. 121; BUTTGENBACH, 
Manuel de droit administratif, Brussel, Larcier, 1959, 276, nr. 310, geciteerd door MATRAY, 
o.c., in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, 389, nr. 7). 
(20) Cass., 6 november 1992, R. W., 1992-93, 882; T.R. V., 1993, 170, met noot VAN GERVEN, 
D., ,Regularisatie van een onregelmatige V.Z.W. na de betekening van de dagvaarding"; Z. W., 
1993, 46, met noot COECKELBERGH, D. 

12 



sing van dit beginsel zijn(21). De auteur moet evenwel toegeven dat, 
in de huidige stand van het recht, de leden van een feitelijke vereni
ging niet van een aansprakelijkheidsbeperking genieten(22). Voor de 
toekomst acht zij het alleszins wenselijk een verband te leggen tussen 
de aansprakelijkheidsbeperking van de leden en de afwezigheid van 
winstoogmerk bij de groepering(23). 

Gelet op het probleem om het beginsel van beperkte aansprakelijkheid 
juridisch te funderen, moet worden betreurd dat de wetgever in de 
V.Z.W.-wet geen uitdrukkelijke bepaling hierover heeft opgenomen. 
Volgens de gemeenrechtelijke regel in het vermogensrecht zouden de 
leden van een V.Z.W. geen aanspraak kunnen maken op een beper
king van hun aansprakelijkheid(24). Een uitzondering op deze regel 
dient uitdrukkelijk bij wet te worden vastgelegd. Op die grond zou 
men geneigd kunnen zijn om te besluiten dat de leden van een V.Z.W. 
persoonlijk gehouden zijn tot de schulden van de vereniging. De 
conclusie zou evenwel anders kunnen luiden, indien wordt aanvaard 
dat de rechtsfiguur ,rechtspersoon" als zodanig een principiele uit
zondering vormt op de gemeenrechtelijke regel. De toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan een groepering zou dan, in beginsel, im
pliciet een aansprakelijkheidsbeperking met zich meebrengen(25). 
In dit opzicht is het betreurenswaardig dat ons B.W., in tegenstelling 
tot bv. het Duitse B. G.B.(§ 21 e.v.) en het Nederlandse N.B.W. (titell 
Boek 2), geen gemeenrechtelijke regeling voor het rechtspersonen
recht bevat(26). 

(21) CoRBISIER, I., o.c., R.P.S., 1994, nr. 6636, p. 146: ,Le mystere s'eclaircirait pourtant si 
1' on percevait dans 1e regime applicable aux A.S.B.L. Ia traduction particuliere d'un principe 
general de responsabilite limitee applicable a toute association, qu'elle soit ou non reglemen
tee". 
(22) Ibid., p. 147-148. Cfr. supra, voetnoot (12). 
(23) Ibid., p. 167. 
(24) Cfr. Cass., 24 april1884, gecit.: ,Attendu que, dans tousles autres cas, le droit commun 
conserve son empire et que les associes, dont les interets collectifs ont ete representes par I' etre 
moral et ses administrateurs, agissant dans les limites de leur mandat, sont personnellement 
tenus des engagements contractes envers les tiers". - Cfr. art. 7 Hyp.W. - Zie m.b.t. de 
maatscbap: art. 1862-1864 B.W. 
(25) Het cassatie-arrest van 24 april 1884 lijkt zicb hiertegen te verzetten, waar bet stelt dat 
voor de naarnloze vennootscbap en de commanditaire vennootscbap op aandelen de aansprake
lijkheidsbeperking van de aandeelhouders resp. commanditairen zicb voordoet ,en vertu de 
dispositions forme lies de Ia loi et moyennant des garanties multiples que le legislateur a eu soin 
de stipuler pour empecher que l'irresponsabilite personnelle des associes ne puisse prejudicier 
aux interets legitimes des tiers" (Pas., 1884, I, 159). 
(26) Cfr. bet pleidooi van M. COIPEL voor de invoering van een gemeen recbt betreffende de 
rechtspersonen (o.c., in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, nr. 316, p. 229). 
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N aar Duits recht zijn de leden van een vereniging met rechtspersoon
lijkheid (,eingetragener V ere in") in beginsel niet persoonlijk aan
sprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon(27). 
In Nederland werd een bepaling die uitdrukkelijk stelde dat de leden 
niet persoonlijk aansprakelijk zouden zijn voor de verbintenissen van 
de vereniging-rechtspersoon uit het ontwerp van Nieuw Burgerlijk 
Wetboek geschrapt, omdat zulks als een evidentie werd be
schouwd(28). 

4. Het bezitten van rechtspersoonlijkheid impliceert noodzakelijker
wijze het bestaan van een afzonderlijk vermogen(29). Zulks brengt 
echter niet noodzakelijk een aansprakelijkheidsbeperking van de le
den met zich(30). De aansprakelijkheidsbeperking is geen wezenlijk 
bestanddeel van de rechtspersoonlijkheid, in die zin dat zonder 
aansprakelijkheidsbeperking geen rechtspersoon meer zou bestaan: 
,Mit dem W esen der juristischen Person ware allerdings auch eine 
personliche Haftung des Mitglieds fiir V erbindlichkeiten der juristi-

(27) Cfr. FLUME, W., Allgemeiner Teil der Biirgerlichen Rechts, JJ2, Die juristische Person, 
Berlijn, Springer, 1983, § 8 I, p. 262; KOBLER, F., Gesellschaftsrecht. Die privatrechtlichen 
Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von Verbiinden und Unternehmen, 3° ed., Hei
delberg, Muller Juristischer Verlag, 1990, §4 IV 2, p. 31 en§ 10 I 1 d, p. 117; REICHERT, B., 
DANNECKER, F.J. en KOHR, C., Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 2° ed., Neuwied, 
Lucherhand Verlag, 1977, nr. 745, p. 291; ScHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 2° ed., Keulen, 
Carl Heymanns Verlag, 1991, § 9 I 1, p. 187; STAUDINGERICOING, § 25 Rdnr. 22; WIEDEMANN, 
H., Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrechts, I, Grundlagen, 
Mtinchen, Beck, 1980, § 4 I 2 b, p. 198-199.- Een ,Verein" verwerft de rechtspersoonlijkheid 
(,Rechtsfahigkeit") door ,Eintragung" in het register van verenigingen. 
(28) VAN ZEBEN, C.J., Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 
2. Rechtspersonen, Deventer, Kluwer, s.d. (1961), p. 385-386 (art. 2.2.1.9.); AssER, C. en VAN 
DER GRINTEN, W.C.L., Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 
recht, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, II, De rechtspersoon, 7° ed., Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1991, 242, nr. 279; VANDERVELDEN, P.A.L.M., De vereniging-rechtspersoon en haar 
[eden. Enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht, Reeks 
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, dee! 2, Deventer, Kluwer, 1969, nr. 26, p. 41. 
(29) VAN 0MMESLAGHE, P., ,Observations sur les limites imposees a !'activite des personnes 
morales en droit compare" (noot onder Cass., 31 mei 1957), R.C.J.B., 1958, nr. 1, p. 286-287; 
DE PAGE, H. en MAssoN, J.-P., Traite elementaire de droit civil beige, IJ11, Les personnes, 4° 
ed., Brussel, Bruylant, 1990, nr. 390, p. 375; cfr. m.b.t. de N.V.: Cass., 27 april 1987, Pas., 
1987, I, 999. 
(30) Cfr. Cass., 24 april 1884, gecit. 
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schen Person vereinbar"(31). Toch bestaat tussen beide een ver
band(32). Rechtspersoonlijkheid kent gradaties, gaande van beperkte 
(onvolkomen) tot volledige (volkomen) rechtspersoonlijkheid(33) 
(34). 

(31) FLUME, W., Allgemeiner Teil der Biirgerlichen Rechts, I/2, Die juristische Person, 
Berlijn, Springer, 1983, § 8 I, p. 262. 
V gl. LARENZ, K., Allgemeiner Teil des Deutschen biirgerlichen Rechts, 7° ed., Miinchen, Beck, 
1989, § 9 I, p. 135-136: ,(Die juristischen Personen) sind nicht nur mtigliche Trager, Subjekte 
von Rechten, sondem ebenso Adressaten, Zuordnungssubjekte von Rechtspflichten, fiir deren 
Erfiillung sie mit den ihnen zugeordneten Vermtigen - und nur mit diesem- haften. Die 
Mitglieder einer Vereinigung- z.B. einer AG -, die als solche rechtsfahig ist, haften mit 
ihrem eigenen Vermtigen nicht fiir die Verbindlichkeiten dieser Vereinigung als juristischer 
Person"; FARRAR, J.H., FuREY, N.E., HANNIGAN, B.M., Farrar's Company Law, Londen, 
Butterworths, 1991, 81: ,Although it is not perhaps a logically necessary attribute of separate 
legal personality in modern law, the liability of members of a limited company is limited and 
the two concepts are closely linked in practice"; VANDERVELDEN, P.A.L.M., De vereniging
rechtspersoon en haar /eden, nr. 26, p. 41: ,De uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijk
heid van de leden wordt thans als een logisch en noodzakelijk gevolg van de rechtsper
soonlijkheid gezien"; MDLLER-FREIENFELLS, W., ,Zur Lehre vom sogenannten 'Durchgriff' 
bei juristischen Personen im Privatrecht", AcP, 1957, (522), 528: deze auteur bestrijdt het 
standpunt van R. SERICK, die in zijn boek Rechtsform und Realitat juristischer Personen 
(Berlijn, de Gruyter, 1955, p. 1) stelt dat ,(d)ie scharfe Scheidung zwischen Korporation und 
Gesellschaftern ist ( ... ) ein Begriffsmerkmal der juristischen Person". Miiller-Freienfells 
schrijft hierover: ,Die damit von Serick zum Kennzeichen der juristischen Person erhobene 
Risiko- und Haftungsbeschrankung der Mitglieder driickt wohl ihr Subjektsein mit am deut
lichsten aus ( ... ). Aber sie paBt nicht in allen Fallen, denn es kommt nicht bei jeder juristischen 
Person auf die Haftungsbeschriinkung an"; WIEDEMANN, H., ,Juristische Person und Gesamt
hand als Sondervermtigen", WM Sonderbeilage Nr. 411975, 11: ,Der AusschluB der Haftung 
der Mitglieder eines rechtsfahigen Verbandes ist keine logische oder notwendige Konsequenz 
des Rechtsinstituts" (zelfde tekst in Gesellschaftsrecht, I, Grundlagen, Miinchen, Beck, 1980, 
§ 4 I 3 b, p. 202). Volgens deze auteur is er slechts een verband in de omgekeerde zin: geen 
beperkte aansprakelijkheid zonder rechtspersoonlijkheid; maar er kunnen wel rechtspersonen 
zijn, met onbeperkte aansprakelijkheid van de !eden (o.c., WM Sonderbeilage Nr. 411975, 11; 
Gesellschaftsrecht, § 4 I 3 b, p. 203; in dezelfde zin: BAUSCHKE, H.-J., ,Durchgriff bei 
juristischen Personen. Terminologische und inhaltliche Probleme", BB, 1975, 1322; KIRCH
NER, C., ,Grundlagen des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts", AG, 1985, (89), 97). 
(32) Cfr. art. 2 gewijzigd voorstel verordening Europese vereniging (gecit. ), waar in eenzelfde 
artikel de rechtspersoonlijkheid en de aansprakelijkheidsbeperking worden behandeld. 
(33) PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse Privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, 10° ed. door GERVER, P.H.M., SORGDRAGER, H. en STUTIERHEIM, R.H., Arnhem, 
Gouda Quint, 1990, p. 114: ,( ... ) dat men aileen dan toteenjuistinzicht kan komen als men( ... ) 
begrijpt, dat men ook hier gradaties moet erkennen en derhalve inziet, dat het ene lichaam in 
sterker mate rechtspersoon is dan het andere, zodat het feit dat een bepaalde vorm van 
samenwerking niet volledige rechtspersoonlijkheid heeft, die bijv. aan de naarnloze vennoot
schap eigen is, nog niet betekent dat men er dan ook maar alle rechtspersoonlijkheid aan mag 
ontzeggen" en p. 117: ,Er zijn gradaties van rechtspersoonlijkheid, de rechtspersoonlijkheid 
van het ene lichaam is vollediger dan die van het andere lichaam"; VAN GERVEN, W., Algemeen 
Dee/, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (ed.), 1968/ 
1987, p. 256: ,( ... )is het begrip rechtspersoon een abstract begrip met een maximale inhoud 
( ... ) waaraan evenwel tot regeling van de concrete rechtsverhouding waarvoor het wordt 
gebruikt, zekere beperkingen kunnen zijn aangebracht" en p. 267: ,Tot besluit kan worden 
gesteld dat, in de huidige stand van ons recht, de techniek van de rechtspersoonlijkheid wordt 
gebruikt wanneer, naast een afgescheiden vermogen, ook een duurzaam afgescheiden belang 
dat bescherming behoeft, kan worden aangewezen. Deze twee hoofdindicaties zijn trouwens de 
resultante van enkele nevenindicaties, die daarom niet alle in een bepaalde met rechtspersoon
lijkheid uitgeruste rechtsbetrekking voorhanden zijn, hetgeen kan leiden tot een mogelijk 
verschil in gehalte van rechtspersoonlijkheid"; RoNSE, J., Algemeen Deel, 1970, p. 204: ,de 
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De aansprakelijkheidsbeperking is een aspect van de volkomen of 
volledige rechtspersoonlijkheid: de scheiding tussen het vermogen 
van de rechtspersoon en het vermogen van de leden is volledig 
wanneer zij niet voor elkaars respektieve schulden in te staan heb-

volkomen en de onvolkomen rechtspersoonlijkheid" en p. 205: ,Deze gradatie in het gehalte 
aan rechtspersoonlijkheid moet duidelijk worden vooropgesteld"; zie ook p. 248 e.v. en p. 258: 
,vennootschappen met verminderd gehalte aan rechtspersoonlijkheid" en ,vennootschappen 
met volkomen rechtspersoonlijkheid"; MARTIN, R., ,Personne et sujet de droit", Rev.trim.dr.
civ., 1981, (785), nr. 17, p. 796: ,On sait que techniquement l'ecran est plus ou moins opaque 
ou transparent. De Ia societe en nom collectif a Ia societe anonyme, Ia reponse possible des 
individus composant le groupe aux dettes de Ia personne morale connait des variations de 
grande amplitude" (adde nr. 22, p. 800); DURAND, P., ,L'evolution de Ia condition juridique 
des personnes morales en droit prive", in Le droit prive franrais au milieu du xxo Siecle. 
Etudes offertes a Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, nr. 12, p. 158: ,( ... ) une gradation 
s'etablit des personnes morales elementaires que sont les societes en nom collectif, aux 
groupements possedant dans leur plenitude les effets de la personnalite juridique"; LARROU
MET, C., Droit civil. Introduction a ['etude du droit prive, I, Parijs, Economica, 1984, nr. 390, 
p. 247: ,( ... )dans les societes de capitaux, dont l'exemple le plus parfait est celui de Ia societe 
anonyme, les associes ne sont pas tenus sur leur patrimoine personnel des dettes de Ia societe. 
( ... ). II ya done une limitation de la responsabilite et Ia personne morale de la societe, 
contrairement aux societes de personnes, fait completement ecran entre les associes et les 
creanciers de Ia societe. On le voit, la personnalite morale des societes de capitaux est 
beaucoup plus affirmee, dans ses consequences, que celle des soci.etes de personnes"; MA
LAURIE, Ph., ,Nature juridique de Ia personnalite morale", Rep.not.Defrenois, 1990, art. 34848, 
p. 1073, nr. 11: ,( ... ) 1a personnalite morale est relative, c'est a dire qu'elle est susceptible de 
degres, selon I' etendue et la nature des inter6ts collectifs dont elle assure Ia protection" en 
p. 1074, nr. 12: ,C'est dans les societes anonymes par actions que la personnalite morale est Ia 
plus-intense,-be principe- est que la societe--eonstitue -un-eeran-entre les-actionnaires -et le 
patrimoine social( ... )"; CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des societes, 5° ed., Parijs, Litec, 
1992, nr. 244, p. 77: ,(L)a personnalite morale est relative; toutes les societes immatriculees 
ont Ia personnalite morale, mais ce n'est pas Ia meme personnalite morale qui leur est 
attribuee". 
Cfr. PELLERIN, J., ,La personnalite morale et Ia forme des groupements volontaires de droit 
prive", Rev.trim.dr.comm., 1981, (471), nr. 4, p. 474; RIPERT, G. en RoBLOT, R., Traite de droit 
commercial, I, Parijs, LGDJ, 1991, nr. 693, p. 567: ,L'autonomie du patrimoine social a 
cependant toujours comporte des limites dans certains types de societes dont la personnalite ne 
masque pas completement celle des associes"; RouBIER, P ., Droits subjectifs et situations 
juridiques, Parijs, Dalloz, 1963, 393: ,( ... ) la personnalite morale de Ia societe (de personnes) 
n'est pas completement degagee de la personnalite des associes"; LAMBERT-FAIVRE, Y., 
,L'entreprise et ses formes juridiques", Rev.trim.dr_com., 1968, (907), 931: ,La personnalite 
des societes en nom collectif n'est encore qu'une ebauche et elle n'est pas complete. Son 
patrimoine n' est separe de celui des creanciers que dans un sens et sans reciprocite: si les 
creanciers personnels des associes en sont exclus, en revanche, et sauf le quasi-benefice de 
discussion confirme par Ia loi du 24 juillet 1966, les creanciers sociaux viennent en concours 
avec les creanciers personnels des associes sur le patrimoine personnel de chacun d'eux"; 
CARBONNIER, J., Droit civil, 1, Introduction, les Personnes, Parijs, P.U.F., 1979, p. 355: 
,Toutes ces societes de commerce sont dotees de Ia personnalite morale. Mais il est visible 
que Ia personnalite des societes anonymes est plus fortement realisee que celle, par ex., des 
societes en nom collectif, ou le passif de la personne morale ( ... ) ne se distingue pas nettement 
du passif personnel des associes"; ibid., p. 375: ,Le principe est que la personne morale a un 
patrimoine autonome, distinct des patrimoines personnels de ses membres ( ... )"en ibid., p. 376 
,( ... ) dans uns societe comme Ia societe en nom collectif, oil chaque assode est personnelle
ment tenu du passif social: le vrai est qu'il n'y a pas dans ces societes de separation aussi nette 
que par ex. dans Ia societe anonyme entre les patrimoines individuels et celui de 1' 6tre moral; ce 
sont des personnes morales, dont Ia personnalite morale est quelque peu attenuee". 
(34) In die zin is het niet onlogisch, te erkennen dat ook aan de maatschap een, zij het zeer 
beperkte, vorm van rechtspersoonlijkheid toekomt (cfr. in het Franse recht: Cass.req.(fr.), 23 
februari 1891, Dall., 1891, 1, 337; Sir., 1892, 1, 73, met noot M.E. MEYNIAL en het nieuwe 
art. 1842 van de Franse Code civil, zoals ingevoerd bij de wet van 4 januari 1978). 
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ben(35). Wellicht kan worden aangenomen dat een rechtspersoon (in 
beginsel) volkomen rechtspersoonlijkheid bezit, tenzij de wetgever 
uitdrukkelijk bepaalt dat de toekenning van de rechtspersoonlijkheid 
onvolledig of beperkt is(36): in beginsel is immers niemand aanspra
kelijk voor de schulden van een ander(37). Zulks impliceert dan dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, de leden van een 
rechtspersoon worden vermoed van een aansprakelijkheidsbeperking 
te genieten. 

(35) Cfr. DA vm, R., ,Rapport general", in La personnalite morale et ses limites. Etudes de 
droit compare et de droit international public, BASTID, S., e. a. (ed.), Parijs, L.G.D.J., 1960, 12: 
,La personnalite morale a ete conc;ue jadis, dans toute l'etendue de ses consequences logiques, 
comme operant une separation complete entre le patrimoine de la societe d'une part, celui des 
directeurs ou associes d'autre part, avec la consequence que ceux-ci n'encouraient jamais, du 
fait de l'activite des organes de la societe, qu'une responsabilite limitee au montant de leurs 
apports". 
(36) Zo ook: VANDERHEIJDEN, E.J.J. en VANDER GRINTEN, W.C.L., m.m.v. HONEE, H.J.M.N. 
en HENDRIKS-JANSEN, Th.C.M., Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, 12° 
ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, nr. 60, p. 77: ,De volkomenheid van de rechtspersoon
lijkheid is regel, de beperking is uitzondering"; SLAGTER, W.J., Compendium van het onderne
mingsrecht, Deventer, Kluwer, 1990, 125: ,De rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten 
en verplichtingen. In beginsel zijn noch de leden of aandeelhouders noch de bestuurders 
aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon"; FLUME, W., Die juristische Person, 
§ 3 III 1, p. 79-80: ,Die mitgliedschaftliche Zugehiirigkeit zu einer juristischen Person 
begriindet keine Haftung fiir die Verbindlichkeiten der juristischen Person. Dies gilt auch 
fiir den Mehrheitsbeteiligten und selbst den Einmanngesellschafter. Die Beschrankung der 
Haftung auf das Vermiigen der juristischen Person ist ein allgemeiner Grundsatz unseres 
Rechts"; CoRNu, G., Droit civil, I, Introduction. Les personnes. Les biens, 6° ed., Parijs, 
Montchrestien, 1993, nrs. 810-811, p. 283: ,En regie, l'actif social demeure hors des atteintes 
des creanciers individuels des membres de la personne morale. Reciproquement, le patrimoine 
individuel des membres de la personne morale echappe aux poursuites des creanciers sociaux. 
En principe, chaque personne physique repond de ses dettes personnelles sur ses biens propres 
et la personne morale des dettes sociales sur les biens sociaux ( ... ). Toutefois ce principe (= ,le 
principe de la non-confusion", n.v.d.a.) souffre d'importantes attenuations pour certaines 
categories de personnes morales, notamment dans divers types de societes commerciales. 
Ainsi, dans les societes de personnes, chaque associe est, par exception au principe precedent, 
personnellement et indefiniment responsable sur son propre patrimoine des dettes sociales ... "; 
LARROUMET, C., Droit civil. Introduction a /'etude du droit prive, I, Parijs, Economica, 1984, 
nr. 357, p. 222: ,( ... ) le groupement est en principe seul responsable de ses obligations et les 
membres ne sauraient normalement etre tenus de ces obligations; les creanciers du groupement 
et les creanciers des membres du groupement n'ont pas le meme debiteur. Mais, dans certains 
cas, la difference peut etre attenuee, car le legislateur admet parfois que les membres du 
groupement sont tenus des dettes de celui-ci". 
Cfr. LATTIN, N.D., The Law of Corporations, 2° ed., Mineola, N.Y., Foundation Press, 1971, 
§·11, p. 65. 
(37) PITLO, A., LOWENSTEYN, F.J.W. en RAAIJMAKERS, M.J.G.C., Het Nederlands Burgerlijk 
Recht, IT, Rechtspersonenrecht, 3° ed., Arnhem, Gouda Quint, 1994, nr. 1.15, p. 24: ,Een van 
de voomaamste rechtsgevolgen van de regel dat de rechtspersoon niet met haar leden of 
aandeelhouders kan worden gei'dentificeerd, is de uitsluiting van persoonlijke aansprakelijk
heid van deze personen - en a fortiori haar bestuurders en commissarissen - voor de 
schulden van de rechtspersoon. In beginsel is niemand immers aansprakelijk voor de schulden 
van een ander" en verder nr. 1.16, p. 25: ,Op de regel van art. 2: 5 maakt het recht met 
betrekking tot bepaalde rechtspersonen uitzondering. Vaak betreft die uitzondering de uitslui
ting van de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden". 
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In het verenigingsrecht komt een dergelijk vermoeden van beperkte 
aansprakelijkheid der leden nog het meest verantwoord voor, op grond 
van de eigenheid van de vereniging(38). In tegenstelling tot de 
vennootschap beoogt de vereniging immers de behartiging van een 
algemeen belang of een belang dat de individuele belangen van de 
leden overstijgt; zij streeft een ,hoger", ideeel, altru'istisch doel 
na(39). De regel dat aan de leden geen winst mag worden uitge
keerd( 40), maakt beter aanvaardbaar dat deze leden in beginsel ook 
niet behoeven in te staan voor de schulden van de vereniging(41). 
Op die grond kan worden aanvaard dat, bij stilzwijgen van de V.Z.W.
wet, de leden van een V.Z.W. in beginsel niet persoonlijk aansprake
lijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. 
Hierbij moet evenwel worden aangestipt dat ook de volkomen rechts
persoonlijkheid niet absoluut is. In bepaalde omstandigheden wordt 
de maximale graad van individualisering, welke wordt bereikt in de 
volkomen rechtspersoon, getemperd(42) of gerelativeerd(43), bv. 
door een doorbraak van de aansprakelijkheidsbeperking. De toeken
ning van rechtspersoonlijkheid wordt niet Ianger als een gunst van
wege de overheid gezien maar als een juridische ,techniek met het 
oog op een zo eenvoudig mogelijke regeling van ingewikkelde 
rechtsverhoudingen" ,-,-;waaruit voor het nieuwe reehtssubj eet-rechten 

(38) Cfr. VANDER VELDEN, P.A.L.M., o.c., nr. 26, p. 41: ,Naar buiten werkt de rechtsbe
voegdheid van de vereniging zo sterk, dat de !eden als zodanig niet persoonlijk aansprakelijk 
zijn tegenover derden voor de verbintenissen van de vereniging met derden. Ware dit anders, 
dan zou het zelfstandige karakter van de vereniging daardoor in zijn wezen worden geschaad"; 
cfr. het standpunt van CoRBISIER over het verband tussen afwezigheid van winstoogmerk en 
beperkte aansprakelijkheid, dat dus zeker waardevol is (supra, nr. 3). 
(39) Cfr. ,un but superieur parfait" (COIPEL, M., o.c., nrs. 136-138, p. 148-150). 
( 40) Cfr. infra, nr. 6. 
(41) In de vereniging wordt, met de woorden van MEIJERS, de ,hoogste graad van abstractie 
van het belang der vereniging van dat der individuele !eden bereikt" (MEIJERS, E.M., Algemene 
leer van het burgerlijk recht, Deell. De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Leiden, 
U ni versitaire Pers Leiden, 1948, 199). 
Vgl. MATRAY, D., o.c., nr. 23, p. 399: ,L'absence de lucre poursuivi pourrait etre une tentative 
d'explication". 
(42) Cfr. VAN GERVEN, W., Algemeen Deel, 255-256. 
(43) UNIKEN VENEMA, C.AE., ,Concemrecht", in Op de grenzen van komend recht. Opstellen 
aangeboden aan ProfMr. J.H. Beekhuis, Kluwer, Deventer, 1969, nr. 14, p. 281 en 284 en 
nr. 18, p. 288; VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema misbruik", R. W., 1979-80, kol. 2479; 
DE PAGE, H. en MAssoN, J.-P., Traite elementaire de droit civil beige, 1111, 4° ed., Brussel, 
Bruylant, 1990, nr. 404bis, p. 425-426. 
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en plichten voortvloeien"(44). Het verlenen van de aansprakelijk
heidsbeperking blijft evenwel een voorrecht, dat een groepering 
slechts kan verwerven of behouden, indien een aantal essentiele waar
borgen worden geboden. 
Met PITLO/LOWENSTEYN kan worden vastgesteld: ,Zoals aile rechts
figuren ( ... ) leent ook de rechtspersoon zich tot misbruik. Meest in het 
oog springend is het misbruik waartoe de uitsluiting van persoonlijke 
aansprakelijkheid van leden, aandeelhouders, bestuurders etc. voor de 
schulden van de rechtspersoon kan leiden"(45). 
Zulk misbruik moet worden bestreden. De geeigende techniek om dit 
misbruik van de aansprakelijkheidsbeperking te bestrijden, bestaat in 
een doorbraak van het scherm tussen de rechtspersoon en de fysieke 
personen die voor het misbruik verantwoordelijk zijn, ten einde deze 
laatsten persoonlijk te doen instaan voor de verbintenissen van de 
rechtspersoon( 46). 

III. Afwezigheid van winstoogmerk 

5. Zoals men weet bepaalt art. 1, tweede lid V.Z.W.-wet dat de 
V.Z.W. de vereniging is ,welke niet nijverheids- of handelszaken 
drijft of welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan hare leden te 
verschaffen". Leest men deze altematieve formulering letterlijk, dan 

(44) VAN GERVEN, W., Algemeen Deel, p. 237 jo. 267. Cfr. ook: REUTER, D., in Miinchener 
Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch, I, Allgemeiner Teil (§§ 1-240); AGB-Gesetz, SAc
KER, F.J. (ed.), 3° ed., Miinchen, Beck, 1993, Vor § 21 Rdnr. 2, p. 286: ,Die juristische Person 
ist- so lehrt die heute ganz herrschende Meinung - eine zweckgebundene Organisation, der 
die Rechtsordnung die Rechtsfiihigkeit verliehen hat". 
Het Franse Hof van Cassatie gaat hierin nog verder, door te aanvaarden dat de rechtspersoon
lijkheid ontstaat buiten enige interventie van de wetgever om: ,La personnalite civile n'est pas 
une creation de la loi; elle appartient, en principe, it tout groupement pourvu d'une possibilite 
d'expression collective pour la defense d'interets licites, dignes par suite d'etre juridiquement 
reconnus et proteges" (Cass.civ. (fr.), 28 januari 1954, Bull.civ., II, nr. 32, p. 20; Dall., 1954, 
217, met noot G. LEVASSEUR; J.C.P., 1954, II, 7978, met concl. adv.-gen. LEMOINE en noot M. 
de JUGLART). 
(45) PITLO, A., L6WENSTEYN, F.J.W. en RAAJJMAKERS, M.J.G.C., Rechtspersonenrecht, 3° ed., 
1994, nr. 1.19, p. 27. 
( 46) Zie over het be grip ,doorbraak" van de aansprakelijkheidsbeperking naar Belgisch recht 
o.m.: RONSE, J., ,Waarheid en leugen omtrent de ondemerning met beperkte aansprakelijk
heid", Med. Kon. Ac. Wtsch. Lett. Schone Kunsten Belgii!, 1978, nr. 2; RONSE, J., e.a., 
,Overzicht van rechtspraak (1968-1977). Vennootschappen", T.P.R., 1978, 776 e.v.; BRAECK
MANS, H., ,Toerekening van het vennootschapsfaillissement aan de achterman of uitbreiding 
van het faillissement tot de meester van de zaak" (noot onder Cass., 26 mei 1978), R. W., 1978-
79, nrs. 2-3, kol. 850-851; VAN GERVEN, W., o.c., R. W., 1979-80, kol. 2479 e.v.; RONSE, J. en 
LJEVENS, J., ,De doorbraakproblematiek", in Rechten en plichten van moeder- en dochter
vennootschappen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1986, 133 e.v. 
Cfr. ook infra, nrs. 8, 14 en 21. 
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betekent zulks dat een V.Z.W. o.fwel geen nijverheids- of handels
zaken mag drijven, o.fwel geen stoffelijke voordelen aan de leden mag 
verschaffen(47). Deze uitleg leidt evenwel tot een onaanvaardbaar 
resultaat.Enerzijds zou het een V.Z.W. niet verboden zijn stoffelijke 
voordelen te verschaffen aan de leden, op voorwaarde dat zij geen 
nijverheids- of handelszaak zou drijven. Dit zou in strijd zijn met de 
opvatting, naar Belgisch recht, dat een vereniging zich van een 
vennootschap onderscheidt door het verbod van enig winstoog
merk(48). 
Anderzijds zou het een V.Z.W. niet verboden zijn nijverheids- of 
handelszaken te drijven, op voorwaarde dat zij geen stoffelijke voor
delen zou verschaffen aan haar leden. Dit zou in strijd zijn met het 
burgerlijk karakter dat de wetgever o.i. aan de V.Z.W. heeft willen 
toekennen(49). 
Doorgaans worden de twee onderdelen van de omschrijving dan ook 
beschouwd als twee cumulatief te vervullen voorwaarden(50). 

6. Onder het voor de V.Z.W. verboden winstoogmerk wordt verstaan: 

(47) In die zin: BUISSERET, A., Associations sans but lucratif, 5° ed., 1973, 17; AFSCHRIFf, T., 
,Le regime fiscal des associations sans but lucratif", in A.S.B.L., Creadif, 1984, nr. 8. 
Theoretisch zou men het woord ,of" ook kunnen 1ezen als in1eiding van een herhaling. De 
tweede zinsnede zou dan in andere woorden dezelfde voorwaarde formuleren. lnhoudelijk zijn 
de twee zinsneden echter geenszins gelijklopend. 
(48) VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, I, 2° ed., Brusse1, Bruylant, 
1976,68, nr. 44; RONSE, J., Algemeen Deel van het Vennootschapsrecht, 1970, p. 4 en 114-116; 
CoiPEL, M., ,Dispositions communes a toutes les formes de societes commerciales", Rip.Not., 
t6me XII, livre II, Brussel, Larder, 1982, 53-54, nr. 2; DE PAGE, H. en MASSON, J.-P., Traite 
elementaire de droit civil beige, 1111, 4° ed., Brussel, Bruylant, 1990, 430, nr. 410; VAN 
HouTTE, J., ,L' exercice d'une activite remuneratrice par une association sans but lucratif", 
Rev.prat.not.b., 1937, (3), 4, nr. 3. Cfr. DABIN, J., Le droit subjectif, Parijs, 1952, 126; ROUBIER, 
P., o.c., 395. 
( 49) Cfr. infra, nrs. 10-12. 
(50) DEMEUR, P., Noot onderCass., 30 december 1946, R.C.J.B., 1948, nr. 16, p. 45; VANRYN, 
J. en HEENEN, J., o.c., I, 2° ed., nr. 44, p. 67, voetnoot 2; 't KINT, J., Les associations sans but 
lucratif, 2° ed., 1974, 50; 'T KINT, J., Associations sans but lucratif, Rip.Not., 1987, 50, nr. 64; 
LJNDEMANS, J., ,Verenigingen zonder winstoogmerk", A.P.R., 43-44, nr. 44; BALLON, G.L., 
,Over de commerciele activiteiten en het ontbreken van winstoogmerk in de V.Z.W.", Z. W., 
1991/3, 57; GEENS, K., ,De grensafbakening tussen vereniging, vennootschap en andere 
vormen van samenwerking", in De samenwerking tussen ondernemingen, BVBJ, Brussel, 
Bruylant en Antwerpen, Kluwer, 1993, (467), p. 469, voetnoot 3. - Vgl. de oplossingen 
voorgesteld door COIPEL, M., ,Le r6le economique des A.S.B.L. au regard du droit des societes 
et de la commercialite", in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succe.s, 1985, 145, nr. 126 en 
147, nr. 132. 
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de verdeling van winst onder de leden(51). Enkel de rechtstreekse 
verrijking van de leden, ten gevolgevan de winstverdeling acht men 
verboden(52). Het verstrekken van diensten aan de leden, het ver-

, scha:ff~n :va~. o.nrechts~r~e~s~,. ~~lfs p_at~ill1~11~~~ _ V()()r9-ele.n,_. wordt 
toelaatbaar geacht(53), op grond van een cassatie-arrest van 9 decem
ber 1940(54). 
In het vennootschapsrecht daarentegen wordt, in navolging van VAN 
RYN(55) een ruimer ,winstbegrip" gehanteerd: winst is ieder vermo
gensvoordeel. Een groepering voldoet ook aan het voor een vennoot
schap vereiste winstoogmerk, indien zij besparingen of onrecht
streekse patrimoniale voordelen beoogt(56). 

(51) GEENS, K. en LAGA, H., ,Overzicht van rechtspraak (1986-1991). Vennootschappen", 
T.P.R., 1993, 966, nr. 33; VAN OMMESLAGHE, P. en Drnux, X., ,Examen de jurisprudence 
(1979-1990). Les societes commerciales", R.C.J.B., 1992, 578, nr. 1. 
Vgl. voor het Franse recht: Cass., 11 maart 1914, Dall., 1914, 1, 257, met noot L.S.; de 
JUGLART, M. en PIEDELIEVRE, A., Cours de droit civil, Ill, Introduction. Personnes. Famille, 
14° ed., 1994, 83; 
voor het Nederlandse recht: art. 26, lid 3 Boek 2 N.B.W.; AssER, C. en VANDER GRINTEN, 
W.C.L., o.c., De rechtspersoon, 1991, nr. 254, p. 227; SLAGTER, W.J., Compendium van het 
ondernemingsrecht, 5° ed., Deventer, Kluwer, 1990, 315-316; VANDERVELDEN, P.A.L.M., De 
vereniging-rechtspersoon en haar leden, 1969, 17; 
voor de Europese vereniging: mt. 1/2, eerste en tweede lid; ALFANDARI, E., Les associations et 
fondations en Europe. Regime juridique et fiscal, Parijs, Juris Service, 1990, 409; ALFANDARI, 
E. en JEANTIN, M., ,Le projet d'association europeenne", J.C.P., 1988, I, 3345. 
(52) CoiPEL, M., ,Le role economique des A.S.B.L. au regard du droit des societes et de la 
commercialite", in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, C.D.V.A., Gent, 1985, 113-
114, nr. 43; 'T KINT, J., Associations sans but lucratif, in Repertoire Notarial, Tome XIV, Livre 
IX, Brussel, Larcier, 1987, 5-l, nr. 67; LINDEMANS, A.P.R., 61, nr. 81; VERHEYDEN, R., ,Het 
gebrek aan overheidscontrole in het belang van derden op de verenigingen zonder winstoog
merk", R.W., 1977-78, (481), 490. 
(53) Zie o.m.: GOEDSEELS, J., ,Le nouveau statut legal des associations sans but lucratif en 
Belgique (Loi du 27 juin 1921)", R.P.S., 1922, nr. 2465, (269), p. 273, nr. 8; VAN RYN en 
HEENEN, I, 2° ed., 1976, 68, nr. 44; LINDEMANS, o.c., A.P.R., 61-62, nr. 81; COJPEL, M., o.c., in 
Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un succes, 114, nrs. 45 e.v.; GEENS, K., o.c., in De 
samenwerking tussen ondernemingen, 1993, 491-492; SLAGTER, o.c., 316. 
(54) Cass., 9 december 1940, Pas., 1940, I, 316; R.P.S., 1947, 49, met noot GoEDSEELS, J. 
(55) VANRYN, J., Principes de droit commercial, I, 1954, 230, nr. 329. 
(56) Zo o.m.: RoNsE, J., Algemeen deel, 1970, 113 (met verwijzingen naar het Nederlandse 
recht); ScHOLSEM, J.C., ,La notion de benefice dans le contrat de societe", R.P.S., 1969, 
nr. 5509, p. 211. 
In Frankrijk heeft dit ruime winstbegrip voor de vennootschap een wettelijke bekrachtiging 
gekregen in het nieuwe art. 1832 van de Code civil (zoals gewijzigd bij de wet van 4 januari 
1978 en bij de wet van 11 juli 1985): ,La societe est instituee par deux ou plusieurs personnes 
qui conviennent par un contrat d' affecter a une entreprise commune des biens ou leur industrie, 
en vue de partager le benefice ou de profiter de 1' economie qui pourra en resulter" (zie hierover 
o.m.: RIPERT, G. en ROBLOT, R., Traitt~ de droit commercial, I, Parijs, LGDJ, 1991, nr. 678, 
p. 550; CoziAN, M. en VIANDIER, A., Droit des societes, 5° ed., Parijs, Litec, 1992, nrs. 15 e.v., 
p. 7 e.v.; MAZEAUD, H., L. en J. en CHABAS, F., Lerons de droit civil, I/2, Les personnes: la 
personnalite; les incapacites, 7° ed., Parijs, Monchrestien, 1986, nr. 768, p. 875 e.v.; LARROU
MET, C., Droit civil. Introduction a l'itude du droit prive, I, Parijs, Economica, 1984, nr. 365, 
p. 227; nr. 370, p. 230 ennr. 384, p. 241; GUYoN, Y., ,Les dispositions generales de laloi n° 78-
9 du 4 janvier 1978 portant reforme des societes", Rev. Soc., 1979, nrs. 16 e.v., p. 12 e.v.). 
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Terecht is de vraag gesteld of het begrip ,winst" nog een geschikt 
criterium is om een onderscheid te maken tussen vereniging en 
vennootschap(57). Men kan een begrip niet als onderscheidingscrite
rium hanteren, wanneer aan dit begrip in de beide situaties een andere 
inhoud wordt toegekend. Dus: ofwel moet men in vennootschap en 
vereniging eenzelfde winstbegrip hanteren (wat concreet zou neer
komen op een verstrenging ten aanzien van de vereniging)(58), ofwel 
moet men het bestaande criterium nuanceren, ofwel moet men een 
ander criterium aanwenden(59). 

(57) RONSE, J., Algemeen Deel, 1970, 115 e.v.; cfr. "T KINT, J., o.c., Rep.Not., t. XIV, 1. IX, 
1987, nr. 2, p. 35; DE GREEF, D., ,Faillissement van een V.Z.W.", Jura Falc., 1982-83, p. 12, 
nr. 10. 
(58) In die zin: RIPERT, G. en RoBLOT, R., o.c., I, 1991, nr. 678, p. 550: ,Une classification 
coherente rendrait souhaitab1e, sur 1e terrain des principes, une definition plus stricte de 
!'association, qui eviterait que celle-ci puisse apparaftre comme une formule juridique con
currente de Ia societe"; LARROUMET, C., o.c., nr. 384, p. 241: ,Il serait heureux que Ia loi 
considere desormais que l' association doit a voir un 'but autre que le profit resultant d'un 
benefice ou d'une economie'. La frontiere serait plus nette entre l' association et Ia societe''. 
Vgl. het voorstel de lege ferenda vanwege M. CoiPEL (o.c., nr. 314, p. 228). 
(59) Opmerkelijk is dat het Duitse recht een geheel ander criterium aanreikt. Een onderscheid 
wordt gemaakt tussen ,Verein" (in ruime zin) of ,Korperschaft" enerzijds en ,Gesellschaft" 
(in enge zin) of ,Personenverband" anderzijds, op basis van het verschil in structuur, in 
orjfanlsatie (CoiNG~ H~,-in-1. von-Stauaingers Kommentar ziim Biirgerlic/ieii-Gesetzbuc/i;T; 
Berlijn, Schweitzer Verlag, 1980, Vorbem zu §§ 21-54 Rdnr. 44-45, p. 358-359; HuECK, G. en 
A., Gesellschaftsrecht, 18° ed., Miinchen, Beck, 1983, § 2 II, p. 10; HEINRICHS, H., in Palandt 
Biirgerliches Gesetzbuch, 46° ed., Miinchen, Beck, 1987, Einf v § 21, nr. 7, p. 21; KDBLER, F., 
Gesellschaftsrecht. Die privatrechtlichen Ordnungsstrukturen und Regelungsprobleme von 
Verbiinden und Unternehmen, 3° ed., Heidelberg, Miiller Juristischer Verlag, 1990, § 3, p. 21-
26; LARENZ, K., Allgemeiner Teil des deutschen biirgerlichen Rechts, 7° ed., Miinchen, Beck, 
1989, § 9 I, p. 132; LEHMANN, H. en DIETZ, R., Gesellschaftsrecht, 3° ed., Berlijn, Vahlen, 
1970, 5-6; MDNCHENER KoMMENTAR/REUTER, o.c., Vor § 21 Rdnr. 48, p. 308-309; SCHMIDT, K., 
Gesellschaftsrecht, 2° ed., Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1991, § 3 I 2, p. 39; SCHULTZE-VON 
LASAULX, H., in Biirgerliches Gesetzbuch. Kohlhammer Kommentar, I, SOERGEL, Th., SIEBERT, 
W. (ed.), 10° ed., Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 1967, Vor § 21 Rdnr. 4-5, p. 197; ULMER, P., 
in Groj3kommentar HGB, 4° ed., Berlijn, de Gruyter, 1989, § 105 Anm. 5, p. 31). De ,Verein" 
wordt gekenmerkt door de veranderlijkheid van het ledenbestand, een organisatiestructuur 
(statuten, organen, eigen naam) en het beginsel dat beslissingen bij meerderheidsbesluit 
worden genomen ("Mehrheitsprinzip"). De ,Gesellschaft" wordt gekenmerkt door een intuitu 
personae-karakter, de afwezigheid van een organisatiestructuur en het beginsel dat beslissingen 
bij eenparigheid worden genomen ("Einstimmigkeitsprinzip") (Vgl. KDBLER, F., o.c., 1990, 
§ 3 I en II, p. 22-24; HUECK, G. en A., o.c., p. 10; HEINRICHS, o.c., in Palandt Biirgerliches 
Gesetzbuch, nr. 7, p. 21; MDNCHENER KOMMENTARIREUTER, §§ 21,22 Rdnr. 1, p. 359; STAUDIN
GER/COING, Vorbem zu §§ 21-54 Rdnr. 44-45, p. 358-359. - Zie ook ScHMIDT, K., Gesell
schaftsrecht, 1991, § 23 I 1, p. 547). Het onderscheid is van belang omdat de ,Verein" (§ 21 
e.v. BGB) en de ,Gesellschaft" (§ 705 e.v.) in het BGB aan onderscheiden regimes zijn 
onderworpen. Wanneer de bijzondere wetgeving m.b.t. A.G., GmbH enz. leemten bevat, kan 
men terugvallen op het gemeenrecht m.b.t. de ,Verein"; voor de vennootschappen van het 
Handelsgesetzbuch (oHG en KG) fungeert het ,Gesellschaftsrecht" van het BGB als gemeen
recht (Cfr. § 105 Abs. 2 HGB; ScHMIDT, K., in Schlegelberger Handelsgesetzbuch, 5° ed., Band 
III/1, Miinchen, Vahlen, 1992, § 105 Anm. 3, p. 5; ULMER, P., in Groj3kommentar HGB, 4° ed., 
Berlijn, de Gruyter, 1989, § 105 Anm. 1-6, p. 29-32; cfr. § 161 Abs. 2 HGB; MARTENS, K.-P., in 
Schlegelberger Handelsgesetzbuch, 5° ed., Band Ill/2, Miinchen, Vahlen, 1986, § 161 Anm. 5, 
p. 6; SCHILLING, W., in Groj3kommentar HGB, 4° ed., Berlijn, de Gruyter, 1987, § 161 Anm. 2, 
p. 2). 
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Ben nuancering van het bestaande criterium is te vinden in het begrip 
,uitkering": de vereniging mag geen winst uitkeren en geen recht
streekse materiele voordelen verschaffen aan haar leden, de vennoot
schap wel(60). 
Ben ander criterium kan worden gevonden in de bestemming van het 
vermogen na vereffening van de ontbonden vennootschap of vereni
ging: de leden van een vennootschap zijn deelgenoten, zij hebben 
recht op een deel van het liquidatiesaldo; de leden van een vereniging 
niet(61). Ben alternatief bestaat ook in het criterium van het onderne-

Het Belgische burgerlijk recht kent niet die tweedeling van het gemene recht inzake samen
werkingsverbanden. Het recht betreffende de maatschap fungeert niet aileen als gemeen recht 
voor de vennootschappen, maar wordt eveneens (bij gebrek aan beter?) ingeroepen om leemten 
op te vullen in het recht betreffende de verenigingen, zij het met de nodige voorzichtigheid en 
op voorwaarde dat zulks niet onverenigbaar is met het wezen van de vereniging (DE PAGE, H. 
en DEKKERS, R., Traite, V, 2° ed., 1975, p. 61, nr. 35. - Voor de verenigingen met 
rechtspersoonlijkheid moet in de eerste plaats een beroep worden gedaan op het V.Z.W.-recht: 
nit de parlementaire voorbereiding van de V.Z.W.-wet van 1921 blijkt dat de V.Z.W. bestemd 
was om de ,organieke wet" te worden van de rechtspersonen zonder winstgevend doe!, dat 
deze wet de regeling van gemeen recht zou bevatten voor de rechtspersoonlijkheid van de 
Be1gische verenigingen of instellingen met moreel doe!, zie Verslag TIBBAUT, Parl. St., Kamer, 
1920-21, nr. 198, 461, 462, 464). Het Duitse voorbeeld lijkt vooral nuttig, omdat het de idee 
aanreikt dater wellicht ook in het Belgische recht gegronde redenen bestaan om een verband te 
Ieggen tussen de vereniging (sensu stricto) en de kapitaalvennootschappen, i.p.v. tussen de 
vereniging en de personenvennootschappen (maatschap). Een onderzoek van de betrokken 
rechtsvormen in het Iicht van deze indeling kan voor de verenigingen, en wellicht ook voor de 
kapitaalvennootschappen, tot nieuwe inzichten Ieiden. 
(60) Volgens somrnigen zouden bepaalde handelsvennootschappen (N.V., C.V.A. en 
B.V.B.A. C.V.B.A. en C.V.O.H.A.) geldig kunnen worden opgericht met een ideeel doe!. 
Als reden wordt hiervoor aangevoerd dat het ontbreken van een winstoogmerk niet is opge
nomen in de limitatieve opsomrning van nietigheidsgronden (art. 13ter resp. art. 144 Venn.W.): 
zie recent nog: GEENS, K., o.c., in De samenwerking tussen ondernemingen, 1993, 511. 

(61) RONSE, J., Algemeen dee[, 1970, 115-116; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elemen
taire de droit civil beige, V, 2° ed., Brussel, Bruylant, 1975, nr. 34, p. 59-60; COIPEL, M., o.c., in 
Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un succes, 1985, p. 180, nr. 209; CoECKELBERGH, D., 
,Statuten van een V.Z.W.: 1001 variaties", Z. W., 1989/3, (45), p. 48, nr. 18; VAN OMME
SLAGHE, P. en Dmux, X., ,Examen de jurisprudence (1979-1990). Les societes commerciales", 
R.C.l.B., 1992, 581-582; GEENS, K., o.c., in De samenwerking tussen ondernemingen, 1993, 
474; CoECKELBERGH, D., ,Verenigingsrecht. Standpunt m.b.t. het te gelde maken van het fonds 
van een V.Z.W.", Z.W., 1994/1, p. 14; in dezelfde zin voor Frankrijk: art. 15 decreet van 16 
augustus 1901; Cass., 17 oktober 1978, Rev.Soc., 1979, 565, met noot R. PLAISANT. Cass., 4 
november 1982, Rev. Soc., 1983, 826, met noot G. Sousr; RIPERT, G. en RoBLOT, R., Traite de 
droit commercial, I, Parijs, LGDJ, 1991, nr. 676, p. 548; CARBONNIER, J., Droit civil, 1, 
Introduction, les Personnes, Parijs, P.U.F., 1979, 382; MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, 
I/2, Les personnes, 2° ed., Parijs, Sirey, 1967, nr. 773, p. 782; MAZEAUD, H., L. enJ. en CHABAS, 
F., Ler;ons de droit civil, 112, Les personnes: Ia personnalite; les incapacites, 7° ed., Parijs, 
Montchrestien, 1986, nr. 782, p. 897; PLANIOL, M., RIPERT, G., SAVATIER, R. en J., Traite 
pratique de droit civil franr;ais, I, Les personnes. Etat et capacite, 2° ed., Parijs, LGDJ, 1952, 
nr. 95, p. 113. 
Soms wordt (o.i. ten onrechte) beweerd dat in een V.Z.W. de verdeling van het saldo der 
vereffening onder de !eden toch zou mogelijk zijn (zie vooral GoEDSEELS, J., ,Le nouveau 
statut legal des associations sans but Iucratif en Belgique (Loi du 27 juin 1921) - Questions 
diverses", R.P.S., 1923, nr. 2479, p. 2-7, nrs. 2-9; GOEDSEELS, J., ,Le nouveau statut legal des 
associations sans but Iucratif en Belgique (Loi du 27 juin 1921)- Questions diverses- Regime 
fiscal", R.P.S., 1923, nr. 2517, p. 236-242, nrs. 10-16; GOEDSEELS, J., Traite, nrs. 1134-1165; 
'T KrNT, J., o.c., Rep. Not., nr. 259, p. 110-111; vgl. VELGE, H., Associations etfondations en 
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mingskarakter(62). De huidige tendens in wetgeving en rechtspraak 
om steeds meer met het begrip ,ondememing" rekening te houden, 
zal zich onvermijdelijk verder zetten. Dit criterium laat toe een 
onderscheid te maken tussen samenwerkingsverbanden die de intentie 
hebben om door middel van bedrijfseconomische methoden een toe
gevoegde waarde te creeren en groeperingen die niet deze intentie 
hebben. 

7. Welke sanctie staat op het niet respecteren van het verbod van 
,winstoogmerk" in de V.Z.W.? 
Doorgaans wordt gemakkelijk aangenomen dat de V.Z.W. kan wor
den nietigverklaard, wegens schending van de wettelijke specialiteit. 
Het samenwerkingsverband kan dan worden geherkwalificeerd tot 
een vennootschap, hetzij een maatschap, hetzij een V.O.F., naarge
lang het statutair doel burgerlijk of commercieel van aard is. 
Een uitgebreide analyse van deze problematiek door M. COIPEL(63) 
toont aan dat de juridisch correcte redenering veel tussenstappen en 
nuances vergt. 
Onder de ,valse" V.Z.W.'s onderscheidt deze auteur de vals gekwa
lificeerde V.Z.W.'s en de vals gebruikte V.Z.W.'s. Bij de eerste groep 
werd liefsame1lwer:Kirigsverban:a-ten omeclifealseenV.Z.W. gekwa
lificeerd; bij de tweede groep is de kwalificatie terecht, doch wordt 
van de gekozen rechtsvorm misbruik gemaakt. 

Belgique. Histoire et theories, Brussel, Bruylant, 1942, 140-141). Ter ondersteuning van deze 
stelling wordt een beroep gedaan op de parlementaire voorbereiding, waaruit -vreemd genoeg
zou blijken dat het de !eden vrij zou staan zelf de bestemming van het vermogen te regelen en 
dat zij o.m. zouden mogen bepalen dat de goederen in bepaalde verhoudingen onder de !eden 
zouden worden verdeeld (Verslag TIBBAUT, Pari. St., Kamer, 1920-21, nr. 198, p. 472 
(expliciet), zie ook (minder expliciet): p. 465). Uit de parlementaire teksten krijgt men echter 
m.b.t. dit punt een dubbelzinnig beeld. Een ander vers1ag heeft nl. een totaal andere strekking: 
de goederen van een rechtspersoon moeten, omdat zij voor een bepaald doe! bestemd zijn, voor 
zover mogelijk die bestemming behouden (Verslag der Raadgevende Commissie, Bijlage bij 
de Memorie van toelichting, Pari. St., 1920-21, nr. 375, p. 1129). 
De keuzevrijheid van de !eden wordt dus noodzakelijkerwijze beperkt tot de principHHe 
doelsbestemming. Met LINDEMANS kunnen enkele kleine nuanceringen worden aanvaard 
(A.P.R., tw. V.Z.W., 246-247, nr. 578). 
(62) VANRYN, J. en HEENEN, J., ,Esplit de lucre et droit commercial", (noot onder Cass., 19 
januari 1973), R.C.J.B., 1974, nrs. 10-11, p. 333-334; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de 
droit commercial, 2° ed., 1976, nrs. 35-36; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch Recht, L Ondernemingsrecht, 3° ed., Brussel, 
Story, 1989, nr. 57, p. 73-74; VAN GERVEN, W., ,Naar een nieuw ondememingsbeglip in het 
jaar 2000", D.A.O.R., nr. 26,januari 1993, 165. 
(63) O.c., in Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un succes, nrs. 171 e.v., p. 164 e.v. 
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M.b.t. de eerste groep ("les A.S.B.L. faussement qualifiees") erkent 
de auteur het bestaan van een vermoeden dat de door de oprichters aan 
het samenwerkingsverband gegeven kwalificatie overeenstemt met 
hun officiele bedoeling, zoals die in het statutair doel tot uiting 
komt(64). 
Dit vermoeden kan echter worden weerlegd, wanneer de statuten vaag 
of dubbelzinnig zijn(65). De rechter kan dan rekening houden met de 
reele gang van zaken om de statuten te interpreteren(66). Tot het 
bestaan van een vennootschap kan hij dan concluderen, zo hij vaststelt 
dat in werkelijkheid winsten worden uitgekeerd aan de leden of dat de 
reele activiteit van lucratieve aard is(67). Behoudens tegenbewijs 
waaruit met zekerheid zou blijken dat ieder winstoogmerk ontbreekt, 
zou de rechter de nietigheid kunnen vaststellen van de groepering als 
V.Z.W., waama hij deze tot vennootschap zou kunnen herkwalifice
ren(68). 
De laatste stap in de redenering van M. COIPEL behelst een omkering 
van het vermoeden, wanneer uit de statutaire omschrijving duidelijk 
blijkt dat de kwalificatie ,V.Z.W." onjuist is(69). 

De tweede groep ,valse" V.Z.W.'s worden aangewend in strijd met 
hun in wezen juiste kwalificatie ("les A.S.B.L. faussement utili
sees")(70). Ten aanzien van deze V.Z.W.'s zijn andere sancties 
mogelijk. Op grond van art. 18 V.Z.W.-wet, kan de rechter de ontbin
ding van de V.Z.W. of de nietigheid van winstuitkeringen of over
matige reserveringen uitspreken(71). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ontbinding een constitutief 
karakter heeft en dus ex nunc werkt. Dit brengt met zich mee dat een 
herkwalificatie uitgesloten is - wat ook logisch is, vermits de hypo-

(64) Hierbij is de officele intentie te onderscheiden van persoonlijke beweegredenen die niet 
in de statuten tot uiting komen (CoiPEL, M., o.c., m. 180, p. 167). 
(65) COIPEL, M., o.c., nrs. 189 e.v., p. 170 e.v. 
(66) COIPEL, M., o.c., m. 179, p. 167; nr. 202, p. 176. 
(67) COIPEL, M., o.c., m. 204, p. 177. Onder ,activite lucrative" verstaat de auteur een 
activiteit waarmee wordt beoogd een overschot van inkomsten op uitgaven (winst) te realiseren 
(o.c., m. 8, p. 100). 
(68) Zie bv.: Rb. Dendermonde, 12 mei 1966, R.P.S., 1970, 254. 
(69) COIPEL, M;, o.c., ms. 208 e.v., p. 179 e.v. 
(70) COIPEL, M., o.c., m. 235, p. 192 en m. 239, p. 195. 
(71) Hetzij wegens schending van de wet (of de statuten) hetzij wegens aanwending van het 
vermogen van de V.Z.W. of de inkomsten van dit vermogen tot andere doeleinden dan die 
waarvoor de V.Z.W. werd opgericht (LINDEMANS, J., A.P.R., tw. ,Verenigingen zonder winst
oogmerk", ms. 550-551, p. 236-237; 'T K!NT, J., Rep. Not., tw. ,Associations sans but 
lucratif", nr. 73, p. 53 en nrs. 249 e.v., p. 108; CoiPEL, M., o.c., ms. 243-246, p. 197-198). 
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these van de vals gebruikte V.Z.W. ervan uitgaat dat de V.Z.W. juist is 
gekwalificeerd. 
In plaats van een van deze expliciet door de V.Z.W.-wet voorziene 
sancties te vorderen, kan de eiser een beroep doen op veinzing 
(simulatie), indien hij aantoont dat de V.Z.W. louter fictief is en dat 
de oprichters steeds de bedoeling hebben gehad om zichzelf te ver
rijken, dus: dat in werkelijkheid achter de fictieve V.Z.W. een ven
nootschap schuilgaat. 
Een andere mogelijkheid wordt in de rechtsleer naar voren geschoven. 
Voor aile duidelijkheid: de hypothese is deze van een V.Z.W. met een 
regelmatig statutair doel, maar waar in strijd met de wet en de statuten 
aan de leden rechtstreekse materiele voordelen toegekend of winsten 
uitgekeerd worden. 
Wegens doeloverschrijding zou de activiteit niet aan de V.Z.W. 
kunnen worden toegerekend, maar slechts aan de persoon of personen 
die deze activiteit effectief hebben uitgeoefend. Werd de activiteit 
uitgeoefend door verscheidene personen gezamenlijk, dan zouden zij 
een vennootschap vormen(72). 

8. Men kan zich afvragen of niet via een eenvoudigere weg een 
effiCiente sanctie kan wofdeii bekomen~ Zoals tnerrweet erkent lret 
Hof van Cassatie het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel dat 
rechtsrnisbruik verbiedt(73). Zo is het ook verboden rnisbruik te 
maken van de rechtsfiguur van de rechtspersoonlijkheid en van de 
door het recht geboden vormen van rechtspersonen, waaronder de 
V.Z.W. 
Een V.Z.W. oprichten en dan in strijd met de elementairste regels over 
deze rechtsvorm overgaan tot winstuitkeringen aan de leden, betekent 
misbruik maken van de rechtsvorm van de V.Z.W.: de grenzen van 
een normale rechtsuitoefening door een voorzichtig persoon worden 
kennelijk overschreden(7 4). 

(72) Opnieuw kan het hier om een burgerlijke of om een handelsvennootschap gaan, afhanke
lijk van de aard van de (statutaire) activiteit. 
In tegenstelling tot wat wordt beweerd door COIPEL (a. c., nr. 249, p. 199) is de kwalificatie van 
de groepering als een vereniging uitgesloten, vermits bij hypothese een voor verenigingen 
verboden winstoogmerk aanwezig is. 
(73) Cass., 5 maart 1984, Arr.Cass., 1983-84, 836; Pas., 1984, I, 768; Cass., 13 april 1984, 
Arr.Cass., 1983-84, 1084; Pas., 1984, I, 1023; CoRNELIS, L., ,Aansprakelijkheid in de ban van 
de goede trouw", in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, nr. 36, 
p. 45; KRurTHOF, R., ,Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische verbintenissen
recht?", in Hulde aan Prof Dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, nr. 13, p. 48. 
(74) Cfr. de door het Hof van Cassatie gehanteerde omschrijving: Cass., 10 september 1971, 
Arr.Cass., 1972, 31; Cass., 16 december 1982, Arr.Cass., 1982-83, 518; Cass., 10 maart 1983, 
Arr.Cass., 1982-83, 847; Cass., 19 november 1987, Arr.Cass., 1987-88, 355. 
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Zoals men weet wordt rechtsmisbruik gesanctioneerd niet door het 
verlies van het recht, maar door hetzij de reductie tot een normale 
rechtsuitoefening, hetzij een verplichting tot schadeloosstelling(75). 
In de hier onderzochte hypothese werd misbruik gemaakt van de 
V.Z.W.-rechtsvorm, of anders uitgedrukt: van het recht om voor de 
groepering de gewenste rechtsvorm te kiezen. In dit verband kan 
worden betoogd dat twee normale wijzen van rechtsuitoefening mo
gelijk zijn: ofwel wordt gekozen voor de rechtsvorm van de V.Z.W. 
en wordt geen winst uitgekeerd; ofwel wordt gekozen voor het na
streven van winst ten bate van de I eden, maar dient dit te geschieden in 
een vennootschapsverband. Als sanctie op het misbruik van de 
V.Z.W.-rechtsvorm de rechtsuitoefening reduceren tot de eerstge
noemde normale uitoefening, stuit op praktische problemen: moeten 
de aan de leden gedane winstuitkeringen worden teruggevorderd? 
Wat zou moeten geschieden met de binnen de V.Z.W. geaccumu
leerde winsten? 
De tweede reductiemogelijkheid sluit aan bij de reele gang van zaken, 
nl. men heeft gehandeld als ware de groepering een verband waar
binnen winsten kunnen worden uitgekeerd of geaccumuleerd, dus een 
vennootschap. De rechter zal de reductie van de rechtsuitoefening 
daarop afstemmen. Aldus wordt het rechtsmisbruik gesanctioneerd 
met een reductie van de uitoefening van het keuzerecht m.b.t. de 
rechtsvorm tot een nonnale uitoefening voor een groepering met 
winstoogmerk: d.i. de rechtsvorm van een vennootschap(76). 
Ook kan worden gesteld dat misbruik werd gemaakt van het recht om 
een aparte rechtspersoon op te richten. De V.Z.W. heeft een afge
scheiden vermogen, waarop noch de leden noch de beheerders per
soonlijk enig recht hebben. Door winsten uit te keren wordt de aparte 
rechtspersoonlijkheid miskend. Om evidente redenen wordt het mis
bruik van rechtspersoonstechniek niet met nietigverklaring van de 
vennootschap gesanctioneerd (art. 13ter Venn.W.), doch met het 

(75) Cass., 16 december 1982,Arr. Cass., 1982-83, 518; Pas., 1983, I, 472; zie in dezelfde zin: 
Cass., 18 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 790; Cass., 11 juni 1992, Arr. Cass., 1991-92, 
965. 
(76) In principe zal dit een burgerlijke vennootschap zijn, tenzij ook tegen de tweede voor
waarde werd gezondigd en de groepering een commercieel doe! blijkt te hebben (zie daarover 
infra, nrs. 9 e.v.). 
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gedeeltelijk doorbreken van de volkomen rechtspersoonlijkheid(77). 
Zo ook hier: de volkomen rechtspersoonlijkheid van de V.Z.W. wordt 
gedeeltelijk doorbroken, zodat de leden het voorrecht van de beperkte 
aansprakelijkheid verliezen. 

IV. Handelsactiviteiten in bet kader van een V.Z.W. 

9. Niettegenstaande de V.Z.W.-wet in art. 1, tweede lid voor 
V .z. W.' s het drijven van nijverheids- of handelszaken uitsluit, wordt 
vastgesteld dat een aantal V.Z.W.'s in hun statutair doel daden en/of 
activiteiten vermelden die tot de daden van koophandel in de zin van 
art. 2 en 3 W.Kh. worden gerekend. Vele V.Z.W.'s hebben een 
statutair doel dat in overeenstemming is met de wettelijke omschrij
ving, maar blijken in werkelijkheid daden te stellen of activiteiten te 
ondernemen die strikt genomen tot de daden van koophandel behoren. 
Gaat het inderdaad om daden van koophandel, om handelsactivitei
ten? 

l!)_._Qm ts:_l~I.lnl1e!l_l::>~~l1iten tot het bestaan van daden van koop
handel, is op grond van de cassatie-rechtspraai<: verdstdafde-verrlch~ 
tingen worden gesteld met winstoogmerk(78). Hiermee wordt bedoeld 
dat de daden moeten worden gesteld met de bedoeling zichzelf, 
persoonlijk te verrijken. Aldus kan worden vastgesteld dat hetzelfde 
criterium (nl. een subjectief winstbegrip) wordt gehanteerd als m.b.t. 
de vereiste afwezigheid van winstoogmerk bij de V.Z.W. 

(77) RONSE, J. en LIEVENS, J., ,De doorbraakproblematiek", in Rechten en plichten van 
moeder- en dochtervennootschappen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, (133), 167, 
nr. 33. De auteurs beroepen zich op het cassatie-arrest van 16 december 1982 i.v.m. rechts
misbruik, volgens welk de sanctie op het kennelijk misbruik van recht niet bestaat in het 
volledige verlies van het recht maar in de reductie ervan tot een normale, redelijke rechtsuit
oefening (Cass., 16 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 518; Pas., 1983, I, 472; zie in 
dezelfde zin: Cass., 18 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 790; Cass., 11 juni 1992, Arr. 
Cass., 1991-92, 965). 
(78) Zo o.m. het bekende cassatie-arrest van 19 januari 1973 m.b.t. een zwembad uitgebaat 
door een pastoor (Cass., 19 januari 1973, R.W., 1972-73, 1381; Arr.Cass., 1973, 515; Pas., 
1973, I, 492; R.C.J.B., 1974, 321, met noot J. VANRYN en J. HEENEN, ,Esprit de lucre et droit 
commercial"); zo ook: Cass., 10 oktober 1895, Pas., 1895, I, 286 ("Que l'esprit de lucre ou de 
speculation est de l'essence des actes de commerce; que lorsqu'elle en est depouillee, !'obliga
tion du commerC<ant, eut-elle quelque correlation avec son commerce, revet un caractere 
purement civil"); Cass., 25 februari 1935, Pas., 1935, I, 170; Cass., 30 december 1946, 
Pas., 1946, I, 489; R.C.J.B., 1948, met noot P. DEMEUR; Cass., 9 november 1948, Pas., 
1948, I, 623. Opmerkelijk is dat in de arresten van 1935 en 1946 de beoordeling of de activiteit 
werd gevoerd met winstoogmerk als een feitenkwestie wordt aangemerkt, waarvan de beoorde
ling souverein door de feitenrechter geschiedt, terwijl nochtans beide arresten betrekking 
hadden op een V.Z.W. 
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Blindelings zou men geneigd kunnen zijn om te besluiten dat een 
echte V.Z.W. nooit daden van koophandel kan stellen, vermits zij per 
definitie geen winstoogmerk heeft. Met andere woorden: wanneer een 
V.Z.W. de in art. 2 W.Kh. vermelde objectieve daden van koophandel 
stelt, terwijl zij geen uitkeringen aan de leden doet, zou zij, wegens het 
ontbreken van het subjectieve aspect, toch geen daden van koop
handel stellen(79). Een V.Z.W. zou dus maar daden van koophandel 
kunnen stellen, indien in de V.Z.W. toch een winstoogmerk aanwezig 
zou blijken te zijn. In dat geval echter vormt de rechtspersoon geen 
geldige V.Z.W.! De daden van koophandel worden dan niet door een 
V.Z.W. gesteld, maar door een groepering met een andere kwalifica
tie. Men kan zich niet voorstellen dat de wetgever de intentie heeft 
gehad om aan de V.Z.W. zulk een tautologische omschrijving te 
geven(80)(81). Bovendien zou een dergelijke benadering leiden tot 
een rniskenning en volledige negatie van het tweede onderdeel van de 
wettelijke begripsbepaling van de V.Z.W., nl. het verbod om nijver
heids- of handelszaken te drijven(82). Bij een V.Z.W. die werkelijk 
zonder winstoogmerk opereert maar in ojectieve termen een 
handelsbedrijvigheid als hoofddoel heeft, zou deze activiteit als een 
burgerlijke bedrijvigheid worden beschouwd, wegens het ontbreken 
van het subjectief winstoogmerk. Dit resultaat is door de wetgever niet 
gewenst. 

(79) M. CoiPEL maakt in dit verband een onderscheid tussen ,I' activite a nature commerciale" 
en ,l'activite a caractere commercial ou de type commercial" (o.c., in Les A.S.B.L. - Evalua
tion critique d'un succes, 107-108, nrs. 28-30). Beide categorieen omvatten de daden vermeld 
in art. 2 en 3 W.Kh. In het eerste geval worden die daden gesteld met, in het tweede geval 
zonder winstoogmerk. 
(80) In dezelfde zin: DEMEUR, P., Noot onder Cass., 30 december 1946, R.C.J.B., 1948, nr. 16, 
p. 46-47; WoLFCARius, M., ,Les activites commerciales des associations sans but lucratif", 
R.P.S., 1979, nr. 6027, p. 226: ,On semble malheureusement avoir deduit de l'objectif 
desinteresse de l' association sans but lucratif qu' elle a un caractere civil, que lies que soient 
les activites par lesquelles elle compte l' atteindre et a voir considere des lors ces activites 
comme civiles, en tant qu'accessoires d'un objet civil. On arrive ainsi a des conclusions 
incompatibles avec Ia volonte du legislateur". . 
(81) Merkwaardig genoeg blijkt ook het Hof van Cassatie niet de radicale consequentie te 
(willen) trekken die zijn rechtspraak lijkt mee te brengen: in verscheidene arresten (Cass., 25 
februari 1935, Pas., 1935, I, 170; 30 december 1946, Pas., 1946, I, 489; 9 november 1948, 
Pas., 1948, I, 623) geeft het Hof te kennen dat het de feitenrechter toekomt ,de decider 
souverainement en fait si les operations accomplies par une association sans but lucratif ont ete 
realisees ou non par esprit de lucre" (zie de kritiek van VANRYN, J. en HEENEN, J., ,Esprit de 
lucre et droit commercial" (noot onder Cass. 19 januari 1973), R.C.J.B., 1974, nr. 8, p. 332). 
(82) In dezelfde zin: DEMARET, P., ,La forme juridique des societes de recherche sous contrat 
en France et en Belgique", Rev.trim.dr.com., 1967, (719), 732; zie ook DEMEUR, P., o.c., 
R.C.J.B., 1948, nr. 17, p. 46, volgens wie vereist is ,Ia subordination itla fin (noncommerciale) 
des actes eux-memes - et non pas seulement de leur profit". 
Zie over dit tweede onderdeel infra, nr. 11. 
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Drie argumenten reiken een mogelijke verklaring en oplossing aan: 
een historisch, een institutioneel en een functioneel argument. 
In een historisch perspectief is vast te stellen dat het subjectief winst
begrip reeds als nuancering m.b.t. de daden van koophandel vermeld 
in art. 2 W.Kh. door het Hof van Cassatie was geexpliciteerd op het 
moment dat de V.Z.W.-wetgeving tot stand kwam(83). Wanneer het 
voor een V.Z.W., wegens het ontbreken van het vereiste winstoog
merk, juridisch onmogelijk is om daden van koophandel te stellen, 
dan is het volstrekt zinloos zulks te verbieden. Waarom zou men iets 
verbieden, dat tach al niet kan? Het besluit kan daarom enkelluiden, 
dat de wetgever de V.Z.W. expliciet wilde verbieden een nijverheids
of handelszaak te drijven. De wetgever heeft zich, althans voor de 
V.Z.W., impliciet doch zeker gedistancieerd van de Cassatie-recht
spraak. Bovendien is de niet-toepassing van de cassatie-rechtspraak 
verantwoord: in tegenstelling tot bv. de pastoor(84), hebben de op
richters van een V.Z.W., door voor deze rechtsvorm te kiezen, zich 
ertoe verbonden om zonder winstoogmerk te handelen. Daarenboven 
geldt voor rechtspersonen dat hun commerciele respektievelijk bur
gerlijke aard wordt gedetermineerd door hun statutair doel en niet 
door hun feitelijke activiteit. 
Er-is ooknog een functioneel argument: hetzelfde criterium vervult in
beide situaties duidelijk onderscheiden functies: enerzijds dient het 
om de vereniging te onderscheiden van de vennootschap, anderzijds 
om een onderscheid te maken tussen de commerciele of burgerlijke 
aard van bepaalde daden. 
M.b.t. de V.Z.W. mag dus niet het subjectief winstbegrip worden 
toegepast, om uit te maken of zij daden van koophandel stelt. Het 
subjectief winstbegrip fungeert eigenlijk om uit te maken of een 
persoon die objectieve daden van koophandel stelt, voor wat die daden 
betreft, als een handelaar te beschouwen is. Een V.Z.W. echter kan als 
zodanig geen handelaar zijn of worden(85). Het criterium is daarom 
zeker voor deze rechtsvorm totaal irrelevant(86). 

(83) Zie nl. Cass., 10 oktober 1895, Pas., 1895, I, 286. 
(84) Cfr. supra, voetnoot 78. 
(85) Cfr. COIPEL, M., o.c., nrs. 272 e.v., p. 210 e.v. 
Het Franse Hof van Cassatie leek in zijn arresten van 17 maart 1981 en 12 februari 1985 te 
erkennen dat in bepaalde omstandigheden een vereniging de hoedanigheid van handelaar 
verkrijgt (Cass.com.(fr.), 17 maart 1981, Dall., 1983, 23, met noot R. PLAISANT; Cass., 12 
februari 1985, Bull.civ., IV, nr. 59, p. 50). 
In het arrest van 1981 keurde het Hof een beslissing goed van het Hof van Beroep te Parijs 
waarin de bewijsregels van het handelsrecht van toepassing werden geacht, terwijl het ging om 
een vereniging met een religieus doe! (Cfr. PLAISANT, R., o.c., p. 24: ,(LaCour de Cassation) 
admet desormais, semble-t-il, que( ... ) une association peut avoir Ia qualite de commer«ant"; 
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Om die reden wordt ervoor gepleit het subjectief winstcriterium te 
vervangen door een objectief criterium, nl. het functioneren als een 
ondememing, het nastreven van een toegevoegde waarde door middel 
van bedrijfseconomische methoden(87). 

11. Hoe staat het recht dan tegenover een V.Z.W. die daden van 
koophandel stelt, die een handelsactiviteit uitoefent? 
Art. 1 van de V.Z.W.-wet lijkt zulks absoluut te verbieden, daar deze 
bepaling stelt dat de V.Z.W. geen nijverheids- of handelszaken drijft. 

vgl. MAZEAUD, H., L. en J. en CHABAS, F., Ler;ons de droit civil, U2, Les personnes: la 
personnalite; les incapacites, 7° ed., Parijs, Montchrestien, 1986, nr. 768, p. 877, voetnoot 
7: ,la portee de l'arr€t reste ( ... )imprecise"; zie in dezelfde zin als het arrest: SIMON, 0., ,La 
commercialite de !'association du 1° juillet 1901", Dall., Chron. XIX, nr. 23, p. 160: ,L'as
sociation qui effectue habituellement des actes de commerce par nature, afin de remplir son 
objet statutaire, devient commen;ante car ces actes sont la condition m€me de son existence"). 
Bij het arrest van 1985 vernietigde het Hof een beslissing van het Hof van Beroep te Pau, 
waarin een vereniging als handelaar werd aangemerkt op de grand dat zij gewoonlijk handels
daden stelde, maar ,sans rechercher si cette activite rev€tait un caractere speculatif repete au 
point de primer l'objet statutaire" (zie over dit aiTest ook: ALFANDARI, E. en JEANTIN, M., 
,Chronique: Societes civiles, associations et autres groupements", Rev.trim. dr.com., 1985, 
nr. 19, p. 777-778; DERRUPPE, J., ,Chronique: Actes de commerce, commen;ants et fonds de 
commerce", Rev.trim.dr.com., 1986, nr. 1, p. 67-69). 
Ben arrest van 19 januari 1988 lijkt deze erkenning evenwel af te wijzen (Cass.com.(fr.), 19 
januari 1988, Bull.civ., IV, nr. 33, p. 23; Rev. Soc., 1988, 565, met noot S. CASTRO. Zie 
hierover: DERRUPPE, J., ,Chronique: Actes de commerce, commen;ants et fonds de commer
ce", Rev.trim.dr.com., 1988, nr. 2, p. 420; BRICHET, R., ,Une association peut-elle €tre une 
personne morale commen;ante (A propos de l'arr€t de la Cour de Cassation, Chambre 
commerciale, du 19 janvier 1988)", J.C.P., 1989, nr. 3385). - Overigens besliste het Hof 
ook, bij arrest van 1 maart 1994, dat een ,association" die een handelsactiviteit uitoefent zich 
niet kan laten registreren in het ,registre du commerce et des societes", omdat het decreet van 
30 mei 1984 niet in de mogelijkheid van registratie van zulke rechtspersoon voorziet (Cass.
com.(fr.), 1 mei 1994, Rev. Soc., 1994, 502, met noot Y. GuYON, ,Une association ne peut pas 
s'immatriculer au registre du commerce"; Dr. Societes, mei 1994, 6, met noot T. BONNEAU, 
,Association, immatriculation au registre du commerce (non)"). 
(86) In dezelfde zin (algemeen): VANRYN en HEENEN, o.c., R.C.J.B., 1974, nr. 9, p. 333. In 
dezelfde zin voor alle rechtspersonen (niet alleen de V.Z.W., maar ook de vennootschappen) 
en, als gevolg daarvan, ook voor de fysieke personen: COJPEL, M., nrs. 273-274, p. 210-211. 
Deze auteur wijst er nog op dat het incoherent is de vervulling van de ene voorwaarde 
(subjectief winstoogmerk) na te gaan in hoofde van de leden resp. vennoten en de vervulling 
van de tweede voorwaarde (handelsactiviteit) in hoofde van de rechtspersoon. 
(87) Cfr. supra nr. 6, tekst en voetnoot (62).- Ook in het Duitse recht wordt, ter onderschei
ding van ,Idealvereine" en ,wirtschaftliche Vereine", steeds meer afgestemd op het onderne
mingsgewijze deelnemen aan het econmnisch verkeer en het rechtsverkeer (BGH, 14 juli 1966, 
BGHZ, 45, 1966, 395; PALANDT/HEINRICHS, § 21 Rdnr. 1 b, p. 23; SCHMIDT, K., ,Der biirger
lich-rechtliche Verein mit wirtschaftlicher Tatigkeit", AcP, 182, (1), 26 e.v.; MDNCHENER 
KOMMENTAR!REUTER, § 21 Rdnr. 4 e.v.; SAUTER, E. en SCHWEYER, G., Der eingetragene 
Verein, 10° ed., Miinchen, Beck, 1977, 19). Hoewel de tekst van de wet het statutair doel 
als onderscheidingscriterium naar voren lijkt te schuiven, nemen de recentere rechtsleer en 
rechtspraak aan dat de objectieve activiteit het doorslaggevende criterium is: vraag is of de 
vereniging ,auf einen wirtschaftlichen Geschiiftbetrieb gerichtet ist" (PALANDT/HEINRICHS, 
§ 21 Rdnr. 1 b, p. 23; BGH, 14 juli 1966, gecit.; RGRK/STEFFEN, § 21, Rdnr. 6). Winstoogmerk 
is overigens niet vereist (PALANDT!HEINRICHS, § 21 Rdnr. 1 b, p. 23). 
Voor een ander objectief criterium, zie DEMEUR, P., o.c., R.C.J.B., 1948, nr. 19, p. 49: ,la 
lucrativite objective", door de auteur omschreven als ,le rapport de cause il effet entre l'acte et 
l' avantage materiel qu' il doit apporter". 
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Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1921 werd 
evenwel reeds duidelijk gesteld dat deze voorwaarde niet al te letter
lijk mocht worden ge'interpreteerd. 
In het V erslag TmBAUT kan men lezen: ,Het moreel doel, dat de 
vereeniging moet kenmerken, sluit het winstbejag buiten, met name 
de nijverheids- of handelsverrichtingen of die, waarbij een stoffelijk 
voordeel voor hare leden wordt betracht. ( ... ) De vereeniging houdt niet 
op, vereeniging zonder winstgevend doel te zijn, wanneer zij bijko
mende stoffelijke aandeelen(88) betracht, welke onontbeerlijk zijn, 
opdat zij kunne bestaan en haar hooger moreel doel bereiken"(89). 
Onder meer op basis van dit verslag wordt overwegend aangenomen 
dat een V.Z.W. slechts nijverheids- en/of handelsactiviteiten mag 
verrichten in de mate dat deze een ondergeschikt of bijkomstig 
karakter hebben. Omtrent de juiste betekenis van de begrippen 
,ondergeschikt" of ,bijkomstig" werden uiteenlopende standpunten 
verdedigd(90). De discussie wordt overigens overschaduwd door een 

(88) Lees: voordelen (de Franse tekst vermeldt: ,avantages"). 
(89) Verslag, namens de Middenafdeeling, uitgebracht door TIBBAUT, Pari. St., Kamer, 1920-
21, nr. 198, p. 468. Zie ook nog de toelichting van Verslaggever TIBBAUT in de Kamer: ,( ... ) 
dans 1' activite de ces associations, il faut admettre des operations accessoires qui ne represen
tent pas, a proprement parler, le caractere de ce but moral, mais qui permettent de mieux 
l'atteindre" (Algemene bespreking van het wetsontwerp in de Kamer, 12 mei 1921, Parl. 
Hand., Kamer, 1920-21, p. 1212); de interventie van M. MECHELYNCK: ,Sans doute certaines 
operations peuvent revetir un caractere industriel ou commercial, mais elles ne changent pas le 
caractere principal de !'association" (ibid., p. 1213); en het verslag BRAUN namens de 
Senaatscommissie voor justitie: ,( ... ) reconnaftre que certaines operations accessoires ( ... ) 
peuvent revetir un caractere industriel ou commercial; mais qu'elles ne changent pas le 
caractere principal de !'association; celui-ci sera determine par le but desinteresse de I' oeuvre" 
(Pari. St., Senaat, 1920-21, nr. 135, p. 84). 
(90) Vgl. DEMEUR o.c., R.C.J.B., 1948, nr. 17, p. 46 (deze auteur vereist een ,lien de 
subordination" tussen de handelsactiviteit en het doel van de vereniging); DE PAGE, H. en 
MASSON, J.-P., Traitri eiementaire de droit civil beige, II/1, 4° ed., Bmssel, Bmylant, 1990, 
nr. 417, p. 439 (deze auteurs nemen een zeer liberaal standpunt in, maar lijken de problematiek 
enkel te benaderen vanuit het verbod van winstoogmerk); FREDERICQ, L., Traite, I, nrs. 30 en 34 
(volgens deze auteur moet er een ,lien de dependance par rapport a l'activite principale" zijn); 
LINDEMANS, o.c., A.P.R., 58-59, nr. 78 (volgens deze auteur is het bijkomstig karakter slechts 
vereist wanneer het gaat om handelsverrichtingen die niet het statutair doel verwezenlijken; 
onder ,bijkomstig" verstaat hij dan dat deze verrichtingen niet de voornaamste bezigheid 
mogen zijn, noch de voomaamste bron van inkomsten); 'T KINT, J., o.c., Rep. Not., 53 e.v., nrs. 
74 e.v.; idem, Les associations sans but iucratif, 2° ed., 1974, 56 e.v.; idem, ,Les activites 
lucratives exercees par les A.S.B.L.", R.P.S., 1958, nr. 4755, p. 162 (volgens deze auteur moet 
de handelsactiviteit niet onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van het doe!, maar moet er 
toch tussen beide een rechtstreeks verband zijn: de activiteit moet de realisatie van het doel 
rechtstreeks bevorderen); VAN 0MMESLAGHE, P. en DIEUX, X., o.c., R.C.l.B., 1992, nr. lbis, 
p. 584 (volgens deze auteurs moet de handelsactiviteit minder belangrijk zijn dan de hoofd
activiteit en een noodzakelijk of onontbeerlijk middel om het doel te verwezenlijken); 
WoLFCARIUS, M., ,Les activites commerciales des associations sans but lucratif", R.P.S., 
1979, 217-218 (volgens deze auteur is niet vereist dat de handelsactiviteit ,indispensable" is, 
doch wel ,son lien de dependance a l'egard de l'activite principale et son importance 
relativement moindre"); cfr. nog: GLANSDORFF, B. en Dmux, X., ,Droit commercial general. 
Examen de jurisprudence (suite)", T.B.H., 1994, nr. 33, p. 683-685. 
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babylonische spraakverwarring, die reeds haar oorsprong vindt in de 
parlementaire besprekingen m.b.t. de wet van 1921(91). 

Op basis van een zeer grondige analyse van de parlementaire voor
bereiding komt M. COIPEL tot het besluit dat twee oplossingen ver
enigbaar zijn met de bedoeling van de wetgever. Volgens de eerste 
oplossing is de V.Z.W. te definieren als ,(!'association) qui ne se livre 
pas, a titre principal, a des activites industrielles ou de type commer
ciallucratives et qui ne cherche pas a enrichir directement ses mem
bres"(92). De tweede mogelijke begripsbepaling zou luiden: ,(!'as
sociation) qui, poursuivant un but superieur, ne cherche pas (ni) son 
propre enrichissement ou (ni) 1' enrichissement direct de ses mem
bres"(93). De auteur zelf heeft een voorkeur voor de tweede oplos
sing, die volgens hem beter overeenstemt met de werkelijke ratio 
legis(94). Deze opvatting wordt evenwel bestreden, omdat zij te veel 
ruimte laat voor misbruiken(95). 
Men kan zich dan oak afvragen of een combinatie van de beide 
oplossingen juister de ratio legis weergeeft. Eisen dat de V.Z.W. 
een hager doel ("un but superieur") moet hebben, lijkt inderdaad 
verantwoord(96). De vrees voor de dade hand, die bij de wetgever 
zeker nag aanwezig was (cfr. de regeling i.v.m. het bezit van onroe
rende goederen- in art. 15- en i.v.m. het ontvangen van schenkin
gen en testamenten- in art. 16), maakt oak het verbod van verrijking 

(91) Een van de verdiensten van M. CoJPEL bestaat erin de gehanteerde begrippen duidelijk te 
bepalen en van elkaar te onderscheiden (o.c., in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, 
1985, 105-111, nrs. 23-38). 
(92) CoJPEL, M., o.c., in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, C.D.V.A., Gent, Story
Scientia, 1985, p. 145, nr. 126. 
(93) COIPEL, M., o.c., p. 147, nr. 132. 
(94) CoJPEL, M., o.c., p. 161, nr. 165. 
(95) VAN OMMESLAGHE, P. en Drnux, X., ,Examen de jurisprudence ( 1979-1990). Les societes 
commerciales", R.C.J.B., 1992, 582-583, nr. 1bis. 
Zie voorts nog de kritiek op Coipels Stelling bij: PEETERS, B., De continui'teit van het 
overheidsondernemen. Een begrippenanalyse en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, 
Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 271, p. 258-259. 
(96) Cfr. de parlementaire voorbereiding van de wet van 1921: ,( ... ) verheven doeleinden te 
bereiken, welke boven de persoonlijke belangen staan en ingegeven worden, hetzij door 
bezorgdheid voor wetenschap, kunst of godsdienst, hetzij door gevoelens van toewijding, 
van liefdadigheid en van socialen vooruitgang" (Verslag T!BBAUT, Pari. St., Kamer, 1920-21, 
nr. 198, p. 460). Verder is sprake van de ,vereenigingen met moreel doe!" (ibid., p. 461,462, 
463, 465), van de ,gemeenschappelijke bedrijvigheid met moreel ofintellectueel doe!" (ibid., 
p. 464), van ,onbaatzuchtige werken met !outer moreele bedoelingen" (ibid., p. 465), van 
,edelmoedige ondernemingen" (ibid., p. 466). 
Cfr. ook BUJSSERET, A., Associations sans but lucratif, 5° ed., Louvain, Vander Editeur, 1973, 
19: ,objectif final". 
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van de rechtspersoon aanvaardbaar(97)(98). De tweede oplossing is 
dus zeker waardevol. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd 
echter herhaaldelijk gewag gemaakt van de mogelijkheid van de 
V.Z.W. om, in ondergeschikte orde, handels- en nijverheidsdaden te 
stellen. W ellicht moeten deze uitspraken worden begrepen in functie 
van de vrees voor de dade hand. Het algemeen en onbegrensd toelaten 
van dergelijke handelingen hield mogelijk een te groat risico in op de 
verrijking van de rechtspersoon, op de accumulatie van activa binnen 
de V.Z.W. Ook is mogelijk dat men oordeelde dat dergelijke hande
lingen een te groat gevaar van ( eventueel verborgen) winstverdeling 
inhielden(99). Om die reden zou dan zo sterk zijn benadrukt dat 
handels- en nijverheidsdaden slechts beperkt toelaatbaar zijn. Dit 
aspect, dat aileen in de eerste oplossing van M. COIPEL voorkomt, is 
van belang. Er is aldus een grate verwevenheid tussen drie aspecten: 
verbod van winstverdeling onder de leden, verbod van een al te grate 
vermogensaccumulatie, verbod van te omvangrijke handels- en 
nijverheidsacti viteiten. 

12. Indien men aanvaardt dat, zoals hierboven werd geopperd(lOO), 
m.b.t. de V.Z.W. het subjectief winstbegrip niet mag worden toege
pa_s_t_Dffi_11i1 t~maken of z,ij daden y_ankQQph@del_steU,_rijst_dt! YI<!ag 
of het recht niet een leemte vertoont. Het rechtssysteem erkent de 
V.Z.W., die geen winst mag uitkeren aan haar leden en niet uitsluitend 
of in hoofdzaak een handelsactiviteit mag verrichten. Daamaast be-

(97) Cfr. de parlementaire voorbereiding van de wet van 1921 waarin werd gesteld dat de Staat 
erop dient toe te zien dat het vermogen van de V.Z.W. ,niet zoo buitensporig groeie, dat de 
goederen waarover de vereeniging beschikt en de zending die zij heeft te vervullen, niet meer 
tot elkaar in verhouding staan" (Verslag der Raadgevende Commissie, bijlage bij de Memorie 
van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1919-20, nr. 375, p. 1127). 
(98) Er lijkt ook enige vrees te zijn geweest dat de grote aangroei van vermogen, op onrecht
streekse wijze, zou kunnen leiden tot winstuitkeringen aan de leden (cfr. Verslag T!BBAUT, 
Parl. St., Kamer, 1920-21, p. 468: ,Het najagen van eene stoffelijke winst, dat het niet 
winstgevend doel buitensluit, zou zich onrechtstreeks kunnen voordoen, bij voorbeeld door 
te speculeren op de voordeelen of winsten welke de verdeeling van het vermeerderd actief aan 
de !eden zou overlaten na de ontbinding van de vereeniging"). 
(99) Het verband, gelegd tussen handels- en nijverheidsdaden enerzijds en winstoogmerk 
anderzijds, blijkt vooral uit het verslag BRAUN namens de Senaatscommissie (Pari. St., Senaat, 
1920-21, nr. 135, p. 84) en uit de uiteenzetting van verslaggever BRAUN in de Senaat 
(Algemene bespreking van het wetsontwerp in de Senaat op 14 juni 1921, Parl. Hand., Senaat, 
1920-21, p. 637-638), maar ook uit de toelichting door verslaggever TIBBAUT in de Kamer 
(Algemene bespreking van het wetsontwerp in de Kamer op 12 mei 1921, Pari. Hand., Kamer, 
1920-21, p. 1213: ,( ... ) s'il ne s'agit pas d'une veritable exploitation, d'une veritable recherche 
de benefices, c'est a dire si !'association n'a pas un but commercial ou industriel, il est certain 
qu'elle doit pouvoir beneficier de Ia nouvelle legislation"). 
(100) Cfr. supra, nr. 10. 
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staan de vennootschappen, die wel een winstoogmerk hebben. Bij de 
vennootschappen wordt verder, op basis van het statutair doel, een 
onderscheid gemaakt tussen de burgerlijke en de handelsvennoot
schappen. 
V ereist de logica van het systeem niet dat in het verenigingsrecht het 
bestaan wordt erkend, naast de vereniging met een burgerlijk doel (de 
V.Z.W.), van een vereniging met een handelsdoel? Bedoeld is een 
vereniging die, zoals de V.Z.W., geen winstoogmerk zou mogen 
hebben, maar wel het verrichten van een handelsactiviteit als doel 
zou mogen hebben. Het lijkt niet uitgesloten dat een behoefte aan zulk 
een rechtsvorm bestaat(lOl). Voor de creatie van een rechtspersoon 
die aan die kenmerken beantwoordt, zou hoe dan ook een wetgevend 
initiatief nodig zijn(102). Men kan zich afvragen of zonder wetgende 
interventie het bestaan zou kunnen worden erkerid van een feitelijke 
vereniging met een handelsdoel zonder rechtspersoonlijkheid(103). 

(101) Vgl. VERHEYDEN, R., o.c., R. W., 1977-78, 509-510, die pleit voor de opsplitsing van het 
V.Z.W.-statuut in de werkelijke V.Z.W.'s en de ,bedrijfs-V.Z.W."; CoiPEL, M., o.c., nrs. 272-
285, p. 210-217, die tracht de argumenten te weerleggen die de erkenning verhinderen dat een 
V.Z.W. de hoedanigheid van handelaar zou kunnen bezitten of verwerven. Men kan ook 
denken aan een andere, vooralsnog onbenoemde rechtsvorm. Cfr. in het Duitse recht: de 
opsplitsing tussen de zgn. ,Idealvereine" en de ,wirtschaftliche Vereine" (§§ 21 en 22 BGB). 
(102) Cfr. PEETERS, B., De continui"teit van het overheidsondernemen. Een begrippenanalyse 
en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit, Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 271, p. 257: ,In het 
Belgische recht bestaat de lege lata niet de mogelijkheid om een rechtspersoon op te rich ten die 
statutair objectieve daden van koophandel stelt, zonder dat de oprichters het oogmerk hebben 
om de winsten die daaruit kunnen ontstaan, onder elkaar te verdelen" (onderlijning toege
voegd) en nr. 271, p. 259: ,In onze wetgeving ontbreekt de mogelijkheid een rechtspersoon op 
te richten met als statutair doe! het stellen van objectieve daden van koophandel zonder het 
oogmerk materieel voordeel te verschaffen aan de !eden". 
Uiteraard zou de wetgever aan de verlening van rechtspersoonlijkheid (en eventueel aanspra
kelijkheidsbeperking) voorwaarden kunnen verbinden, waarbij allicht de regels m.b.t. de 
handelsvennootschappen een belangrijke inspiratiebron zouden kunnen zijn (cfr. COJPEL, M., 
o.c., nr. 340, p. 238-239; cfr. het Duitse recht, waar volgens § 22 BGB een ,wirtschaftlicher 
Verein" rechtspersoonlijkheid kan verkrijgen krachtens een overheidsmachtiging ("staatliche 
Verleihung"). Zulks laat een voorafgaande controle op de organisatie van de vereniging toe; 
cfr. MDNCHENER KOMMENTARIREUTER, §§ 21, 22 Rdnr. 7, p. 361: ,Die Konzessionspflichtig
keit des Erwerbs der Rechtsfiihigkeit durch einen wirtschaftlichen Verein soli also verhindern, 
daB die materiell dem Kapitalgesellschaftsrecht oder dem Genossenschaftsrecht zugedachten 
Vereine sich den dort vorgesehenen Anforderungen an ihre Struktur und ihr Verhalten durch 
die Flucht in das BGB-Vereinsrecht entziehen" -Over de vragen hoe, wanneer en door wie 
dergelijke machtiging wordt verleend, zie ibid., Rdnr. 60 e.v., p. 384 e.v.). 
(103) Vgl. reeds: DEMEUR, P., o.c., R.C.J.B., 1948, nr. 17, p. 47. De auteur vraagt zich af: 
,Peut-on fonder sur !'association de ces deux elements(= de afwijzing van het winstoogmerk 
als criterium voor daden van koophandel en de regel ,accessorium sequitur principale", Ph.E.) 
une norme d'interpretation denuee d'equivoque et aboutir a cette conclusion qu'une associa
tion sans but lucratif, se livrant a des operations commerciales in se, ne serait, a defaut de but de 
lucre, ni une societe commerciale, ni une societe civile, mais une association depourvue de 
statut propre?" ( onderlijning toegevoegd). 
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Gewoonlijk wordt zulks afgewezen(104)(105), omdat in een vereni
ging het voor de daden van koophandel vereiste subjectieve winst
oogmerk zou ontbreken, waardoor de schijnbare handelsdaden zouden 
worden ,geciviliseerd" en ook de groepering geen handelskarakter 
zou hebben(106). 
Indien men echter aanvaardt dat het subjectief winstcriterium niet 
geldt voor verenigingen (zonder winstoogmerk)(107), zou men dan 
niet het bestaan van een feitelijke vereniging met handelsdoel kunnen 
erkennen(108)? Zou men niet in het verenigingsrecht dezelfde twee
deling kunnen hebben a1s in het vennootschapsrecht, nl. een vereni
ging van burgerlijke aard (zijnde de V.Z.W.) en een vereniging van 
handelsrechtelijke aard? Zulks zou o.m.(109) toelaten te verklaren 
waarom in de V.Z.W. een eventuele handelsactiviteit slechts een 

(104) FoNTAINE, M., ,Rapport sur les groupements sans personnalite juridique en droit 
commercial beige", in Travaux de L'Association Henri Capitant, t. XXI, Les groupements 
et organismes sans personnalite juridique, Parijs, Dalloz, 1974, 103. 
(105) Zoals men weet, bezitten de tijdelijke handelsvereniging en de handelsvereniging bij 
wijze van deelneming geen rechtspersoonlijkheid (art. 3 Venn.W.), doch zijn deze rechts
vormen vennootschappen, geen verenigingen (cfr. o.m. VAN RYN, Principes, I, nr. 445; 
FREDERICQ, Traite, V, nr. 796). ' 
(106) FONTAINE, M., o.c., 103; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil 
belie, v; 2" ed.; Brussel; Bruylant, 1975,-i1C32, p. 58-59. . .. 
(107) Cfr. supra, nr. 10. 
(108) Zulks lijkt niet te worden verhinderd door het gesloten systeem of systeem van 
typendwang van de handelsvennootschappen (de zgn. ,theorie des cadres obligatoires"): 
wanneer men een handelsactiviteit wil voeren in een vennootschap, dan dient dit noodzake
lijkerwijze te gebeuren in een van de door de vennootschappenwet georganiseerde rechts
vormen (handelsvennootschappen) (Zie o.m. Cass., 17 mei 1968, R.W., 1968-69, 412; Pas., 
1968, I, 1074; R.P.S., 1968, nr. 5432, p. 144; RONSE, J., Algemeen Deel, 1970, 32-33, met 
verdere verwijzingen; RoNSE, J., ,Kan een V.Z.W. failliet verklaard worden?", in Liber 
amicorum F. Duman, I, Antwerpen, Kluwer, 1983, (219), 228-230). 
De typendwang is immers beperkt tot de handelsvennootschappen. In de hier onderzochte 
groepering ontbreekt, bij hypothese, het winstoogmerk, zodat zij geen vennootschap kan zijn 
(vgl. het argument van M. COIPEL bij zijn onderzoek van de vraag of een V.Z.W. de hoedanig
heid van handelaar zou kunnen hebben: o.c., nr. 282, p. 214-215). 
(109) Naast de efficientere bestrijding van bepaalde misbruiken van de V.Z.W.-rechtsvorm. 
Volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel moet de eiser die de toerekening aan een 
onregelmatige V.O.F. vordert (zie hierover infra, nr. 14), ook het bestaan van een ,winstoog
merk" (,une volonte commune de participer aux benefices et aux pertes d'une activite 
commerciale") bewijzen. Omdat zulk bewijs niet was geleverd werd het verzet gegrond 
verklaard tegen de ambtshalve faillietverklaring van een onregelmatige V.O.F. die werd geacht 
naast de V.Z.W. te zijn ontstaan (Kh. Brussel, 27 april 1990, T.R.V., 1990, 317; D.A.O.R., 
nr. 15, juli 1990, p. 80; J. Proces, nr. 173, 18 mei 1990, 26, met noot GLANSDORFF, F.). Deze 
beslissing lijkt moeilijk te rijmen met de klassieke opvatting die voor het bestaan van daden 
van koophandel reeds de aanwezigheid van een subjectief winstoogmerk vereist. Of moet de 
beslissing zo gelezen worden dat de rechtbank, zoals hoger bepleit (cfr. supra, nr. 10, met 
verwijzingen), afstand neemt van dit klassieke criterium? In zulk geval komt het verantwoord 
voor om, vooraleer men besluit tot het bestaan van een vennootschap (V.O.F.), nate gaan of 
een winstoogmerk aanwezig is. Dan rijst echter ook de vraag welke oplossing mogelijk is, 
indien (zoals in het geciteerde vonnis) dit oogmerk blijkt te ontbreken. Vertoont het recht hier 
een lacune? Of kan worden gesteld dat in zulk geval de handelsactiviteit moet worden 
toegerekend aan een andere rechtsvorm, zonder winstoogmerk maar met handelsdoel (bv. 

36 



,bijkomstig" of ,ondergeschikt" karakter mag hebben. Aangenomen 
wordt dat een vennootschap met een gemengd, d. w .z. burgerlijk en · 
commercieel, doel slechts een burgerlijke vennootschap is, wanneer 
de handelsbedrijvigheden een bijkomstig of accessoir karakter heb
ben, d.w.z. ondergeschikt zijn aan het burgerlijk doel(llO). Deze lijn 
doortrekkend naar de verenigingen, zou men wellicht kunnen beslui
ten dat de V.Z.W. slechts een burgerlijk doel mag hebben of een 
gemengd doel waarin de handelsbedrijvigheid een ondergeschikt 
karakter heeft(ll1)(112). 

13. Volgens M. COIPEL kan het bestaan worden aanvaard van een 
feitelijk vermoeden dat het statutair doel in overeenstemming is met 
de wet(l13). Wanneer de statuten dubbelzinnig zijn en ernstige twijfel 
bestaat of de vereniging beantwoordt aan de kwalificatie , V .Z. W.", 

een feitelijke vereniging met handelsrechtelijke aard)? Zou men het bestaan van zulke rechts
vorm erkennen, dan zou dit een verschuiving in het toerekeningspatroon toelaten. 
Praktisch zal het niet zeer vee! uitmaken of de toerekening geschiedt aan een V.O.F. of aan een 
vereniging van commerciele aard, verrnits de !eden van zulke vereniging, zoals de vennoten 
van een V.O.F., in principe persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zouden moeten zijn voor de 
schulden ,van de groepering. Tussen niet-toerekening, zoals in het geciteerde vonnis, en 
toerekening aan zulk een vereniging bestaat natuurlijk we! een belangrijk verschil. Dergelijke 
toerekening aan een feitelijke vereniging met handelsdoel zou dus een oplossing kunnen 
bieden om een aantal misbruiken van de V.Z.W.-rechtsvorm te bestrijden, met name wanneer 
in het kader van een V.Z.W. zonder winstoogmerk een handelsactiviteit wordt gevoerd die de 
grenzen van ,ondergeschiktheid" overschrijdt. 
(110) Ronse, J., Algemeen Dee[, Leuven, Acco, 1970, 28; COIPEL, M., ,Dispositions commu
nes a toutes les formes de societes commerciales", Rep. Not., t. XII, 1. II, Brussel, Larcier, 
1982, p. 59, nr. 13; FREDERICQ, L., Traite, IV, 132; VANRYN, Principes, I, nr. 144; RESTEAU, 
nr. 36; vgl. PHILIPS, R., ,De !a nature, civile ou commerciale, des societes et, particulierement, 
des societes a activite rnixte", R.P.S., 1956, nr. 4533, p. 1-22. 
(111) Zie in vergelijkbare zin: GoEDSEELS, J., ,Le nouveau statut legal des associations sans 
but lucratif en Belgique", R.P.S., 1922, nr. 2465, (269), p. 274, nr. 9. 
(112) De toelating van een commerciele nevenactiviteit is in wezen te beschouwen als een 
gunst; deze activiteit moet derhalve beperkt ofuitzonderlijk blijven (cfr. in het Duitse recht: het 
,Nebenzweck-privileg": een ,Idealverein" wordt geen econornische vereniging wanneer zij 
een, wirtschaftlicher Geschiiftsbetrieb" heeft, doch deze in het kader van de ideele doelstelling 
slechts een nevenactiviteit, een nevendoel (,Nebenzweck") is. Zulks vereist dat de groepering 
zijn doelstelling in zeer belangrijke mate (,zu einem erheblichen Teil") nastreeft door rniddel 
van niet-ondememingsgewijze activiteiten en dat haar , wirtschaftlicher Geschiiftsbetrieb" 
duidelijk als nevenactiviteit ondergeschikt is aan het hoofddoel (PALANDTIHEINRICHS, § 21 
Rdnr. 2 b, p. 23; SOERGELISCHULTZE-VON LASAULX, § 21 Rdnr. 17; zie ook: HECKELMANN, D., 
,Der Idealverein als Unteruehmer? Ein Beitrag zur Abgrenzung des Wirtschaftlichen vom 
Idealverein, dargestellt am Beispiel der FuBballbundesligen", AcP, 179, 1979, 1-56, bijz. 22 
e. v.; ScHMIDT, K., ,Der biirgerlich-rechtliche Verein mit wirtschaftlicher Tiitigkeit", AcP, 182, 
1982, (1), 26 e.v.; REUTER, D., in Miinchener Kommentar zum BOB, I, Allgemeiner Teil, 
SAcKER, F.J. (ed.), 3° ed., Munchen, Beck, 1993, §§ 21-22 Rdnr. 8, p. 362 en Rdnr. 17 e.v., 
p. 366 e.v.; COING, H., in J. VON STAUDINGERS Kommentar zum BOB, Ein[eitung, I, Allgemeiner 
Teil, 12° ed., Berlijn, Schweitzer, 1980, § 21 Rdnr. 12 e.v., p. 373 e.v.). 
(113) COIPEL, M., o.c., p. 168 e.v., nrs. 183 e.v.; zie ook: CORNELIS, L. en MAERTENS, A.-S., 
,Aspecten van onregelmatigheid, schijn en beheerdersaansprakelijkheid in de vereniging 
zonder winstoogmerk", Syllabus Studieavond 7 maart 1994, C.B.R./U.I.A., Antwerpen, 
nr. 11, p. 8-9; T.B.B.R., 1994, (173), nr. 11, p. 179. 
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zou het vermoeden vervallen(114). Uitzonderlijk zou het vermoeden 
zelfs kunnen worden omgekeerd, nl. wanneer de statutaire bepaling zo 
tegenstrijdig is met de kwalificatie ,V.Z.W." dater zelfs geen dubbel
zinnigheid kan zijn(115). Merk op dat de werkelijke bedrijvigheid in 
deze beoordeling niet kan worden betrokken, tenzij de statuten on
duidelijk zijn en de rechter, om de gemeenschappelijke bedoeling van 
de partijen te achterhalen, nagaat op welke wijze de overeenkomst is 
uitgevoerd(ll6). Een toepassing van deze laatste regel is te vinden in 
het beruchte faillissementsvonnis m.b.t. de V.Z.W. Union Sint-Gil
lis(117). 
lndien de rechter vaststelt dat de groepering ten onrechte als V.Z.W. 
werd gekwalificeerd(118), kan hij deze nietigverklaren en tot 
herkwalificatie van de rechtspersoon overgaan(119). 

Indien blijkt dat de V.Z.W. met een aanvaardbaar statutair doel in 
werkelijkheid uitsluitend of minstens in hoofdzaak handelsactiviteiten 
ondernam, vertonen deze handelsactiviteiten duidelijk een doelover
schrijdend karakter, zodat zij de V.Z.W. niet kunnen verbinden. 
Een herkwalificatie tot V.O.F. is dan echter niet mogelijk, vermits 
reeds werd vastgesteld dat de kwalificatie als V.Z. W. correct is. Wel 
z6u op-grond van artl8YZ.W.-wet, wegens schenaing van de wet en 
de statuten, de ontbinding van de V.Z.W.(120)(121) en de nietigver
klaring van de handelsdaden kunnen worden gevorderd. Ook kunnen 
de beheerders wegens onrechtmatig handelen aansprakelijk worden 

(114) COIPEL, M., o.c., p. 170 e.v., nrs. 189 e.v. 
(115) COIPEL, M., o.c., p. 179 e.v., nrs. 208 e.v. 
(116) COIPEL, M., o.c., p. 167, nr. 179; RONSE, J.,Algemeen Dee[, 27-28; COJPEL, M., Rep. Not., 
,Dispositions communes ... ", p. 59, nr. 15; VANRYN en HEENEN, nr. 355; PHILIPS, R., o.c., 
R.P.S., 1956, 16). 
(117) Kh. Brusse1, 13 oktober 1976, R.P.S., 1976, 113. 
(118) Cfr. het door COIPEL gemaakte onderscheid tussen ,A.S.B.L. faussement qua1ifiees" en 
,A.S.B.L. faussement uti1isees" (o.c., nr. 177, p. 166; zie ook CoRNELIS, L. en MAERTENS, A
S., o.c., Syllabus Studieavond CBR/UIA 7 maart 1994, nrs. 11-12, p. 8-9; T.B.B.R., 1994, nrs. 
11-12, p. 178-179). 
(119) Bij deze herkwalificatie moet vo1gens RoNSE onderscheid worden gemaakt tussen twee 
groepen: een onregelmatige V.O.F. bestaat tussen de !eden die als zodanig persoonlijk hebben 
gehandeld voor de nietige V.Z.W. of die ge1dig werden vertegenwoordigd door de bestuurders; 
een commanditaire vennootschap bestaat tussen de 1eden die geen oprichters waren en die zich 
hebben beperkt tot een loutere deelneming, zonder enige daad van bestuur of vertegenwoor
diging te stellen (RONSE, J., ,Kan een V.Z.W. failliet verklaard worden?", in Liber amicorum 
F. Duman, Antwerpen, Kluwer, 1983, (219), 236). 
(120) Volgens Brussel, 10 februari 1988, R.P.S., 1988, nr. 6481, p. 151 zou de ontbinding de 
enige mogelijke sanctie zijn, met uitsluiting van de herkwalificatie tot V.O.F. 
(121) Zie evenwe1 m.b.t. de bezwaren tegen de ontbinding: VERHEYDEN, R., o.c., R. W., 1977-
78, 509. 
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gesteld(l22). Overigens bezit het vonnis tot ontbinding van de V.Z.W. 
constitutieve werking, zodat het onmogelijk is retroactief tot herkwa
lificatie over te gaan(123). 
Men neemt aan dat ook een beroep op simulatie (veinzing) mogelijk 
is(124). Deze mogelijkheid is eerder theoretisch omdat het bewijs 
hiervan niet eenvoudig te leveren valt. Men moet nl. niet aileen 
aantonen dat in strijd met het statutair doel een overwegend commer
ciele bedrijvigheid werd ondemomen, doch tevens dat het de gemeen
schappelijke bedoeling was van aile oprichters om naast de gesimu
leerde V.Z.W. in werkelijkheid een handelsvennootschap te voe
ren(125). De onwetende derde die erin slaagt de simulatie aan te 
tonen, mag zich op de werkelijke overeenkomst beroepen en de 
doeloverschrijdende handelingen toerekenen aan de werkelijke opge
richte rechtspersoon. 

14. Twee efficientere oplossingen worden gesuggereerd: toerekening 
aan een onregelmatige V.O.F. of doorbraak van beperkte aansprake
lijkheid. 
Volgens een eerste opvatting kunnen de in strijd met het statutair doel 
gestelde handelsdaden worden toegerekend aan de onregelmatige 
V.O.F. die is ontstaan tussen de personen die daadwerkelijk en open
lijk de handelsactiviteiten voerden: volgens sommigen dient hiertoe 
eerst de V.Z.W. te worden ontbonden(126), volgens anderen kan de 
toerekening aan de onregelmatige V.O.F. onmiddellijk geschieden, 
omdat de handelingen onmogelijk voor rekening van de V.Z.W. 
konden worden gesteld en in feite voor rekening van de (onregel
matige) V.O.F. werden gesteld(l27). 

(122) Art. 1382 B.W. - Cfr. MATRAY, D., ,Responsabilite des membres et des administra
teurs", in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un succes, 1985, nr. 45, p. 412. 
(123) RoNSE, J., o.c., in Liber amicorum Duman, 243; GEENS, K. en LAGA, H., o.c., T.P.R., 
1993, nr. 34, p. 967. 
(124) COIPEL, M., o.c., nrs. 240-242, p. 195-196; VAN 0MMESLAGHE, P. en DIEUX, X., o.c., 
R.C.J.B., 1992, nr. 3, p. 587-588. 
(125) CORNELIS, L. en MAERTENS, A.-S., o.c., Syllabus Studieavond CBR!UIA 7 maart 1994, 
nr. 24, p. 15; T.B.B.R., 1994, nr. 25, p. 185. 
(126) RONSE, J., a. c., in Liber amicorum Duman, 219; BILLIET, J., Noot onder Kh. Brusse1, 21 
februari 1990, D.A.O.R., nr. 13, marut 1990, 86. 
(127) LAGA, H., Noot onder Arr.rb. Gent, 14 april1986, T.B.H., 1988, nr. 6, p. 578; LAGA, H., 
,Kanttekening bij de faillietverklaring van een directeur en afgevaardigd-bestuurder van een 
V.Z.W." (noot onder Kh. Brussel, 21 februari 1990), T.R. V., 1990, nrs. 2 en 3, p. 133; GEENS, 
K. en LAGA, H., o.c., T.P.R., 1993, nr. 35, p. 968; zie ook de daar geciteerde rechtspraak. 
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Volgens een tweede opvatting moet toepassing worden gemaakt van 
het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Door in de 
rechtsvorm van een V.Z.W. uitsluitend of hoofdzakelijk een handels
activiteit te voeren, zou misbruik worden gemaakt van de 
rechtspersoonlijkheid van de V.Z.W. De sanctie zou bestaan in een 
doorbraak van de aansprakelijkheidsbeperking(l28). M.a.w. die le
den die misbruik hebben gemaakt van de rechtspersoonlijkheid van de 
V.Z.W. zijn rechtstreeks gehouden tot de schulden van de V.Z.W. uit 
hoofde van de handelsactiviteit. 
Ook kan worden gesteld dat misbruik werd gemaakt van de V.Z.W.
rechtsvorm, of anders gezegd van het recht om voor een commerciele 
groepering de gewenste rechtsvorm te kiezen. Als sanctie op dit 
rechtsmisbruik zou dan de rechtsuitoefening worden gereduceerd tot 
een normale uitoefening voor een groepering met een handelsdoel, d.i. 
een handelsvennootschap (V.O.F.). 

V. Oprichters- en/of beheerdersaansprakelijkheid in een ,lege" 
of ,ondergekapitaliseerde" V.Z.W. 

A. ToEPA.ssJNci-- VAN ART. --123~---7° VENN.W. OP DE ,LEGE" OF 

,ONDERGEKAPITALISEERDE V.Z.W.? 

15. In een recent vonnis moest de Vrederechter te Oostende beoor
delen of art. 123, 7° Venn.W.(129) van toepassing was op de oprich
ters-leden van een V.Z.W. die tien maanden na de publikatie van haar 
oprichtingsakte in het Staatsblad geen activa bezat, doch wel een 
passief, waarvan de rechter de omvang niet kende(130). 
Terecht besliste de rechter dat art. 123, 7° Venn.W. niet van toepas
sing was op V .Z.W.' s. Vermits het regime door de wetgever ingesteld 

(128) VAN 0MMESLAGHE, P. en DIEUX, X., o.c., R.C.J.B., 1992, nr. 3, p. 588; CORNELIS, L. en 
MAERTENS, S., o.c., Syllabus Studieavond CBRIUIA 7 maart 1994, nrs. 31-33, p. 19-21; 
T.B.B.R., 1994, nrs. 32-34, p. 188-190. 
In dit verband kan worden opgemerkt dat het Duitse BGB uitdrukkelijk in een vergelijkbare 
sanctie voorziet voor het geval een vereniging wier doe! volgens de statuten niet van econo
rnische aard is, in werkelijkheid een economisch doe! blijkt nate streven: de rechtspersoonlijk
heid kan haar worden onttrokken (§ 43 Abs. 2 BGB). 
(129) Deze bepaling verklaart de oprichters van een B.V.B.A. hoofdelijk aansprakelijk voor 
de verbintenissen van de vennootschap, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie 
jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de 
normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten rninste twee jaar. - Cfr. 
art. 35, 6° Venn.W. (N.Y.) en art. 147ter, 4° Venn.W. (C.V.B.A.). 
(130) Vred. Oostende, 23 november 1993, T.R. V., 1994, 361, met noot. 
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in art. 123, 7° (en 35, 6°) Venn.W. een lex specialis is, kan de 
toepassing ervan niet zomaar worden uitgebreid naar andere vennoot
schapstypes(131), laat staan naar de V.Z.W., welke rechtspersoon niet 
eens een ,kapitaal" bezit(132) en bovendien niet failliet kan worden 
verklaard(133)(134). Voor de V.Z.W. dient men dus op het gemene 
aansprakelijkheidsrecht (art. 1382-1383 B.W.) terug te vallen, wat het 
bewijs vergt van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen de 
fout en de schade. Onder het regime van de oprichters
aansprakelijkheid in N.V., B.V.B.A. en C.V.B.A. moet de curator 
niet het bewijs leveren van enige fout vanwege de oprichters, noch 

(131) Om die reden werd in het verleden de toepassing van art. 35,6° en 123, 7° Venn.W. op 
een cooperatieve vennootschap afgewezen (Kh. Brussel, 27 januari 1988, T.R. V., 1988, 220, 
met noot LIEVENS, J., ,De aansprakelijkheid van de oprichters en bestuurders van een co
operatieve vennootschap"). 
Om die reden diende de wetgever bij de wet van 20 juli 1991 voor de cooperatieve vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid (C.V.B.A.) uitdrukkelijk een gelijkaardige regeling van 
oprichtersaansprakelijkheid aan te nemen (zie art. 147ter, 4° Venn.W.). 
(132) In dezelfde zin: MATRAY, D., o.c., in Les A.S.B.L. - Evaluation critique d'un succes, 
nr. 30, p. 402. 
(133) De V.Z.W. kan als zodanig niet failliet worden verklaard:- zo o.m.: COJPEL, M., 
,Dispositions communes a toutes les formes de societes commerciales", Rip.Not., t. XII, l. 
II, Brussel, Larcier, 1982, p. 102, nr. 99-2; DE GREEF, D., ,Faillissement van een V.Z.W.", 
Jura Falc., 1982-83, 7 e.v., vnl. nr. 18, p. 19 en nr. 31, p. 26-27; RoNSE, J., ,Kan een V.Z.W. 
failliet verklaard worden?", in Liber amicorum F. Duman, 1983, (219), 225; PROSMAN, J., ,Les 
A.S.B.L. peuvent-elles exercer des activites de nature econornique ou commercia1e?", T.B.H., 
1984, (164), 170-172, nrs. 21-25; 'T KINT, J., ,Les associations sans but lucratif et la faillite", 
R.P.S., 1985, nr. 6366, (336), p. 347, nr. 34bis; DE GREEF, D., ,V.Z.W.'s en faillissements
wetgeving", Z.W., 1989/5-6, 97 e.v.; GEINGER, H., COLLE, Ph. en VAN BUGGENHOUT, C., 
,Overzicht van rechtspraak (1975-1989). Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", 
T.P.R., 1991, nrs. 7-9, p. 418-420; COPPENS, P. en 'T KINT, F., ,Examen de jurisprudence 
(1984-1990). Les faillites, les concordats et les privileges", R.C.J.B., 1991, nr. 7, p. 306-307; 
VAN 0MMESLAGHE, P. en Dmux, X., o.c., R.C.l.B., 1992, p. 586, nr. 3; GEENS, K. en LAGA, H., 
o.c., T.P.R., 1993,966, 33; VAN GERVEN, D., ,Kroniek: Verenigingen, 1992", T.R.V., 1993, 
nr. 11, p. 457); 
- zo ook de recentste rechtspraak: Gent, 30 maart 1990, D.A.O.R., nr. 15, juli 1990, 78-79 
(intrekking van het ,faillissement" van de V.Z.W. Sint-Niklase Sportkring); T.G.R., 1990, 62; 
Brussel, 10 februari 1988, R.P.S., 1989, 151; Kh. Brussel, 21 februari 1990, T.R. V., 1990, 129. 
Contra o.m.: WoLFCARIUS, M., ,Les activites commerciales des A.S.B.L.'', R.P.S., 1979, 204 
e.v. 
(134) De vordering wegens kennelijk ontoereikend kapitaal ontstaat uit het faillissement (cfr. 
Cass., 7 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, 948; Pas., 1986, I, 862; R.W., 1985-86, 2706, met 
concl. DUJARDIN, J.; J.T., 1987, 43; T.B.H., 1986, 364, met noot; Cass., 12 februari 1988, 
T.B.H., 1988, 507, met noot; Cass., 12 februari 1988, Arr.Cass., 1987-88, 756; Pas., 1988, I, 
695; R. W., 1988-89, 334, met noot; T.R. V., 1988, 106, met noot; T.B.H., 1988, met noot LV.). 
De vordering kan trouwens, volgens de heersende opvatting, enkel door de curator worden 
ingesteld, niet door de individuele schuldeisers (RONSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak 
(1978-1985). Vennootschappen", T.P.R., 1986, 983-984, nr. 142; VANDENBERGHE, H., VAN 
QUICKENBORNE, M., GEELEN, K. en DE CosTER, S., ,Overzicht van rechtspraak (1979-1984). 
Aansprakelijkheid uit onrechtrnatige daad", T.P.R., 1987, nr. 1, p. 1264; BENOIT-MOURY, A., 
,Dix ans de jurisprudence en matiere de societes", Actualites du droit, 1991, 67, nr. 23; GEENS, 
K. enLAGA, H., o.c., T.P.R., 1993, 1022, nr. 101; VAN0MMESLAGHE, P. enDIEUX, X., ,Examen 
de jurisprudence (1979-1990). Les societes commerciales", R.C.J.B., 1993, 646, nr. 62). 
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van een oorzakelijk verband tussen de onderkapitalisatie en het fail
lissement(135). Voorts strekt de vordering niet tot het bekomen van 
een schadevergoeding, maar tot gehele of gedeeltelijke nakoming van 
de verbintenissen van de vennootschap(l36). 

16. De oprichters van een N.V., B.V.B.A. of C.V.B.A. worden aldus 
verplicht om in het Iicht van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende 
de eerste twee bestaansjaren, een redelijk verantwoorde kapitaalstruc
tuur aan te leggen. Zulke verplichting is opgevat als een tegenprestatie 
voor de aan de oprichters verleende aansprakelijkheidsbeper
king(l37). De beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de vennoten is een door de wetgever verleend voorrecht, een tege
moetkoming van het recht waardoor het aan de ondememingsactivi
teit verbonden risico wordt verdeeld tussen de leden/vennoten ener
zijds en derden anderzijds(l38). Vandaar dat dit voorrechtkan worden 
aangemerkt als het voorrecht van risicoverdeling of risico-afwente-

(135) WYMEERSCH, E., ,Le droit des societes en Belgique (1978-1983)", Rivista delle societa, 
1984, (497), nr. 52, p. 531; RONSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986,987-988, nrs. 148-149; GEENS, K., 
,Stand und Entwicklung des Konzernrechts in Belgien", Z.G.R., 1992, (142), nr. 30, p. 162; 
GEENS, K. en LAGA, H., o.c., T.P.R., 1993, 1026, nr. 106; VAN 0MMESLAGHE, P. en DIEUX, X., 
o.c., R.C.J.B., 1993, 645, nr. 62; BENOIT-MOURY, A., ,Dix ans de jurisprudence en matiere de 
socieres (1981-1990)", Actualites du droit, 1991, 65, nr. 23. Zie recent: Rb. Gent, 26 maart 
1993, T.B.H., 1993, (935), 943. 
(136) RoNSE, J., e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen", T.P.R., 
1986, 984, nr. 142. Zie recent: Rb. Gent, 26 maart 1993, T.B.H., 1993, (935), 957. 
(137) RoNSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, 986, nr. 145 en aldaar vermelde rechtspraak; VAN 
OMMESLAGHE, P., ,Rapport general", in Rechten en plichten van moeder- en dochtervennoot
schappen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1986, nr. 92, p. 124.- De kapitaalplicht is dat 
ook reeds, cfr. LUTTER, M., Kapital, Sicherung der Kapitalaujbringung und Kapitalerhaltung 
in den Aktien- und GmbH-Rechten der EWG, Karlsruhe, Mi.iller, 1964, 41, met tal van 
verwijzingen; EHRENBERG, Beschriinkte Haftung des Schuldners nach See- und Handelsrecht, 
1880, 10, geciteerd door IMMENGA, U., Die personalistische Kapitalgesellschaft, Bad Hom
burg, Atheniium Verlag, 1970, 403; MASSAGE, M., L'adaptation du droit des societes anony
mes aux deuxieme et quatrieme directives europeennes (Loi du 5 decembre 1984), Reeks 
Prolegomena, nr. 7, Brussel, Swinnen, 1985, nr. 12, p. 24. 
Zie in deze zin ook: BYTTEBIER, K., ,Enige beschouwingen over de zin en onzin van de 
beperkte aansprakelijkheid", D.A.O.R., nr. 30, (55), nrs. 21 e.v., p. 62 e.v. 
(138) Cfr. RAAIJMAKERS, J.G.C., Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechts
personen. Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1977, Ill, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, 
nrs. 23 e.v., p. 27 e.v.; GuYON, Y., Droit des affaires, I, Droit commercial general et Societes, 
4° ed., Parijs, Economica, 1986, nr. 127, p. 131. - Zie over zin en onzin van de beperkte 
aansprakelijkheid ook: BYTTEBIER, K., o.c., D.A.O.R., nr. 30, randnrs. 3-18, p. 56-61; COIPEL, 
M., Repertoire Notarial, t. XII Droit commercial, II, Dispositions communes a toutes les 
formes de societes commerciales, Brussel, Larcier, 1982, nrs. 401 e.v., p. 244 e.v.; WIEDEMANN, 
H., ,Juristische Person und Gesamthand als Sondervermogen", WM Sonderbeilage Nr. 4/1975, 
10-12 en Gesellschaftsrecht, I, Grundlagen, 1980, § 4 I 3 b, p. 202-204. 
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ling(139). Men moet dit voorrecht echter verdienen(140): het is een 
genormeerd voorrecht(141). Het ondememingsrisico mag gedeeltelijk 
op derden worden afgewenteld, doch niet in onverantwoorde ma
te(142). Het vereisen van een kapitaal en van een kapitaal dat niet 
kennelijk ontoereikend mag zijn, beoogt aldus derden (schuldeisers) 
te beschermen(143) tegen een onredelijke risicoverdeling. Op die 
manier wordt een rechtvaardig compromis tussen de belangen van 

(139) Zie in die zin: FRANKEN, W.K., Aspecten van concernrecht, Groningen, Tjeenk Willink, 
1976, p. 30, 35-36, 52-53 en 58; BARTMAN, S.M. en DORRESTEIJN, A.F.M., Van het concern, 
Arnhem, Gouda Quint, 1991, p. 17; cfr. ook PosNER die ,limited liability" een ,risk shifting 
(from shareholders to creditors)" noemt (PosNER, R.A., ,The Rights of Creditors of Affiliated 
Corporations", 43 U. Chi. L. Rev., 1976, (499), 509. -M.b.t. concernverhoudingen spreken 
FRANKEN en BARTMANIDORRESTEIJN zelfs over een ,(voorrecht van) dubbele of meervoudige 
risico-afwenteling". 
(140) In dezelfde zin ook: WtrsT, J., ,Unterkapitalisierung und Uberschuldung bei Be
schrankthaftern", JZ, 1985, 817 en 822; wUST, J., ,Das Problem des Wirtschaftens mit 
beschrankter Haftung", JZ, 1992, (710), 713; VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema 
misbruik", R. W., 1979-80, kol. 2481; EcKER, M., ,Het toereikend kapitaal in de concernver
houding", Jura Fate., 1979-80, (437), 439. 
(141) RAAIJMAKERS, J.G.C., a. c., 29 e.v., ms. 26 e.v.- Cfr. reeds de Parlementaire voorberei
ding van de Vennootschappenwet van 1873: Verslag Pirmez, namens de Kamercommissie, 
9 februari 1866, zoals weergegeven in GUILLERY, J., Commentaire tegislatifde laLoi du 18 mai 
1873 sur les societes commerciales en Belgique, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 6, p. 97 (,II y a 
done Ia une concession par Ia loi d'un droit exceptionnel, et dont elle peut, par consequent, 
determiner l'etendue et les conditions"); nr. 9, p. 98 (,Or, cette concession que le legislateur 
peut ne pas faire, il peut ne lafaire qu'en exigeant dans chaque cas une autorisation speciale, ou 
Ia soumettre a d'autres conditions"). Bij die gelegenheid werd uitdrukkelijk het systeem van 
voorafgaande machtiging afgewezen voor een systeem van wettelijke regels en waarborgen 
(ibid.). Hier bevindt zich de oorsprong van vele regels (o.m.) betreffende de vorming en het 
behoud van het kapitaal en het vermogen. Hier ook vindt men een grand om het niet
respecteren van bepaalde essentiele spelregels te sanctioneren met beperking of verlies van 
het voorrecht: de zgn. ,doorbraak". 
(142) Zie in deze zin: Dix, M.J., ,Adequate Risk Capital: The Consideration for the Benefits 
of Separate Incorporation", 53 Nw. U.L.Rev., 1958, (478), 483; KOBLER, F., Gesellschaftsrecht, 
§ 17 VI 1, p. 250; LUTTER, M. en HOMMELHOFF, P., ,Nachrangiges Haftkapital und Unterka
pitalisierung in der GmbH", ZGR, 1979, (31), 58; RoNSE, J. en LIEVENS, J., ,De doorbraak
probiematiek", in Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschappen, BIRON, H. 
(ed.), Antwerpen, Kluwer, (133), 136; RoTH, G.H., ,Unterkapitalisierung und personliche 
Haftung", ZGR, 1993, (170), 199: ,Die zu geringe Eigenkapitalausstattung bedeutet, daB die 
Gesellschafter einen geringeren Anteil am Risiko iibernehmen wollen, als die Rechtsordnung 
von ihnen verlangt; das ist dann eine unzulassige Externalisierung von Risiken". 
(143) Het bedrag van het kapitaal geeft aan in welke mate de vennoten deelnemen aan het 
ondernemingsrisico (MtrNGIENER KOMMENTARiREUTER, § 21, 22 Rdm. 10, p. 362). Op de 
eerste plaats is dit uiteraard van belang voor de schuldeisers van de rechtspersoon. Niet aileen 
dragen zij een onredelijk groot dee! van het ,normale" ondernemingsrisico, bovendien bestaat 
het gevaar dat de ondernemer, omdat hij zelf weinig of geen verlies kan oplopen, buitensporige 
risico's neemt, die ook grotendeels door de schuldeisers worden gedragen (cfr. EASTERBROOK, 
F.H. en FISCHEL, D.R., ,Limited Liability and the Corporation", 52 U.Chi.L.Rev., 1985, (89), 
p. 109: de auteurs beschouwen de cases i.v.m. ,piercing the corporate veil" als ,attempts to 
balance the benefits of limited liability against its costs. Courts are more likely to allow 
creditors to reach the assets of shareholders where limited liability provides minimal gains 
from improved liquidity and diversification, while creating a high probability that a firm will 
engage in a socially excessive level of risk taking"; p. 113: ,(T)he lower the amount of the 
firm's capital, the greater the incentive to engage in excessively risky activities" en ,Allowing 
creditors to look beyond the assets of the undercapitalized corporate debtor provides the debtor 
with the incentive to disclose its situation at the time of the transaction. The creditor then can 
decide not to transact or charge increased compensation for the increased risk. Alternatively, 
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de ondernemers en de belangen van derden nagestreefd(l44). De 
kennelijk ontoereikende kapitaalvorming dreigt het door de wetgever 
gewenste evenwicht te verstoren. 
De oprichters moeten bewijzen dat zij een ernstige onderneming 
willen opstarten(l45), dat zij de ,seriositeitsdrempel"(146) over
schrijden. Het aanleggen van een niet-kennelijk-ontoereikend kapitaal 
geldt dus als een voorwaarde, als een prijs die moet worden betaald, 

the creditor could ask for prepayment, personal guarantees, or other security. Under any of 
these alternatives, the debtor will have to pay for engaging in risky activities and thus will have 
better incentives to balance social benefits and costs"). 
Vanuit een economische analyse van het recht wordt erop gewezen dat ook concurrerende 
ondernemingen hierdoor worden bescherrnd tegen ,free riders" die een competitief voordeel 
zouden verwerven door de aansprakelijkheidsbeperking te misbruiken als instrument om het 
ondernemingsrisico af te wentelen (LEHMANN, M., ,Das Privileg der beschriinkten Haftung und 
der Durchgriff im Gesellschafts- und Konzernrecht. Eine juristische und okonomische Ana
lyse", ZGR, 1986, (345), 357). ,Dieser free rider mochte die okonomischen Vorteile der 
beschriinkten Haftung fiir sich in Anspruch nehmen, ohne die damit fiir ihn verbundenen 
Kosten, etwa einer angemessenen Eigenkapitalausstattung, zu tragen" (ibid., p. 361). 
(144) Cfr. LAITY, E.R., Subsidiaries and Affiliated Corporations. A Study in Stockholders' 
Liability, Chicago, Foundation Press, 1936, 120: ,The corporation is meant to be a device 
whereby,_among other things, one may do business with the risk of losjng not all of onS!'s 
possessions but only that portion thereof which one invests in the business in question. This is 
of itself, on the part of the persons who may be adversely affected by the limited liability 
privilege, a considerable forced concession - a compromise in the interests of business and 
presumably of society. But it is a compromise, a mutual give and take, not a license to the 
owners of the business to take all and give nothing. When the law substitutes a special fund, as 
a source from which creditors are to be paid in place of a general fund (i.e. unlimited 
responsibility), it presupposes not only that the special fund exists, but that it is such a fund 
as normally answers the requirements of the business, and that those who create the fund have 
not the unrestricted power arbitrarily to fix the fund at practically zero"; DIX, M.J., o.c., 53 
Nw. U.L.Rev., 1958, 491: ,The original purpose of laws permitting the formation of corpora
tions was to enable stockholders to put needed capital at the risk of the business, thereby 
keeping free from that risk their uninvested assets and their personal responsibility. That, as 
our corporation laws have long since attested, has been consonant with the public interest and a 
fair compromise between the desire of investors for the fullest immunity and the desire of 
creditors for the fullest means of satisfaction. That would insulate stockholders by limiting 
their liability to their contribution of adequate risk capital. Promoters and dominant, managing 
and controlling stockholders have not always been satisfied to take even that limited risk just 
stated ( ... )". 
(145) Cfr. de aanschouwelijke formulering van VANDEVELDE-WINANT: ,En cuisine, disait une 
dame fort experte: 'il faut ce qu'il faut'. En matiere de societe, il en est de meme: les associes 
doivent pouvoir montrer 1a recette et qu'ils ont mis dans !'affaire tous les ingredients 
preconises par eux-memes. Ceci constitue 1ors de la constitution comme lors de toute 
augmentation de capital, une garantie de depart serieuse" (VANDEVELDE-WINANT, J., ,Rapport 
sur le droit beige", in La limitation de la responsabilite dans les entreprises commerciales et 
les moyens de parer a ses dangers. Travaux de !'Association Henri Capitant, t. IX, Parijs, 
Dalloz, 1957, (77), 84). 
(146) Cfr. de term ,Seriositiitsschwelle" in de Duitse rechtsleer: BALLERSTEDT, K., ,Gesell
schaftsrechtliche Probleme der Reform des GmbH-Rechts", Z.H.R., 1971, (383), 385; von 
CAEMMERER, E., ,Unterkapitalisierung und Gesellschafterdarlehen", in Liber amicorum P. 
Sanders, Kluwer, Deventer, 1972, (17), 18; SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 18 II 4, 
p. 424. 
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voor de toekenning van het voorrecht van de beperkte aansprakelijk
heid(l47)(148). 

17. In de V.Z.W. genieten de oprichters en de leden van hetzelfde 
voorrecht als de aandeelhouders ofvennoten in een N.V., B.V.B.A. of 
C.V.B.A.: zij zijn (in beginsel) niet persoonlijk aansprakelijk voor de 
door de rechtspersoon aangegane verbintenissen(149). Men moet 
evenwel vaststellen dat de V.Z.W.-wetgeving nauwelijks garanties 
daartegenover plaatst, terwijl toch bepaalde V.Z.W.'s een belangrijke 
economische functie vervullen, belangrijke verbintenissen aangaan, 
zelfs in belangrijke mate aan het handelsverkeer deelnemen(150). De 
V.Z.W.'s hebben geen kapitaal; zij hebben zeer beperkte boekhoud
en rekenschapsverplichtingen; zij dienen geen commissaris-revisor 
aan te stellen; zij ontsnappen aan bepaalde belangrijke informatiever
plichtingen. Bekeken vanuit het standpunt van de genoemde 
handelsvennootschappen biedt de V.Z.W. aldus bepaalde voordelen. 
De enige weder"prestatie" die van de V.Z.W.-leden wordt vereist, is 
dat aan hen geen rechtstreekse winstuitkeringen mogen worden ver-

(147) LATTY, E.R., Subsidiaries and Affiliated Corporations, § 36, p. 121: ,(I)t is not ume
asonable to attach as a condition to the use of that device (=limited liability, Ph.E.) the 
requirement that the users thereof take some risk -a reasonable risk- themselves, and do not 
attempt to pass on all the risks of the business to those who may subsequently have claims 
against it. ( ... )In other words, the law requires, as a consideration for granting the privilege of 
doing business with limited liability, the payment into the corporate pool of assets, of a fund of 
property reasonably adequate for the organization and conduct of a business of the size, nature 
and other characteritics of the business in question"; BALLANTINE, H.W., Ballantine on 
Corporations, Rev'd Ed., Chicago, Callaghan & Co., 1946, 302-303; BuXBAUM, R.M., ,The 
Formation of Marketable Share Companies", in International Encyclopedia of Comparative 
Law, vol. XIII, Business and Private Organizations, Tiibingen, Mohr, 1972, ms. 67 e.v., p. 37; 
DIX, M.J., o.c., 53 Nw.U.L.Rev., 1958, (478), 483: ,Contribution of risk capital to the corpora
tion's debts is the required consideration for the stockholder's personal immunity" en 492: 
,Adequate risk capital is essential as consideration for limited stockholder liability"; HENN, 
H. G., Handbook of the Law of Corporations and other Business Enterprises, 2° ed., St. Paul, 
Minnesota, West Publishing Co., 1970, § 147, p. 257: ,( ... )demanding an adequate financial 
structure as part of the price for the privilege of limited liability"; LATTIN, N.D., The Law of 
Corporations, 2° ed., Mineola N.Y., Foundation Press, 1971, § 15, p. 73-74: ,( ... ) since the 
owners of the business are no longer individually liable they must supply the corporation with a 
substitute for this privilege of limited liability, and that substitute is capital contributions 
sufficient to meet the reasonable requirements of the particular business"; RoELVINK, H.L.J., 
Door rechtspersonen heenkijken. Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1977, Ill, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1977, (81), nr. 7.2, p. 150; WIEDEMANN, H., ,Juristische Person und Gesamt
hand als Sondervermiigen", WM Sonderbeilage 411975, 11.- Kritisch echter: KIRCHNER, C., 
,Zu den Grundlagen des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts", AG, 1985, (89), 97-98. V gl. 
(voor het Eng else recht) FARRAR: ,English company law, unlike US corporation laws, does not 
link limited liability with adequate capitalisation ofthe company" (FARRAR, J.H., FuREY, N.E., 
HANNIGAN, B.M., Farrar's Company Law, Londen, Butterworths, 1991, 82-83). 
(148) Somrnige ondernemers zouden de kapitaalvereisten zelfs als een ,losprijs" ervaren (cfr. 
RoNSE, J., ,Doorbraak naar Belgisch recht", W.P.N.R., m. 5575, 1981, p. 602). 
(149) Cfr. supra, m. 4. 
(150) Zie in dezelfde zin: VERHEYDEN, R., o.c., R.W., 1977-78,481 e.v., bijz. 512. 
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richt. Schuldeisers riskeren met een onvermogende rechtspersoon te 
worden geconfronteerd, tenzij zij bijkomende waarborgen kunnen 
bekomen. 

B. TOEPASSING VAN RET GEMENE RECHT OP DE MET EEN KENNELIJK ON
TOEREIKEND KAPITAAL OPGERICHTE OF BESTUURDE VENNOOTSCHAP EN 
OP DE MET EEN KENNELIJK ONTOEREIKEND VERMOGEN OPGERICHTE OF 
BEHEERDE V.Z.W. 

18. Voor de V.Z.W. kan uitsluitend op het gemene recht een beroep 
worden gedaan. Het is dus van belang te onderzoeken of het gemene 
recht toch voldoende bescherming biedt. 
Onderkapitalisering kan zich voordoen bij de oprichting en tijdens het 
bestaan van de vennootschap. Om die reden is niet aileen de op
richtersaansprakelijkheid te onderzoeken, maar ook de bestuurders
aansprakelijkheid. Deze domeinen worden telkens eerst onderzocht 
m.b.t. de kapitaalvennootschappen, omdat het begrip ,kapitaal" eigen 
is aan deze rechtspersonen. Daarna wordt telkens nagegaan in hoe
verre de bevindingen kunnen worden overgenomen in het V.Z.W.
recht. 
Zowel voor het vennootschaps- als voor het verenigingsrecht biedt het 
Duitse recht belangrijke relevante elementen. Om die reden volgt in 
de volgende paragraaf eerst een korte analyse van het Duitse recht. 
Daarna wordt nagegaan in hoeverre uit het Duitse recht oplossingen of 
verduidelijkingen kunnen worden gehaald voor het Belgische recht. 

a. Oprichtersaansprakelijkheid volgens het gemene recht, in de kapi
taalvennootschappen 

19. De Duitse vennootschapswetgeving bevat geen met art. 35,6°/ 
123,7° Venn.W. vergelijkbare bepaling(l51). Tach kunnen naar Duits 
recht de oprichters aansprakelijk zijn in geval van ,eine qualifizierte 

(151) Bij de GmbH-Novelle van 1980 was de wetgever blijkbaar van oordeel dat noch bij de 
oprichting, noch bij het functioneren van de vennootschap het bedrag van het toereikend 
kapitaal met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld (zie ULMER, P., in Hachenburg 
Grofikommentar GmbHG, Berlijn, de Gruyter, 3° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 3, p. 1065). 
Nochtans had de Arbeitskreis GmbH-Reforrn een voorstel geforrnuleerd om de belangrijkste 
aandeelhouder ("der maBgebende Gesellschafter") in geval van faillissement aansprakelijk te 
stellen voor de helft van het onbetaald gebleven niet-bevoorrecht passief, indien bleek dat het 
kapitaal buiten verhouding stond tot de bedrijvigheid en de aandeelhouder kennelijk ,grob
fahrliissig" zijn verplichting had geschonden om voor een gepast kapitaal te zorgen (ARBEITS
KREIS GmbH-REFORM, Thesen und Vorschllige, II, 1972, 13 e.v. 
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Unterkapitalisierung"(152), d.i. ,eine eindeutig und ftir Insider klar 
erkennbar unzureichende Kapitalausstattung der Gesellschaft, die 
einen MiBerfolg zu Lasten der GHiubiger bei normalern Geschaftsver
lauf mit hoher, das gewohnliche Geschaftsrisiko deutlich tibersteigen
der Wahrscheinlichkeit erwarten liiBt"(l53). 
Men neernt aan dat er weliswaar geen verplichting is tot het aanleggen 
van een volstrekt toereikend kapitaal, dater rn.a.w. geen aansprake
lijkheid is voor ,einfache Unterkapitalisierung"(l54). Verboden is 
het oprichten van een kapitaalvennootschap met manifest ontoerei
kend kapitaal(155). ,Unterkapitalisierung" doet zich voor ,wenn das 
Eigenkapital nicht ausreicht, urn den nach Art und Urnfang der ange
strebten oder tatsiichlichen Geschiiftstiitigkeit unter Berticksichtigung 
der Finanzierungsrnethoden bestehenden, nicht durch Kredite dritter 
zu deckenden mittel- oder langfristigen Finanzbedarf zu befriedi
gen"(156). Hier wordt enkel nader ingegaan op een vorrn van ,onder-

(152) Aldus o.m. OLG Hamburg, 15 februari 1973, B.B., 1973, 1232; FLUME, W.,Allgemeiner 
Teil des Biirgerlichen Rechts, I/2 Diejuristische Person, Berlijn, Springer, 1983, § 3lll, p. 87; 
EBENROTH, C.Th., ,Zum Durchgriff im Gesellschaftsrecht", S.A.G., 1985, (124), 133; HUECK, 
G., in Baumbach/Hueck GmbH-Gesetz, 15° d., Miinchen, Beck, 1988, § 5, Rdnr. 6, p. 96; 
MAIER, A., Der Grundsatz der Kapitalerhaltung und die Durchgriffshaftung wegen Unterka
pitalisierung im deutschen und amerikanischen Gesellschaftsrecht, Frankfurt, Lang, 1986, 114 
en 220; REUTER, D., in Miinchener Kommentar zum BGB, I, 3° ed., 1993, Vor § 21 Rdnr. 36, 
p. 302; WDsT, J., ,Das Problem des Wirtschaftens mit beschrankter Haftung", JZ, 1992, (710), 
712 en 714. 
N.B. volgens een minderheidsopvatting zouden de vennoten zelfs aansprakelijk zijn voor 
,einfache Unterkapitalisierung". 
(153) ULMER, P., in Hachenburg Groj3kommentar GmbHG, 7° ed., 3. Lfg., Berlijn, de Gruyter, 
1977, Anh. § 30 Rdnr. 59, p. 390; ULMER, P., in Hachenburg Groj3kommentar GmbHG, 8° ed., 
Berlijn, de Gruyter, 1991, Anh § 30 Rdnr. 23, p. 1074. 
(154) FiscHER, R. en LUTTER, M., GmbH-Gesetz Kommentar, 11 o ed., Keulen, Otto Schmidt, 
1985, § 13 Rdnr. 8, p. 112; HACHENBURGIULMER, GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 10, 
p. 1068-1069 (en 7° ed., 1977, Anh § 30 Rdnr. 19 en 59); KOBLER, F., Gesellschaftsrecht, 1990, 
§ 17 VI 4 a, p. 254; KuHN, G., ,Haften die GmbH-Gesellschafter fiir Gesellschaftsschulden 
personlich?", in Festschrift fiir Robert Fischer, LUTTER, M., STIMPEL, W. en WIEDEMANN, H. 
(ed.), Berlijn, W. de Gruyter, 1979, (351), 359; KuHN, 0., Strohmanngriindung bei Kapital
gesellschaften, 215; MAIER, A., o.c., 114. 
Anders: WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, § 10 IV 3 b, p. 572; WINKLER, K., ,Die Haftung 
der Gesellschafter einer unterkapitalisierten GmbH", BB, 1969, (1202), 1205. 
(155) Zo o.m. LUTTER en HoMMELHOFF, o.c., ZGR, 1979, 58-59 en daar vermelde auteurs; 
WDsT, J., ,Unterkapitalisierung und Uberschuldung bei Beschrankthaftern", JZ, 1985, (817), 
824; de auteurs vermeld in vmige voetnoot. 
Contra: MEYER-LANDRUT, J., MILLER, F.G. en NIEHUS, R.J., Kommentar zum GmbHG, Berlijn, 
de Gruyter, 1987, § 5, nr. 8, p. 76. Vgl. ook de kritiek van VoNNEMANN, W., ,Haftung von 
GmbH-Gesellschaftern wegen materieller Unterkapitalisierung", GmbHR, 1992, (77), 78-79: 
deze auteur stelt dat er in het geldend wettelijk systeem van schuldeisersbescherming geen 
plaats is voor een aansprakelijkheid wegens ,Unterkapitalisierung" tussen de ,Mindestkapital
pflicht" (de verplichting minstens het wettelij_k voorgeschreven rninimumkapitaal samen te 
brengen) en de ,Konkursantragspflicht wegen Uberschuldung" (de verplichting om een beroep 
te doen op de georganiseerde samenloopprocedure wanneer de verliezen het kapitaal overstij
gen). 
(156) HACHENBURG/ULMER, GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 16, p. 1071 (alsook 7° ed., 
1977, Anh. § 30, Rdnr. 17); ScHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 9 IV 4, p. 206. 
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kapitalisering", nl. de ,materielle Unterkapitalisierung", die erin be
staat dat de vennootscbap met onvoldoende rniddelen wordt uitge
rust(157). 
Bestaat over bet principe een grote eensgezindbeid, dan zijn de 
meningen verdeeld over de grondslag en de aard van de aansprakelijk
beid. 
Volgens sommigen gaat bet eenvoudigweg om een geval van ,De
likts-" of ,Verscbuldensbaftung", m.a.w. een toepassingsgeval van 
de gemeenrecbtelijke aansprakelijkheid vnl. gebaseerd op § 826 
BGB(158). 
Anderen baseren zicb op de zgn. ,Norrnzwecklehre": uit bet doel dat 
wordt beoogd met de norrnen betreffende de kapitaalvorrning en bet 
kapitaalbeboud, nl. scbuldeisersbescberming, leiden zij af dat bet 
aanleggen van een niet-duidelijk-onvoldoende kapitaal een voor
waarde is voor de aansprakelijkheidsbeperking van de venno
ten(159)(160). Een kennelijk ontoereikend kapitaal schiet immers 

(157) Hiervan te onderscheiden is de zgn. ,nominelle Unterkapitalisierung", waarbij de 
vennootschap we1 over vo1doende middelen beschikt, doch niet over voldoende kapitaal (in 
de_vennootscl:Japsreclltelijke zin van hetwoord). Voor een dee! wordt in deze situatie in de 
kapitaalbehoefte voorzien door lniddeTvan vreemd verniogeii: de vennoten stellende nodige 
middelen slechts gedeeltelijk onder de vorm van kapitaalsinbrengen ter beschikking en voor 
het overige onder de vorm van ,Fremdkapital" bv. door leningen vanwege de vennoten aan de 
vennootschap, d.i. de zgn. ,eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen" (zie over dit 
onderscheid o.m.: HuECK, G., in Baumbach/Hueck GmbH-Gesetz, Miinchen, Beck, 19gg, 
§ 5, Rdnr. 6, p. 96-97; ScHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 9 IV 4, p. 206; HACHEN
BURG/ULMER, GmbHG, go ed., 1991, Anh § 30, Rdnr. 9, p. 106g en Rdnr. 21, p. 1073; 
WEITBRECHT, C., Haftung der Gesellschafter bei materieller Unterkapitalisierung der GmbH, 
Keulen, Otto Schmidt, 1990, 71-74; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, Grundlagen, § 10 
IV 3 a-b, p. 56g-573; WINKLER, K., ,Die Haftung der Gesellschafter einer unterkapitalisierten 
GmbH", BB, 1969, (1202), 1205; zie voor de U.S.A.: X., ,Symposium: The Close Corpora
tion", 52 Nw. U.L.Rev., 1957-5g, (345), 36g e.v.). 
(15g) Zo o.m. FLUME, W., o.c., g7; HOFMANN, P., ,Zum Durchgriffsproblem bei der unterka
pitalisierten GmbH", NJW, 1966, 1941-1946; KAHLER, U., ,Die Haftung des Gesellschafters 
im Falle der Unterkapitalisierung einer GmbH", BB, 19g5, (1429), 1433-1434; SCHMIDT, K., 
Gesellschaftsrecht, 1991, § 9 IV 4, p. 206 e.v. - Voor toepassingen in de rechtspraak: zie de 
verwijzingen bij HACHENBURGIULMER, GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 49, p. 10g6. 
Opmerking: § g26 BGB heeft betrekking op ,sittenwidrige vorsiitzliche Schiidigung" en luidt: 
,Wer in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise einem anderen vorsiitzlich Schaden 
zufiigt, ist dem anderen zum Ersatze des Schadens verpflichtet". Deze grondslag vereist het 
bewijs van een subjectief element: het opzettelijk (,vorsiitzlich") toebrengen van schade. 
(159) Cfr. KuHN, 0., Strohmanngriindung bei Kapitalgesellschaften, Tiibingen, Mohr, 1964, 
215-216: ,( ... ) daB die strenge Kapitalbindung einen materialen Ordnungsgrundsatz von 
umfas~ender Bedeutung konkretisiert. Die Normgruppen tiber Aufbringung und Sicherung 
von Kapital und Vermiigen bestehen nicht urn ihrer selbst willen, sondem sind als eine von 
mehreren gesetzgeberischen MaBnahmen darauf gerichtet, die Kapitalgesellschaften im In
teresse des Verkehrsschutzes und zugleich der einzelnen Beteiligten funktionsfiihig zu machen 
und zu erhalten". 
(160) Onder deze noemer zijn nog uiteenlopende standpunten te onderscheiden: vgl. HACHEN
BURGIULMER, GmbHG, go ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 52, p. 10g7 (ook: 7° ed., 1977, Anh. § 30, 
Rdn. 43-4g, p. 3g3-3g5); IMMENGA, U., o.c., 403,409-410, 419; KUBLER, F., Gesellschaftsrecht, 
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tekort op het vlak van de schuldeisersbescherming. De aansprakelijk
heidsbeperking wordt doorbroken omdat de rechtvaardiging van de 
beperking ontbreekt, nl. een redelijk verantwoord kapitaal. Zulks 
miskent het institutionele verband tussen het aanleggen van een 
,Haftungsfonds" ten voordele van de schuldeisers en de beperking 
van de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten. Om die reden 
verdienen de vennoten de beperking van aansprakelijkheid niet. Deze 
stelling houdt aldus een ,Durchgriffshaftung" in. 
De laatste grondslag biedt het voordeel dat objectieve criteria kunnen 
worden gehanteerd(161). Tegenstanders van deze opvatting wijzen op 
een belangrijk nadeel: het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om ex ante 
de precieze kapitaalbehoefte en -toereikendheid te bepalen(162). 
Zulks dreigt rechtsonzekerheid te veroorzaken. De oprichters kunnen 
nog moeilijk hun aandeel in het ondernemingsrisco inschatten, wat 
toch een van de doelstellingen was van de invoering van de aansprake
lijkheidsbeperking. Een ander nadeel zou zijn dat de vennoten de kans 
wordt ontnomen om, in geval van onderkapitalisering, aan de aan
sprakelijkheid te ontsnappen door te bewijzen dat de wederpartij op de 
hoogte was van de slechte toestand van de vennootschap(163). 

Ook over de aard en omvang van de aansprakelijkheid zijn de menin
gen verdeeld. Wanneer blijkt dat het kapitaal kenneli jk ontoereikend 
was, gaat volgens een eerste visie niet de gehele aansprakelijkheids
beperking teloor: de vennoten zijn ertoe gehouden het verschil tussen 
het werkelijk aangelegde kapitaal en het objectief toereikende kapi-

1990, § 17 VI 4 a, p. 254; KUHN, 0., Strohmanngriindung bei Kapitalgesellschaften, 1964, 214 
e.v.; LUTIER, M. en HoMMELHOFF, P., ,Nachrangiges Haftkapital und Unterkapitalisierung in 
der GmbH", ZGR, 1979, (31), 57 e.v.; LUTIER, M., .,Die zivilrechtliche Haftung in der 
Unternehmensgruppe", ZGR, 1982, (244), 249-250; MDLLER-FREIENFELLS, W., ,Zur Lehre 
vom sag. Durchgriff bei juristischen Personen im Privatrecht", AcP, 156, 1957, 522 e.v.; 
STJMPEL, W., ,Durchgriffshaftung bei der GmbH: Tatbestande, Verlustausgleich, Ausfallhaf
tung", in Festschrift for Goerdeler, 1987, 601 e.v.; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 
Munchen, Beck, 1980, § 4 III 1, p. 224-225. 
Voor een uitgewerkt overzicht, zie WEITBRECHT, o.c., 1990, 42-46. 
(161) KUBLER, F., Gesellschaftsrecht, 1990, § 23 II 3, p. 322-323; LUTIER en HOMMELHOFF, 
o.c., ZGR, 1979, 61. 
(162) SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 18 II 4, p. 424; zie oak: § 9 IV 4, p. 205; 
ScHMIDT, K., ,Insolvenzrisiko und gesellschaftsrechtliche Haftung. Die Unternehmensinsol
venz als Bewahrungsprobe des Gesellschaftsrechts", JZ, 1985, (301), 305. 
(163) ScHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 9 IV 4, p. 207. 
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taal bij te passen (zgn. ,Differenzhaftung")(164). Problematisch hier
bij is dat men ook post factum niet of nauwelijks in staat is het 
objectief toereikende kapitaalbedrag te bepalen(165). Onduidelijk is 
ook of de vennoten aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap, dan 
wei rechtstreeks tegenover de schuldeisers van de vennootschap. Men 
is geneigd dit laatste af te wijzen, omdat onmogelijk zou kunnen 
worden bepaald op welk deel van het bij te schieten bedrag de 
vorderende schuldeiser aanspraak kan maken(166). Bovendien is de 
sanctie ontoereikend, in deze zin dat zij misbruiken eerder in de hand 
werkt dan ze te voorkomen: de sanctie zou erin bestaan dat de ven
noten gehouden zijn tot de bedragen die zij initieel hadden moeten 
inbrengen. W aarom zouden zij dan de moeite nemen om initieel die 
bedragen reeds in te brengen? 
Volgens een tweede opvatting bestaat de sanctie erin dat men het 
voorrecht van de aansprakelijkheidsbeperking verliest, zodat de ven
noten met hun prive-vennogen zouden instaan voor aile schulden 
(zgn. ,Ausfallhaftung")(167). 

(164) IMMENGA, o.c., 410-411: ,Die Reduktion des § 13 Abs. 2 (GmbHG, n.v.d.a.) bewirkt, 
cl~ diese ]'l"orm_ nic;ht_ !Ilehr fu_r Gesellschafter gilt, soweit sie den Zusammenhang _von 
Haftungskapital und Haftungsbeschriinkung -unbeachtet gelassen lUiben C~.). Sie (0::: (lie 
Gesellschafter, n.v.d.a.) haben Fordemngen zu erflillen, soweit der MiBbrauch reicht. 
M.a.W., es ist von ihnen das Risiko in der Hohe zu ubernehmen, in der es objektiv durch 
unangemessene Kapitalausstattung auf die Gliiubiger abgewiilzt wurde" (onderlijning toege
voegd); KUHN, 0., o.c., 207 e.v. en 214 e.v.; WINKLER, K., ,Die Haftung der Gesellschafter 
einer unterkapitalisierten GmbH", BB, 1969, (1202), 1205. 
Volgens WEITBRECHT is bier de term ,Auffiillungshaftung" te verkiezen (o.c., 1990, 50). 
(165) WEITBRECHT, o.c., 50. 
(166) Cfr. ScHMIDT, K., ,Insolvenzrisiko und gesellschaftsrechtliche Haftung. Die Unterneh
mensinsolvenz als Bewiihrungsprobe des Gesellschaftsrechts", JZ, 1985, (301), 305. 
(167) ULMER, P., in Hachenburg Grofikommentar GmbhG, Anh. § 30, Rdn. 66, p. 393; 
FISCHER en LUTTER, GmbH-Gesetz Kommentar, § 13, Rdnr. 8, p. 113; LUTTER en HOMMELHOFF, 
o.c., ZGR, 1979, 62; MAIER, A., o.c., 115, nr. 7; WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I,§ 10 IV 
3 b, p. 572 (althans de lege lata); WINKLER, K., o.c., BB, 1969, 1205; KUHN, G., ,Haften die 
GmbH-Gesellschafter fiir Gesellschaftsschu1den persiinlich?" in Festschrift fur Robert Fis
cher, LUTTER, M., STIMPEL, W. en WIEDEMANN, H. (ed.), Berlijn, de Gmyter, 1979, (351), 360: 
de auteur opteert expliciet voor de ,Ausfallhaftung". Volgens hem ligt ,der Grund der 
personlichen Haftung darin, daB das eigene unternehmerische Risiko mit Hilfe einer gesetzlich 
zugelassenen Rechtsform unter Umstiinden, fiir die sie nicht geschaffen ist, auf andere 
iibergewiilzt wird. Soli die Institution GmbH nicht von einigen wenigen in MiBkredit gebracht 
werden kiinnen, so verlangt ihre atypische Verwendung die Erstreckung der Gesell
schaftshaftung auf die Gesellschafter. Braucht deijenige, der eine GmbH mit unzureichendem 
Kapital griindet oder fortsetzt, bloB damit zu rechnen, schlimmstenfalls das am erforderlichen 
Kapital Fehlende nachzuzahlen, so bleiben von den Gesellschaftsgliiubigern, auf deren Ri.icken 
der Versuch unzuliinglicher Kapitalausstattung unternommen wurde, viele geschiidigt; das 
kann nicht richtig sein"; WDsT, G., ,Das Problem des Wirtschaftens mit beschriinkter Haf
tung", JZ, 1992, 712 en 715. 
Zie ook, met verdere verwijzingen, WEITBRECHT, C., o.c., 50: ,Der Natur des Haftungsdurch
griffs am niichsten liegt die Erstreckung der urspriinglich gegen die Gesellschaft gerichteten 
Fordemngen auf die Gesellschafter. Diese Schuldmitiibernahme wird 'unbeschriinkte Ausfall
haftung' genannt und folgt den Regeln des § 128 HGB". 
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20. Naar Belgisch recht wordt evenmin het bestaan aanvaard van een 
algemene en absolute verplichting tot het bezitten van een toereikend 
kapitaal(l68). Er zijn evenwel grenzen, beneden dewelke de 
onderkapitalisering zo flagrant wordt en dus de risicoverdeling zo 
onevenwichtig en zo onredelijk dat dit voor de rechtsorde onaanvaard
baar is(169). Men zou dit wellicht positief kunnen formuleren in een 
regel die verplicht tot het aanleggen van een redelijk verantwoord of 
in redelijkheid toereikend kapitaal(l70). In de praktijk is een nega
tieve formulering wellicht meer aangewezen, nl. een regel die ver
biedt een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten 
met een kapitaal dat manifest ontoereikend is(171). 

(168) Prof. WYMEERSCH heeft er terecht op gewezen dat zulks zou leiden tot de opheffing van 
de aansprakelijkheidsbeperking (WYMEERSCH, E., ,Enkele technieken van concemrechtelijke 
aansprakelijkheid", in Liber amicorum F. Duman, Antwerpen, Kluwer, 1983, (313), 317-318; 
vgl. VANDEVELDE-WINANT, ,Considerations sur la fixation d'un capital minimum dans la 
S.P.R.L.", R.P.S., 1954, nr. 4401, p. 219 e.v.). 
Vgl. ook art. 120, derde lid van het voorontwerp voorafgaand aan het Groot Ontwerp: ,Het 
maatschappelijk kapitaal moet voldoende zijn om bij redelijk verantwoorde vooruitzichten, de 
normale exploitatie van de onderneming mogelijk te maken" (V ANHORENBEECK, W., ,Het 
financieel plan (art. 89 Wet van 4 augustus 1978 tot economische herorientering", R. W., 1978-
79, (1453), 1455). Deze bepaling kwamniet meer voorin de tekst zoals die aan de Kamer werd 
voorgelegd (zie Par!. St., Kamer, 1979-80, nr. 387/1, p. 318, art. 65,4° stemt nagenoeg overeen 
met het huidige art. 35, 6° Venn.W.). 
(169) Vgl. (voor de U.S.A.) LATTIN: ,While it is not stated in the statute that the corporation 
must have sufficient capital to meet the normal requirements of the particular business, 
judicially imposed rules have assumed that since the owners of the business are no longer 
individually liable they must supply the corporation with a substitute for this privilege of 
limited liability, and that substitute is capital contributions sufficient to meet the reasonable 
requirements of the particular business" (LATTIN, N.D., The Law of Corporations, 2° ed., 
Mineola N.Y., Foundation Press, 1971, § 15, p. 73-7 4, met verwijzingen naar rechtspraak. In de 
zaak Dixie Coal Mining Co. v. Williams, 221 Ala. 331, 128 So. 799 (1930) werd de enige 
aandeelhouder aansprakelijk geacht op grond van onderkapitalisering, hoewel het door de wet 
vereiste minimurnkapitaal (1000 U.S.-dollar) aanwezig was). 
V gl. v66r een algemene, positieve plicht tot het aanleggen van een adequaat, toereikend 
kapitaal: X., ,Liability of a Corporation for Acts of a Subsidiary or Affiliate", 71 Harv.L.Rev., 
1958, 1126. 
(170) Door LATTIN wordt als criterium voor een ,reasonably adequate capitalization" voorge
steld: ,what reasonably prudent men with a general knowledge of the particular type of 
business and its hazards would determine was reasonable capitalization in the light of any 
special circumstances which existed at the time of incorporation" (LATTIN, N.D., o.c., § 15, 
p. 77-78). Het aangelegde kapitaal moet voor de schuldeisers een ,reasonable cushion" 
vormen (X., ,Liability of a Corporation for Acts of a Subsidiary or Affiliate", 71 Harv.L.Rev., 
1958, (1122), 1129). 
(171) Dit zijn nl. de gevallen waarin sanctionerend zal worden opgetreden. Cfr. het criterium 
van de ,qualifizierte Unterkapitalisierung" in het Duitse recht (ULMER, P., in Hachenburg 
Grofikommentar GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 23, p. 1074). 
Vgl. ook de Amerikaanse ,case law": ,(a)n obvious inadequacy of capital, measured by the 
nature and magnitude of the corporate undertaking, has frequently been an important factor 
(om tot doorbraak te besluiten, Ph.E.)" (Anderson v. Abbot, 321 U.S. 349, 362 (1944), zoals 
geciteerd in X, ,Note: Should Shareholders be Personally Liable for the Torts of their 
Corporations?", 76 Yale L.J., 1967, 1190, voetnoot 17; cfr. FuLLER, W., ,The Incorporated 
Individual: a Study of the One-Man Company", 51 Harv.L.Rev., 1938, (1373), 1382; LATTY, 
E.R., Subsidiaries and Affiliated Corporations, § 36, p. 121: ,The question is one of degree. In 
other words, the corporation is not meant to be a device by which one can engage in business 
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De oprichting van een vennootschap met een zo kennelijk ontoerei
kend kapitaal dat de oprichters zich ervan bewust waren of behoorden 
te zijn dat de vennootschap redelijkerwijze geen levenskansen had en 
haar verbiiitenissen· rtiet zou kunnen nakomen, is een onrechtmatige 
daad in de zin van art. 1382 B.W.(172)(173). 

with no risk at all or with a risk wholly disproportionate to the normal risks of such a business"; 
UNIKEN VENEMA, C.AE, ,Concernrecht", in Op de grenzen van komend recht. Opstellen 
aangeboden aan ProfMr. J.H. Beekhuis, Deventer, Kluwer, 1969, (265), nr. 14, p. 280: ,Ook 
het feit dat het kapitaal van een vennootschap abnormaal klein is, in het licht van de door de 
vennootschap uitgeoefende activiteiten, kan een reden zijn voor 'piercing the veil'". 
Zie bv.: Bernardin Inc. v. Midland Oil Corp. (520 F.2d 771, 5th Cir. 1975), weergegeven in 
FREY, A.H., CHOPER, J.H., LEECH, N.E. en MoRRIS, C.R., Cases and Materials on Corporations, 
2° ed., Boston, Little, Brown & Co., 1977, 61-64: ,grossly inadequate capital"; Costello v. 
Fazio (256 F.2d 903 (9th Cir. 1958), weergegeven in FREY, e.a., o.c., 69-70: ,grossly under
capitalized". In de zaak MINTON v. CAVANEY (Supreme Court of California, 1961 (56 Cal.2d 
576; 16 Cal.Rptr. 641; 364 P.2d 473), weergegeven in CONARD, A.F., KNAUSS, R.L. en SIEGEL, 
S., Corporations. Cases, Statutes and Analysis on Enterprise Organization, Mineola, N.Y., 
Foundation Press, 1972, 53-55 en in CARY, W.L., Cases and Materials on Corporations, 4° ed., 
Mineola, Foundation Press, 1969, 124-126) werd de ,equitable owner" van de aandelen 
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schulden van de vennootschap. Justice Traynor 
stelde: ,The figurative terminology 'alter ego' and 'disregard of the corporate entity' is 
generally used to refer to the various situations that are an abuse of the corporate privilege. 
( ... )The equitable owners of a corporation, for example, are personally liable when( ... ) they 
provide inadequate capitalization and actively participate in the conduct of corporate affairs". 
Toegepast op het concrete geval bleek dat ,the evidence is undisputed that there was no 
attempt to provide adequate capitalization. Seminole never had any substantial assets. It leased 
the pool that it operated, and the lease was forfeited for failure to pay the rent. Its capital was 
trifling compared with the business to be done and the risks of loss" (ibid.). 
Voor andere toepassingen van het criterium of het kapitaal aldan niet ,grossly (obviously) 
inadequate" was, zie: X, ,Symposium: The Close Corporation", 52 Nw.U.L.Rev., 1957-58, 
371 en de daar vermelde cases; X, ,Liability of a Corporation for Acts of a Subsidiary or 
Affiliate", 71 Harv.L.Rev., 1958, (1122), 1126 en de op die pagina in voetnoot 23 vermelde 
rechtspraak; DIX, M.J., o.c., 53 Nw. U.L.Rev., 1958, 486 e.v. en de daar vermelde case law; zie 
nog: Stone v. Eacho (127 F.2d 284, cert. denied, 317 U.S. 635 (1942)), weergegeven in FREY, 
e.a., o.c., p. 72-76; Iron City Sand & Gravel Div. v. West Fork Towing Corp. (298 F. 
Supp. 1091 (N.D.W. Va. 1969)), weergegeven in FREY, e.a., o.c., 65-67; Dixie Coal Mining 
Co. v. Williams (221 Ala. 331; 128 So. 799 (1930)), besproken door FuLLER, W., o.c., 51 
Harv.L.Rev., 1938, 1382-1383. 
(172) Kh. Charleroi, 10 januari 1979, B.R.H., 1979, 510; R.P.S., 1979, nr. 6051, p. 318; 
RONSE, J., Algemeen Dee[, 305; BREESCH, T., ,De oprichting van N.Y.'s en P.V.B.A.'s. Enige 
cijfers en bedenkingen", R.W., 1980-81, (1625), nrs. 5-6, kol. 1628-1629; RoNsE, J. en 
LIEVENS, J., ,De doorbraakproblematiek", in Rechten en plichten van moeder- en dochter
vennootschappen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1986, 148, nr. 17; RONSE, J., e.a., o.c., 
T.P.R., 1986, 989-990, nr. 150; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Rapport general", in Rechten en 
plichten van moeder- en dochtervennootschappen, nr. 92, p. 124; GEENS, K., ,Stand und 
Entwicklung des Konzernrechts in Belgien", Z.G.R., 1992, nr. 30, p. 162.- Vgl. Brussel, 8 
januari 1960, Pas., 1960, II, 257; R.P.S., 1961, nr. 4944, p. 39, met noot P.D.; J.T., 1960, II, 
257: principieel wordt de mogelijkheid niet uitgesloten, doch op de eiser blijkt een zware 
bewijslast te rusten. - Zie ook: DABIN, L., ,Le probleme de la societe de personnes a 
responsabilite lirnitee et la garantie des creanciers sociaux", Ann.Fac.Dr.Liege, 1967, (479), 
518 e.v. en de conclusie op p. 522: ,Meme si la faillite etait declaree, l'insuffisance du capital 
n'aura pas pour effet de mettre les dettes sociales a charge des gerants ou des associes". 
(173) O.m. op grond van het Cassatie-arrest van 10 januari 1929 (Pas., 1929, I, 55; R.P.S., 
1933, 61, met noot; cfr. VANRYN, Principes, I, nr. 505, ~· 342; RESTEAU, Ch., BENOIT-MOURY, 
A. en GREGOIRE, A., Traite des Societes Anonymes, I, 3 ed., Brussel, Swinnen, 1981, nr. 465, 
p. 281) kan worden aangenomen dat de lex specialis van art. 35, 6° en 123, 7° Venn.W. een 
beroep op art. 1382 B.W. niet uitsluit, bv. als alternatief voor de lex specialis, of na het 
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De vennoten zijn aansprakelijk voor de aldus veroorzaakte schade. Zij 
staan, overeenkomstig het geldende schadebegrip, in voor het herstel 
van de toestand waarin de benadeelde (de schuldeiser) zich had 
bevonden zo het schadeverwekkende feit zich niet had voorge
daan(174). Betekent dit dat zij enkel het verschil dienen bij te passen 
tussen het reeel ingebrachte kapitaal en het niveau dat het kapitaal had 
moeten bereiken om niet kennelijk ontoereikend te zijn ( cfr. ,Diffe
renzhaftung")? In vele gevallen zullen de schuldeisers hiermee nog 
niet uit de kou zijn geholpen. Is de schade eigenlijk wei beperkt tot dit 
verschil? Naar ons idee is het niet denkbeeldig dat de schade groter is. 
Misschien heeft de vennootschap grotere verliezen geleden dan an
ders het geval was geweest; misschien heeft zij voor haar krediet een 
hogere prijs moeten betalen. Een sneeuwbaleffect kan hiervan het 
gevolg zijn geweest. Zoals men weet, dient de werkelijk geleden 
schade integraal te worden vergoed(175). Dit betekent dat de rechter 
in elk concreet geval, in functie van o.m. de ernst van het misbruik en 
andere omstandigheden die een invloed hebben gehad op de niet
betaling van de schuldeisers (bv. conjunctuur, faillissement van een 
belangrijke schuldenaar, bestuursfouten, ... ), moet beoordelen welke 
schade door de kennelijke onderkapitalisering is veroorzaakt. In de 
mate dat de rechter al kan bepalen welk kapitaalbedrag toereikend of 
minstens niet-kennelijk-ontoereikend was, zou hij dan het hele 
vennootschapsleven puur hypothetisch moeten analyseren in functie 
van dit bedrag. Het lijkt onbegonnen werk om vanuit zulk een 
hypothetische situatie de werkelijke schade te moeten distilleren. 

verstrijken van de termijn van drie jaar, of nog: ten aanzien van aandeelhouders die niet als 
oprichters kunnen worden beschouwd (cfr. art. 31 Venn.W.). Zie o.m.: Rb. Gent, 26 maart 
1993, T.B.H., 1993, (935), 943; VAN BRUYSTEGEM, B., ,De vennootschap van de multinatio
nale ondememing", R. W., 1979-80, 2291; EcKER, M., ,Toereikend kapitaal in de concemver
houding", Jura Falc., 1979-80, 447; BREESCH, T., o.c., R. W., 1980-81, kol. 1633, nr. 11; 
RONSE, J., ,Doorbraak naar Belgisch recht", W.P.N.R., 1981, nr. 5575, p. 606; VAN BRUYS
TEGEM, B., ,Oprichtersaansprakelijkheid we gens kennelijk ontoereikend kapitaal", B.R.H., 
1982, 144, nr. 13; VAN CROMBRUGGE, S., Juridische en fiscale eenheidsbehandeling van 
vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 206, p. 247-248; WYMEERSCH, E., 
,Le droit des societes en Belgique (1978-1983)", Rivista delle Societa, 1984, (497), nr. 51, 
p. 530; RoNSE, J. e.a., o.c., T.P.R., 1986, nr. 150, p. 989. 
(174) RONSE, J., DE WILDE, L., CLAEYS, A. en MALLENS, I., Schade en schadeloosstelling, I, 2° 
ed., in A.P.R., Gent, Story, 1984, nr. 220, p. 163; SCHUERMANS, L., VAN 0EVELEN, A., PERSYN, 
C., ERNST, Ph. en ScHUERMANS, J.-L., ,Overzicht van rechtspraak (1983-1992). Onrechtmatige 
daad. Schade en schadeloosstelling", T.P.R., 1994, nr. 1.2, p. 857. 
(175) SCHUERMANS, L., VAN OEVELEN, A., PERSYN, C., ERNST, Ph. en SCHUERMANS, J.-L., o.c., 
T.P.R., 1994, nr. 1.3, p. 859 (werkelijke schade) en nr. 1.6, p. 884 e.v. (integraal herstel). 
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21. Een andere benadering is mogelijk. Zoals bij het geval van de 
achterman die onder het mom van een handelsvennootschap voor 
eigen rekening heeft handel gedreven(176), kan ook bij de kennelijke 
onderkapitalisering(177) van de rechtspersoon met beperkte aanspra
kelijkheid worden aangenomen dat de oprichters zich bezondigen aan 
rechtsmisbruik(118), nl. misbruik van het (voor)recht om een onder
neming op te rich ten of te voeren in de vorm van een vennootschap (of 
rechtspersoon) met beperkte aansprakelijkheid van de vennoten (le
den). Of: misbruik van het recht om zelf het bedrag van het kapitaal te 
bepalen(179). Of: misbruik van een bepaalde vorm van rechtsper
soonstechniek(180). Of nog: misbruik van het recht een deel van het 
ondernemingsrisico op derden af te wentelen(l81). 
De aandeelhouders zijn inderdaad ertoe gerechtigd een deel van hun 
prive-vermogen van het ondernemingsrisico te vrijwaren en hun aan-

(176) RoNSE, J., ,Waarheid en leugen omtrent de onderneming met beperkte aansprakelijk
heid", Mededelingen van de Koninklijke Academie Klasse der Letteren, XL (1978), nr. 2, p. 15; 
BRAECKMANS, H., ,Toerekening van het vennootschapsfaillissement aan de achterman of de 
uil:oreiaingvan het faillissemerit tot oemeestervanoe zaa1C-(mmt ondereass.;26-mei 1978~ 
R.W., 1978-79, 855, nr. 14; VANRYN, J. en VAN 0MMESLAGHE, P., Examen de jurisprudence 
(1972-1978). Les societes commerciales", R.C.J.B., 1981,275, nr. 31; RoNSE, J. en LIEVENS, J., 
,De doorbraakproblematiek", in Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschap
pen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, (133), 167 e.v., nrs. 32 e.v.; RONSE, J., NELISSEN 
GRADE, J.-M. en VAN HULLE, K., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen", 
T.P.R., 1986, 946 e.v., nr. 97. 
(177) Reeds eerder werd gesuggereerd dat bepaalde rnisbruiken in concemverhoudingen 
(waaronder de ontoereikende kapitalisatie van de dochtervennootschap) zouden kunnen leiden 
tot een uitbreiding van het faillissement (VAN GERVEN, W., Handels- en Economisch recht, I, 
Ondernemingsrecht, Antwerpen, S.W.U., 1975, 177; BRAECKMANS, H., ,Minder courante 
gevallen van toerekening van faillissement aan de achterman" (noot onder Gent, 14 maart 
1978), R. W., 1978-79, nr. 5, kol. 874). 
(178) Cfr. BALLANTINE, H.W., On Corporations, Rev'd Ed., 1946, 302-303: ,( ... )The attempt 
to do corporate business without providing any sufficient basis of financial responsibility to 
creditors is an abuse of the separate entity and will be ineffectual to exempt the shareholders 
from corporate debts" 
(179) Cfr. lMMENGA, o.c., 402. Eventueel kan dit recht wettelijk beperkt zijn door het vereiste 
van een rninimumkapitaal (cfr. N.V., C.V.A., B.V.B.A. en C.V.B.A.; dit is niet het geval bij bv. 
de V.Z.W.). 
(180) Zie BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E., ,De eenpersoonsvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid vanuit vennootschapsrechtelijk en algemeen handelsrechtelijk standpunt", 
in De eenpersoonsvennootschap, BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E. (ed.), Antwerpen, 
Maklu, 1988, 179, nr. 223; VAN OMMESLAGHE, P., ,Rapport general, in Rechten en plichten 
van moeder- en dochtervennootschappen, nr. 92, p. 124, met verwijzing naar Kh. Bergen, 23 
oktober 1978, B.R.H., 1979, 111. 
(181) Het rnisbruik heeft dus wei degelijk betrekking op een subjectief recht van de oprichters. 
De kritiek van CoRNELIS op de opvatting van RoNSE (e.a. auteurs) m.b.t. het misbruik van 
rechtspersoonlijkheid lijkt ons derhalve niet gegrond (zie CORNELIS, L., ,De aansprakelijkheid 
van bestuurders van vennootschappen in groepsverband", in Aspecten van de ondernemings
groepen, BIRON, H. en DAUW, C. (ed.), 182 e.v., nr. 42). 
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sprakelijkheid te beperken tot hun inbreng. Zij mogen dit recht even
wei niet misbruiken. De oprichting van een kennelijk ondergekapitali
seerde rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid impliceert met 
name dat de oprichters hun recht uitoefenen op een wijze die kennelijk 
de grenzen van een normale rechtsuitoefening door een voorzichtig 
persoon te buiten gaat(l82). Op die manier wordt de rechtspersoon 
,afgewend van zijn bestemming onder eigen verantwoordelijkheid en 
met eigen rniddelen het vooropgestelde doel te verwezenlijken"(183). 
De aandeelhouders speculeren eigenlijk op kosten van de schuldeisers 
van de vennootschap(184). Men kan wellicht nog aanvaarden dat een 
redelijk zorgvuldig handelend oprichter zich vergist of de zaken ver
keerd inschat; misbruik plegen en speculeren wordt van hem echter 
niet geduld. Deze overweging bevestigt dat een kennelijke, duidelijke, 
extreme onderkapitalisering vereist is. In zulk geval is het verant
woord om aan de ,noodrem" te trekken(185). 

Om evidente redenen wordt misbruik van rechtspersoonstechniek niet 
met nietigverklaring van de vennootschap gesanctioneerd (art. 13ter 
Venn.W.), wel echter met het gedeeltelijk doorbreken van de volko-

( 182) Cfr. de in de Cassatie-rechtspraak m.b.t. rechtsmisbruik gehanteerde formu1ering: Cass., 10 
september 1971,Arr. Cass., 1972, 31; Cass., 16 december 1982,Arr. Cass., 1982-83, 518; Cass., 
10 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 847; Cass., 19 november 1987, Arr. Cass., 1987-88, 355. 
Cfr. voor het concrete prob1eem: MATRAY, D., o.c., in Les A.S.B.L. -Evaluation critique d'un 
sucd?s, nr. 30, p. 402-403: ,( ... ) 1es fondateurs ne beneficient pas d'une reelle immunite quant aux 
consequences d'une constitution manifestement deraisonnable. Si l'activite engagee, compte tenu 
de trop faib1es ressources, devait necessairement s' exercer au prejudice des tiers, les notions 
d'apparence trompeuse, d'abus de droit ou de sacrifice des interets d'autrui sans necessite ne 
seraient-elles pas des moyens que, compte tenu de toutes les circonstances de I' espece, les 
victimes pourraient eventuellement envisager? 
Un homme normalement prudent et reflechi, respectueux des normes qui s'imposent a tous, 
participe-t-i1 a Ia constitution d'une association qui doit necessairement se trouver hors d'etat de 
remplir ses engagements? La philanthropie ou Ia noblesse du projet ne pourraient etre de nature a 
justifier le prejudice inflige aux tiers". 
(183) VAN GERVEN, W., o.c., R.W., 1979-80, kol. 2481. 
(184) Cfr. HACHENBURGIULMER, GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 11, p. 1069: ,Die 
Rechtsform der GmbH soli den Gesellschaftern ( ... ) keinen Freibrief dafiir gewiihren, einseitig 
auf Kosten der G1iiubiger zu spekulieren und Unternehmen mit eindeutig unzureichender 
Kapitalausstattung in der Hoffnung zu betreiben, durch eine iiberraschende Geschiiftsentwick-
1ung hohe Gewinne zu erzie1en, die Gesellschaft jedoch bei normalem Verlauf in Konkurs 
gehen zu lassen und einen relativ geringen Kapita1verlust in Kauf zu nebmen"; BGH, 13 
december 1993, N.J. W., 1994, 447; B.B., 1994, 304; GmBHR, 1994, 172; W.M., 1994, 204. 
(185) Cfr. VANDER GRINTEN, J.W.M., ,Misbruik van recht in bet nieuw BW", in Coed en 
trouw. Opstellen aangeboden aan Profmr. W.C.L. van der Grinten, Zwolle, Tjeenk Willink, 
(367), 385: ,De regeling betreffende misbruik beeft duidelijk het karakter van een regeling 
voor extreme gevallen. Het is een noodrem". 
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men rechtspersoonlijkheid(186)(187). M.b.t. de kennelijke onderka
pitalisering zou men aldus kunnen stellen dat de vennoten het voor
recht van de beperkte aansprakelijkheid verliezen, waardoor zij recht
streeks, zij het in ondergeschikte orde, zouden gehouden zijn tot de 
verbintenissen van de vennootschap (cfr. ,Ausfallhaftung") 
(188)(189). Tegen deze redenering zou kunnen worden opgeworpen 
dat zij strandt op de Cassatie-rechtspraak m.b.t. de sanctie op rechts
misbruik: deze bestaat niet in het volledige verlies van het recht, maar 
in de beperking tot de normale, redelijke rechtsuitoefening of het 
herstel van de door de kennelijk onredelijke rechtsuitoefening ver
oorzaakte schade(190). De waarde van dit argument is afhankelijk van 
de vraag welk recht wordt misbruikt. Het argument is waardevol, 
wanneer men aanneemt dat misbruik wordt gemaakt van het (voor)
recht van de beperkte aansprakelijkheid of van het recht zelf het 
bedrag van het kapitaal te bepalen. De sanctie zou dan bestaan niet 
in het verlies van dit recht, maar in een reductie tot redelijke propor
ties of een vergoeding van de veroorzaakte schade. 

(186) RONSE, J. en LIEVENS, J., ,De doorbraakproblematiek", in Rechten en plichten van 
moeder- en dochtervennootschappen, BIRON, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, (133), 167, nr. 33. 
De auteurs beroepen zich op het cassatie-arrest van 16 december 1982 i.v.m. rechtsmisbruik, 
volgens welk de sanctie op het kennelijk misbruik van recht niet bestaat in het volledige verlies 
van het recht maar in de reductie ervan tot een normale, redelijke rechtsuitoefening (Cass., 16 
december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 518; Pas., 1983, I, 472; zie in dezelfde zin: Cass., 18 
februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 790; Cass., 11 juni 1992, Arr. Cass., 1991-92, 965). 
(187) ,It is coming to be recognized as the policy of the law that the shareholders should in 
good faith put at the risk of the business unincumbered capital reasonably adequate for its 
prospective liabilities. If the capital is illusory or trifling compared with the business to be done 
and the risks of loss, this is a ground for denying the separate entity privilege" (BALLANTINE, 
H.W., Ballantine on Corporations, Rev'd Ed., Chicago, Callaghan & Co., 1946, 302-303; cfr. 
BuxBAUM, R.M., ,The Formation of Marketable Share Companies", in International Ency
clopedia of Comparative Law, vol. XIII, Business and Private Organizations, Tiibingen, Mohr, 
1972, nrs. 67 e.v., p. 37; HENN, H.G., Handbook of the Law of Corporations and other 
Business Enterprises, 2° ed., 1970, § 146, p. 253 en 254; § 147, p. 257; § 148, p. 258-259). 
(188) Cfr. IMMENGA: ,Die juristische Person ist lediglich Zuordnungsobjekt und enthalt vor 
allem nicht das Element der Haftungsbeschrankung, das ihr freilich durch Gesetz zugespro
chen werden kann. ( ... ). Die Unterkapitalisierung stellt somit nicht die Selbstandigkeit der 
juristischen Person, sondern das Privileg der Haftungsbeschrankung in Frage" (o.c., 403-404). 
(189) De positie van de aandeelhouders-oprichters zou aldus te vergelijken zijn met die van de 
vennoten van een V.O.F.: zij zijn onbeperkt aansprakelijk, doch in subsidiaire orde (cfr. art. 189 
Venn.W. -in deze zin ook: HACHENBURG/ULMER, GmbHG, 8° ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 52, 
p. 1088). 
(190) Cass., 16 december 1982, Arr. Cass., 1982-83, 518; Pas., 1983, I, 472; Cass., 18 februari 
1988, Arr. Cass., 1987-88, 790; Cass., 11 juni 1992, Arr. Cass., 1991-92, 965; R. W., 1992-93, 
373; J.T., 1992, 676; zie ook: KRUITHOF, R., BocKEN, H., DE LY, F. en DE TEMMERMAN, B., 
,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, nr. 195, p. 475; 
CoRNELIS, L., ,Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw", in Recht halen uit aan
sprakelijkheid, STORME, M. (ed.), nr. 45, p. 57. 
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Stelt men evenwel dat misbruik wordt gemaakt van de rechts
persoonstechniek, van het recht een aparte rechtspersoon met volko
men rechtspersoonlijkheid op te richten, dan gaat het argument niet 
op. lmmers, dit recht gaat niet teloor, doch wordt slechts gereduceerd: 
de aparte rechtspersoonlijkheid blijft behouden, slechts het absoluut 
karakter van de rechtspersoonlijkheid ( = de aansprakelijkheidsbeper
king) vervalt. 
Een teleologische interpretatie van het normenbestel i.v.m. kapitaal
vorming en -behoud, dat rechtstreeks in verband staat met de aan
sprakelijkheidsbeperking(191), verantwoordt deze laatste stel
ling(192). Het aanleggen van een redelijk verantwoord (lees: niet
kennelijk-ontoereikend) kapitaal en/of vermogen is inderdaad een 
prealabele voorwaarde voor het verwerven van (het voorrecht van) 
de beperkte aansprakelijkheid. Om die reden zou bij kennelijke on
derkapitalisering geen beroep kunnen worden gedaan op de aanspra
kelijkheidsbeperking, zodat de schulden van de rechtspersoon recht
streeks, zij het in subsidiaire orde, aan de vennoten of !eden kunnen 
worden toegerekend(193). 
De ,toerekening" of ,doorbraak" die hier plaats vindt, is een geheel 
ander concept dan de verbintenis tot schadeloosstelling die uit de 
artikelen 1382-1383 B.W. voortvloeit. Het gaat om de rechtstreekse 
toerekening van een verbintenis omdat de vennoten het voorrecht van 
de vermogensafscheiding gedeeltelijk wordt ontzegd, niet om een 

(191) Cfr. supra, nr. 16. 
(192) Het is verantwoord de rechtsregels die aan de basis van het betrokk:en recht liggen, in de 
analyse te betrekk:en, cfr. CoRNELIS, L. ,Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw", in 
Recht haZen uit aansprakelijkheid, XIX0 PUC Delva 1992-93, Gent, Mys & Breesch, 1993, 
nr. 38, p. 49: , ( ... ) Kenmerkend voor het rechtsmisbruik is evenwel dat de grens die wordt 
overschreden door de toe passing van de theorie van het rechtsmisbruik wordt bepaald. Het gaat 
m.a.w. om de grenzen die volgen uit de algemene en abstracte rechtsregels die aan de basis 
van het subjectieve recht liggen, of die het gevolg zijn van de toepasselijkheid van voor
ranghebbende of beperkende rechtsregels" (onderlijning toegevoegd); GHESTIN, J. en Gou
BEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generale, 3° ed., Parijs, L.G.D.J., 1990, nr. 697, 
p. 679: ,Mais il existe aussi des limites au droit que l'on pent qualifier d'intemes. Les 
prerogatives accordees a une personne par la loi ne le sont pas de fa<;on absolue. II y a une 
mesure a respecter dans leur exercice. ( ... ) le depassement du droit subjectif se situe a 
l'interieur du cadre delimitant le type de prerogatives reconnues a !'agent. ( ... ). Ces limites 
'internes' des droits subjectifs sont assez rarement exprimees formellement par la loi lors
qu'elle enonce les prerogatives qu'elle accorde. De sorte que c'est dans les principes generaux, 
voire dans /'esprit du systeme juridique qu'ilfaut chercher de telles limites. 
(193) EcKER acht ,het enkele feit van een ontoereikend kapitaal in een overigens normaal 
functionerende dochtervennootschap" een onvoldoende grond voor het doorbreken van de 
aansprakelijkheidsbeperking (o.c., Jura FaZe., 1979-80, 450). 
Hier gaat het evenwel om een kennelijk ontoereikend kapitaal, in welk geval een doorbraak 
verantwoord is. 
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nieuwe verbintenis (tot schadevergoeding) ontstaan ten gevolge van 
een onrechtmatige daad( 194). 

Bij het voorgaande dient nog te worden opgemerkt dat in de Duitse 
rechtsleer naast de ,qualifizierte Unterkapitalisierung" voor de ,Aus
fallhaftung" nog twee andere voorwaarden worden gesteld. Een van 
die voorwaarden is de zgn. ,Ausfall der GHiubiger": men zou kunnen 
zeggen ,het uit de boot vallen" van de schuldeisers. Vereist wordt 
m.a.w. dat de schuldvordering onbetaald blijft, dat de vennootschap 
niet bij machte is al haar schulden te voldoen. V andaar dat wordt 
aangenomen dat de aansprakelijkheid slechts intreedt bij samen
loop(l95). 
Een andere voorwaarde is een oorzakelijk verband tussen de beide 
voorgaande elementen: ,Kausalitat zwischen Unterkapitalisierung 
und Konkursreife" ( 196). 
Zo kan worden vastgesteld dat de Duitse oplossing gebaseerd op de 
,Normzweck", het doel van de wettelijke bepalingen over kapitaal
vorming en -behoud, tot nagenoeg hetzelfde resultaat leidt als het 
bijzondere wettelijke regime in het Belgische recht m.b.t. de oprich
tersaanspl"alfe_lijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal(197). 
Zo strekt in beide-gevallen-devorderlng niettothet bekomenvan 
schadevergoeding, maar tot rechtstreekse, gehele (of gedeeltelijke) 
nakoming van de verbintenissen van de vennootschap door de op
richters. Niet het begaan van een fout, maar de aanwezigheid van een 
kennelijk ontoereikend kapitaal moet worden bewezen. 

(194) Cfr. WIEDEMANN, H., Gesellschaftsrecht, I, 19g0, § 4 III 1, p. 221: ,Der Verlust des 
Privilegs der bescbrankten Haftung, also die private Zusatzhaftung der Verbandsmitglieder fiir 
Scbulden der Verbandsperson, bildet den jedenfalls friiher meist diskutierten Beispielfall fiir 
die Grenzen der Verselbstandigung der Sondervermogens. Genau genommen wird aus AnlaB 
der Haftungserstreckung die Vermogenstrennung zwischen Verbands- und Mitgliedsspbiire 
nicbt aufgehoben, die Vermogensmassen bleiben getrennt und das Sondervermogen ist weiter 
den Glaubigern der juristiscben Person reserviert. Es wird lediglich der mit der selbstandigen 
Rechtsperson verbundene Scbutzschild der Haftungsbeschrankung zur Seite geschoben, so 
daB die Gesellschaftsglaubiger zusatzlich die Mitglieder personlich mit ihrem Privatvermogen 
in Ansprucb nehmen konnen". 
(195) In geval van ,Konkurs", ,Vergleich zur Abwendung des Konkurses" (§ 173 KO) of 
,Ablehnung der Konkurseroffnung mangels Masse" (§ 107 KO): zie o.m. HACHENBURG/ 
ULMER, GmbHG, go ed., 1991, Anh § 30 Rdnr. 61, p. 1091; HUECK, in Baumbach!Hueck 
GmbHG, 15° ed., § 5 Rdnr. 6, p. 96; IMMENGA, o.c., p. 411; KUHN, 0., o.c., p. 21g; STIMPEL, o.c., 
in Festschrift fiir Goerdeler, p. 616. 
(196) Zie o.m.: HACHENBURGIULMER, GmbHG, go ed., Anb § 30 Rdnr. 58-59, p. 1090; 
WIEDEMANN, Gesellschaftsrecht, I,§ 10 IV 3 b, p. 573; STIMPEL, o.c., Festschrift for Goerdeler, 
p. 61g, 
(197) Cfr. supra, nr. 15. 
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Het verschil tussen beide regimes ligt hierin dat in het Duitse recht, 
naar de heersende opvatting, een oorzakelijk verband moet worden 
aangetoond tussen de onderkapitalisatie en de samenloop, terwijl 
volgens de Belgische lex specialis wel een faillissement vereist is, 
maar de curator niet het bewijs moet leveren van een oorzakelijk 
verband tussen de onderkapitalisatie en het faillissement(l98). 

b. Oprichtersaansprakelijkheid in een met een kennelijk ontoereikend 
vermogen opgerichte V.Z. W 

22. Bij het voorgaande kan op de eerste plaats bv. worden gedacht 
aan het geval van een ,grote"(199) N.V., B.V.B.A. of C.V.B.A. met 
een kapitaal dat niet of nauwelijks boven het wettelijk vereiste mini
mumbedrag uitkomt of aan het geval van een V.Z.W. zonder enig 
vermogen. 
Inderdaad: ook bij een lege V.Z.W. of een met een kennelijk ontoe
reikend vermogen opgerichte V.Z.W. kan tot doorbraak worden be
sloten. Mits op de bovenstaande bevindingen enkele nuanceringen 
worden aangebracht, kunnen deze naar de V.Z.W. worden getrans
poneerd. 
Een V.Z.W. heeft weliswaar geen kapitaal; zij heeft wel een ver
mogen. Terecht is erop gewezen dat het probleem van ,Unterkapitali
sierung" zich ook buiten de kapitaalvennootschappen en met name bij 
de vereniging stelt(200). Een V.Z.W. oprichten op een dergelijke 
wijze dat de oprichters weten of redelijkerwijze behoren te weten 
dat de rechtspersoon zijn verbintenissen niet zal kunnen nakomen, kan 
als een onrechtmatige daad resp. als een rechtsmisbruik worden 
aangemerkt. Zulks dient te worden beoordeeld in functie van de 
activiteit die de oprichters wensen te ondememen (cfr. de statutaire 
doelomschrijving; cfr. de werkelijk geplande activiteit) en in functie 
van de middelen die zij in het vooruitzicht stellen teneinde het ver
mogen van de rechtspersoon op te bouwen. Zo kan bv. worden 
aangenomen dat een normaal zorgvuldig oprichter van een V.Z.W. 
niet overgaat tot de oprichting van een V.Z.W. met een breed spec-

(198) RoNSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, 987-988, nrs. 148-149; GEENS, K. en LAGA, H., o.c., 
T.P.R., 1993, 1026, nr. 106; VAN 0MMESLAGHE, P. en Drnux, X., o.c., R.C.J.B., 1993, 645, 
nr. 62; BENOIT-MOURY, A., ,Dix ans de jurisprudence en matiere de societes (1981-1990)", 
Actualites du droit, 1991, 65, nr. 23. 
(199) Bv. op basis van de criteria van de boekhoudwetgeving. 
(200) SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, 1991, § 18 II 4, p. 425; cfr. KUBLER, F., o.c., 1990, § 23 
III, p. 323-324. 
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trum van activiteiten en het vooruitzicht van belangrijke passiva, 
zonder een redelijke planning te maken voor de opbouw van een 
redelijk verantwoord actief vermogen. De oprichting van een V.Z.W. 
zonder enig actief en zonder concrete vooruitzichten over de vorming 
van een vermogen, lijkt helemaal niet te verantwoorden. Vanuit de 
invalshoek van het rechtsmisbruik bekeken, maken de oprichters door 
op dergelijke wijze te handelen misbruik van hun recht om een 
rechtspersoon op te richten waarin de aansprakelijkheid van de leden 
beperkt is. Dit geldt voor de V.Z.W. des te meer, omdat aan de 
schuldeisers van de V.Z.W. geen ,kapitaal" als wederprestatie wordt 
geboden. 

23. Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) besliste tot doorbraak van 
de beperkte aansprakelijkheid, ten nadele van de leden van een 
vereniging(201). De eigenaar van een terrein verpachtte dit terrein 
aan een vereniging met rechtspersoonlijkheid ("eingetragener Ver
ein"). Overeengekomen werd dat de vereniging zou instaan voor het 
incasseren van de pachtsommen bij de onderpachters (de leden van de 
vereniging) en dat zij het geld zou doorstorten aan de verpachter. 
Later wilde een nieuwe eigenaar de pacht verhogen. De vereniging 
werd gerechtelijk veroordeeld tot betaling van een hog ere pachtsom~ 
Zij kwam de veroordeling niet na, doch verzocht om de opening van 
een faillissement ("Konkursverfahren"). De aanvraag werd afgewe
zen bij gebrek aan enig vermogen dat de kosten van deze procedure 
zou kunnen dekken. Daarop werd de vereniging ontbonden. De nieu
we eigenaar stelde dan een vordering in tegen de leden van de vereni
ging, tevens onderpachters, tot betaling van de achterstallige pacht
gelden. Het BGH hield vast aan de regel dat niet zomaar Iicht over de 
aparte rechtspersoonlijkheid kan worden heengestapt: in principe staat 
enkel de rechtspersoon in voor zijn schulden. Hierop wordt echter 
uitzondering gemaakt, indien het beginsel leidt tot een resultaat dat 
onverenigbaar is met het beginsel van ,Treu und Glauben" en wan
neer het gebruik dat wordt gemaakt van de afzonderlijke rechtsper
soonlijkheid een misbruik van recht vormt(202). Tot doorbraak werd 
besloten op de grond dat de vereniging van bij de oprichting geen 
vermogen had en dat zij oak niet het vooruitzicht had gehad ooit een 

(201) Bundesgerichtshof, VIII. Zivilsenat, 8 juli 1970, BGHZ, 54, 1970, 222; JZ, 1970, 687, 
met noot SCHMIDT, K.; zie ook REICHERT, DANNECKER en KtJHR, Handbuch des Vereins- und 
Verbandsrechts, 1977, nr. 745, p. 291. 
(202) BGHZ, 54, 224. 
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vermogen te zullen verwerven. De leden moesten weten dat de vereni
ging niet zou kunnen betalen, indien de nieuwe eigenaar via gerechte
lijke weg de verhoging zou bekomen. Zij hadden ervoor moeten 
zorgen dat de vereniging zulks wel kon, bv. door voor deze kosten 
een voorziening aan te leggen en daartoe de nodige middelen te innen 
van henzelf, de leden. ,Es widerspricht Treu und Glauben, wenn die 
Beklagten als V ereinsmitglieder die Vorteile aus der juristischen 
Konstruktion, der Zwischenschaltung des Vereins, sich erhalten wol
len, obgleich sie verpflichtet gewesen waren, daflir Sorge zu tragen, 
daB dem Verein im Faile der Pachtzinserhohung die notigen Mittel zur 
Pachtzinszahlung zur V erfligung stan den" (203). 

24. Gerechtvaardigd is het besluit dat de oprichting van een V.Z.W. 
zonder enig actief vermogen of met een kennelijk ontoereikend ver
mogen, een rechtsmisbruik (nl. een misbruik van volkomen rechts
persoonlijkheid) vormt. Zulk misbruik wordt gesanctioneerd met een 
beperking van de volkomen rechtspersoonlijkheid ("doorbraak") 
waardoor de verbintenissen van de rechtspersoon, naargelang van 
de ernst van de onderkapitalisatie: geheel of gedeeltelijk, kunnen 
worden toegerekend aan de leden-oprichters. 
Ook hier zal allicht aan bijkomende voorwaarden moeten worden 
voldaan: samenloop en causaliteit. In dit verband kan toepassing 
worden gemaakt van art. 18 V.Z.W.-wet. Deze bepaling laat immers 
toe de gen!chtelijke ontbinding te vorderen van de V.Z.W. die niet in 
staat is haar verbintenissen te voldoen. De ontbinding heeft voor 
gevolg dat de V.Z.W. in vereffening wordt gesteld en dus dat samen
loop ontstaat(204). 

c. Onderkapitalisering tijdens het bestaan van de rechtspersoon 

25. Quid met de onderkapitalisering tijdens het bestaan van de 
rechtspersoon (zgn. ,nachtragliche Unterkapitalisierung")? Hoewel 
de beoordeling hier delicater wordt, kan wellicht -mutatis mutandis
dezelfde conclusie worden getrokken. Er kunnen zich omstandig
heden voordoen waarin de aandeelhouders onrechtmatig of met mis
bruik van recht zouden handel en, door niet het kapitaal te verhogen of 

(203) BGHZ, 54, 225. 
(204) Cfr. 't KrNT, J., o.c., in Rep.Not., nr. 243, p. 106. 
LINDEMANS schrijft zelfs dat het geval van gerechtelijke ontbinding omdat de V.Z.W. niet in 
staat is te voldoen aan de aangegane verbintenissen vergeleken kan worden met ,een soort 
burgerlijk faillissement" (o.c., in A. P.R., nr. 551, p. 237). 
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de vermogenstoestand (netto-actief) van de vennootschap te verbe
teren(205). Bij dit laatste zou aan de zgn. ,alarmbelprocedure"(206) 
een belangrijke rol kunnen worden toegekend. Het starten van deze 
procedure (bijeenroeping van de algemene vergadering, formulering 
van voorstellen, verantwoording van de voorstellen in een bijzonder 
verslag) behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
De beslissing wordt evenwel door de algemene vergadering van 
aandeelhouders genomen. 
Zou in dit verband niet kunnen worden gesteld dat de aandeelhouders, 
redelijk verantwoorde maatregelen dienen te nemen teneinde de toe
stand te verbeteren of te beeindigen? Handelen zij niet onrechtmatig 
of plegen zij geen rechtsmisbruik, wimneer zij helemaal geen of 
slechts duidelijk onredelijke maatregelen treffen(207)? 
Ook buiten de situatie waarin de zgn. ,alarmbelprocedure" moet 
worden toegepast, is het mogelijk dat de aandeelhouders onrechtmatig 
handelen, resp. rechtsmisbruik plegen door te weigeren een kennelijk 
ontoereikend geworden kapitaal te verhogen(208). 

Ben bijkomende voorwaarde voor de ,Ausfallhaftung" moet hier 
worden gesteld. Terecht wordt er in de Duitse rechtsleer op gewezen 
dafniet aile aandeelhollilers verarifwooraelijl<killirien. woraen geacnr 
voor de zgn. ,nachtragliche Unterkapitalisierung". Op basis van het 
criterium van ,Zurechenbarkeit" wordt een uitzondering gemaakt 
voor de aandeelhouders aan wie, wegens hun geringe participatie en 
inspraak, de onderkapitalisatie niet kan worden toegerekend(209). 

(205) Ongeacht de eventuele verantwoordelijkheid van de bestuurders voor de slechte finan
ciele toestand en ongeacht de eventuele bevoegdheid van de raad van bestuur in een N.V. om 
zelf tot kapitaalverhoging te besluiten ("toegestaan kapitaal", art. 33bis, § 2 Venn.W.). 
(206) Cfr. art. 103 (N.V.), art. 140 (B.V.B.A.) en art. 158bis (C.V.B.A.). 
(207) Luidt bet antwoord ,ja", dan zouden hen de verbintenissen van de vennootschap kunnen 
worden toegerekend of zouden zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de hierdoor 
veroorzaakte schade. 
(208) Cfr. ook RoTH, G.H., ,Unterkapitalisierung und personliche Haftung", ZGR, 1993, 
(170), 190-198 en vooral 201 en 203; ROELVINK, H.L.J., Door rechtspersonen heen kijken. 
Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1977, nr. 7.3.3., p. 154: ,De aandeelhouder die 
willens en wetens toelaat, dat 'zijn' financieel zwakke vennootschap nieuwe verbintenissen 
aangaat, welke zij door gebrek aan middelen niet zal kunnen nakomen, maakt m.i. misbruik 
van het beperkingsvoorrecht als hij bet tekort niet aanzuivert". 
(209) Zie o.m.: FiscHERILUTIER, GmbH-Gesetz Kommentar, 11 o ed., 1985, § 13 Rdnr. 8, p. 113 
("so brauchen diejenigen Gesellschafter nicht zu haften, die keinerlei EinfluB auf die Ge
schaftsfiihrung nehmen konnten"; HACHENBURG/ULMER, GmbHG, 8° ed., Anh § 30 Rdnr. 60, 
p. 1091; IMMENGA, o.c., p. 411 ("entscheidender EinfluB"); MAIER, A., o.c., p. 115, nr. 6 
(onderscheid tussen ,aktive" en ,passive Gesellschafter"); STIMPEL, o.c., in Festschrift fii.r 
Goerdeler, p. 612; WDsT, G., ,Das Problem des Wirtschaftens mit beschrlinkter Haftung", JZ, 
1992, (710), 714. 
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Hen wordt het voorrecht van de aansprakelijkheidsbeperking niet 
ontzegd. 
De ratio voor deze bijkomende voorwaarde is hierin gelegen dat de 
verbintenis van de aandeelhouders ten gevolge van de ,Ausfallhaf
tung" omvangrijker is dan de verbintenis die zij hadden moeten 
aangaan teneinde het kapitaal op een niet-kennelijk-ontoereikend 
niveau te brengen(210). 

26. De verantwoordelijkheid voor de onderkapitalisering tijdens het 
bestaan van de vennootschap, ligt niet steeds bij de aandeelhouders. 
Nagegaan moet worden in hoeverre de verantwoordelijkheid bij de 
bestuurders ligt. Ook in de V.Z.W. zal nagegaan moeten worden wie 
verantwoordelijk is voor de kennelijke onderkapitalisering: de be
heerders en/of de leden. Aan te nemen valt dat in de V.Z.W., in 
vergelijking tot de vennootschappen, een belangrijkere rol is wegge
legd voor de beheerders. 

d. Bestuurders- of beheerdersaansprakelijkheid 

27. Ook de regelen i.v.m. de bestuurdersaansprakelijkheid kunnen, in 
bepaalde omstandigheden, de schuldeisers soelaas bieden. 
Zo kunnen de bestuurders van een vennootschap aansprakelijk wor
den gesteld wegens kennelijk onredelijke voortzetting, met name 
wanneer evident is dat er geen ernstige kans op herstel meer be
staat(211). Zij zijn uiteraard, op grond van art. 62, lid 2 Venn.W., 
aansprakelijk in geval van schending van art. 103 Venn.W.(212). 
De bestuurders zouden ook aansprakelijk kunnen zijn, indien zij bij 
kennelijke onderkapitalisering nalaten aan de algemene vergadering 
voor te stellen tot kapitaalverhoging te besluiten of indien zij nalaten, 
in het kader van de hen statutair verleende bevoegdheid het kapitaal te 
verhogen (toegestaan kapitaal). 

(210) Het spreekt vanze1f dat voor de auteurs die een ,Differenzhaftung" voorstaan het 
criterium van toerekenbaarheid irrelevant is: hier gaat het twee maal om dezelfde verbintenis: 
aanvulling van het kapitaal tot een niet-kennelijk-ontoereikend niveau (zie bv. WINKLER, K., 
o.c., BB, 1969, 1207). 
(211) O.m., doch niet uitsluitend, wanneer de voorwaarden voor het faillissement (art. 440 
Faill.W.) of voor de toepassing van de alarmbe1procedure vervu1d zijn (cfr. RoNsE, J., e. a., o.c., 
T.P.R., 1986, 1264 e.v., nrs. 241 e.v., met verwijzing naar de beroemde UNAC-zaak). 
(212) Zie recent: Kh. Charleroi, 8 september 1992, R.P.S., 1993, nr. 6632, p. 329. 
Vgl. voor de V.Z.W.: MATRAY, D., o.c., nr. 36, p. 405-406 en het daar geciteerde vonnis Rb. 
Brussel, 2 april1975, R.P.S., 1975, nr. 5851, p. 159. 
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Wanneer de vertegenwoordiger van een vennootschap of rechtsper
soon bij het aangaan van verbintenissen voor rekening van deze 
vennootschap of rechtspersoon, weet of redelijkerwijze behoort te 
weten dat de vennootschap of rechtspersoon niet in staat zal zijn de 
verbintenissen na te komen, kan zijn handelen onrechtmatig zijn 
tegenover de wederpartij(213)(214). Zulks kan zich voordoen zowel 
nadat de faillissementsvoorwaarden zijn vervuld als daarvoor(215). 

(213) RoNSE, J., ,Doorbraak naar Belgisch recht", W.P.N.R., m. 5575, 1981, p. 606; RoNSE, J. 
e.a. ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen", T.P.R., 1986, 1259, nr. 236; 
,Overzicht van rechtspraak (1968-1977). Vennootschappen", T.P.R., 1978, 823, m. 202; Kh. 
Luik, 14 november 1967, R.P.S., 1968, m. 5402, p. 23; Kh. Charleroi, 12 oktober 1976, R.P.S., 
1976, m. 5907, p. 143 e.v., vnl. 163; VANRYN, J. en Drnux, X., ,La responsabilite des 
administrateurs ou gerants d'une personne morale a l'egard des tiers", J.T., 1988, 403; zie 
specifiek m.b.t. de V.Z.W.: Luik, 3 februari 1992, J.T., 1992, 479; MAST, G., ,Aansprakelijk
heid van de beheerders in een V.Z.W.", Z.W., 1993/4, 54; VAN BRUYSTEGEM, B., ,V.Z.W.
Beheerders en aansprakelijkheid", Z.W., 1989/5-6, 94. 
(214) Dit criterium wordt in de Nederlandse rechtspraak toegepast, zie a.m.: Hoge Raad, 6 
oktober 1989, NJ, 1990, 1144, m. 286, met noot Ma (het door het Hof van beroep gehanteerde 
criterium om de persoonlijke aansprakelijkheid van een directeur te beoordelen, werd als de 
juiste maatstaf beschouwd, met name: de vraag of de directeur wist, of redelijkerwijze 
behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet, of niet binnen een redelijke termijn aan haar 
verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de weder
partij ten gevolge van die wanprestatie zou lijden); Hoge Raad, 19 februari 1988, NJ, 1988, 
1805, nr. 487, met noot G.; Ars Aequi, 1988, 452, met noot P. VAN SCHILFGAARDE (aansprake
lijkheid moedermaatschappij-als feitelijk bestuurder, wegens nalaten bepaalde_maatregelen_te 
treffen toen zij voorzag of behoorde te voorzien dat de wederpartij bij voortzetting van haar 
omvangrijke leveringen aan de dochter geen verhaal zou vinden bij deze laatste, omwille van 
haar slechte financiele toestand; vgl. in dit verband: Hoge Raad, 25 september 1981, NJ, 1982, 
1513, m. 443); Hoge Raad, 2 november 1984, NJ, 1985, 1478, nr. 446, met noot Ma.; T.V. V.S., 
1985, 102, met noot L. TIMMERMAN (in dit geval was o.m. sprake van onderkapitalisatie, doch 
volgens het Hof te Leeuwarden slaagde de eiser er niet in te bewijzen dat onrechtmatig was 
gehandeld, welk feitelijk oordeel door de HR niet kon worden getoetst); het criterium werd ook 
nog toegepast door: Hof 's Hertogenbosch, 25 april 1988, NJ, 1989, 1226, nr. 355; Hof 's 
Hertogenbosch, 23 november 1983, NJ, 1985, 1455, m. 436; Hof 's Hertogenbosch, 6 april 
1976,NJ, 1978, 1556, m. 454; Hof's Gravenhage, 12januari 1972, NJ, 1972,599, m. 221; Rb. 
Rotterdam, 2 november 1984, NJ, 1987,2239, m. 652 (de feitelijke bestuurder van eenBV had 
volgens de rechtbank omechtmatig gehandeld door omvangrijke verbintenissen aan te gaan, 
terwijl de BV niet over aantoonbare financiele middelen beschikte en geen of een strikt 
onvoldoende boekhouding had). 
Een ruimer criterium, volgens hetwelk de serieuze kans dat de vennootschap niet zou kunnen 
betalen reeds zou volstaan, werd afgewezen, zie: Hof Amhem, 23 februari 1988, NJ, 1989, 301, 
m. 92. 
Zie over deze problematiek: VANDER HEIJDEN, E.J.J. en VANDER GRINTEN, W.C.L., Handboek 
voor de naamloze en de besloten vennootschap, 12° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, 76, 
m. 52; 127, nr. 94; AssER, C. en VANDER GRINTEN, W.C.L., Asser's Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, IT, De 
rechtspersoon, 7° ed., Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 96, m. 117; VAN SCHILFGAARDE, P., Van 
de BV en de NV naar het recht van 1992, 8° ed., Arnhem, Gouda Quint, 1990, p. 139-140; 
RoELVINK, H.L.J., o.c., p. 107-108, met verwijzingen naar oudere rechtspraak; RoELVINK, 
H.L.J., ,Doorbraak door de rechter", W.P.N.R., 5575, 1981, p. 547; ROELVINK, H.L.J., ,De 
'corporate veil' in recente rechtspraak", in Van vennootschappelijk belang. Opstellen aange
boden aan Prof J.M.M. Maeijer, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, p. 222 e.v. Meer specifiek over 
deze problematiek in concemverband, zie: BARTMAN, S.M. en DORRESTEIJN, A.F.M., Van het 
concern, Arnhem, Gouda Quint, 1991, p. 203-213; BARTMAN, S.M., Concernbeleid en aan
sprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 1989, p. 73 e.v. 
(215) RONSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, 1260-1261, m. 238, resp. 1261-1262, m. 239. 
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Hij kan dan rechtstreeks tot schadeherstel worden aangesproken(216). 
In de Nederlandse rechtspraak is minstens een geval bekend waarin 
een ,directeur" aansprakelijk werd geacht (o.m.) op grond van on
rechtmatige daad, wegens het aangaan van verbintenissen terwijl de 
vennootschap ondergekapitaliseerd was en de betrokkene derhalve 
wist of behoorde te weten dat de vennootschap de verbintenissen niet 
zou kunnen nakomen(217). 

28. Op dit vlak kan de lijn gemakkelijker worden doorgetrokken naar 
de V.Z.W., omdat de te hanteren criteria nagenoeg identiek zijn. De 
aansprakelijkheid van de bestuurder of zaakvoerder van een kapitaal
vennootschap wegens het aangaan van verbintenissen waarvan hij 
weet of behoort te weten dat de vennootschap deze niet zal kunnen 
nakomen, kan worden beoordeeld in functie van het ,netto-actief" of 
van het ,eigen vermogen"(218) van de vennootschap, welke begrip
pen nauwer dan het begrip ,kapitaal" aansluiten bij de financiele 
realiteit van de vennootschap. Bij de V.Z.W. kan aileen maar sprake 
zijn van een vermogen, d.w.z. een reeel gegeven, samengesteld uit 
activa en passiva. Het handelen van een V.Z.W.-beheerder kan on
rechtmatig zijn, indien hij verbintenissen aangaat, terwijl hij op grand 
van de actuele vermogenstoestand en de te verwachten evolutie van 
deze laatste, weet of behoort te weten dat de V.Z.W. deze verbinte
nissen niet zal kunnen nakomen(219). De beoordeling ofhet handelen 
onrechtmatig is, geschiedt in ieder geval op basis van de concrete 
omstandigheden. Wanneer de V.Z.W. geen activa bezit en ook geen 
vooruitzichten heeft om activa te verwerven, zal de rechter allicht 
besluiten dat het omechtmatig is, bijkomende verbintenissen op te 
nemen. Delicater wordt de beoordeling wanneer, zoals zou kunnen 
worden opgeworpen in het geval dat tot een recent vonnis ( cf. supra 

(216) VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, 
Story-Scientia, 1987, 509-510, nr. 154. 
(217) Rb. Rotterdam, 2 november 1984, NJ, 1987, 2239, nr. 652. 
(218) Hof 's Hertogenbosch, 23 november 1983, NJ, 1985, 1455, nr. 436: een directeur wordt 
aansprakelijk gesteld omdat hij ten laste van de vennootschap ,zeer aanzienlijke financiele 
verplichtingen" was aangegaan, terwijl het (eigen) vermogen van de vennootschap zeer klein, 
of zelfs negatief was geworden. De directeur had volgens het Hof ,moeten (kunnen) begrijpen 
dat de ( ... ) aangegane verplichtingen niet, althans niet binnen geeigende tijd, zouden kunnen 
worden nagekomen". 
(219) Luik, 3 februari 1992, J.T., 1992, 479; MAST, G., ,Aansprakelijkheid van de beheerders 
in een V.Z.W.", Z. W., 1993/4, 54; VAN BRUYSTEGEM, B., ,V.Z.W.- Beheerders en aansprake
lijkheid", Z. W., 1989/5-6, 94; CORNELIS, L. en MAERTENS, A.-S., o.c., Syllabus Studieavond 
CBR/UIA 7 maart 1994, nr. 71, p. 43; T.B.B.R., 1994, nr. 72, p. 208.- Zie ook: BSozG, 7 
december 1983, N.J.W., 1984, 2117; VoNNEMANN, W., ,Haftung von GmbH-Gesellschaftern 
wegen materieller Unterkapitalisierung", GmbHR, 1992, (77), 83. 
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voetnoot 130) aanleiding gaf, het aangaan van nieuwe verbintenissen 
tot doel heeft en van aard is om inkomsten te genereren en aldus het 
vermogen in staat te steilen de nieuwe verbintenis (en andere ver
bintenissen) na te Ieven. Het optreden van de beheerder zal wellicht 
niet onrechtmatig zijn, indien hij aantoont dat een redelijk en zorg
vuldig beheerder in dezelfde omstandigheden redelijkerwijze mocht 
verwachten dat de vermogenstoestand binnen een redelijke termijn 
zou zijn hersteld(220). 

29. Men kan zich hierbij evenwel nog de vraag steilen of de maat
schappelijke zorgvuldigheid op een beheerder in een dergelijke situ
atie een spreekplicht legt(221). M.a.w. handelt de beheerder onrecht
matig door aan de medecontractant niet te melden dat het contracteren 
niet risicovrij is, of dat er een grater risico aan verbonden is dan 
normaal? Immers, eigenlijk doet de beheerder in zulk geval reeds van 
bij het aangaan van de verbintenis een beroep op het vertrouwen, op 
het krediet van de schuldeiser, zonder dit te melden, zonder daarvoor 
een mogelijk verantwoorde prijs te betalen(222). 
In de hypothese dat hij redelijke verwachtingen heeft over het herstel 
van de vermogenstoestand binnen een redelijke termijn, kan niet 
worden-aangenomen-datde .beheerder een_spreekplichLzou hebhen 
en onrechtmatig zou handelen door de medecontractant niet op het 
risico te wijzen (tenzij andere elementen of omstandigheden hem 
daartoe zouden verplichten). Immers, in de huidige stand van het 
Belgische recht bestaat geen algemene verplichting om in aile om
standigheden de wederpartij te informeren over aile elementen die 
voor zijn beslissing tot contracteren van belang zijn(223). Aangeno
men wordt dat ook op de wederpartij een onderzoeksplicht rust(224). 
Ook deze dient een normale zorgvuldigheid aan de dag te leg-

(220) In die zin: RoNSE, J., e. a., o.c., T.P.R., 1986, 1263, nr. 240 en T.P.R., 1978, 824, nr. 202; 
Rb. Bmgge, 13 februari 1984, R.P.S., 1984, nr. 6293, p. (198), 203. 
(221) De vraag wordt zonder vee! nuancering positief beantwoord door RoTH, G.H., o.c., ZGR, 
1993, 197-198. 
(222) Cfr. Luilc, 3 februari 1992, J.T., 1992, 479. Het Hof overwoog ,que le gerant d'une 
a.s.b.l. jouit comme tel d'un credit dont il ne peut user deloyalement ou avec desinvolture; qu'il 
doit etre particulierement loyal et meme rigoureux lorsqu'il contracte en cette qualite ayant 
soin de ne pas tromper Ia legitime confiance que les 'tiers' lui font ace titre" ( ... )". 
(223) VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations", 
R.C.J.B., 70, nr. 19; CoRNELIS, L., ,La responsabilite precontractuelle: consequence eventuelle 
du processus precontractuel", T.B.B.R., 1990, 413, nr. 21. 
(224) FRERIKS, D., ,Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht", T.P.R., 
1992, (1187), 1226, nr. 39; KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F. en DE TEMMERMAN, B., 
,Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen", T.P.R., 1994, 284, nr. 77, met 
verdere verwijzingen. 
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gen(225). In het licht van dit zorgvuldigheidscriterium beoordeelt de 
rechter de concrete omstandigheden. M.b.t. het hier onderzochte pro
bleem kan worden gesteld dat, in de regel, een volledig onderzoek van 
de financiele toestand van de schuldenaar de grenzen van de normale 
zorgvuldigheid overschrijdt. In de regel moet de schuldeiser erop 
kunnen vertrouwen dat de rechtspersoon met beperkte aansprakelijk
heid van de leden over een niet-kennelijk-onredelijk kapitaal of ver
mogen beschikt(226), dat m.a.w. het door de wetgever gewenste 
evenwicht in de risicoverdeling niet wordt verstoord. 
De beheerder handelt in beginsel wel onrechtmatig, wanneer hij geen 
redelijke verwachtingen heeft of kan hebben over het herstel van de 
vermogenstoestand en toch contracteert zonder de wederpartij mede 
te delen dat aan het contracteren een groter risico verbonden is dan de 
wederpartij weet of behoort te weten(227). Aangezien de onrecht
matigheid bestaat in het niet-informeren over een emstige verslechte
ring van de vermogenstoestand en het gebrek aan redelijke verwach
tingen op verbetering, zal de wederpartij niet zoveel moeite hebben 
om het bestaan van schade te bewijzen: allicht zou hij, met kennis van 
de toestand, niet hebben gecontracteerd, of slechts tegen betere voor
waarden of met bijkomende waarborgen(228). 
De belangen van de schuldeisers totaal veronachtzamen en nalaten 
redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van een financiele 
tegenslag op te vangen, werd eveneens als onrechtmatig handelen 
beschouwd(229). 

(225) RoNSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, 1263, nr. 240. 
(226) Cfr. LAITY, E.R., o.c., § 36, p. 122: ,(A)lso in the case of the inadequately financed 
corporation can the creditor be said to rely on the capital or financial resources reasonably to be 
expected of an owner of the sort of business in question"; EASTERBROOK, F.H. en FiscHEL, 
D.R., ,Limited Liability and the Corporation", 52 U. Chi. L. Rev., 1985, (89), 113: ,Many 
credit transactions are too small to warrant a full investigation of the debtor's finances by the 
creditor. Someone who sells the firm a chair on thirty-days' credit is not going to engage in 
detailed negotiations about risk and security. In these situations, it is desirable that creditors be 
able to assume that the debtor is adequately capitalized. The firm should have a duty to notify 
the creditor of any unusual capitalization". 
(227) Vgl. Bundessozialgericht, 7 december 1983, NJW, 1984, (2117), 2119: een zaakvoerder 
wordt aansprakelijk gesteld o.m. omdat hij de wederpartij niet had ingelicht over de econo
mische problemen van de vennootschap, die tot een ,Konkurs" zouden leiden. 
(228) Vgl. CLARK, R.C., Corporate Law, Boston, Little, Brown & Co., 1986, § 2.4, p. 77; 
EASTERBROOK, F.H. en FISCHEL, D.R., o.c., 52 U. Chi. L. Rev., 1985, 113. 
(229) Cass., 29 juni 1989, R.P.S., 1989, nr. 6514, p. 175; R.G.A.R., 1992, nr. 11902. 
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VI. Besluit 

30. In deze bijdrage werden enkele beschouwingen gewijd aan de 
rechtspersoonlijkheid, het winstoogmerk, de commercialiteit en het 
vermogen van de V.Z.W. 
Algemeen wordt aanvaard dat de leden van een V.Z.W. in principe 
niet persoonlijk kunnen worden aangesproken voor de verbintenissen 
van de rechtspersoon. Onduidelijkheid bestaat echter over de grand
slag van dit beginsel. In deze bijdrage werd getracht aan die onduide
lijkheid te verhelpen, vertrekkend vanuit de vaststelling dat het ( o.m. 
Belgische) recht gradaties van rechtspersoonlijkheid kent, gaande van 
onvolkomen tot volkomen rechtspersoonlijkheid. De stelling werd 
verdedigd dat de aansprakelijkheidsbeperking van de leden een aspect 
is van de volkomen rechtspersoonlijkheid. Bij gebrek aan expliciete 
afwijking moet worden vermoed dat de wetgever aan de V.Z.W. de 
volkomen rechtspersoonlijkheid heeft willen toekennen. 
Wanneer echter de aansprakelijkheidsbeperking wordt misbruikt, be
staat de geeigende sanctie in een doorbraak van het scherm tussen de 
rechtspersoon en de fysieke personen die voor het misbruik verant-
W_Opr~elijk zijn, __ -- -- - - - --

31. De V.Z.W. mag geen winstoogmerk hebben, d.w.z. geen recht
streekse patrimoniale voordelen verschaffen (bv. winst uitkeren) aan 
de leden. Zij mag wel inkomsten verwerven, doch deze moeten, 
behoudens aan de werking van de V.Z.W., worden besteed aan het 
hager doel dat de V.Z.W. nastreeft. 

Wanneer het vermoeden bestaat dat een V.Z.W. wordt misbruikt, 
moet aan de hand van de statutaire doelomschrijving (en eventueel 
de reele gang van zaken) worden nagegaan of de kwalificatie als 
V.Z.W. terecht is. Desgevallend kan de rechter het samenwer
kingsverband herkwalificeren tot een vennootschap (maatschap of 
V.O.F.). Indien blijkt dat de kwalificatie als V.Z.W. terecht is, maar 
in werkelijkheid in strijd met het statutair doel winst wordt uitgekeerd, 
dan kan de gerechtelijke ontbinding van de V.Z.W. of de nietigverkla
ring van de winstuitkeringen worden gevorderd. In deze bijdrage 
wordt (vast)gesteld dat de oprichting van een V.Z.W. met winstoog
merk of het in werkelijkheid uitkeren van winsten in een terecht als 
V.Z.W. gekwalificeerde groepering een rechtsmisbruik vormt, nl. 
misbruik van rechtspersoonstechniek, misbruik van de V.Z.W.-rechts
vorm. 
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Dit misbruik kan worden gesanctioneerd met een doorbraak van de 
aansprakelijkheidsbeperking. 

32. Een V.Z.W. mag niet het stellen van daden van koophandel als 
doel hebben, noch als hoofdactiviteit. Het vereiste van subjectief 
winstoogmerk dat door het Hof van Cassatie m.b.t. de in art. 2 
W.Kh. vermelde daden van koophandel wordt gesteld, kan en mag 
niet worden toegepast op de V.Z.W. De wetgever heeft de V.Z.W.
rechtsvorm willen voorbehouden aan verenigingen met een burgerlijk 
doel of met een gemengd doel, waarin de handelsbedrijvigheid een 
ondergeschikt karakter heeft. W anneer het statutair doel van een 
V.Z.W. in strijd is met deze regel, kan de vereniging worden geher
kwalificeerd tot een (onregelmatige) V.O.F. 

Wanneer de werkelijke activiteit van de V.Z.W. in strijd is met haar 
correct statutair doel, dan kan de gerechtelijke ontbinding van de 
V.Z.W. of de nietigverklaring van de doeloverschrijdende han
delingen worden gevorderd. Ook andere sancties zouden mogelijk 
zijn. In deze bijdrage wordt (vast)gesteld dat de oprichting van een 
V.Z.W. met een commercieel doel of het voeren van een hoofdzake
lijke handelsactivit(fit in een terecht als V.Z.W. gekwalificeerde groe
pering een rechtsmisbruik vormt, nl. misbruik van rechtspersoons
techniek, misbruik van de V.Z.W.-rechtsvorm. Dit misbruik wordt 
gesanctioneerd met een doorbraak van de aansprakelijkheidsbeper
king. 

In dit verband werd in deze bijdrage ook de vraag opgeworpen of, 
indien men het subjectief winstoogmerk als criterium voor het bestaan 
van daden van koophandel (minstens voor de V.Z.W.) laat varen, het 
recht niet een leemte vertoont: met name door niet het bestaan te 
erkennen van een rechtsvorm met handelsdoel maar zonder winst
oogmerk (bv. een feitelijke vereniging met handelsdoel). 

33. Op het geval van een ,lege" V.Z.W., d.w.z. een V.Z.W. zonder 
enig actief vermogensbestanddeel, of op een V.Z.W. met een kenne
lijk ontoereikend vermogen kan om evidente redenen de lex specialis 
van art. 123,7° (of35, 6°) Venn.W. niet worden toegepast. Samen met 
andere elementen wekt zulks het vermoeden dat schuldeisers van een 
V.Z.W. onvoldoende beschermd worden, terwijl toch de leden van 
een V.Z.W. van hetzelfde voorrecht van beperkte aansprakelijkheid 
genieten als de vennoten van een kapitaalvennootschap en bepaalde 
V.Z.W. 's in belangrijke mate aan het economisch, ja zelfs handels-
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verkeer deelnemen. In deze bijdrage wordt echter, o.m. op basis van 
een vergelijking met het Duitse recht, (vast)gesteld dat het gemene 
recht toch voldoende bescherming biedt. 
T.a.v. de kapitaalvennootschappen kan worden aangenomen dat de 
oprichting met een kennelijk ontoereikend kapitaal een rechtsmis
bruik inhoudt, nl. een misbruik van rechtspersoonstechniek, misbruik 
van het recht een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid 
op te richten. De aanspraak op de aansprakelijkheidsbeperking gaat 
verloren, wanneer de oprichters of aandeelhouders niet eens bereid 
zijn de minimaal vereiste wederprestatie te leveren. 
Indien deze kennelijke onderkapitalisatie (mede) aan de oorzaak ligt 
van een samenloop en de vennootschap niet in staat blijkt te zijn al 
haar verbintenissen na te leven, dan wordt dit rechtsmisbruik gesanc
tioneerd met een doorbraak van de beperkte aansprakelijkheid. De 
aandeelhouders moeten dan persoonlijk instaan voor het gehele res
terende passief (" Ausfallhaftung"). De grondslag voor deze redene
ring wordt gevormd door een teleologische interpretatie van het 
normenbestel i.v.m. kapitaalvorming en -behoud, dat rechtstreeks in 
verband staat met de aansprakelijkheidsbeperking. Het aanleggen van 
een niet-kennelijk-ontoereikend kapitaal is een prelalabele voor
waatde voor necverwerven vannetvoorrecntvanae oeperkteaan- · -
sprakelijkheid. 
Deze redenering kan, mits enkele nuanceringen worden aangebracht, 
ook worden toegepast op de V.Z.W. opgericht zonder enig vermogen 
of met een kennelijk ontoereikend vennogen (i.p.v. kapitaal). 
Ook de kennelijke onderkapitalisering die op een later tijdstip tijdens 
het bestaan van de vennootschap is ontstaan ("nachtragliche Unter
kapitalisierung"), kan in bepaalde gevallen met een doorbraak van de 
aansprakelijkheidsbeperking worden gesanctioneerd. Sommige aan
deelhouders, aan wie deze onderkapitalisering niet kan worden toe
gerekend, wordt het voorrecht van de aansprakelijkheidsbeperking 
niet ontzegd. In bepaalde gevallen kunnen de bestuurders of beheer
ders aansprakelijk worden gesteld. 

34. In deze bijdrage werd aldus een poging ondemomen om aan te 
tonen dat een enigszins creatieve toepassing van het algemeen rechts
beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt, toelaat bepaalde emstige en 
frequent voorkomende misbruiken in V.Z.W.'s (en vennootschappen) 
op een efficiente wijze te sanctioneren. 
De kemgedachte luidt, dat de aandeelhouders van een kapitaalven
nootschap of de leden van een V.Z.W., het voorrecht van de beperkte 
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aansprakelijkheid moeten verdienen. Maken zij van de rechtsper
soonstechniek of van de volkomen rechtspersoonlijkheid misbruik, 
dan kan hen dit voorrecht worden ontzegd ("doorbraak"), bij wijze 
van reductie van hun rechtsuitoefening tot een normale rechtsuitoefe
ning. Als gevolg van deze doorbraak doorheen het scherm van de 
afgescheiden rechtspersoon, staan de aandeelhouders of leden recht
streeks voor de verbintenissen van de groepering in. 
Van de rechtspersoonlijkheid of de rechtsvorm van de V.Z.W. wordt 
misbruik gemaakt wanneer aan de leden van de V.Z.W. winst wordt 
uitgekeerd en/of wanneer in het raam van de V.Z.W. hoofdzakelijk of 
uitsluitend een handelsbedrijvigheid wordt gevoerd. Dit rechtsmis
bruik wordt gesanctioneerd door de rechtsuitoefening te reduceren tot 
een normale rechtsuitoefening, nl. tot een rechtsvorm die door het 
recht ter beschikking wordt gesteld voor de effectieve handelwijze 
(naargelang van het geval: een maatschap of een onregelmatige 
V.O.F.). 
Van de volkomen rechtspersoonlijkheid wordt misbruik gemaakt, 
wanneer de aandeelhouders van een kapitaalvennootschap resp. de 
leden van een V.Z.W. weigeren de minimale wederprestatie voor de 
door het recht verleende aansprakelijkheidsbeperking te leveren, door 
de rechtspersoon uit te rusten met een kennelijk ontoereikend kapitaal 
resp. vermogen. 
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SOMMAIRE 

ABUS DE LA FORME ruRIDIQUE DE L'A.S.B.L.-

QUELQUES CONSIDERATIONS CONCERNANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE, 

LE BUT LUCRATIF, LA CARACTERE COMMERCIAL ET LE PATRIMOINE DEL' A.S.B.L. 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF) 

Le present article consacre quelques considerations aux themes annonces dans 
l'intitule qui precede. 

11 existe un manque de clarte a 1' en droit du fondement du principe voulant qu' en 
regie generale, les membres d'une A.S.L.B. ne peuvent etre rendus personnellement 
responsables des engagements de la personne morale. Le present article entend 
remedier a ce manque de clarte au depart de la constatation que le droit (beige 
notamment) connai't, dans la personnalite morale, des gradations allant de la per
sonnalite imparfaite ala personnalite parfaite ou complete. L'auteur defend la these 
selon laquelle la responsabilite limitee des membres est un aspect de la personnalite 
morale parfaite. 

En I' absence d'une derogation explicite, il convient de presumer que le legislateur a 
entendu donner a 1' A.S.B.L., en raison notamment de son but altruiste, la personna
lite morale ou juridique parfaite. Toutefois, lorsqu'il est fait un usage abusif de la 
limitation de responsabilite, la sanction appropriee consiste en la rupture de l'ecran 
entre la personne morale et les personnes physiques responsables de 1' abus de droit. 

Dans le present article, l'auteur expose qu'il y a abus de la forme juridique de 
l'A.S~B.E. -lorsqu'il-appert-de -la definition de I' objet social dans-les -statuts-que; 
contrairement a I' interdiction du but de lucre, une A.S.B.L. a ete constituee dans un 
but lucratif ou que des benefices sont distribues en contradiction avec un objet social 
statutairement correct. 11 en est de meme lorsque I' objet statutaire d'une A.S.B.L. est 
contraire a !'interdiction d'un objet commercial ou qu'une A.S.B.L. exerce une 
activite principalement commerciale en contradiction avec son statutaire correcte
ment formule. 

Ces abus de la forme juridique de 1' A.S.B.L. sont sanctionnes par une rupture de la 
limitation de responsabilite. 

Dans le cas d'une A.S.B.L. ,vide" ou ,sans contenu", c'est-a-dire d'une A.S.B.L. 

qui ne dispose d'aucun element patrimonial actif ou qui ne dispose que d'un 
patrimoine manifestement insuffisant, il ne peut, pour des raisons evidentes, etre 
fait application de la ,lex specialis" de I' article 123, 7° (ou 35, 6°) des lois sur les 
societes. Cet aspect, joint ad' autres elements, fait presumer que les creanciers d'une 
A.S.B.L. sont insuffisamment proteges, alors que les membres de cette A.S.B.L. 

beneficient du meme privilege de la responsabilite limitee que les associes d'une 
societe de capitaux et que certaines A.S.B.L. participant dans une mesure importante 
aux echanges commerciaux. L'auteur expose, notamment par comparaison avec le 
droit allemand, que le droit commun offre neanmoins une protection suffisante. 

En ce qui conceme les societes de capitaux, il peut etre adrnis que leur constitution 
avec un capital manifestement insuffisant constitue un abus de droit, a sa voir un abus 
de la technique de la personalite morale ou un abus du droit de constituer une societe 
dotee de la personnalite morale parfaite. La limitation de responsabilite se perd 
lorsque les fondateurs ou les actionnaires ne sont meme pas prets a foumir la contre
prestation minimale requise a cet effet. 
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Si une telle sous-capitalisation manifeste est (egalement) ala base d'un concours et 
que la societe n'est pas en mesure de respecter tous ses engagements, cet abus de 
droit est sanctionne par une rupture de la limitation de responsabilite. Les actionnai
res sont alors personnellement tenus de 1' ensemble du passif restant (,Ausfallhaf-

,. 'tung"·). Le fondement de ce' raisonnement est constitue par une interpretation 
teleologique de 1' ensemble des normes regissant la constitution et le maintien du 
capital social en liaison directe avec la responsabilite limitee. La constitution d'un 
capital social qui ne soit pas manifestement insuffisant est une condition mise a 
1' obtention du privilege de la responsabilite limitee. Ce raisonnement peut, moyen
nant quelques nuances, etre applique egalement au cas d'une A.S.B.L. constituee 
sans aucun patrimoine ou avec un patrimoine (en lieu et place de capital) manifeste
ment insuffisant. 

La sous-capitalisation manifeste intervenant ulterieurement dans la vie de la societe 
(,nachtragliche Unterkapitalisierung") peut egalement, dans certains cas, etre sanc
tionnee par une rupture de la limitation de responsabilite aux depens des actionnaires 
ou des associes a qui pareille situation peut etre imputee. Dans certains cas, les 
administrateurs peuvent en etre rendus responsables. 

Dans le present article, I' auteur entreprend aussi une tentative de demontrer qu'une 
application tant soit peu creative du principe general de droit qui interdit l'abus de 
droit permet de sanctionner d'une fa~on efficiente certains abus graves et frequents 
qui se produisent dans des A.S.B.L. (et des societes). 

L'idee centrale en est qu'il appartient aux actionnaires d'une societe de capitaux ou 
aux membres d'une A.S.B.L. de meriter le privilege de la responsabilite limitee. S'ils 
font un usage abusif de la technique de la personnalite morale ou de la personnalite 
morale parfaite, ce privilege peut leur etre refuse (,rupture de la responsabilite 
limitee") en reduisant 1' exercice de leur droit a son exercice normal. La consequence 
de cette rupture de 1' ecran de la personnalite morale distincte fait que les actionnaires 
ou les membres sont directement tenus des engagements du groupement. 

ZUSAMMENFASSUNG 

MIBBRAUCH DER RECHTSFORM DES IDEALVEREINS -

BETRACHTUNGEN UBER DIE RECHTSPERSONLICHKEIT, DEN ERWERBSZWECK, DIE 

GESCHAFTSKUNDIGKEIT UNO DAS VERMOGEN DES IDEALVEREINS 

Dieser Beitrag bietet Betrachtungen tiber die Rechtspersonlichkeit, den Erwerbs
zweck, die Geschaftsskundigkeit und das Vermogen des Idealvereins. 

Unklarheit herrscht tiber die Grundlage des Prinzips, daB die Mitglieder eines 
Idealvereins in der Regel ftir die Verpflichtungen der juristischen Person nicht 
personlich haften. Dieser Beitrag liefert den Versuch diese Unklarheit aufzuheben 
und geht dabei von der Feststellung aus, daB das Recht ( u.a. auch das belgische) eine 
Einstufung der Rechtspersonlichkeit von unvollkommener bis zu vollkommener 
Rechtspersonlichkeit kennt. Die These wird verteidigt, daB die Haftbeschrankung 
der Mitglieder ein Aspekt der vollkommenen Rechtspersonlichkeit ist. Aus einer 
mangelnden expliziten Abweichung und wegen der altruistischen Zielsetzung muB 
angenommen werden, daB der Gesetzgeber willig war dem Idealverein die voll
kommene Rechtspersonlichkeit zu gewahren. W enn allerdings die Haftbeschrankung 
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miBbraucht wird, besteht die geeignete Sanktionierung in einem Durchbruch des 
Schirmes zwischen der juristischen Person und den physischen Personen die fiir den 
MiBbrauch haften. 

In diesem Beitrag wird gestellt, daB die Rechtsform des Idealvereins miBbraucht 
wird, wenn sich wider das Verbot eines Erwerbszwecks aus der Zielsetzung der 
Statuten ergibt, daB ein Idealverein mit Erwerbszweck gegriindet wurde, oder wenn 
wider die korrekte Zielsetzung der Statuten dennoch Gewinne erteilt werden. Dassel
be gilt wenn die Zielsetzung der Statuten eines Idealvereins das Verbot einer ge
schaftsmaBigen Zielsetzung durchbricht, oder wenn der Idealverein wider die kor
rekte Zielsetzung der Statuten vorwiegend Geschaftstatigkeiten zeigt. 

Diese MiBbrauche der Rechtsform eines Idealvereins konnen mit einem Haftungs
durchgriff sanktioniert werden. 

Im Faile eines leeren Idealvereins, d.h. eines Idealvereins ohne jeglichen aktiven 
Vermogensbestandteil, oder eines Idealvereins mit qualifizierter Unterkapitalisie
rung kann aus einleuchtenden Grunden das ,lex spezialis" des Art. 123, 7° (oder 35, 
6°) des Gesetzbuches zum Gesellschaftsrecht (Venn. W.) nicht angewendet werden. 
Zusammen mit anderen Elementen fiihrt dies zur MutmaBung, daB die Glaubiger 
eines Idealvereins ungeniigend geschiitzt werden, wahrend ihre Mitglieder an sich 
dasselbe V orrecht der Haftbeschrankung genieBen wie die Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft und gewisse Idealvereine in erheblichem AusmaB am Handels
verkehr teilnehmen. In diesem Beitrag wird jedoch gestellt, u.a. aufgrund eines 
Vergleichs mit dem deutschen Recht, daB das gemeine Recht wohl einen ausrei
chenden Schutz bietet. 

HinsichtlichderKapitalgesellschaften kann angenommen werden,daB dieGriindung 
mit klar erkennbarer unzureichender Vermogensausstattung einen RechtsmiBbrauch 
darstellt, namlich einen MiBbrauch der Technik der juristischen Person, einen MiB
brauch des Rechtes eine Gesellschaft mit vollkommener Rechtspersonlichkeit zu 
g'riinden. Die Haftbeschrankung geht verloren, wenn die Griinder oder Aktionare 
nicht mal bereit sind, die minimal erforderte Gegenleistung zu bringen. 

Wenn diese qualifizierte Unterkapitalisierung (mit)verantwortlich ist fiir einen Kon
kurs und die Gesellschaft offenbar nicht in der Lage ist, alle ihre V erpflichtungen zu 
erfiillen, dann wird dieser RechtsmiBbrauch mit einem Haftungsdurchgriff sanktio
niert. Die Aktionare miissen dann fiir die gesamten iibrigen Passiva personlich haften 
(Ausfallhaftung). Die Grundlage dieser Argumentation bildet eine teleologische 
Interpretierung des Normensystems hinsichtlich Kapitalbildung und -erhaltung, 
das mit der Haftbeschrankung in direktem Zusammenhang steht. Die Ausstattung 
mit einem nicht klar erkennbaren unzureichenden Vermogen ist eine Voraussetzung 
zum Erwerb des Vorrechtes der Haftbeschrankung. Diese Argumentation kann, mit 
einigen Nuancierungen, auch auf den ohne jegliches Vermogen oder mit klar 
erkennbarer unzureichender Vermogensausstattung gegriindeten Idealverein ange
wendet werden. 

Auch die qualifizierte Unterkapitalisierung, die wahrend der Existenz der Gesell
schaft an einem spateren Zeitpunkt entstanden ist (nachtragliche Unterkapitalisie
rung), kann in gewissen Fallen mit einem Haftungsdurchgriff zu ungunsten der 
Aktionare oder der haftenden Glieder sanktioniert werden. In gewissen Fallen haften 
die V orstandsmitglieder oder die V erwalter. 

In diesem Beitrag wird also versucht zu zeigen, daB eine einigermaBen kreative 
Anwendung des allgemeinen Rechtsprinzips diesen RechtsmiBbrauch verbietet und 
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die zweckmaBige Sanktionierung einiger schwerwiegender und haufiger MiBbrauche 
in Idealvereinen (und Gesellschaften) ermoglicht. 

Die Kernidee besteht darin, daB die Aktionare einer Kapitalgesellschaft oder die 
Mitglieder eines Idealvereins das Vorrecht der Haftbeschrankung verdienen miissen. 
Wenn sie die Technik der juristischen Person oder der vollkommenen Rechtsperson
lichkeit miBbrauchen, dann kann ihnen dieses Vorrecht entnommen werden (Durch
griff), in der Form einer Reduzierung der Rechtsausiibung auf eine normale Rechts
ausubung. Aus diesem Durchbruch des Schirms der abgetrennten juristischen Person 
ergibt sich die direkte Haftung der Aktionare oder der Mitglieder fiir die Verpflich
tungen des Vereins. 

SUMMARY 

MISUSES OF THE LEGAL FORM ASSUMED BY NON-PROFIT ORGANISATIONS

SOME THOUGHTS ON THE LEGAL PERSONALITY, PROFIT-MAKING OBJECTIVE, 

COMMERCIAL ACTIVITY AND ASSETS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS 

This paper contains a number of thoughts on the legal personality, profit-making 
objective, commercial activity and assets of non-profit organisations. 

There is some uncertainty on the legal basis of the principle that the members of a 
non-profit organisation cannot normally be held liable for the obligations of a legal 
person. This paper seeks to dispel this lack of clarity, starting from the assumption 
that systems such as that of Belgium have different levels of legal personality, from 
incomplete to full legal personality. The author holds that the limitation ofliability of 
the members is one of the characteristics of full legal personality. In the absence of 
any express derogation, it must be assumed, taking into account such aspects as the 
altruistic purpose of the organisation, that the legislature intended to confer full legal 
personality on non-profit organisations. However, where the limitation of liability is 
misused, a suitable remedy could consist in breaking through the barrier between the 
legal person and the natural persons who were responsible for engaging in such 
misuse. 

In this paper, the author holds that the legal form of the non-profit organisation is 
misused where, contrary to the prohibition on any profit motive, it appears from the 
objects clause in the Articles of Association that a non-profit organisation has been 
set up which does in fact have a profit motive, or where profits are distributed 
contrary to a correct objects clause. The same applies where the objects clause of the 
non-profit organisation is contrary to the prohibition of a commercial objective, or 
the non-profit organisation, contrary to its correct objects clause, mainly engages in 
commercial activity. 

These misuses of the non-profit organisation as a legal entity could be penalised by 
dismantling some of the limitations on liability. 

In the cases of ,empty" non-profit organisations, i.e. those without any active assets, 
or where we are dealing with non-profit organisations with clearly inadequate assets, 
it is not possible, for obvious reasons, to apply the lex specialis of Article 123(7) [or 
Article 35(6)] of the Law on Companies. Together with other factors, this creates the 
impression that the creditors of non-profit organisations are inadequately protected, 
whilst their members have the same benefit of limited liability as the shareholders of 
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a joint-stock company, and some non-profit organisations engage to a considerable 
extent in commercial activity. However, the author of this contribution, on the basis 
of a comparison with German law, maintains that the ordinary law provides adequate 
protection. In relation to joint-stock companies, it can be accepted that to establish 
any such company with capital that is clearly inadequate; constitutes an abuse of law, 
i.e. a misuse of the rules organising legal personality, as well as the misuse of the 
right to set up a company having full legal personality. The limitation of liability 
becomes unworkable where neither the founder members or the shareholders are 
prepared to provide the minimum by way of consideration. 

Where this clearly inadequate capitalisation is one of the factors causing bankruptcy, 
and the company is incapable of meeting all its obligations, this abuse of the law may 
be penalised by lifting the limitation on liability. The shareholders must then become 
personally liable for the remaining liabilities. This reasoning is based on a teleolo
gical interpretation of the rules on capitalisation and capital maintenance, which is 
directly related to the limitation of liability. The provision of capital which is not 
clearly inadequate is one of the conditions for obtaining the benefit of limited 
liability. This reasoning could also, subject to a few adjustments, be applied to 
non-profit organisations which are set up without any assets or with clearly inade
quate assets (instead of capital). 

Clear under-capitalisation which arises at a later stage of the company's existence 
(nachtragliche Unterkapitalisierung) may in certain conditions also be penalised with 
lifting the limitation of liability to the detriment of the shareholders or members on 
whom this situation could be blamed. In some cases, the managers or directors may 
be held liable. 

---- ------ -- -- ---

In this paper, therefore, an attempt is made to show that making creative use of the 
general rule prohibiting abuse of the law, enables the efficient penalising of certain 
serious and frequent misuses among non-profit organisations (and companies). 

The main theme here is that shareholders of joint-stock companies, or the members 
of non-profit organisations, must earn the benefit of limited liability. Where they 
misuse the organisational rules on legal personality or those governing full legal 
personality, they can be denied this benefit by reducing the manner in which they 
exercise their rights to the level which applies in normal circumstances. As a result of 
this lifting of one of the basic tenets of separate legal personality, the shareholders or 
members must be held directly liable for the obligations of the organisation in 
question. 

RESUMEN 

ABUSO DE LA FORMA JURIDICA DE UNA ASOCIACION SIN FINES LUCRATIVOS

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA, EL FIN DE LUCRO, 

LA COMERCIALIDAD Y EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION SIN FINES LUCRATIVOS 

En este articulo, se hacen algunas consideraciones acerca de la personalidad juridica, 
del fin de lucro, de la comercialidad y del patrimonio de la asociaci6n sin fines 
lucrativos. Existe cierta ambigiiedad acerca del fundamento del principia de que, par 
regia general, no se puede comprometer la responsabilidad personal de los miembros 
de una asociaci6n sin fines lucrativos por las obligaciones de la persona jurfdica. En 
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este articulo, se intenta remediar esa ambigiiedad, a partir de la constatacion de que el 
derecho (entre otros, el derecho belga) conoce unas gradaciones de personalidad 
juridica, yendo de la personalidad juridica incompleta basta la personalidad juridica 
completa. Se defiende la tesis de que la limitacion de responsabilidad de los 
miembros es un aspecto de la personalidad juridica completa. Por falta de una 
desviacion expllcita, hay que suponer, entre otros por elfin altruista, que ellegislador 
ha querido conceder a la asociacion sin fines lucrativos la personalidad juridica 
completa. Sin embargo, si se abusa de la limitacion de responsabilidad, la sancion 
apropiada consiste en una ruptura de la pantalla entre la persona juridica y las 
personas f{sicas responsables del abuso. 

En este articulo, se dice que se abusa de la forma juridica de la asociacion sin fines 
lucrativos cuando, en contravencion ala interdiccion de fin de lucro, se desprende de 
la definicion del objeto estatutario que se ha creado una asociacion sin fines 
lucrativos con fin de lucro, o cuando, en contravencion a un fin estatutario adecuado, 
se distribuyen beneficios. Lo mismo puede afirmarse cuando elfin estatutario de una 
asociacion sin fines lucrativos contraviene la interdiccion de un fin comercial, o 
cuando una asociacion sin fines lucrativos ejerce esencialmente una actividad 
comercial, contrariamente a lo que estipula su fin estatutario adecuado. 

Esos abusos de la forma jur1dica de la asociacion sin fines lucrativos pueden ser 
sancionados por una ruptura de la limitacion de responsabilidad. 

Por unos motivos evidentes no se puede aplicar la ,lex specialis" del art. 123, 7° 
(o 35, 6°) de la Ley de Sociedades en el caso de una asociacion sin fines lucrativos 
,lege", es decir una asociacion sin fines lucrativos sin ningun elemento patrimonial 
activo. En combinacion con otros elementos, esto levanta la sospecha de que los 
acreedores de una asociacion sin fines lucrativos no estan suficientemente protegi
dos, mientras que sus miembros gozan del mismo privilegio de responsabilidad 
limitada que los socios de una sociedad de capitales y que ciertas asociaciones sin 
fines lucrativos participan en gran medida en el trafico comercial. Sin embargo, en 
este art1culo, se asegura, en base a un estudio comparativo con el derecho aleman, 
entre otros, que el derecho comun ofrece una proteccion suficiente. 

Con respecto a las sociedades de capitales, se puede suponer que la constitucion con 
un capital manifiestamente insuficiente implica un abuso de derecho, o sea un abuso 
de tecnica de persona juridica, abuso del derecho de constituir una sociedad con 
personalidad juridica suficiente. Se pierde la limitacion de responsabilidad, si los 
fundadores o accionistas ni siquiera estan dispuestos a hacer la prestacion reciproca 
minima requerida. 

Si esta infracapitalizacion manifiesta se encuentra (entre otros) a la base de un 
concurso y la sociedad es incapaz de hacer frente a la totalidad de sus obligaciones, 
ese abuso de derecho sera sancionado por una ruptura de la limitacion de responsa
bilidad. En ese caso, los accionistas tendran que responder personalmente del pasivo 
restante total (,Ausfallhaftung"). Ese razonamiento se fundamenta en una interpre
tacion teleologica del sistema de normas en relacion con constitucion y manteni
miento de capital, que guarda una relacion directa con la limitacion de responsabi
lidad. La aportacion de un capital que no sea manifiestamente insuficiente, es una 
condicion para obtener el privilegio de la responsabilidad limitada. Con algunos 
matices, este razonamiento tambien se puede aplicar a la asociacion sin fines 
lucrativos constituida sin capital o con un capital manifiestamente insuficiente. 
Tambien la infracapitalizacion manifiesta que se ha producido en un momento 
ulterior durante la existencia de la sociedad (,nachtragliche Unterkapitalisierung") 
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puede, en determinados casos, ser sancionada por una ruptura de la limitaci6n de 
responsabilidad, en detrimento de los accionistas o de miembros a quienes se puede 
imputar la situaci6n. En determinados casos, se puede comprometer la responsabi
lidad de los administradores o directores. 
0 sea que, en este artfculo, se hace un intento de demonstrar que una aplicaci6n algo 
creativa del principio general de derecho que prohibe el abuso de derecho permite 
sancionar, de una manera eficaz, determinados abusos graves y frecuentes en 
asociaciones sin fines lucrativos (y sociedades). 
La idea clave es que los accionistas de una sociedad de capitales o los miembros de 
una asociaci6n sin fines lucrativos tienen que merecer el privilegio de la responsa
bilidad limitada. Si abusan de la tecnica de la persona juridica o de la personalidad 
jurfdica total, este privilegio les puede ser denegado (,ruptura") por medio de 
reducci6n del ejercicio de sus derechos a un ejercicio normal de derechos. A 
consecuencia de esta ruptura a traves de la pantalla de la persona jurfdica separada, 
los accionistas o los miembros responden directamente por las obligaciones de la 
agrupaci6n. 
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