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lnleiding
Opzet van deze studie
Over de oorsprong en ontwikkeling van de handelsvennootschap
bestaat er een omvangrijke en trouwens boeiende geschiedschrijving (1). Voor zover men vertrekt van de handelsvennootschap zoals
ze thans functioneert, mag met redelijke zekerheid aanvaard worden
dat dit rechtsinstituut zijn ontstaan te danken heeft enerzijds aan het
zeerecht, meer bepaald het recht van abandon, en anderzijds aan de
romeinse societas (2). Terwijl het zeerecht de beperking van de aansprakelijkheid tot de paerten kende voor zover de reder het schip
abandoneerde, bracht de idee van de societas de mogelijkheid om de
enorme kapitalen voor de handel overzee door verschillende geldschieters te laten samenbrengen met de bedoeling winst en verlies
naar rata van ieders paert te delen (3).
Deze structuur is dus hoofdzakelijk gegroeid bij de twee grate
zeemogendheden : Engeland en Holland, die de eerste Compagnieen
voor de koloniale handel reeds in de XVIe eeuw gesticht hebben.
Zeker in Engeland waren deze Compagnieen publiekrechtelijke instellingen die door de Kroon gelast waren met de exploitatie van de
kolonien en die krachtens een speciaal besluit van de Koning bevoegd
(I) 1. GRoss, Ch., The gild merchant, I89o. - 2. ScoTT, W. R., The constitution and
finance of English, Scottish and Irish joint-stock companies to I720-I9I2.- 3· Introduction to
select charters of trading companies, I530-I707, 28 Selden Society Publications, I9I3. 4· DAVIS, J. S., Essays in the earlier history of American corporation, I9I7.- 5· DuBOIS, A. B.,
The English business company after the Bubble Act I720-I8oo, I938. - 6. PIRET, R.,
L' evolution de Ia legislation beige sur les societt!s anonymes, I946.
(2) ZEYLEMAKER, Jzn., Verleden, heden en toekomst van de naamloze vennootschap,
R.M. Themis, I946, 584.
(3) Zie de tekst van artikel 46 § II van Titel II van het Wetboek van Koophandel.
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werden met wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht (1). Dat
besluit was het Charter van de Compagnie en binnen de bevoegdheden die erin gedelegeerd waren, was de Compagnie haar eigen
heer en meester. Alleen een nieuw koninklijk besluit kon het Charter
wijzigen (2).
De rechtbanken van de Koning waren onbevoegd om kennis te
nemen van betwistingen die behoorden tot het territorium of die betrekking hadden op interne aangelegenheden van de vennootschap.
De algemene vergadering van de vennootschap, toen nog het
Hof genaamd, oordeelde soeverein over alle geschillen die ratione loci,
personae of materiae binnen de in het Charter gedelegeerde bevoegdheden vielen (3).

(1) BIRNIE, Arthur, An Economic History of Europe I760-1939, London, 1962. In
de meeste europese Ianden was het recht om deel te nemen aan de buitenlandse handel tot
een uitsluitend privilege gemaakt van een kleine uitgelezen klasse van burgers. De engelse
regering stond haar onderdanen toe vrijelijk handel te drijven binnen een klein gebied
beperkt tot Frankrijk, Spanje en Portugal. De rest van de wereld was voor handelsdoeleinden
verdeeld onder enige maatschappijen op aandelen, aan elk waarvan het monopolie van de
exploitatie van een bepaald overzees gebied was toegekend.
(2) Het gebeurde vaak dat de Koning het charter eenzijdig wijzigde. Een sprekend
v6orbeeld van de strakke interpretatie van een wettekst vindt men in volgend advies van
de raadsman van de Oost-indische Maatschappij in verband met een wettekst van George III
van het jaar I773 : Ik ben van mening dat de verkiezing moet plaats vinden op een algemene
vergadering bijeengeroepen op een zondag de dertiende en dat een verkiezing gehouden op de
maandag daaropvolgend, onwettig zal zijn.
Een nieuwe wet bleek nodig om de verkiezing uit te stellen.
Dit voorval wordt meegedeeld door Armand B. DuBois in The English Business
Company after the Bubble Act I720-18oo, 1938, I97·
Onder referte naar het engelse standaardwerk van GowER, The principles of modern
company law, vermeldt Pierre VAN 0MMESLAGHE het bestaan van twee soorten corporations :
de ene gesticht bij Royal Charter, de andere bij Act of Parliament. Slechts deze laatste die
trouwens van recentere datum zijn, zouden aan de genaamde strakke interpretatie van hun
charter onderworpen geweest zijn (Le regime des societes par actions et leur administration
en droit compare, Bruxelles, I96o, 17). Ofschoon dit onderscheid ons tijdens onze studie
van de oude charters niet opgevallen is, lijkt het wei te beantwoorden aan de evolutie van
de koninklijke macht van de XVIde naar de XVIIde eeuw in Engeland. Volledigheidshalve
moet echter nog het bestaan vermeld worden van een derde soort corporations, die reeds
autonoom - wellicht uit de gildestructuur - gevormd waren v66r de Royal Charters
bestonden. De beroemdste onder deze is de Universiteit van Oxford. Zie BERLE, Adolf A.
Jr., Historical Inheritance of American Corporations, Social Meaning of Legal Problems,
3 The Powers and Duties of Corporate Management, N.Y. U. Law School, 1950, 189.
(3) De controle van het Hof was vee! doelmatiger dan deze van de algemene vergadering van nu. De aandeelhouders leefden grotendeels in Londen.
Hof lijkt de juiste vertaling voor de eerste algemene vergaderingen die immers o.m.
een bestuurlijke en ook een gerechtelijke bevoegdheid hadden. In het Engels staat er :
Court, oorspronkelijk een niet overdekte ruimte tussen de gebouwen van een woning, waar
de bewoners rondliepen (van het Latijn : currere) en o.m. hun gasten ontvingen. De eerste
Engelse rechtswerken noemen zo het Parlement the court of the king, nobility, and commons
assembled : de plaats waar ze vergaderden werd gebruikt om de vergadering zelf te noemen.
Een gelijkaardige evolutie vindt men in de meeste westeuropese talen (Latijn : curia;
Frans : cour; Duits : Hof; Nederlands : Hof; Italiaans : corte). De wetgevende vergadering
van de amerikaanse staat Massaschussets wordt the Geneml Court genaamd; de italiaanse
Senaat noemt men nog : !'alta Corte. Vgl. de spaanse en portugese Cortes.
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Mettertijd hee±'t deze situatie aanieiding gegeven tot bevoegdheidsconflicten tussen de koningsrechtbank en de algemene vergadering van de vennootschap. Vooral om billijkheidsredenen werden de
koningsrechtbanken verzocht om gerechtelijke beslissingen van de
vennootschap op een of andere manier te controleren.
Uiteindelijk heeft deze procedurebetwisting verreikende materieelrechtelijke gevolgen gehad vermits de oorspronkelijk civiele
trust-figuur om procedureredenen toepasselijk verklaard werd op de
aansprakelijkheid van beheerders van handelsvennootschappen. Inderdaad had de Chancellor van oudsher een controlerecht op het beheer van trust-fondsen met caritatieve doeleinden. Het geld van de
armen en misdeelden moest goed beheerd worden en de officiele
rechtbanken waren bevoegd om dat beheer te controleren. En omdat
deze fondsen toevallig meestal trusts waren, hebben de officiele
rechtbanken na een eeuwenlange evolutie dit controlerecht uitgebreid
op handelsvennootschappen door het technische trust-begrip te verruimen en op de handelsvennootschappen toepasselijk te verklaren.
Deze evolutie is een merkwaardig voorbeeld van de noodzakelijke gebondenheid van procesrecht en materieel recht en biedt
tevens een inleiding in de redeneringsmethode van het angelsaksische
precedentenrecht.
Het onderzoek dat hierna volgt werd samengesteld uit een studie
van de oudste gerechtelijke uitspraken op het gebied van het vennootschappenrecht zoals ze in de engelse Year Books en Reports nog te
vinden zijn.
HOOFDSTUK I

DE OUDE ,CORPORATION" : EEN PUBLIEKRECHTELIJKE
INSTELLING MET WETGEVENDE, UITVOERENDE
EN GERECHTELIJKE BEVOEGDHEDEN

§

I.

De Corporation in de XVI-, XVII-, XVIII-de eeuw

Meestal was de oude corporation een gemeente met een charter
van de Kroon, soms ook een publiekrechtelijke trust met een liefdadig
oogmerk, in alleenstaande gevallen een handelsvennootschap. De
oprichting van een corporation betekende dat de Kroon afstand deed
van een gedeelte van haar prerogatieven. Daaruit volgt de absolute
gerechtelijke bevoegdheid van het Hof van de corporation om aile
inwendige betwistingen te beoordelen.
Dit ·verklaart de strenge terughoudendheid van de engelse rechtbanken wanneer hun gevraagd werd tussen te komen in de inwendige
aangelegenheden van een corporation. Bovendien beschikte elke
corporation over haar eigen raadsman die schijnbaar met succes betwistingen bijlegde tot bij de aanvang van de XIX-de eeuw. Elke
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netelige kwestie kon desnoods door een scheidsman bijgelegd worden,
of men vroeg advies aan de Advocaat-generaal die nag gerechtigd
was om aan particulieren uiteraard gezaghebbende consultaties te
geven.
Betwistingen in de corporation vielen dus onder de uitsluitende
bevoegdheid van het Hof van de corporation. Ze waren echter uitzonderlijk : de erecode, een erfstuk van de Gilden, werd geeerbiedigd
doorheen de XVI-, XVII- en XVIII-de 'eeuw. De handelsvennootschap heette trouwens gilda mercatoria, en haar eerste beheerders
heetten assistants- een gildeterm - , die moesten verkozen worden
onder de meest ernstige, discrete en eerlijke lieden (r) (2). Bepaalde
karaktertrekken van zijn voorganger zullen de hedendaagse beheerder
wel bevreemden. Zo weigerde Smythe in r 609 een nieuw mandaat als
beheerder van de Oostindische Maatschappij, tenzij het Hof ermee
instemde zijn salaris te verlagen van 650 tot 400 P.S. (3).
Het persoonlijk belang van de beheerder als groat aandeelhouder
was praktisch niet gescheiden van dat van de vennootschap. De hoge
aandeelvereiste om beheerder te kunnen worden was een voldoende
stimulans voor een nauwkeurig vervullen van zijn taak. Scott vermeldt
dat de beheerders van de oude Oostindische vennootschap dagelijks
op kantoor kwamen en niettemin het ereloon weigerden dat het Hof
van de aandeelhouders hun toekende, omdat de winst op hun aandelen een voldoende beloning voor hun prestaties was (4).
Een van de eerste ambtsmisbruiken in de vroegere kapitaalvennootschappen en mogelijk het oudste gekende conflict van zakenbelangen, is een beslissing in 1709 van het Hof van de United East
India Company die aan een beheerder verbood uit een activiteit van
de vennootschap enig voordeel te halen buiten het ereloon dat het Hof
toekende. Tevens moesten de beheerders zich ertoe verbinden hun
persoonlijke belangen bekend te maken in alle overeenkomsten die
met de vennootschap gesloten werden. Deze beslissing werd uitgevoerd in I7I6-r7, wanneer bekend werd dat 40 zilverstaven waren
ingescheept op een boot van de vennootschap in uitvoering van een
private handelsovereenkomst waarvan men veronderstelde dat sommige beheerders er niet vreemd aan waren (5).
Een andere reden waarom ambtsmisbruiken zo schaars waren,
is de voortdurende en nauwgezette controle van het Hof der aandeelhouders over de bezigheden van de beheerders.

(r) The King v. Atkins, 3 Mod. Rep. 3, 12.
(2) Charter of the Fellowship of the Merchants Adventurers of England, verleend in
rsos. Select Charters of Trading Companies I5JO-I707, Selden Society.
(3) ScoTT, William R., The Constitution and Finance of English, Scottish and Irish
Joint-Stock Companies to r7.20 (1912), I, 163.
(4) O.c., I, 45.2.
(5) O.c., II, 192.
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Vanzelfsprekend was er mogeiijkhel.d om de corporation te dagvaarden, wanneer een van haar besluiten niet strookte met de uitdrukkelijke bepalingen van het Charter. Maar alle beroep op de
Chancellor was verder beperkt tot klachten wegens misbruik van vertrouwen van de trustees van een gei:ncorporeerde charity trust (1). Deze
bevoegdheid ging terug op een oud controlerecht van de Chancellor
ter bescherming van de armen en behoeftigen.
Ten gevolge van deze omstandigheden is rechtspraak over de
aansprakelijkheid van de vroegere beheerder eerder zeldzaam.

§

2.

De bevoegdheid van de Chancellor om toezicht uit te oefenen op het beheer van ,charity trusts"

Omdat hun office, trust of duty- de oudste uitspraken gebruiken
deze termen gelijkwaardig - een publieke dienst was, verklaarde de
Chancellor zich bevoegd om kennis te nemen van klachten waarin de
trustees van een charity trust beschuldigd werden van misbruik van
vertrouwen (z) (3). De Chancellor trad op onverschillig of de trust
een Charter had of niet. De Chancellor veroordeelde streng het verduisteren van trust-gelden in het persoonlijk voordeel van de charitytrustees. De duty van zulke trustees moest uitgevoerd worden met de
hoogste morele vereisten van eerlijkheid, loyauteit en trouw. Deze
vereisten werden formeel bepaald door Chancellor Nottingham tegen
het einde van de zeventiende eeuw (1673-168z).
Onder invloed van de leer dat de Chancery-rechtspraak de gevestigde rechtsregels moest volgen, werd het recht van de trusts gesystematiseerd door Lord Nottingham zodat een uniform en rationeel
geheel van trustregels tot stand kwam (4). De trustfiguur werd hier
mede een recht$instituut met een welbepaalde functie, zodat het begrip
trust een technisch-juridische betekenis kreeg naast zijn gangbare
betekenis.
Het procede van de incorporatie werkte doorheen de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw, als een schild waardoor de rechtbanken van Engeland geen vat kregen op het beheer van de corporations. Het Hof van de corporation zelf beoordeelde exclusief elk verlies van activa en elk wanbeheer van de bezittingen van de corporation;
de gewone sanctie was ontslag. De enige aansprakelijkheid van een

(1) Uiteraard gebrekkige vertaling voor de procedureterm : breach of trust, waarvan
de weergave in het Nederlands is : misbruik van een vertrouwensambt. Het woord trust
kreeg pas later zijn technisch-juridische betekenis. Zie verder.
(2) Ambt, vertrouwensambt, plicht.
(3) Breach of trust.
(4) Equity follows the Law.
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beheerder die gerechtelijk kon onderzocht worden, was zijn strikte
verplichting om het Charter van zijn vennootschap te eerbiedigen (r).
Zoals reeds vermeld achtte de Chancellor zich aanvankelijk bevoegd om het beheer van een corporation te beoordelen in de enkele
gevallen waarin deze een louter liefdadig oogmerk nastreefde. Het
procede van de incorporatie wijzigde geenszins de traditionele morele
vereisten die door de Chancellor werden opgelegd aan het beheer van
armenfondsen. Men zal verder merken dat hier iets gevonden werd dat
de neus van de kameel standrecht gaf in de tent van de Chancellor:
weldra zou het hele beest volgen (2).
The Charitable Corporation v. Sir Robert Sutton was de voornaamste uitspraak van de Chancellor in een zaak waarin het beheer van
een gei:ncorporeerde charity trust werd getoetst (3). De dagvaarding
ging uit van private personen in naam van de Charitable Corporation
en was gericht tegen haar beheerders of committee-men op grand van
een overtreding van de trustregels (4). De verweerders hadden a.m.
ontvangstbewijzen getekend voor geld en goederen waarvan het
bedrag nooit was betaald of de goederen nooit waren geleverd. Het
was de bedoeling van de Charitable Corporation behoeftigen bij te
staan door het verlenen van goedkope leningen om te vermijden dat
ze ten prooi zouden vallen van gewetenloze pandnemers.
De Chancellor verklaarde de vordering ontvankelijk op grand van
zijn traditioneel controlerecht over liefdadigheidsfondsen en omdat
de Charitable Corporation's bezittingen moeilijk als haar eigen privebezit konden beschouwd worden. De Chancellor legde er de nadruk op
dat zijn rechtbank bij elke overtreding van de trustregels kon ingrijpen,
om het even of verweerder eraan schuldig was in een private of een
openbare functie (5).
Dit standpunt werd bevestigd in The Attorney-General v. The
Governors of the Foundling Hospital (6). De dagvaarding ging hier uit
van de Advocaat-generaal met de bedoeling de beheerders van een
ge1ncorporeerde charity trust ervan te weerhouden dat ze bepaalde
bouwlanden zouden verhuren die de corporation bezat (7). De vor(r) 2 Atk., 400 (1742), 406. Wanneer iemand dergelijk vertrouwensambt aanvaardt,
verbindt hij zich het uit te oefenen met trouw en redelijke naarstigheid; dat ze er geen profijt uit trokken en dat het ambt !outer honorifiek was, kan hen niet verschonen; en daarvoor zijn ze in hetzelfde geval als gewone trustees. De engelse tekst toont de dubbele betekenis
aan van het concept trust in deze uitspraak : by accepting of a trust of this sort, a person is
obliged to execute it with fidelity and reasonable diligence; it is no excuse to say that they had
no benefits from it, but that it was merely honorary; and therefore they are within the case of
common trustees.
(2) Schilderachtige engelse uitdrukking die men vaak kan lezen in het precedentenrecht.
(3) 2 Atk., 4oo (1742), 406.
(4) Breach of trust, fraud and mismanagement.
(5) Let the person be guilty of it either in a private or a public capacity, 2 Atk., 400
(1742), 406.
(6) 2 Ves., 42.
(7) De beheerders worden hier Governors genoemd.
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dering betwistte de goede trouw van de beheerders niet maar overwoog dat hun beslissing klaarblijkelijk de goede uitvoering van de
doeleinden van het fonds in gevaar bracht.
In zijn uitspraak gaf Lord Eyre zijn tegenzin te kennen om zich
in te laten met het vermogensbeheer van een corporation. Hij neemt
aan dat zijn rechtbank een beperkte bevoegdheid heeft over het beheer van charity trusts. Maar- zegt Lord Eyre-: , ... niets is steviger
gevestigd, dan dat deze rechtbank geen algemene bevoegdheid heeft
om toezicht uit te oefenen op liefdadige werken die bij Charter werden
opgericht . . . Deze rechtbank mag zich niet overhaast bevoegd verklaren om zich in te laten met de bezigheden van diegenen aan wie bij
Charter het volledige toezicht over dit werk werd toevertrouwd. De
rechtbank is echter wel bevoegd, indien ze misbruik maken van hun
vertrouwensfunctie" ( r).

§ 3. De onbevoegdheid van de koningsrechtbanken om de
rechtmatigheid te toetsen van de beslissingen van corporations zonder liefdadig oogmerk
A. DE ONBEVOEGDHEID VAN DE KING's BENCH

De beslissingen van corporations waren onaanvechtbaar binnen
de bevoegdheid door het Charter verleend. Niettemin poogde men
herhaaldelijk de rechtmatigheid van een corporatieve beslissing aan
te vechten dcior de zaak aanhangig te maken voor de koningsrechtbank.
Reeds tijdens het koningschap van Jacob I heeft de King's
Bench inzake ]ames Bagg de rechtskracht onderzocht van een corporatieve beslissing waarbij de genaamde James Bagg door het Hof van
een ge!ncorporeerde gemeente uit zijn burgerrechten ontzet werd (2).
James Bagg had zich in het openbaar oneerbiedig uitgelaten over
bepaalde notabelen van de gemeente en werd als burger geschrapt.
Hij dagvaardde de gemeente voor de King's Bench en eiste de nietigverklaring van deze beslissing op grond van de overweging dat het

(1) 2 Ves., 42 (1793), 47: I am satisfied, that this Court has a jurisdiction, that is a
limited jurisdiction, with regard to all things of this nature (i.e. charity trusts - noot van de
schrijver) : but ... there is nothing better established, than that this Court does not entertain
a general jurisdiction to regulate and control charities established by charter . . . This Court
must not hastely take upon itself to interfere with those, who have by charter . . . the whole
control over this charity, But where ... they are abusing that trust, the Court has jurisdiction.
(2) Uit de redenering van de uitspraak blijkt de juiste draagwijdte van de term burgers
niet duidelijk. Gewoonlijk gaat het hier om een burger d.w.z. een volwaardig lid van de
geincorporeerde gemeente, die wei een eigen functie had om bv. de gemeente in het
Parlement of bij andere centrale instanties te vertegenwoordigen. In de oude engelse teksten
lijkt het onderscheid tussen burger, citizen, magistrate lokaal te verschillen. De term
alderman daarentegen duidde vrijwel uniform op het schepenambt en werd overgenomen
uit de Gilden.
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Charter van de gemeente niet uitdrukkelijk de bevoegdheid verleende
om een burger uit zijn burgerrechten te ontzetten (r).
De koningsrechtbank verklaarde de eis ontvankelijk en gegrond
en vernietigde de gerechtelijke uitspraak van de gemeente. Dit vonnis
was geen inmenging in de gerechtelijke macht van de corporation
maar een vaststelling dat deze laatste een gerechtelijke uitspraak gedaan had waartoe haar door het Charter geen bevoegdheid verleend
was. De rechtbank paste dus de letter van het Charter toe in zijn
meest restrictieve betekenis. De conclusie van de gemeente dat elke
corporation uiteraard en impliciet het recht had haar leden te schrappen were! verworpen.
Het vonnis inzake James Bagg were! heftig bekritiseerd, niet
zozeer omwille van deze rigoristische tekstverklaring maar vooral
omdat de King's Bench in haar obiter dicta had gemeend dat haar
bevoegdheid op twee gronden berustte (2) :
r) per legem terrae: op grond van de tekst van de wet (d.i. in casu het
Charter van de gemeente, dat overtreden were!);
2) per judicium parium suorum: op grond van haar gewone jurisdictie
over 's Konings onderdanen.
In deze laatste overweging suggereert de rechtbank ultra petita
dat ze zou bevoegd zijn om de waarachtigheid en de regelmatigheid
te toetsen van de bevindingen en de procedure in het Hof van een
corporation.
Deze verregaande ontmanteling van de gerechtelijke macht van
een corporation were! vrij algemeen in de rechtsleer afgekeurd en door
de daaropvolgende rechtspraak verworpen (3). Zo besliste de King's
Bench inzake Lord Bruce dat elke corporation uiteraard het recht had
een lid uit te sluiten (4)(5). De befaamde Lord Mansfield bevestigde
naderhand in Rex v. Richardson dat de koningsrechtbank onbevoegd
is om van dergelijke vorderingen kennis te nemen en dat elke corporation de inherente en uitsluitende bevoegdheid had om toezicht uit
( r) Zoals reeds aangestipt werd, betekende een charter dat een stuk publiekrechtelijke
autonomie werd verleend aan een vereniging om welbepaalde activiteiten in te richten.
Aanvankelijk droegen deze activiteiten slechts toevallig en uitzonderlijk een handelskarakter.
Niettemin heeft het oude engelse recht van de corporations groot belang voor de latere ontwikkeling van de handelsvennootschappen omdat de rechtbanken geen onderscheid maakten
naargelang het een handelsonderneming of gemeente betrof. Het hoofdprobleem in de
oude rechtspraak is de verhouding tussen de gerechtelijke macht en het charter van de
corporation, m.a.w. de exceptie van de onontvankelijkheid ratione materiae.
(2) Term van het angelsaksische procesrecht. Duidt een opmerking aan in de motivering van een gerechtelijke uitspraak die overbodig is voor de beslissing van de zaak en
dus geen gezag heeft als gerechtelijk voorgaande.
(3) 6 Co. Rep. 6, 99a.
Sir Edward Coke gaf deze uitspraak uit in r6r5 en verwittigt de lezer in een speciale
noot dat in de uitspraak vee! werd gezegd om de burgers van een gemeente tot eerbied aan
te sporen voor hun schepenen, maar dat de voornaamste rechtskwestie terzake geen uitstaans had met dergelijke overwegingen (6 Co. Rep. 6, 187).
(4) 2 Strange, 819.
(5) The modern opinion has been that a power of a-motion is incident to a corporation.
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te oefenen over de marrier waarop haar leden hun burgerplichten
vervulden (r). De dagvaarding ging uit van een aantal burgers die
hun burgerrechten verloren hadden omdat ze verzuimd hadden de
jaarlijkse algemene vergadering van de gemeente bij te wonen. Eisers
hadden geconcludeerd dat de corporation niet geldig een burger kon
schrappen vermits het Charter van de gemeente deze bevoegdheid
niet uitdrukkelijk had gedelegeerd. Lord Mansfield verwierp met
name de uitspraak inzake James Bagg (2).
Deze niet-interventie-rechtspraak van de King's Bench werd
stevig gevestigd. In r 788 verklaarde de King's Bench een vordering
onontvankelijk waarin de beheerders van een corporation wegens
slechte beleggingen werden gedagvaard (3). De grand van de vordering
was breach of trust. Lord Ashburst bevestigde de rechtspraak van
Lord Mansfield maar suggereerde in een obiter dictum dat zijns inziens
een vordering voor de Chancellor wel ontvankelijk zou zijn. Dit
dictum was aanleiding tot de daaropvolgende strijd om het beheer
van corporations aan de jurisdictie van de Chancellor over te leggen
wegens breach of trust. Op die marrier wilde men de reeds vermelde
bevoegdheid van de Chancellor inzake caritatieve corporations uitbreiden tot alle corporations.
Dit is meteen een tweede reeks gevallen waarin een paging
ondernomen werd oin de absolute gerechtelijke bevoegdheid van
corporations te relativeren door een controlerecht van de koningsrechtbanken. Deze paging zou - tempore juvante - met succes
bekroond worden.
B. DE ONBEVOEGDHEID VAN DE CHANCELLOR

Er werd reeds gezegd dat de Chancellor een oud controlerecht
had op caritatieve corporations. Een randgeval was The AttorneyGeneral v. The Corporation of Carmarthen waarvan de fondsen gedeeltelijk voor openbare diensten en gedeeltelijk voor menslievende
doeleinden bestemd waren (4). De beheerd~rs werden gedagvaard
wegens wanbeheer van de fondsen die voor de openbare diensten
bestemd waren. Chancellor Eldon wees de vordering van de Advocaatgeneraal af in een uiterst kart vonnis waarin hij gewoon vaststelde
dat men hem nooit verteld had hoe een Chancellor zich moest bevoegd verklaren in dergelijke vorderingen (5).
Deze scherpe stellingname werd door dezelfde Chancellor Eldon
naderhand genuanceerd in Adley v. The Whitstable Corporation (6).
(1) Burr. (1750), 539·
(z) The law of corporations was not so well understood and settled at the time of Bagg's

case as it has been since . oo, ibid.
(3) The King v.Watson, z Term Rep., 2040
(4) CooPER's Eq. Rep., 30.
(5) ibid., 31 : even with regard to the misapplication of the Corporation's own money,
I think this Court cannot interfere. We have never been told how (interference) is to proceed.
(6) 17 VESEY, Ch. R. (1810), 315.
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Deze corporation was een oestervissersvennootschap waarvan de
statuten een boete oplegden aan aile leden die de ganse opbrengst van
hun visserij niet aan de vennootschap afstonden. Eiser overtrad deze
regel en wierp op dat hij ongeldig was omdat hij enkel tegen hem
gericht was. Tevens vorderde hij zijn aandeel in de winst van het
afgelopen jaar dat door de vennootschap werd achtergehouden in
afbetaling van de boete.
De corporation concludeerde dat de vordering onontvankelijk
was omdat er geen voorgaande rechtspraak was waarin de Chancellor
zich bevoegd verklaard had. Het Charter was immers een Act of
Parliament en daarenboven had de manier waarop een corporation
haar winsten verdeelde niets met de trustregels te maken (1).
Eiser verwierp deze conclusie met een beroep op het precedent
inzake The Case of the Foundling Hospital en stelde dat er geen reden
was om de trustregels in deze aangelegenheid niet toe te passen (2).
Immers : in The King v. Watson had Lord Ashburst de weg gewezen
naar de Chancellor voor alle gevallen waarin de beheerders van een
corporation misbruik maakten van hun vertrouwensfunctie (3).
Men merkt de verschillende betekenis die eiser en verweerster
geven aan breach of trust. Verweerster stelt zich op het strikt technische standpunt van de trustfiguur en besluit dater van deze figuur
terzake geen spraak is zodat de trustregels niet toepasselijk zijn en de
Chancellor zich-onbevoegd moet- verklarerr. -Eiser wil de toepassirrg
van de trustregels verruimen tot alle gevallen waarin een beheerder
misbruik maakte van zijn vertrouwensfunctie (betekenis van breach of
trust in de omgangstaal) (4).
De uitspraak van Lord Eldon was baanbrekend in de strijd van
de Chancellor tegen het Charterschild. Lord Eldon liet opmerken dat
het Parlement best zou ophouden Charters te verlenen indien het
inderdaad juist was dat dergelijke corporations uiteraard onttrokken
zouden zijn aan de controle van de King's Bench en van de Chancellor,
oak voor de meest klaarblijkelijke mistoestanden. Het oprichten van

( 1) ibid., 319 : a case in which this Court would inte1jere cannot be represented. The
profits have been invariably divided ... according to the customs and usage of this corporation,
sanctioned by the Act of Parliament ... There is no instance of an account directed here under
the bill of a member of a corporation of the profits belonging to the corporation itself, and not
held upon any tmst.
(z) Zie hoven, noot (3), blz. 234·
(3) Ibid.
(4) Een merkwaardige studie van dit angelsaksische redeneringstype in de gerechtelijke uitspraken vindt men bij : LEVI, Edward H., An Introduction to Legal Reasoning,
Chicago, 1948, waarin de auteur de ontwikkeling in de betekenis van een juridische term
ontleedt aan de hand van uitspraken van de U.S. Supreme Court. Het werkje is een onmisbare inleiding tot de angelsaksische Case-Law. Zie verder de conclusie van deze studie.
Vgl. de merkwaardige bijdrage van VANDEKERCKHOVE, M., Kritische beschouwingen
van een referendaris, Belgische Rechtspraak in Handelszaken, 1968, I,, 57 : ., ... vermits het
recht een dienende functie vervult, is het tevens aangewezen dat de taal van de rechtspraak
zoveel mogelijk aansluit bij de gewone omgangstaal van het voile".

-;:__:::_::_--:;::_-:_:::;:-=~~-=--=-=---=---~---=-::=--~=-cL__

e

--

~-,.---::-'-----~--.::--~~---:-_-_-,

-~~-=-==-=-==--::c::_--::_-::_

----------~----~-~--- -~----~-----'-

,--:-,---_----- --------------

grote handelsvennootschappen, waarvan de verzamelde kapitalen
winsten afwerpen die dan onder de aandeelhouders moeten verdeeld
worden, is nuttig omdat een enkeling niet langer in staat is dergelijke
verantwoordelijkheid te dragen. Alles verloopt net alsof de vennootschap niet zou gdncorporeerd zijn. Aileen een afrekening in Equity
kan bepalen wat ieders rechten zijn (1).
In de veronderstelling dat een vennootschap geen corporation
zou zijn, ware de Chancellor zeker bevoegd om van de eis kennis te
nemen (2). In zijn vonnis trok Lord Eldon de lijn niet door en besliste
dat hij zich zou bevoegd verklaren indien de King's Bench zou oordelen dat de statuten niet strookten met het Charter.
In elk geval duidt de motivering van de Chancellor op de groeiende
bezorgdheid van de rechtbanken over het private onrecht dat ontstond
uit de absolute bevoegdheid van een corporation om haar eigen zaken
te beredderen zolang het Charter niet overtreden werd. Twee wegen
stonden de Chancellor open om zich bevoegd te verklaren :
1) Chancery's traditionele bevoegdheid om toezicht uit te oefenen
over het beheer van charity-trusts- zowel corporations als anderegeleidelijk uit te breiden tot corporations met andere dan liefdadige
oogmerken.
2) het bijkomstig en toevallig karakter van het Charter van handelsvennootschappen te onderstrepen. Deze weg zou niet nieuw zijn.
De Chancellor had op een gelijkaardige manier zijn bevoegdheid
uitgebreid over charity trusts die geincorporeerd waren (3).
De Chancellor zal de eerste weg kiezen omdat hij daar in het
trust-instituut een ontwikkeld en beproefd systeem van technische
rechtsregels aantrof. Had de Chancellor de tweede weg gekozen dan
had hij een meer aangepast systeem van rechtsregels moeten uitdenken voor het bepalen van de verhoudingen tussen handelsvennootschappen en hun beheerders, d.w.z. zonder verband met de
trustregels van een instelling met liefdadig oogmerk.
In The Major and Commonalty of Colchester v. Lowten kon
Lord Eldon niet overwegen dat corporations met een handelsoogmerk
in feite handelsvennootschappen waren die toevallig een Charter
hadden (4). Het ging hier immers om een geincorporeerde gemeente,
waarvan de gemeenteraad ervan beschuldigd werd de trustregels te
hebben overtreden door misbruik van het gemeentelijk zegel om
geld te bekomen voor het dekken van de kosten van de rechtsplegingen
die tegen de burgemeester en de gemeentesecretaris waren ingespannen.
(r) r7 VESEY, Ch. R., 324.
(z) Ibid., 327 : ... Supposing this company not to be a corporation, there would be no
difficulty. This Court would in the case of a mere trading company give relief, as beneficial
as under the actual circumstances could be given.
(3) Zie boven, noot (r), biz. 233.
(4) I Ves. and Bea. (r8r3), 226.
\·

239

In hun conclusie beweerden eisers dat alle corporations in feite
en in rechte trustees waren voor diegenen die ze vertegenwoordigen.
Eisers poogden de bevoegdheid van de Chancellor over charity t·rusts
uit te breiden tot aile burgerlijke corporations. Hun raadsman liet
opmerken dat er waarschijnlijk geen gelijkaardige gevallen waren in
de voorgaande rechtspraak, omdat corporations over het algemeen de
kunst verstonden om hun misbruiken tegen een gerechtelijk onderzoek te beschermen (r).
Het antwoord van verweerster lag voor de hand : de eis druist
in tegen het beginsel dat er in aile corporations een absolute, discretionaire rechtsmacht is. Eiser wil de leer doen aanvaarden dat de
Chancellor een zelfde bevoegdheid heeft om toezicht uit te oefenen
over civiele corporations als deze die hij nu reeds uitoefent over
corporations met liefdadig oogmerk.
Lord Eldon wees de eis af op grond van de overweging dat de
rechtbank geen bevoegdheid had om toezicht uit te oefenen over het
beheer van bezittin.gen die enkel en aileen voor het eigen doel van de
corporation waren ingebracht en dus niet met een liefdadig oogmerk.
De eerste amerikaanse uitspraak die deze optiek volgt en verbreedt is The Attorney-General v. The Uthica Insurance Company (2).
V erweerster deed bankverrichtingen, wat niet in haar Charter stond
vermeld. De Advocaat-generaal dagvaardde wegens overtreding van
het Charter dat kracht van wet heeft. De Chancellor nam juist die
overweging van de dagvaarding te baat om de hele zaak naar de
King's Bench te verwijzen vermits het ging om een droge juridische
kwestie (3).
De uitspraak heeft echter grote invloed gehad omwiile van haar
obiter dicta (4). De Chancellor citeert goedkeurend Lord Eldon's uitspraak in The Mayor and Commonalty of Colchester v. Lowten en
onderstreept dat zijn collega alvast niet instemde met de obiter dicta
van de King's Bench in The King v. Watson (5)(6). De trust-leer werd
volgens de Chancellor nooit toegepast om zijn rechtbank bevoegdheid
te verlenen in zaken waarin bezittingen van een corporation slechts
beheerd waren met uitzondering van deze van een trust met liefdadig doel.

(r) I Ves. and Bea, 232 : it is not very probable that cases in point can be produced:
corporations generally contriving to veil their abuses from the observation of justice.
(2) 2 N.Y. JoHNSON's Ch., Rep., 371.
(3) a dry legal question. Dry heeft hier eveneens de bijbetekenis vervelend.
(4) Zie boven, noot (r), blz. 234.
(5) I Ves. and Bea, 226. Zie boven, noot (4), blz. 239·
(6) Zie boven, noot (5), biz. 234.
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De Chancellor beperkt dan uitdrukkelijk de bevoegdheid van zijn
jurisdictie tot die zaken waarin beheerders van een corporation in hun
hoedanigheid van trustees gedagvaard worden op grond van een overtreding van de trustregels (1).

HOOFDSTUK II

DE VERTROUWENSBAND
EEN ANGELSAKSISCH RECHTSVERSCHIJNSEL
§

1.

Oorsprong in de angelsaksische protestantse traditie

De rechtssystemen van het europese vasteland kennen geen
specifieke juridische vertrouwensband. Het ontstaan ervan gaat
waarschijnlijk terug op de protestantse traditie. Een protestants
christen wordt verondersteld in de eerste plaats zijn eigen geweten te
volgen en te goeder trouw te handelen. Het protestantse rechtsgevoel
hecht groot belang aan het morele oordeel van het individu, hetgeen
best naar voor kan komen in de Equity-rechtspraak.
De rechtssystemen van het europese vasteland werden eerder
bei:nvloed door de dogmatische stelregels van de rooms-katholieke
moraal, waarin men de menselijke verhoudingen langs een deductief
redeneringsproces zoveel mogelijk tracht vast te leggen. Het persoonlijk geweten wordt dan verondersteld deze algemeen geldende regels
te aanvaarden en praktisch te beleven. In deze invloedssfeer kunnen
de individuele meningsverschillen nopens ethische opvattingen slechts
in beperkte mate tot hun recht komen. De verantwoording van het
individu tegenover God moest noodzakelijk gebeuren langsheen de
kerkelijke stelregels (2). Morele gedragslijnen waren uiteraard maatschappelijke gedragsregels die in een Codex konden samengevat
worden. Het individu wordt zoveel mogelijk gestandardiseerd.
Wellicht daarom is een Equity-jurisdictie als rechtbank van het
geweten een onbekende in de rechtssystemen van het europese vasteland. Ethische rechtsbeginselen spelen er een ondergeschikte rol. De
veelgenaamde bonus pater familias-standaard is niet zozeer een
ethische norm, als wei een min of meer objectief gegeven van de

(1) 2 N.Y. JoHNSON's Ch. Rep., 385 : But, at the same time, I admit, that the persons
who ... exercise the corporate powers, may in their character of trustees, be accountable to this
court for a fraudulent breach of trust; and to this plain and ordinary head of equity, the jurisdiction of this court over corporations ought to be confined (ibid., 389).
(2) Vergelijk het oude beginsel : Extra Ecclesiam nulla salus.
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menselijke ervaring en een onmisbaar instrument van het positief
recht. De bona fides die in elke uitvoering van een contract moet
aanwezig zijn, wordt in de praktijk zelden boven de letter van een
contract gesteld (r).
Daarentegen beschouwt de angelsaksische rechtstraditie bepaalde
menselijke verhoudingen als vertrouwelijk en legt meteen aan de
subjecten die er drager van zijn morele vereisten op die door de
rechtbanken bekrachtigd worden (2).

§ 2. De gerechtelijke afdwingbaarheid van morele verplichtingen
De afdwingbaarheid van morele verplichtingen in bet angelsaksische recht lijkt ontstaan uit twee verwante oorzaken :
r) De Chancery-rechtspraak als een rechtbank van bet geweten. Tot
bet einde van de XVI-de eeuw was de Chancellor een edelachtbare
clericus die niet gebonden was door de voorgaande rechtspraak.
Zijn uitspraken waren een typische ad hoc benadering van een
gegeven conflicttoestand. Dergelijke pragmatische gerechtigheid is
een onbekende op het europees vasteland. Door toedoen van de
Chancellor vonden christelijke ethische waarden een rechtstreekse
spreekbuis in het engelse rechtssysteem (3). De verplichtingen van
een burger waren tevens deze van een christen.
2) De genaamde-prot€stantse invlGeden-in de-angelsaksische rechtstraditie voor wie bet moreel waardeoordeel van een individu groat
belang had.
Naar de opvattingen van de oudste Chancery-uitspraken moeten
de menselijke verhoudingen op vertrouwen berusten. De hoofdmisdrijven waren : bedrog, boos opzet en geweld (4).
In de eerste Chancery-uitspraken hebben de woorden trust en
duty duidelijk dezelfde, overigens morele betekenis : trust was immers
de voornaamste morele (d.i. christelijke) plicht. Een burger mag zich
slechts verrijken indien zijn rijkdom niet verworven werd door een
inbreuk op het vertrouwen dat hij zijn medemens verschuldigd is (5).
Zijn rijkdommen mogen niet vergaard zijn ten koste van een medemens of zonder diens toestemtning. De ambtse~d van openbare
ambtenaren impliceerde een plechtige bevestiging van hun openbare aanhankelijkheid aan hun trust en hun officieel verzaken aan elke
persoonlijke verdienste die niet zou overeenstemmen met hun duty
of trust (6).
(r) Vergelijk : NoRTHROP, The Complexity of legal and ethical Experience, 130 en
passim.
(2) Confidential, vgl. de zwitserse Treuhand.
(3) CAHN, E., The moral Decision (1956), 127-128.
(4) Fraud, malice, force.
(5) In het Engels zou er staan : a breach of his trust toward his fellow-men. Trust heeft
imrners de dubbele betekenis van vertrouwen (abstract begrip) en vertrouwensplicht (opgave). Vgl. AMES, Lectures on legal history and miscellaneous legal essays (1913), 446.
(6) Betekent letterlijk : ambtelijk, derivatief van het Latijn : officium.
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Zulke eed moest afgelegd worden door de eerste beheerders van
gei:ncorporeerde handelsvennootschappen in hun hoedanigheid van
openbaar ambtenaar. De Kroon gelastte de beheerder met de exploitatie van een gedeelte van haar dominium hetgeen gepaard ging met
een delegatie van een gedeelte der openbare macht.
Het publiekrechtelijk karakter van deze delegatie werd aangetoond door de ambtseed maar deze wijzigde de draagwijdte niet van
de morele verplichting die de ambtenaar als christen had, om te verzaken aan elke ongewettigde verrijking ( r).
In dit verband is het merkwaardig dat een corporation tot in
1743 moeilijk als trustee kon fungeren omdat dergelijke morele plicht
enkel kon opgedragen worden aan een individu met een christelijk
geweten (2).

HOOFDSTUK III

DE ,TRUST" VAN DE BEHEERDER VAN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP
§

I.

Betekenis van het begrip ,trustee"

Indien trust of vertrouwen een algemene plicht was in de menselijke verhoudingen, dan is het redelijk dat deze plicht des te strenger
beoordeeld werd naarmate een bepaalde verhouding meer aanleiding
bood om ze te ontwijken. Het concept trust krijgt zo een engere betekenis in bv. die gevallen waarin een persoon gelast wordt met het
beheer van goederen ten uitsluitende bate van een onmondige of
afwezige derde.
Zo werd het concept trustee in de XVIII-de eeuw algemeen gangbaar bij het bepalen van de verplichtingen van de beheerder van een
vennootschap. Hij werd bij uitstek verondersteld een man of duty and
trust te zijn in de morele zin. Wanneer de Bank van Engeland in r693
gei:ncorporeerd wordt, blijkt uit haar Charter dat ze beheerd werd
door 24 Directors en een Treasurer. In I696 werd aan de National
Land Bank net hetzelfde Charter verleend dat echter gewag maakt
van 30 Trustees en een Casher (3). Het verschil in terminologie duidt
op een andere aanspreektitel maar wijzigt natuurlijk de inhoud en de
aansprakelijkheid van de functie niet.
(1) 3 Mod. Rep., 3 : I, A.B., will truly and faithfully execute the office and duty of
one of the directors of the corporation known by the name of the Governor and Company of
Mine Adventurers of England in every respect according to the best of my skill and understanding and as I shall judge most to the advantage of the said corporation, so help me God.
(2) Zie : The Attorney-General v. Landerfield, 9 Mod. Rep. (1743), 287. De eerste
amerikaanse vennootschap die de toelating kreeg om als trustee op te treden, was de Farmers'
Fire Insurance and Loan Company in 1822 te New York (volgens ScoTT, On Trusts, I, 27).
(3) Selden Society, o.c., CXVI.
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Het concept trustee had dus een algemeen morele betekenis naast
de technisch juridische die eraan gegeven werd door de systematisatie
van de trustfiguur door Lord Nottigham (1). Deze ontdubbeling van
het concept trustee zal van groat belang zijn in de evolutie van de
aansprakelijkheid van de beheerder van een handelsvennootschap in
het angelsaksische recht.

§

2.

De uitspraak inzake Robinson v. Smith : van een principiele
onbevoegdheid naar een absolute bevoegdheid van de
Chancellor (2)
~

Na Chancellor Kent's obiter dicta in The Attorney-General v.
Uthica Insurance Company treft men in Robinson v. Smith de eerste
duidelijke uitspraak aan dat een beheerder een trustee is (3) (4). De
uitspraak overweegt dat de beginselen die vroeger in Engeland op
het beheer van charity trusts toegepast werden uiterst geschikt zijn
om uitgebreid te worden tot handelsvennootschappen. De beheerders
zijn de trustees en de aandeelhouders de cestui que trusts.
Eisers waren aandeelhouders van de New York Coal Company die
zich beriepen op het Charter van de vennootschap om de niet voorziene bankactiviteiten van de beheerders niet alleen te verbieden maar
tevens schadeloosstelling te bekomen voor het verlies dat de vennootschap in die activiteiten geleden had.
Zoals te verwachten wierpen de beheerders in hun conclusie de
onontvankelijkheid op van de eis omdat de Chancellor geen bevoegdheid had om het beheer van handelsvennootschappen te controleren.
Geen enkel precedent was totdantoe bekend dat de beheerders als
trustees aanzag en als dusdanig aansprakelijk maakte (s).
De eisers wierpen op dat de conclusie van de verweerders indruiste tegen het geweten en tegen de openbare orde (6). Daarop
overwoog de Chancellor dat het onbillijk ware de aandeelhouders alle
middelen te ontnemen om een breach of trust in hun nadeel te laten
rechtzetten. Om zijn beslissing in het precedentenrecht te situeren,
verklaarde hij dat de beginselen die de engelse rechtspraak op de
charitable corporations had toegepast, best tot de materie van de
handelsvennootschappen konden uitgebreid worden.

(r) Zie hoven, noot (4), hlz. 232.
(2) N.Y. 3 Paige, (1832), 222.
(3) Zie hoven, noot (2), hlz. 235.
(4) N.Y. 3 Paige, 222-232 : ... Since the introduction of joint-stock corporations, which
are mere partnerships, except in form, the principles which were formerly applied to charitable
corporations in England, may be very appropriately extended to such corporations here. The
directors are the trustees or managing partners, and the stockholders are the ,cestui que trusts"
and have a joint interest in all the property and effects of the corporations.
(5) Ibid., 226 : No case can be found where directors have been made personnally liable
as trustees.
(6) Ibid., 227 : Such a doctrine would be against conscience and public policy.
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Nag in I8os had Lord Eldon vastgesteld dat hij niet wist hoe
tussenbeide te komen (1). Reeds in 1832 werd een eeuwenoude rechtspraak gewijzigd. Zo werd de beheerder van een handelsvennootschap
om processuele redenen een trustee. Het is nochtans duidelijk dat de
taak van de beheerder van een charity fund essentieel verschilt van de
risicozoekende en ondernemingsgezinde manager van een handelsvennootschap. De charity trustee moet conservatief beleggen. De
director moet dynamisch veroveren. De rechtspraak zou dit onderscheid weldra aanvoelen.
De redenen waarom een gevestigde rechtspraak gewijzigd werd
liggen waarschijnlijk dieper geworteld in de snelle tijdsevolutie. De
corporation was ver weggegroeid van de gilda mercatoria en haar
Charter was zeker niet langer a grant of the Monarch. Haar aandeelhouders waren verspreid soms over verschillende landen. De groei
van de techniek en het lanceren van steeds meer nieuwe produkten
legden aan het handelsrecht een soepelheid op die in het handelsleven
onmisbaar was. De handelsvennootschap deed nu beroep op beroepsmanagers die vaak geen aandeelhouders waren in de vennootschap
zodat het structured onmogelijk bleek de aansprakelijkheid van deze
managers uitsluitend door de algemene vergadering te laten toetsen (2).
De tussenkomst v:an de Chancellor was dus billijk maar het precedentenrecht bracht er hem toe in het gerechtelijk verleden een oplossing te zoeken voor conflicten die volkomen nieuw waren. Dat aan
de beheerders van een handelsvennootschap hetzelfde statuut werd
opgelegd als datgene van de trustee van een charity fund was ongeschikt op grand van vele overwegingen :
1) De Engelse charitable corporations waren gei:ncorporeerde trusts,
hetgeen de handelsvennootschappen niet waren. De trustfiguur
werd dus accidenteel erbij gehaald. Zo was de trustee van een charity
trust wettelijk eigenaar van het hem toevertrouwde vermogen,
terwijl de beheerder van een handelsvennootschap dit allerminst
is. Het eigenaardige van deze redenering is echter dat enkel de
beginselen van de trustfiguur toegepast worden en niet het rechtsinstituut zelf zodat men uiteraard een vaag statuut schept.
2) De trustee van een charity trust moet het trustvermogen beheren
volgens de richtlijnen vermeld in zijn benoemingsakte, terwijl de
beheerder van een handelsvermogen winsten moet nastreven voor
de vennootschap (3).
Het lijkt niet toevallig dat dezelfde rechtbank drie jaar tevoren
in The Matter of Isaac Kip overwoog dat de vennootschappenleer
gemystificeerd werd door een jargon van definities (4).

(1) Zie boven, noot (4), biz. 234.
(2) Vgl. BuRNHAM, J., The managerial Revolution, New York (1941).
(3) De zgn. trust deed.
(4) N.Y. I Paige, 6o1.
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HOOFDSTUK IV

MATERIEELRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN DE
BEVOEGDHEIDSREGELING NA ,ROBINSON v. SMITH"
Na genaamde beginseluitspraak werd de nieuwe trustee-doctrine
door de hoven en rechtbanken in dezelfde formulering mechanisch
herhaald zodat een intultieve conclusie op die manier kon gerationaliseerd worden (r). Deze uitdrukking is interessant omdat ze onderstreept dat de trustee-doctrine in wezen door de billijkheid gei:nspireerd was die een ver-woording zocht in de door het precedentenrecht
reeds gekende rechtsinstituten. En dat precedentenrecht kon natuurlijk moeilijk een ontwikkeld instituut overleggen, vermits het totdantoe
gewoon onbevoegd was geweest. De gevolgen van de trustee-leer
waren voor het materieelrechtelijk statuut van de trustee ingrijpend.

§ r . De Chancellor was voortaan bevoegd om te oordelen over
het commercieel beleid van de beheerders van een handelsvennootschap
lndien men de beheerder beschouwt als een trustee voor het
vennootschapsvermogen, kan elke verkeerde belegging principieel
overgelegd wordenaan hetoordeel van de iechtoank. In die-zi!l. werderi.
de rechtbanken beheerraden van beroep. De aandeelhouder had inderdaad het recht de commerciele beslissingen van de beheerraad te
onderwerpen aan de rechtbank die zelfs als Chancery-rechtbank preventief kon optreden (2).
Het Charter van de vennootschap werd een deed of trust en elke
afwijking ervan kon ongeldig verklaard worden door elke belanghebbende, oak al had de algemene vergadering de afwijkende beslissing van de beheerraad goedgekeurd.
Deze beginselen werden plechtig bevestigd door het hoogste
gerechtshof van de Verenigde Staten inzake Dodge v. Wolsey. Dat
deze rechtspraak aan de rechtbanken een zeer grate macht toekende
in commerciele beslissingen werd duidelijk onderstreept door de
afwijkende visie van Justice Campbell die meende dat het geen gerechtelijke taak was zich in de plaats te stellen van de beheerder van

(r) Repeating mechanically the same formulae in rationalizing intuitive conclusions.
Percy v. Milladon, 3 Louis. Rep., 568.
Hodges v. New England Screw Company, R.I. Rep., 321.

Verplanck v. Mercantile Insurance Company, I Edw. Ch., 4 Benson v. Hawthorne,
6 Young and Collyer, 326.

The York and Midland Railway Corporation v. Hudson, r6, Bea., 485.
Aberdeen Railway Company v. Blaikie, I Me Queen's Rep., 461.
Cumberland Coal Company v. Sherman, 30 Harb., 553·
(2) Dodge v. Wolsey, 59 Howard's U.S. (rBss) 331, 34r.

een hande1svennootschap om te beslissen hoe cleze commerdeei mod
handelen (r).
Inmiddels evolueerde de rechtspraak naar een wellicht verbaal
meer genuanceerde, maar in feite even dubbelzinnig standpunt : de
rechtbanken mogen de opportuniteit van een commercieel beleid niet
onderzoeken, maar zijn wel bevoegd om de wijsheid ervan te toetsen
aan de hand van vage, ethische maatstaven zoals care, diligence,
fairness, die eveneens van een trustee vereist worden (2). Dergelijke
houding komt er in de praktijk op neer dat de rechter zich in de plaats
stelt van de beheerder en oordeelt of hij in gelijkaardige omstandigheden dezelfde houding zou aannemen. Met het voor de hand liggend
nadeel dat de rechter niet de dagelijkse ervaring heeft van een beheerder en dat hij op het ogenblik van zijn oordeel de gevolgen van de
betwiste beslissing reeds kent.

§

2.

Een tweede belangrijk gevolg van de toepassing van de
trust-beginselen was een zeer strenge beoordeling van belangenconflicten tussen de beheerder en het vennootschapsvermogen (3)

De trustleer verbiedt immers in principe elke rechtshandeling
tussen het trustvermogen en dat van de trustee. De sanctie is de absolute nietigheid en deze sanctie werd streng toegepast in de eerste
uitspraken na Robinson v. Smith. Maar weldra bleek dat de luipaard
er niet in geslaagd was zijn vlekken uit te wissen (4). En men treft
dan twee richtingen aan in de rechtspraak naargelang de beginselen
van de formele trustleer meer of minder streng toegepast worden
op de gegevens van elk afzonderlijk geval. Het gevolg was een pragmatische ad hoc rechtspraak zonder rechtszekerheid voor de beheerder
van een vennootschapsvermogen.
Een van de eerste uitspraken die deze evolutie illustreren is wel
Chancellor Davis' beslissing inzake The Cumberland Coal Company
v. Sherman (5). Landbouwgrond van de vennootschap was aan een
beheerder verkocht geworden tegen een prijs die de eisende aandeelhouders te laag achtten. In zijn verweer zei Sherman dat de grond
(1) The business of the (Court) is to redress grievances illegally inflicted or threatened,
not to supply the prudence, knowledge or forecast requisite to succesful corporate management
(59 Howard's U.S., 331, 336).
(z) Zorg, ijver, loyauteit.
(3) Wellicht de eerste toepassing hiervan werd door Chancellor Davis gedaan in
The Cumberland Coal Company v. Sherman, N.Y. 30 Harb. (1859), 553· Men kan hierover
ook onze studie lezen : Les Conflits d'interets dans !'administration d'une societe anonyme en
droits americain et beige, Rev. Prat. Soc. (1968), 119.
(4) Uitdrukking uit het precedentenrecht die vaak terugkomt en voor het onderwerp
van deze studie belangrijk is : the leopard was unable to wipe its spots. Men bedoelt hiermee
dat het precedentenrecht op een geheel van feiten een juridisch concept toegepast had
waarvan het vroeger gebruik nog sporen achterlaat. Zie de conclusie van deze studie.
(5) Zie boven, noot (3).
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onverkoopbaar was en dat de verkoop aan hem door de meerderheid
van de algemene vergadering goedgekeurd werd.
Chancellor Davis verklaarde de verkoop nietig zonder te willen
onderzoeken of de prijs voldoende was. Hij pastte dus zonder meer
de trustleer toe en gebruikt typisch door mekaar zonder nuancering
zulke begrippen als trustee, director, agent. Aan het einde van zijn
uitspraak is de Chancellor echter merkelijk genuanceerder vermits hij
een onderscheid maakt tussen rechtshandelingen enerzijds gesloten
door de trustee met het trustvermogen en anderzijds door de trustee
met de goedkeuring van de beneficiarissen van het trustvermogen. In
het laatste geval is de nietigheid van de rechtshandeling niet absoluut
en is zij afhankelijk van een gerechtelijk onderzoek over de formele
en materiele correctheid ervan (1).
Getransponeerd op de vennootschapsstructuur betekent zulks
dat een rechtshandeling tussen beheerder en vennootschapsvermogen
absoluut nietig is indien ze niet goedgekeurd werd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders, terwijl ze ingeval van goedkeuring kan betwist worden door een of meer minderheidsaandeelhouders die dan aan de rechtbanken kunnen vragen de rechtshandeling
te toetsen. In dit geval zal de beheerder moeten bewijzen dat de prijs
die hij betaalde, fair en adequaat was (2).
Men merkt duidelijk in deze uitspraak de spanning tussen de
rigiede theorie van de trustleet en de meer flexibele vereisten van de
handelspraktijk. Deze spanning is thans meer dan een eeuw later nog
onopgelost in de rechtspraak en de verwarring in de juridische draagwijdte van de beheerder-trustee is steeds actueel (3). Deze verwarring
zou aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe begrippen zoals
quasi-trustee, mandatory, fiduciary.

(I) The rule on this point is .. . that the trustee is not under an absolute disability to
purchase directly from the cestui que trust, but all such transactions are seamed in a court of
equity with the most searching and questioning suspicion, and will not be sustained unless they
appear to have been in all respects, fair and candid and reasonable, ibid., 573·
(2) ... that the price was fair and adequate, and the onus of prooving of all this is upon
the trustee; and these principles apply to all cases where confidence is reposed, ibid.
(3) Men vergelijke de uitspraak in The Matter of Isaac Kip in I829 : The whole
doctrine of corporations has been mistified by a jargon of definitions (zie hoven, noot (I), biz. 237)
met de vaststelling van Professor KAPLAN in I96I : Much confusing language and fuzzy
thinking in cases dealing with this kind of problem could be eliminated if attention were focused
directly upon the position of an insider in our corporate structure, rather than discussing his
position as a fiduciary in relation to that of an express trustee or trying to determine the precise
difference in intensity of duty between the two types of fiduciaries. The real purpose of the
restraints imposed upon corporate insiders is to control their actions in order to advance the
interests of the corporation and to prevent them from exploiting their positions to the detriment
of other interested persons. These objectives and the nature of the relationships here involved
are sufficiently differentiated and specialized-sui generis if you will-so that they should
be discussed on their own premises and in their own terms. The trust analogies should, of course,
be considered, but they should not be given as decisive a role as they are now accorded.
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V

HET ZOEKEN VAN DE RECHTBANKEN NAAR EEN MEER
GESCHIKTE RECHTSTERM :DE BEHEERDER ALS
,QUASI-TRUSTEE", ,MANDATORY", ,FIDUCIARY"

§ r. De beheerder als ,quasi-trustee"
In 1848 hield Lord Cottenham in het Britse Hogerhuis een uiteenzetting over het juridische statuut van een persoon die gelast is
met het beheer van andermans bezit zonder daarom een trustee te
zijn in de technische betekenis van het woord. De Lord besloot a.m.
zijn uiteenzetting met de vaststelling dat zo'n persoon een quasitrustee was voor die bepaalde rechtshandeling waarmee hij gelast
werd (1).
De term quasi-trustee biedt ruime toepassingsmogelijkheden omdat deze uitdrukking geschikt is voor een pragmatische benadering
van elk afzonderlijk geval. De rechtbanken kunnen de billijkheidsoverwegingen vrije uitdrukking laten omdat ze zowel het eerste als het
tweede deel van deze term kunnen benadrukken naargelang ze een
bepaald g~val meer open of meer strikt willen beoordelen. Het is een
magische formule die een zekere rationele context geeft aan intui:tieve
beslissingen (2).
Ofschoon deze formule mettertijd minder populair wordt, werd
zij nochtans in een recent verleden nag steeds aanzien voor de juridische redenering in gevallen waarin de beheerdersaansprakelijkheid
betwist werd (3).
Niettemin betekent ze in se niet veel. Ze duidt op het materieelrechtelijk verschil tussen de technische trustee en de beheerder. Maar
ze zegt niet waarin dit verschil ligt. En dat is de kern van de zaak.

§

2.

De beheerder als ,mandatory"

Tijdens ons onderzoek van het engelse precedentenrecht is de
uitspraak inzake Spering bijzonder opgevallen omdat ze terminologisch schijnt te wijzen op een niet-angelsaksische invloed (4).
Deze uitspraak werd geschreven door Chancellor Sharswood die
getuigt van een stevig bewustzijn van de lacunes die de toepassing van
de trustleer op het statuut van de beheerder van een handelsvennootschap biedt.

(r) Foley v. Hill, 2 H.L.C. (r848), 28, 35·
(2) A magic formula in the Courts' rationalization of intuitive conclusions, ibid.
(3) Under well established principles of corporation law, directors and officers are quasitrustees for the corporation and the stockholders ... , Hurt v. Cotton States Fertilizer Company,
I 59 F. 2d (1947). 52.
(4) 71 Pa. (2r PF Smith) (1872), II.
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De eisers waren misnoegde aandeelhouders die de beheerders
van een vennootschap hadden gedagvaard op grond van een verkeerde
beleggingspolitiek. De zaak was delicaat omdat de beleggingen inderdaad een groot verlies leden maar dergelijke verliezen waren niet
abnormaal ·in 1 86o, juist v66r het losbreken van de amerikaanse
secessieoorlog.
Sharwood overwoog o.m. dat het precedentenrecht nergens
verklaarde welke de verhouding was tussen beheerders en aandeelhouders. In vele gevallen worden de beheerders voor trustees aanzien,
maar dan toch enkel in de algemene betekenis van het woord. Het
staat immers vast dat men hier niet met technische trustees te doen
heeft. Eigenlijk kunnen de beheerders enkel aanzien worden voor
mandatories nl. personen die gratis bepaalde verplichtingen op zich
nemen ten voordele van een derde en van wie daarom een normale
begaafdheid en ijver verwacht wordt, maar ook niet meer. Sharswood
overweegt verder dat de beheerders gekozen worden onder de aandeelhouders zodat zij niet moeten beoordeeld worden met dezelfde
maatstaf als de trustee.
Sharswoods optiek is niet modern. De beheerder wordt thans
praktisch altijd gehonoreerd en hij is niet langer per se aandeelhouder (1). Maar Sharswoods afkeuring van de trustee-analogie verdient vermelding in een periode waarin de rechtbanken bewust werden
van de gebreken van de trustleer in haar toepassing op de beheerders
van handelsvennootschappen en waarin de term fiduciary nog niet
algemeen populair was.

§ 3· De beheerder als ,fiduciary"
A. HISTORISCHE BETEKENIS VAN HET BEGRIP .,FIDUCIARY" IN HET
ANGELSAKSISCH RECHT

De term fiduciary stamt uit het romeins recht waarin minstens
drie rechtsinstituten bekend zijn met een fiduciarius die de taak had
zorg te dragen voor een andere en/ of diens vermogen :
- de heres fiduciarius erfde de fiducia van een erflater die bij testament een fiduciarius benoemde om zijn nalatenschap te beheren
ten voordele van een derde;
- de maior fiduciarius werd gelast met de bescherming en het beheer
van de persoon en het vermogen van zijn jongere broeder (meer
dan 25 jaar oud) na de dood van hun vader;
de emptor fiduciarius kocht een goed op voorwaarde dat hij het in
bepaalde omstandigheden aan de verkoper zou herverkopen (2).
(1) Naar belgisch recht bv. moest de beheerder een aandeelhouder zijn tot 1913.
In ruil voor de schrapping van deze vereiste werd art. 57 in de vennootschapswetgeving
ingevoerd.
(z) ERBE, Die Fiduzia im Romischen Recht, 1917.

Al deze verhoudingen hadden betrekking op de trustband en
impliceerden de gerechtelijke bevoegdheid van de praetor die geen
lid was van de traditionele magistratuur (I).
Niettegenstaande deze treffende gelijkenis met het romeins recht,
heeft de beroemde Maitland de typisch engelse oorsprong van de
fiducia-band en zijn gerechtelijke afdwingbaarheid geponeerd (2). Aan
de andere kant benadrukte Justice Holmes de germaanse oorsprong
van de trustfiguur (3).
Het is niettemin onmiskenbaar dat de Romeinen een fiduciaband kenden waarvan de gerechtelijke afdwingbaarheid aan morele
billijkheidsnormen onderworpen was. Maitlands visie wordt misschien
gesteund door de vaststelling dat de term fiduciary eerder recent
populair werd in het engelse precedentenrecht, nl. naar aanleiding
van de Debtors Act van I869 (4). Oude engelse rechtswoordenboeken
als Jacob's, uitgegeven in I8II en Tomlin's, uitgegeven in I82o, vermelden zelfs de term fiduciary niet, ofschoon men wel weet dat de
trustfiguur een vertrouwensband schept die het troetelkind was en
nog is van de engelse Equity-rechtspraak.
In het amerikaanse recht werd de term fiduciary populair door
de verscheidene Bankruptcy Acts van I84I, I867 en I878 (5). De term
had in de Act van I841 dezelfde technische betekenis als trust of
trustee naargelang men de verhouding of de titularis ervan beoogt.
In de Act van I 867 werd zijn juridische betekenis uitgebreid en duidde
op een meer morele draagwijdte (6). Vanuit het standpunt van de
historische ontleding van de betekenis van juridische begrippen, is
de evolutie van de termen fiduciary en trustee wel bijzonder interessant. De oorspronkelijk morele term trustee werd juridisch gei:nstitutionaliseerd door Chancellor Nottingham die het technische trustbegrip systematiseerde. Op die manier geraakte de ruime morele
betekenis van de trustterminologie in de vergeethoek. Inzake Robinson
v. Smith betekent trust een strikt juridisch begrip, ontleend aan een
wel bepaald rechtsinstituut (7). Naderhand, onder invloed van de
Bankruptcy Acts, werd de trustterminologie weer uitgebreid tot haar
morele betekenis door middel van de term fiduciary die in de omgangstaal vrijwel dezelfde gevoelswaarde had als trustee.

(1) De praetor was een gemeentelijk ambtenaar van de stad Rome.
(2) Collected Papers (I9II), III, 321-404.
(3) Early English Equity, I Law 2. Rev. (1885), 163.
(4) We hebben de term nochtans wei voordien ontmoet in : The Case of the Foundling
Hospital, 2 Ves., (1793), 42; -The Grenlaw Case, 3 Bea, 49, 6r.
(S) En overzicht van de betekenis van de term fiduciary capacity in faillissementsgevallen vindt men in Hennequin v. Clews, III (1883), U.S., 676.
(6) Keeler v. Snodgrass (Ohio), 8 Wkly-Law Bull., 219, 220.
(7) Zie boven.
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B. DE BEHEERDER ALS ,FIDUCIARY"

De eerste stap in die richting schijnt gezet te zijn door fudge
Appleton in The European and North American R. Company v. fohn
Poor (I). fudge Appleton overwoog dat beheerders van vennootschappen zich in de situatie bevinden van trustees, omdat ze een vertrouwensambt bekleden dat hun verbiedt een belang te verwerven dat
tegenstrijdig is met zulk ambt (2).
De volgende stap werd waarschijnlijk gezet in Hoyle v. Plattsburgh
and M. R. Co, waarin de rechtbank weinig belang hechtte aan de
trusttechniek en vooral de morele vertrouwensband van de beheerder
met het vennootschapsvermogen onderstreept (3) (4). In deze gevallen
is fiduciary nag eeri bijvoeglijk naamwoord onder invloed van het
gelijkaardig gebruik van deze term in de Bankruptcy Acts (5). Het
was slechts een kwestie van tijd om de term als substantief toe te
passen op het beheersambt. In I 894 besliste de Chancery Court van
New York dat beheerders fiduciaries zijn zonder verwijzing naar de
gekende trusttechniek (6).
Op die manier vermijdt de rechtspraak de nadelen van het ongeschikte trustbegrip. Het is echter zeer de vraag of daarmee een
betekenisvol rechtsbegrip geschapen werd dat geschikt was om het
statuut van de beheerder te beheren. Door de beheerder een fiduciary
te noemen, begint het probleem van de juridische ontleding van zijn
functie en is het dus allerminst opgelost.
Fiduciary is een generieke term die het hele gebied omvat van de
confidential relationships en die dus wel conceptueel te ruim is om de
specifieke aansprakelijkheid aan te duiden van de beheerders van een
handelsvermogen, gelast met een winstnajagende bezigheid ten voordele van een andere.

Besluit
We menen dat de voorliggende studie de techniek van de angelsaksische precedentenrechter en zijn gerechtelijk redeneringstype
illustreert. Geruime tijd heeft de magistratuur een middel gezocht
om een bestaande gerechtelijke redenering te verbeteren (7). Deze
redenering schonk geen voldoening omdat de rechtspraak van een
corporation over haar eigen geschillen vaak onbillijk was. De meerder(r) 59 Me. (r87r), 277(2) Ibid., 278.
(3) 54 N.Y. (r873), 314.
(4) ... whether a director of a corporation is to be called a trustee or not, in a strict sense,
there can be no doubt that his character is fiduciary ... , ibid., 328.
(5) Fiduciary capacity.
(6) Forker v. Brown, 30 N.Y. supp., (r894), 827, 829 :Directors of corporations are
fiduciaries ...
(7) Sy llogistisch is deze redenering de volgende : verweerster is een corporation
- een corporation heeft een charter - alleen de corporation kan dus het geschil beslechten.
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heid in de algemene vergadering was inderdaad een slechte rechter
van de minderheid of van beheerders die niet langer haar gunst behielden.
Geleidelijk heeft de officiele magistratuur gezocht naar een
acceptabele argumentatie, zoniet om de vorige af te schrijven, dan
tach om haar scherpe kanten af te ronden. Men weet dat het technische
middel gevonden werd in het oude controlerecht van de Chancellor
over charity-trusts. Dit was een eerste schot door het corporatie-schild.
Een tweede schot was de uitbreiding van dit controlerecht van
charity-corporations naar burgerlijke corporations (zie een eerste paging
inzake James Bagg) en handelsvennootschappen (eerste paging inzake
Adley v. The Whitstable Corporation, voorafgegaan door Lord Ashbursts obiter dictum inzake The King v. Watson). We hebben reeds
gewezen op de typische evolutietechniek van het precedentenrecht
de betekeniswijziging van bestaande concepten in bestaande gerechtelijke redeneringen (1). Deze evolutie bereikte haar bekroning in 1832
inzake Robinson v. Smith waarin de cyclus voltrokken werd van de
principiele onbevoegdheid naar de absolute bevoegdheid.
Maar op haar beurt wekt deze redenering ontevredenheid, niet
omdat de absolute bevoegdheid van de rechtbanken om het beheer van
vennootschappen te beoordelen geen voldoening schonk, maar wel
omdat de gevolgde techniek een minder gunstig neveneffect had :
de beheerder werd een trustee, terwijl hij in feite niet helemaal dat is.
Zodat de magistratuur opnieuw een creatieve opdracht heeft : het
zoeken naar een nieuw concept dat beter de feiten uitdrukt tot het
misschien opnieuw zal verstarren in de techniek van het recht.
Men kan hier de vraag stellen naar de hefboom van deze geleidelijke maar voortdurende vernieuwing in de gerechtelijke redenering. Men moet deze vraag vanuit een tweevoudige optiek benaderen : materieelrechtelijk en processueel.
Vanuit het oogpunt van het materieel recht is de vernieuwing een
noodzaak door de voortdurende evolutie van de feiten waarop de
gerechtelijke redeneringen moeten toegepast worden. In de voorliggende studie merkt men dat het Charter van de corporation in 1832
een andere sociaal-economische rol speelde dan in de XVI-de eeuw.
Het concept was technisch-juridisch gebleven, maar het feit was niet
langer the grant of the Monarch met als impliciete nevenfeiten : de
macht van de Koning, de omstandigheid dat die Charters toen uitgevaardigd werden om overzeese gebieden te exploiteren met telkens
een territoriaal monopolie, de omstandigheid dat de beheerders
meestal bekenden waren uit de entourage van de Koning en dat de
Eer een rol speelde die sedertdien door de commercialisatie van de
beroepen teloor ging. Al deze feiten - naast vele andere- hebben
een bestaande redenering verouderd.
(1) Zie boven.
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Maar de evolutie der feiten moet aan de rechter meegedeeld
worden. Ze moet verwoord worden. En dit is eerst de taak van de
advocaat samen met de magistraat in hun confrontatie van conclusie
- vonnis - conclusie- arrest- enz. Inzake The Attorney-General v. The
Corporation of Carmarthen zei Lord Eldon dat hij zich moest onbevoegd verklaren omdat men hem nooit gezegd had hoe hij zich moest
bevoegd verklaren (1). Dit is de taak van de advocaat.
In het angelsaksisch procesrecht wordt hij hierin stevig geholpen
door de techniek van de obiter dicta en van de dissenting opinion (2).
In de voorliggende studie merkt men op dat de genaamde schoten
door het corporatie-schild telkens voorbereid werden door het obiter
dictum van een vorige rechter die de bestaande redenering nag volgde
maar die terloops liet opmerken dat er tach wat aan schortte. Dit is
het wapen van de alleenzetelende rechter om zijn onbehagen te
luchten over zijn eigen vonnis.
De angelsaksische rechter heeft echter een steviger wapen wanneer de uitspraak collegiaal is. Hij is dan niet verplicht zich publiek
neer te leggen bij het oordeel van de meerderheid. Hij kan bij de uitspraak zijn eigen oordeel schrijven en dus zijn kritiek op zijn kollega' s
verwoorden. Deze kritiek kan zowel betrekking hebben op het beslissend gedeelte als op de motivering, maar kan oak enkel de motivering (concurring opinion in the result, dissenting in the argument) en
zelfs enkel een -gedeelfe van de mO'fivering en van -liet beslissefia-ge~
deelte treffen (partially concurring, partially dissenting). Het gebeurt
zelfs dat een rechter een concurring opinion schrijft enkel omdat hij
denkt dat de redenering van de rechtbank juist is, maar dat zijn verwoording ervan treffender is.
Deze afwijkende opinions geven soms aanleiding tot 5-4 confrontaties zoals in de Supreme Court. Ze zijn zeer nuttig omdat de persoonlijke invloed op zijn collega's van de auteur van een dissenting
opinion door de advocaat gekend is, zodat een volgende verwoording
ervan succesrijk kan zijn en hij reeds een voorbeeld heeft waarmee hij
beter in staat is om nieuwe feiten in zijn argumentatie op te nemen.
In een materie zoals het statuut van de beheerder van een handelsvennootschap, is het anglo-amerikaanse recht er niet in geslaagd
een bevredigende techniek te vinden. Het te ruime gebruik van het
trustbegrip heeft dit eerder uitgehold tot een vrijwel nietszeggend
woord waarmee de rechter alle richtingen uit kan. Hetgeen betekent
dat elk geval op zichzelf behandeld wordt, zodat het zogenaamde
precedentenrecht er zijn typische waarde niet in terugvindt (3 ).
(I) Zie boven.

(z) RADBRUCH, G., Der Geist des Englischen Rechts, Gottingen, biz. 33 e.v.
(3) Auch bei der Entstehung des Case-Law hat daher nicht so sehr der Gedanke der
Voraussehbarkeit des Rechts Pate gestanden als der geheime Wunsch, auch den sonst so allmiichtigen Richter durch die Priizedentien zu binden und jede Willkurauslegung auszuschliessen,
ibid., biz. so.
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SOMMAIRE
LA FONCTION n' ADMINISTRATEUR EN DROIT ANGLO-AMERICAIN

La presente etude examine comment et pourquoi les tribunaux angloamericains ant ete amenes a considerer l'administrateur d'une societe commerciale comme un trustee.
Des ses origines la corporation anglaise etait une entite de droit public
dotee de certains pouvoirs legislatifs, executifs et meme judiciaires. C'est pourquai les tribunaux anglais se sont declares longtemps incompetents pour connaitre de taus litiges relatifs a l' administration des patrimoines de la corporation.
Seule la Cour de celle-ci avait le pouvoir judiciaire de prendre connaissance de
ces litiges.
Ce n'est que dans le cas d'une corporation ayant pour objet des ceuvres
charitables, que le Chancelier du Roi avait un droit d'investigation et de contr6le
sur la fac;on dont les fonds de charite etaient administres. Ce droit lui avait ete
confere en vertu d'une tres ancienne coutume d'apres laquelle les fonds de charite
etaient consideres comme des fonds d'interet public.
C'est par le canal de ce contr6le sur les fonds de charite, que le Chancelier
a fini, a !'issue de trois siecles de controverses, par imposer sa competence en
l' etendant a toutes les corporations et notamment egalement aux societes commerciales. Et parce que les administrateurs des fonds de charite avaient toujours ete
des trustees, le meme statut etait applique pour des motifs de competence au
statut de l'administrateur d'une societe commerciale.
Comme cette extension du concept juridique trustee s'averait insatisfaisante,
les tribunaux anglo-americains se sont mis ala recherche d'un nouveau concept
plus approprie et plus adapte aux obligations specifiques de l'administrateur
d'une societe commerciale. Ainsi ant ete crees des concepts comme quasi-trustee,
mandatory, fiduciary et quasi-fiduciary. La quantite et le sens vague de ces concepts trahissent 1' embarras de la jurisprudence anglo-americaine a trouver un
raisonnement judiciaire satisfaisant.
En fait chaque cas de responsabilite d'un administrateur d'une societe
commerciale est actuellement juge sur base de ses donnees propres. Ce qui
signifie que les qualites typiques du droit des precedents ant fini par perdre leur
valeur dans leur application au statut de l'administrateur d'une societe commerciale.

ZUSAMMENFASSUNG
DAs VERWALTUNGSAMT IM PRAZEDENTIENRECHT

Die jetzige Verhandlung untersucht wie und warum die anglo-amerikanischen Gerichte dazu gekommen sind den Vorstandsmitglieder einer Handelsgesellschaft als Trustees zu betrachten.
Yom Anfang ab war die englische corporation eine publikrechtliche Entitat
mit gezetzgeberischen, gerichtlichen und Regierungsbefugnissen. Deswegen
waren die englischen Gerichte lange unzustandig in der Ueberpriifung der
Vermogensverwaltung einer corporation. Nur die Court einer corporation war
zustandig.
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Seit alten Zeiten hatte je der Kanzler des Konigs ein Investigationsrecht
tiber die Verwaltung Wohltatigkeitsgelder. Der Grund dieses Rechts war die
Betrachtung das Wohltatigkeitsgelder den offentlichen Wahl dienen.
Durch diese Kontrolle tiber W ohltatigkeitsgelder haben die Kanzler des
Konigs nach drei J ahrhunderten den W eg gefunden urn Ihre Zustandigkeit
tiber aile corporations zu erweitern. Und wei! die Verwalter von Wohltatigkeitsgeldern auch zufallig trustees waren, hat man den Trust-mechanismus angewendet fi.ir die Verwalter von einem Handelsvermogen.
Diese Verbreitung schuf bald Unvergntigen und die Gerichte versuchen
schon seit einem J ahrhundert einen neuen juristischen Begriff zu find en. So haben
sie den Verwalter eines Handelsvermogens betrachtet als quasi-trustee, mandatory,
fiduciary und quasi-fiduciary. Die Zahl und die Unbestimmtheit dieser Begriffe
zeigt die Unfahigkeit der Gerichte einen befriedigenden Gedankengang zu
verfassen.
Jede Sache worin es sich handelt urn der Haftung eines Verwalters, wird
jetzt an sich betrachtet. Dieses bedeutet dal3 das Recht der Prazedentien auf
diesem Gebiet seine eigene Art und typischen Wert verloren hat.

SUMMARY
THE DIRECTORS DuTY

This study is an investigation of the reasons why the anglo-american courts
are currently treating the director of a commercial corporation as a trustee.
The English corporation was originally a chartered legal entity with some
well-established legislative, executive and even judicial powers. This is the main
reason why the English and American courts considered until r832 that any suits
regarding the management of corporate funds did not fall within their competence. Only the Court of the corporation was competent to deliver an opinion
on the corporate affairs.
The sole exception were the charitable corporations, the funds of which
served a public purpose. According to an ancient custom, the Kings Chancellor
had the right of investigating the way these funds were managed.
By virtue of this ancient right, the Chancellor tried during three centuries
to extend his competence over the management of all corporate funds, they be
charitable or commercial. And as the managers of charity trusts has always been
trustees, this legal concept has been used to define the duties of a commercial
director.
But this extension of the technical trust concept seemed soon unsatisfactory
in its application to commercial matters. Therefore, new concepts have been
created as quasi-trustee, mandatory, fiduciary, quasi-fiduciary. The number
and fuzziness of these concepts show the unableness of the courts to find a
satisfactory legal reasoning.
Now every case involving the duty of a director is considered with a piece
meal approach. Which means that the law of precedents has lost its typical
value in its application to the commercial directors duty.

