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HOOFDSTUK IV 

DE PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

146 - De rechtspraak betreffende de regelen die voor de P.V.B.A. dezelfde 
zijn als voor de N.V. werd reeds besproken in het vorige hoofdstuk. 

147 - DE NAAM.- De bescherming van de naam van de P.V.B.A. wordt 
op dezelfde wijze geregeld als voor de N.V. (art. 28 en 117, tweede en 
derde lid; - zie hoven nrs 59 en volg.). 

Afwijkend van wat in art. 27 voor de N.V. is bepaald, is het door art. 
117, eerste lid, aan de P.V.B.A. toegelaten onder een firma te worden 
opgericht. 

Het wordt wel nog als een belangwekkende eigenaardigheid aange
merkt dat een vennootschap haar naam kan samenstellen uit de naam van 
een of meer van haar vennoten, die nochtans hun aansprakelijkheid hebben 
beperkt tot beloop van de toegezegde inbreng (zie o.m. Van Houtte, J., 
Traite des S.P.R.L., derde uitg., I, nr 3, blz. 3 en volg. en nr 41, blz. 59 
en volg.). 

Het verbod door art. 27 voor de N.V. bepaald om een firma te dragen 
of de naam van een van haar vennoten is, zoniet door onbruik afgeschaft, 
dan toch zonder sanctie gelaten. Wanneer men dit in acht neemt, komt 
aan art. 117, eerste lid, niet veel belang toe. 

148 - Hoe dit ook zij, gaf het gebruik van de familienaam van een vennoot 
in de naam van een P.V.B.A. tot een eigenaardig geschil aanleiding. 

Een eis tot schadeloosstelling was ingesteld op grand van art. 1383 

(") Vervolg en slot van het overzicht gepubliceerd in het vorige nummer van het 
T.P.R., biz. 69 en volg. 
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B. W. voor schade ontstaan uit de krachtens art. 4 Handelsregisterwet 
1924-1929 ambtshalve aangebrachte maar onjuiste vermelding in het 
handelsregister van het faillissement van een P.V.B.A. Door de verweer
ders werd opgeworpen dat de vergissing haar oorzaak vond in de gelijk
luidendheid van de naam van deze vennootschap, met die van een andere, 
die in werkelijkheid failliet was verklaard. De ene noemde ,Ets Jean 
Leenaerts", de andere ,Entreprises Generales J. Lenaerts", 

Dit verweer werd verworpen op grond van de beschouwing dat de 
vennootschap de naam van een der vennoten in haar maatschappelijke 
naam mag voeren (art. 117, eerste lid), en dat het recht op de naam het 
onmogelijk maakt het gebruik daarvan te verbieden in de naam van een 
P.V.B.A., zelfs wanneer deze reeds in de naam van een andere vennoot
schap zou voorkomen (Rb. Brussel, 17 nov. 1959, Rev. Prat. Soc., 1962, 
nr 5064, blz. 167; ]. T., 1960, 81, dienaangaande bevestigd in hoger beroep : 
Brussel, 14 april 1961, ]. T., 1961, 486; P.A., 1962, 32). 

lndien hierbij terecht werd ontkend dat de eigen schuld van de be
nadeelde de schade zou veroorzaakt hebben, toch kan de redengeving 
van deze uitspraak niet volledig bijgetreden worden. 

Voorzeker moet het persoonlijkheidsrecht om de eigen naam te bezigen 
erkend worden niettegenstaande de gelijknamigheid met een reeds gevestig
de mededinger. Evenwel rust op de laatst gevestigde handelaar of vennoot
schap de verplichting om aangepaste maatregelen te treffen, ten einde elke 
verwarring tussen zijn bedrijf en dit van de vroeger gevestigde mededinger 
te voorkomen. Deze principes die terzake van het gebruik van een familie-

U naam in handelsmerken zeer klaar geformuleerd zijn door het hof van 
cassatie (Cass., 4 mei 1962, Pas., 1962, I, 987; R. W., 1962-63, 1303; 
R.G.A.R., 1963, 7114) gelden volkomen voor vennootschappen die, in hun 
maatschappelijke naam, de naam van een de van vennoten voeren. 

149 - ZAAKVOERDER - BENOEMBAARHEID. - Het K.B. nr 22 van 24 okto
ber 1934 dat verbiedt dat de in art. I bepaalde veroordeelden het ambt 
van beheerder zouden aanvaarden in een vennootschap op aandelen of 
in een S.V. (zie hoven nr 70), wordt wegens zijn karakter van strafwet, eng 
verklaard. Er werd beslist dat dit niet geldt ten aanzien van de zaakvoerder 
van een P.V.B.A. (Hrb. Verviers, 27 okt. 1960, fur. Liege, 196o-61, 222; 
Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5034, blz. 53). 

Hierbij werd de heersende opvatting bevestigd (Fredericq, V, nr 652, 
blz. 923;- Van Rijn et Heenen, II, nr 926, blz. 31;- Van Houtte, J., o.c. 
derde uitg., nr 154 quinquies, blz. 232). 

Dit K.B. is evenwel toepasselijk op de zaakvoerder van een bank die 
onder de vorm van een P.V.B.A. is opgericht (art. 7 K.B. nr 185 van 
9 juli 1935; - Van Houtte, o.c., l.c.). 

ISO - Wanneer een of meer zaakvoerders in de oprichtingsakte zijn be
noemd, en daarin geen bevoegdheid is verleend aan de algemene vergade
ring om nog andere zaakvoerders te benoemen, maakt de benoeming van 
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een ander zaakvoerder, die zelfs geen vennoot is, een WlJZlgmg van de 
statuten uit, zodat de vereisten van art. I36 en 70 moeten nageleefd wor
den (Hrb. Brussel, 6 mei I96I, fur. Comm. Brux., I962, I48). 

151 - 0NTSLAG VAN RECHTSWEGE TENGEVOLGE VAN ONTBINDING. - Er 
werd beslist dat de zaakvoerder van rechtswege ontslagen is tengevolge 
van het door de algemene vergadering genomen besluit tot vervroegde 
ontbinding van de vennootschap ; het bestuur van de ontbonden vennoot
schap wordt voortaan aan de vereffenaar toevertrouwd (Gent, 10 juni 
I959. R. W., 196o-6I, 288; Ann. Not. Enreg., I96I, 98). 

Het hof preciseert hierbij oordeelkundig dat hiervoor vereist is dat 
het besluit van ontbinding op regelmatige wijze moet genomen zijn (zie 
hieromtrent hoven nrs I05 en I 14). 

152 - 0NTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DOOR EENPARIG BESLUIT. 

- Het ontslag van de statutaire zaakvoerder in de P.V.B.A. blijft tot be
twistingen aanleiding geven. 

Zonder beperking van duur benoemd in de statuten, wordt hij krach
tens art. I29, laatste lid, geacht voor de duur van de vennootschap te zijn 
benoemd, en kan hij slechts ontslagen worden om ernstige redenen. 

Bij de aanhef van dit lid is een dubbele uitzondering voorzien : ,be
houdens strijdige bepaiingen in de statuten of eensgezind akkoord der 
vennoten''. 

De vraag wordt gesteid of dit eensgezind akkoord voistaat, en of dit 
integendeel niet moet verantwoord zijn. Meestai wordt voorgehouden dat 
de eenparigheid bij het besiuit voistaat (Van Rijn et Heenen, II, nr 930, 
biz. 34;- Van Houtte, Traite des S.P.R.L., derde uitg., I, nr I6I, biz. 241). 

Er werd in die zin besiist dat, wanneer de statutaire zaakvoerder van 
een P.V.B.A. ontslagen wordt door een eenparig genomen besiuit van de 
vennoten, dit besiuit niet moet verantwoord zijn door ernstige redenen 
maar dat integendeel het eensgezind akkoord volstaat. Dergeiijk besluit, 
in overeenstemming met de wet genomen, kan geen grond opleveren voor 
schadeioosstelling (Hrb. Antwerpen, 5 juii I957. Rev. Prat. Soc., I963, 
nr 5II7, biz. II3 en Brussel, 25 okt. I961, Rev. Prat. Soc., I963, nr 5II8, 
biz. I 14, met noot P. Coppens; Pas., I963, II, 140; T. Not., I963, 240). 

153 - De statutaire zaakvoerder kan siechts door een eenparig genomen 
besiuit worden ontsiagen, indien hij, zoais in het hierboven besproken 
geval, geen vennoot is. De zaakvoerder die vennoot is, mag immers ais 
vennoot aan de vergadering deelnemen en stemmen. Hij kan dus niet 
worden ontsiagen door het eenparig akkoord van de overige vennoten, maar 
1:1Iechts om ernstige redenen (Hrb. Brussel, 6 mei 196I, fur. Comm. Brux., 
I962, I48; - In die zin: Van Houtte, o.c., I.e.; - Van Rijn et Heenen, II, 
nr 927, biz. 32; - Loir, nr I87, biz. 448 en voig.). 
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IS4 - 0NTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER WEGENS ERNSTIGE 

REDEN. - De statutaire zaakvoerder kan luidens art. 129, laatste lid, oak 
ontslagen worden om ernstige redenen. Indien de ontslagen zaakvoerder 
bet genomen besluit niet aanvaardt, moet de ernst van de aangevoerde 
redenen door de recbtbanken worden beoordeeld. 

Het wordt betwist of de ontslagen zaakvoerder, die zicb niet wil 
scbikken naar bet getroffen besluit van de algemene vergadering, zijn ambt 
beboudt tot wanneer de recbtbank bet genomen besluit beeft goedgekeurd. 
Volgens sommigen is dit zo, waaruit volgt dat bet aan de vennootscbap 
behoort de zaak voor de recbtbank aanbangig te maken opdat aan bet 
besluit van de algemene vergadering uitwerking zou verleend worden (in 
die zin : Van Houtte, Traite des S.P.R.L., derde uitg., I, nr ror, blz. 241 
en volg.;- A.P.R., Tw. Vennootschappen (P. V.B.A.) door J. Van Houtte, 
nr r86; - Anders : Van Rijn et Heenen, II, nr 932, biz. 35). 

Zander ten aanzien van deze kwestie een eigen standpunt te kiezen, 
besliste de recbtbank van koopbandel te Brussel, dat, in elk geval, de ont
slagen zaakvoerder zelf de betwisting voor de recbtbank aanbangig kan 
maken en eisen dat de ongegrondbeid of de onregelmatigbeid van bet 
genomen besluit zou worden vastgesteld (Hrb. Brussel, 6 mei 1961, fur. 
Comm. Brux., 1962, 148). 

ISS - Bij het onderzoek van de zaak moet de recbtbank, vooraleer zij de 
ernst van de aangevoerde redenen van het ontslag onderzoekt, nagaan of 
het besluit van de algemene vergadering regelmatig genomen werd. In 
overeenstemming met verscbillende auteurs (zie a.m. Fredericq, V, nr 653, 
biz. 926;- Lair, nr 189, biz. 452;- Van Rijn et Heenen, II, nr 931, biz. 34; 
- vgl. oak: Gregoire, M., La revocation du gerant statutaire d'une S.P.R.L., 
Rev. Prat. Soc., 1956, nr 4608, biz. 277 en volg.), werd door bet besproken 
vonnis beslist dat, vermits bet ontslag van een statutair zaakvoerder een 
statutenwijziging uitmaakt, de versterkte meerderbeid, bepaald door 
art. 70 en art. I 3 6, vereist is. 

Bij de berekening van de vereiste meerderbeid moet rekening gebou
den worden met bet vermogen van de vennoten om, wanneer de statuten 
niet anders hebben bepaald, hun stem door geschrift uit te brengen (art. 
135, laatste lid). 

Dientengevolge moeten de stemmen van de ontslagen zaakvoerder 
medegerekend worden, wanneer hij zich per brief beeft verzet tegen het 
voorgestelde besluit, door de geldigbeid daarvan op voorband te betwisten. 
Ter zake was de versterkte meerderheid van drie vierden der stemmen niet 
bereikt. 

Op deze gronden wordt bet ontslag nietig verklaard zonder onderzoek 
van de ernst der aangevoerde redenen. Deze oplossing mag beaamd 
worden. 

Volgens Van Houtte zou weliswaar de rechtbank bevoegd zijn om 
uit te spreken nopens een eis tot herroeping van het mandaat van zaak
voerder, oak wanneer die door een enkele vennoot zou ingesteld zijn 
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(Van Boutte, o.c., nr 161, biz. 241 en volg.; - A.P.R., Tw. Vennootschap
pen (P. V.B.A.) door J, Van Houtte, nr 186). 

In deze opvatting zou dus praktisch geen probleem bestaan nopens 
de vereiste meerderheid, vermits de rechtbank in elk geval vrij mag oor
delen en beslissen of er aanleiding bestaat tot ontslag. 

Men ziet niet in hoe de rechtbanken aan deze bevoegdheid komen 
terwijl er een algemene vergadering is om te beslissen. Wanneer de vereiste 
meerderheid niet kan tot stand gebracht worden voor de afzetting, die een 
statutenwijziging uitmaakt, kan slechts de gerechtelijke ontbinding van 
de vennootschap worden uitgesproken krachtens art. 1871 B. W., indien 
daartoe een gegronde eis is ingesteld (zie hierover verder nr 184). 

Dit zou b.v. het geval kunnen zijn in een P.V.B.A. met twee vennoten 
waarvan een de statutaire zaakvoerder is. De bevoegdheid erkennen van 
de rechtbanken om de statutaire zaakvoerder af te zetten, zonder dat daartoe 
met versterkte meerderheid is besloten door de algemene vergadering, zou 
er op neer komen dat de statutaire zaakvoerder een mindere bescherming 
zou genieten dan de gewone zaakvoerder. Om laatstgenoemde te ontslaan 
is toch de gewone meerderheid vereist, en kan dit niet gedaan worden door 
de rechtbanken in plaats van de algemene vergadering (Gregoire, M., 
o.c., blz. 28o) (1). 

156 - VACATURE NA OVERLIJDEN VAN DE ENIGE ZAAKVOERDER.- Wanneer 
na het overlijden van de zaakvoerder van een P.V.B.A. niet in zijn ver
vanging was voorzien, werd door de rechtbank te Brussel toepassing gemaakt 
van art. 1859, r0 , B.W. Een eis die tegen de zaakvoerder client ingesteld te 
worden, - nl. een eis tot nakoming van zijn verplichting om de balans 
openbaar te maken, - client, na diens overlijden, ingesteld te worden 
tegen de vennoten of tegen een van hen (Rb. Brussel, 26 maart 1962, 
Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5084, biz. 280; - nopens de verplichting tot 
openbaarmaking van de balans, zie boven nrs 125 en volg.). 

157 - 0NDEELBAAR KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAPSDELEN.- De regeJ 
van de ondeelbaarheid van de aandelen voor de uitoefening van de ver
gaderingsrechten (art. 43, laatste lid) is op de delen van de P.V.B.A. 
toepasselijk gemaakt door art. 124, laatste lid. Hij is o.m. toepasselijk bij 
splitsing van het recht in naakte eigendom en vruchtgebruik. 

Wanneer de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker het eens zijn ge
worden om ten aanzien van de vennootschap een enkele persoon als 
eigenaar aan te wijzen, kan volgens het hof te Gent de tussenkomst van 
de algemene vergadering ten breedste genomen slechts strekken tot in
stemming van de andere vennoten met de gedane aanwijzing (Gent, 
ro juni 1959, R. W., 1960-61, 288; Ann. Not. Enreg., 1961, 98). 

(r) Deze auteur kan nochtans niet worden bijgetreden waar hij voor de toepassing 
van art. r87r B.W. vereist dat de eis zou ingesteld worden door de gewone meerderheid van 
de vennoten. Voor de eis tot gerechtelijke ontbinding is geen enkele meerderheid ter ver
gadering vereist. 
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Deze aanwijzing spruit niet uit een door de algemene vergadering 
genomen besluit, maar uit de overeenkomst tussen de bij de gesplitste 
eigendom betrokken partijen. Het besluit van de algemene vergadering kan 
dan ook niet aangevochten worden, mits deze aanwijzing niet indruist 
tegen de bepalingen die speciaal voor de P.V.B.A. gelden voor de over
dracht van vennootschapsdelen krachtens art. I 26 of meer beperkende 
statutaire bepalingen. Deze regelen moeten immers samen met de bepaling 
van art. I24, laatste lid, worden geeerbiedigd (A.P.R., Tw. Vennootschappen 
(P.V.B.A.) door J. Van Houtte, nrs I24 en 237; -Van Houtte, J., Traite 
des S.P.R.L., derde uitg., nrs 128 en I96). Deze regelen worden ter zake 
geeerbiedigd aangezien de vruchtgebruikster, die was aangewezen, de 
echtgenote was van een overleden vennoot (art. 126, 2°). 

158 - 0VERDRACHT VAN VENNOOTSCHAPSDELEN. - Volgens art. 126 
kunnen, behoudens meer restrictieve bepalingen in de statuten, de ven
nootschapsdelen op straf van nietigheid slechts overgedragen worden met 
de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste 
de drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan 
de overdracht wordt voorgesteld. 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelde dat de door 
deze bepaling vereiste toestemming op stilzwijgende wijze kan worden 
gedaan. 

Bovendien wordt daarin bepaalde nietigheid als een relatieve nietigheid 
beschouwd, die dus niet kan worden ingeroepen door de verkrijger van 
de delen, maar alleen door de vennoten andere dan de vervreemder (Hrb. 
Antwerpen, 17 dec. I958, Rev. Prat. Soc., I96I, nr 5021, blz. 292, met noot 
J. 't Kint). 

De nietigheid was aangevoerd door de verkrijger, die hierdoor wilde 
ontkomen aan zijn verplichting om de prijs te betalen. 

Deze uitspraak wijkt af van de tot nog toe verkondigde opvattingen. 
Voor de meeste auteurs is de door art. 126 vereiste toestemming te 

begrijpen als een schorsende voorwaarde van de overdracht. Zolang zij niet 
is gegeven, blijft de overdracht zonder rechtsgevolgen (Van Houtte, J., 
Traite des S.P.R.L., derde uitg., nr I40. blz. 205 en volg.; - A.P.R., 
Tw. Vennootschappen (P. V.B.A.) door J. Van Houtte, nr I 4I ; - Van Rijn 
et Heenen, II, nr 9I5, blz. 23 en nr 9I9, blz. 25). 

Men was het in elk geval eens dat de nietigheid van de overdracht 
gedaan zonder de door art. 126 vereiste goedkeuring, absoluut is, zowel 
tussen de partijen als ten aanzien van de vennootschap (Van Houtte, 
o.c., l.c.;- Fredericq, V, nr 647, blz. 9I3;- Lair, nr 48, blz. 2I6). Daartoe 
wordt o.m. beroep gedaan op de gelijkaardige interpretatie van art. 47, 
waaruit de sanctie van nietigheid werd overgenomen. 

Uit deze verklaring volgt dat de verkrijger mag weigeren de prijs te 
betalen en dat de nietigheid niet kan worden gedekt (Lair, o.c., l.c.; -
wat art. 47 betreft : Passelecq, nr I578; - Resteau, I, nr 736, blz. 464). 
Na de vaststelling in het Antwerpse vonnis van de, zij het stilzwijgend 

202 



gegeven toestemming, moet de beschouwing nopens de aard van de 
nietigheid als overbodig voorkomen. Zij Iijkt niet te verantwoorden ten 
aanzien van het rechtskarakter van de vereiste toestemming, die als een 
schorsende voorwaarde voor de geldigheid van de overdracht client te 
worden erkend. Een andere opvatting, nl. die van de relatieve nietigheid, 
zou tot onoplosbare toestanden kunnen leiden tussen de partijen die bij 
de overdracht betrokken zijn. 

159 - De vennoot aan wie de toestemming tot overdracht is geweigerd, 
beschikt, behoudens andere statutaire bepalingen, over het rechtsmiddel 
bepaald in art. 127. 

De op zijn verzoek in kort geding verleende beschikking werd, bij 
ontbreken van enige daarmede strijdige bepaling, vatbaar verklaard voor 
hoger beroep (Luik, 14 febr. 1962, fur. Liege, 1961-62, 209; Rev. Prat. 
Soc., 1963, nr 5097, biz. 68). 

Tot nog toe was in de rechtsleer de opvatting voorgehouden dat deze 
beschikking niet vatbaar was voor hoger beroep (Fredericq, V, nr 648, 
biz. 915; -Van Houtte, Traite des S.P.R,L., derde uitg., nr 138, biz. 201; 
- Van Rijn et Heenen, II, nr 917, biz. 24). 

Voor de oplossing van het besproken arrest pleit het karakter van 
gewoon rechtsmiddel van het hoger beroep waarvan de mogelijkheid in het 
algemeen, ook tegen de beschikking in kort geding, wordt erkend (A.P .R., 
Tw. Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, door W. Bro
sens, nr 8). 

160 - ScHENKING VAN VENNOOTSCHAPSDELEN. - V66r de bestudeerde 
periode was, in overeenstemming met de door De Page verdedigde stelling, 
enkele malen beslist dat voor de overdracht onder kosteloze titel van 
vennootschapsdelen van een P.V.B.A. luidens art. 931 B.W. een notariele 
akte vereist is. Een handgifte is niet mogelijk daar het nominatieve karakter 
van de delen deze niet vatbaar maakt voor zakelijke traditie. Hieruit was 
afgeleid dat niettegenstaande de inschrijving van de overdracht in het 
register van de deelgenoten, de schenking nietig is ten aanzien van de erf
genamen van de schenker (Rb. Brussel, I9 maart I950, ]. T., I952, biz. I04; 
Rev. Prat. Soc., I96o, nr 486I, blz. 9; - Rb. Gent, 14 juli I956, Rev. 
Prat. Soc., I96o, nr 4862, biz. II; -De Page ,VIII-I, tweede uitg. (I962), 
nr 520, biz. 62I; -Van Boutte, J., derde uitg., nr I43 his, biz. 208; - zie 
verder : Allen, R., Le transfert a titre gratuit des actions et parts nomina
tives des societes commerciales, Rev. Prat. Soc., 1960, nr 486o, biz. I ; ]. T., 
I962, 167;- vgl. ook: Larguier, J., La notion de titre en droit prive, nr 22I, 
biz. 248 en volg.). 

Het hof te Luik paste deze principes toe in een betwisting tussen 
schenkers van maatschappelijke delen en een P.V.B.A., om te beslissen dat 
de zaakvoerders mochten weigeren een overdracht onder kosteloze titel, 
die niet voor notaris was verleden, in te schrijven in het register van de 
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deelgenoten (Luik, 14 febr. 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5097, blz. 68; 
]ur. Liege, 1961-62, 209). 

161 - DE VENNOOTSCHAPSDELEN IN DE WETTEL1JKE HUWEL1JKSGEMEEN
SCHAP. - Het regime van de vennootschapsdelen van de P.V.B.A. in het 
huwelijksvermogensrecht gaf gedurende de laatste jaren aanleiding tot 
enkele arresten. 

In een eerste arrest van 24 februari 1959 (Pas., 1959, I, 644) had bet 
hof van cassatie duidelijk vooropgesteld dat de hoedanigheid van vennoot 
in een P.V.B.A. slechts wordt verkregen, hetzij door deel te nemen aan 
de oprichting van de vennootschap, hetzij door een of meer delen te ver
werven, door overdracht of door erfopvolging. 

De onder het wettelijk stelsel van gemeenschap gehuwde vrouw, die 
vennoot is in een P.V.B.A., wordt geacht haar echtgenoot als deelgenoot 
te hebben genomen in een ondermaatschap die door artikel r86r B.W., 
zonder enige toestemming van de vennoten, toegelaten is. 

Het is haar evenwel niet toegelaten, zonder de toestemming die door 
de wet of de statuten is vereist, haar man als vennoot op te nemen. 

Al valt de vermogenswaarde van de maatschapsdelen van de vrouw 
in gemeenschap, toch bewaart zij alleen de hoedanigheid van vennoot. 

Het wettelijk beheer van de echtgenoot op de persoonlijke goederen 
van de echtgenote, verleent hem niet de hoedanigheid van vennoot. 

Deze principes werden sedertdien gehandhaafd ten aanzien van de 
aan de man toekomende rechten van beheer, ongeacht het huwelijksver
mogensstelsel (Cass., 21 april 1959, Pas., 1959, I, 844; - Cass., 17 nov. 
1959, Pas., 1960, I, 332; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4938, blz. 27). 

162 - VERBOD VAN OPENBARE INSCHR1JV1NG OP VENNOOTSCHAPSDELEN .
Krachtens art. 201, 2°, zijn strafbaar degenen die rechtstreeks of door 
tussenpersonen een openbare inschrijving hebben geopend op vennoot
schapsdelen van een P.V.B.A. Hierdoor werd bedoeld het besloten karakter 
van dit type van vennootschap te sanctioneren. 

In de tijdspanne, door dit overzicht bestreken, gaf deze bepaling in de 
rechtspraak aanleiding tot betwisting, en werd zij hierbij zonder toepassing 
gelaten. 

Het hof te Brussel besliste, met bevestiging van het aangevochten 
vonnis, dat niet met het openen van een openbare inschrijving mag gelijk
gesteld worden, de aankondiging in de pers, waardoor een handelaar een 
persoon hoopt te vinden, met wie hij een P.V.B.A. zou kunnen oprichten. 

Art. 201, 2°, sanctioneert slechts de onverhandelbaarheid van de 
vennootschapsdelen overeenkomstig art. 126 en volg., en belet geenszins 
een beroep op het publiek met het oog op de latere oprichting van een 
P.V.B.A. (Brussel, 24 sept. 1962, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5107, blz. 84 
en Corr. Brussel, 14 nov. 1961, Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5106, blz. 82). 

Eveneens met bevestiging van het aangevochten vonnis, achtte het
zelfde hof te Brussel art. 201, 2°, niet toepasselijk op de aankondiging in 
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de pers waarbij een persoon laat weten dat hij bereid is zijn delen die de 
meerderheid in een P.V.B.A. vertegenwoordigen, over te dragen. 

Ook art. 26 ~an het K.B. nr I85 van 9 juli I935 is hierop niet toepasse
Iijk aangezien dergelijke publiciteit geen openbaar aanbod van verkoop is, 
maar niets anders uitmaakt dan een voorstel om een eventuele overnemer 
te kunnen vinden (Brussel, 3I maart I96I, Rev. Prat. Soc., I96I, nr 5007, 
biz. 259 en Corr. Brussel, 5 jan. I96o, Rev. Prat. Soc., I96o, nr 4929, 
biz. 288). 

HOOFDSTUK V 

DE SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP 

163 - GRONDKENMERKEN VAN DES. V.- Het hof van cassatie bestempelt 
de S.V. als een personenvennootsclm.p sedert het arrest van I december 
I927 (Pas., I928, I, 29, met conclusies Proc. Gen. Leclercq). 

Enkele arresten, tijdens de bestudeerde periode geveld, hebben dit 
standpunt bevestigd (Cass., IO nov. I96o, en Cass., 5 dec. I96I, verder 
besproken onder nrs I68 en volg.). 

De bepaling van de S.V. als personenvennootschap betekent niet veel. 
In het arrest van I december I927 was beslist dat bij ontbreken van een 
statutaire bepaling waardoor art. 70 toepasselijk is gemaakt, de statuten 
van een S.V. slechts kunnen gewijzigd worden door het eenparig genomen 
besluit van aile vennoten. De voldoende reden daarvan is dat art. 70 
afwijkt van het gemeenrecht (art. I I34 B. W.). Slechts terloops in deze 
redengeving, werd de S.V. als personenvennootschap betiteld, zonder 
dat daaruit iets viel af te leiden. 

In de laatste twee arresten wordt de S.V. als personenvennootschap 
aangemerkt, intuitu personae opgericht, bij de vaststelling dat de wet zelf 
in art. I4I de vennootschapsdelen niet vatbaar verklaart voor overdracht 
aan derden (zie hierover verder nr I68). De categorie van de personen
vennootschap en van de kapitaalsvennootschap is niets anders dan een 
hulpmiddel om de stof te beheersen, in zo ver zij toelaat de rechtsverschijn
selen te verklaren en begrijpend te ordenen. Gevolgtrekkingen kunnen 
daaruit niet op dwingende wijze worden afgeleid. 

Het karakter van de S.V. als personenvennootschap, - minstens als 
zuivere personenvennootschap, - wordt door verschillende auteurs ont
kend om ze als een gemengde vorm voor te stellen waardoor de kapitaals
vennootschap wordt benaderd (zie o.m. Van Rijn, I, nr 304, biz. 2IO; 
- zie ook : Van Rijn et Heenen, II, nr 969, biz. 58 en volg.; - vgl. ook 
Demeur, P., Societe de personnes et societes de capitaux, Rev. Prat. Soc., 
I955, nr 4500, biz. 208). 

164 - Het werd herhaald opgemerkt hoe de S.V. als een vorm van kapi
taalsvennootschap wordt aangewend. Dank zij de grote vrijheid die de wet 
aan de oprichters heeft gelaten, en omwille van de voordelen die verbonden 
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zijn aan de veranderlijkheid van het vennootschapskapitaal, wordt onder 
het mom van de S.V. een louter kapitalistische samenwerking tot stand 
gebracht waarin vanaf het ontstaan elk intuitus personae zoek geraakt is 
(vgl. Resteau, Traite de societes cooperatives, derde uitg., nr 4, blz. 27; 
- Passelecq, nr 3332; - Fredericq, V, nr 663, blz. 946) of waarin wegens 
het besloten karakter van de familie-onderneming, niets meer overblijft 
van de vennootschap die bedoeld was als een open vennootschap voor al 
diegenen die aan de statutaire criteria van het lidmaatschap beantwoorden 
(vgl. Van Rijn et Heenen, II, nr 966, blz. 56). 

165 - De kapitalistische aanwending van de S.V. geeft tot ernstige mis
bruiken aanleiding. De Bankcommissie had hierop reeds jaren geleden de 
aandacht gevestigd (]aarverslag, 1951-52, blz. 68 en volg.). 

Deze misbruiken, - voornamelijk naar aanleiding van hypothecaire 
leningen of leningen op afbetaling, - worden opnieuw aangeklaagd. 
Sommige gevallen gaven aanleiding tot strafvervolging. De S.V. fungeert 
hierbij als echte, maar vermomde kapitaalsvennootschap, en maakt het 
mogelijk de wettelijke bepalingen tot bescherming van de beleggers te 
ontduiken. Een ingrijpen door de wetgever wordt met aandrang gevraagd 
(]aarverslag, 1962, blz. 15 en volg.). 

166 - De blijvende kenmerken waardoor de S.V. wezenlijk van andere 
vennootschapsvormen ondersch-eideri wordt, iijn van tweeerlei aard : 

1) De veranderlijkheid van het ledenaantal en van de inbrengen. 

2) De onoverdraagbaarheid aan derden van de vennootschapsdelen 
(Resteau, o.c., nr 4, blz. 27). 

167 - VERANDERLIJKHEID VAN HET MAATSCHAPPEL1JK KAP1TAAL. - Dit 
eerste kenmerk werd door het hof van cassatie onderstreept in een reeds 
aangehaald arrest. 

Het hof onderscheidt twee delen in het maatschappelijk kapitaal 
van de S.V., door de wet fonds social genoemd (art. 144, 4°). Een eerste 
bestanddeel is het minimum-kapitaal dat in de statuten moet bepaald 
worden en dat onaantastbaar is. Het andere deel is essentieel veranderlijk 
tengevolge van het intreden van nieuwe vennoten en van de uitkeringen 
waarop de scheidende vennoten aanspraak kunnen maken (Cass., 4 juni 
1963, R. W., 1963-64, 1323; ]. T., 1963, 527; Pas., 1963, I, 1049; - zie 
hoven nr 22). 

168 - VERBODEN OVERDRACHT AAN DERDEN VAN VENNOOTSCHAPSDELEN EN 
VERVANGING VAN EEN SCHEIDENDE VENNOOT.- Krachtens art. 141, tweede 
lid, zijn de vennootschapsdelen die een inbreng vertegenwoordigen niet 
vatbaar voor overdracht aan derden. Derden zijn al de personen die niet 
reeds vennoot zijn. 

Door verschillende auteurs was nochtans geldig beschouwd, de ver-
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richting waardoor een vennoot wordt vervangen met de toestemming van 
het orgaan van de vennootschap, dat statutair bevoegd is om de toestem
ming te verlenen tot het intreden van nieuwe vennoten. Het eigenaardige 
van deze complexe verrichting is hierin gelegen dat de vennootschap geen 
uitkering hoeft te doen aan de scheidende vennoot en niets te vorderen 
heeft van de, van te voren of gelijktijdig, toegelaten vennoot. 

De prijs die laatstgenoemde te betalen heeft aan de cedent, wordt 
buiten de vennootschap om, tussen de uittredende en de intredende vennoot 
vastgesteld (Resteau, nr 158, blz. 167 en volg.; -Van Rijn et Heenen, II, 
nr 992, blz. 74; - vgl. echter de bezwaren van Fredericq, V, nr 668, blz. 948 
en volg.). 

Deze opvatting werd door het hof van cassatie aanvaard. In enkele 
arresten werd beslist dat het imperatief karakter van art. 141, tweede 
lid, niet belet dat een vennoot van een S.V. zijn vennootschapsdeel over
draagt aan een derde, mits eensdeels de scheidende vennoot de vorm
vereisten vervult voor het uittreden bepaald, en dat, anderdeels de derde 
vooraf of gelijktijdig als nieuwe vennoot is aangenomen. Het hof oordeelt 
dat deze verrichting neerkomt op de overdracht aan een vennoot wat door 
art. 142 is toegelaten (Cass., 10 nov. 1960, Pas., 1961, I, 259; Rev. Prat. 
Soc., 1961, nr 4959, blz. 98;- Cass., 5 dec. 1961, Pas., 1962, I, 436) (r). 

169 - OvERLIJDEN VAN EEN VENNOOT. - In een arrest van 10 november 
1960 merkt het hof op dat het overlijden van een vennoot normalerwijze 
de ontbinding van de S.V.,- die hierbij als personenvennootschap wordt 
bestempeld (zie hoven nr 163), - zou moeten ten gevolge hebben. Dit 
resultaat dat, in de zienswijze van het hof, uit deze categorie logisch zou 
moeten voortvloeien, wordt evenwel door de wet verhinderd (art. 141, 
153 en 154). De vennootschap wordt slechts ten aanzien van de overledene 
alleen ontbonden, en bestaat zonder ontbinding, van rechtswege verder 
tussen de overblijvende vennoten (Cass., 10 nov. 1960, Pas., 1961, I, 
259; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4959, blz. 89). 

170 - Met betrekking tot de rechten van de erfgenaam van de overleden 
vennoot herhaalt het hof de bepaling van art. 154 krachtens hetwelk de 
erfgenaam de ontbinding van de vennootschap niet kan eisen. De erf
genaam erft geenszins het vennootschapsdeel van zijn rechtsvoorganger 
maar slechts een schuldvordering tegen de vennootschap te begroten op 

(r) Een verschil van formulering kan in de twee aangehaalde arresten worden aan
gestipt. 

In het arrest van 10 november 1960 waarin deze regel als een overbodig motiefvoor
komt, is slechts spraak van voorafgaande aanneming van de nieuwe vennoot. 

In het arrest van 5 december 1961, waar de geldigheid van deze verrichting ter 
sprake kwam en erkend werd, is op nauwkeuriger wijze vermeld de voorafgaande of gelijk
tijdige aanneming van een nieuwe vennoot. 

Uit de geldigheid van de overdracht van vennootschapsdelen aan een vooraf of gelijk
tijdig aangenomen nieuwe vennoot, leidt het hof af dat hierbij geen sprake kan zijn van een 
verdeling van het maatschappelijk vermogen ten aanzien van de belastingswet. 



dezelfde wijze als de uitkering waarop de scheidende vennoot aanspraak 
kan maken (art. 153; - zie verder nr 174). 

Deze schuldvordering tegen de vennootschap wordt in art. 154 part 
genoemd, terwijl hetzelfde woord in art. 141 wordt gebezigd in de zin van 
vennootschapsdeel, bij de bepaling van de incessibiliteit. Op de twee 
verschillende betekenissen van dit woord had het hof de aandacht gevestigd 
in een voorgaand arrest (Cass., 20 maart 1959, Pas., 1959, I, 743; Rev. 
Prat. Soc., 1960, nr 4895, blz. 147) (r). 

In het hier besproken arrest van ro november 1960 beslist het hof dat 
het vennootschapsdeel als dusdanig, d.w.z. in zover het recht om vennoot 
te zijn in de S.V., een persoonlijk karakter heeft en niet vatbaar is voor erf
overgang, tenware de erfgenaam reeds vennoot was op het tijdstip van het 
openvallen van de nalatenschap. 

Terzake was de erfgenaam echter geen vennoot zodat hij de vennoot
schapsdelen van zijn rechtsvoorganger (in de zin van art. 141, tweede lid) 
niet kan geerfd hebben. 

De betwisting betrof de overdracht van vennootschapsdelen in een 
S.V., waarvan de statuten de overdracht toelieten aan een derde die door 
de raad van beheer als vennoot aanvaard wordt. 

T De overdracht was gedaan aan derden met beding dat zij haar uit-
werkselen pas zou hebben de dag van het overlijden van de overdrager, 
en dat de prijs zou betaald worden binnen een bepaalde termijn na dit 
overlijden. De erfgenamen van de overdrager weigerden de aangeboden 
betaling en eisten de nietigverklaring van de overdracht als zijnde een door 
art. II30 B. W. verboden beding omtrent een niet opengevallen nalaten
schap. Het arrest dat deze eis had toegewezen werd door het besproken 
arrest van het hof van cassatie vernietigd. Op grond van boven aangehaalde 
redengeving moest het duidelijk zijn dat de erflaatster slechts beschikt had 
over tegenwoordige en actuele bestanddelen van haar vermogen, en geens-

i zms over een bestanddeel van haar toekomstige nalatenschap (2). 

(r) In de noot van de Pasicrisie wordt aangestipt dat de Nederlandse teksten een 
onderscheid maken waar in art. 141 en 142 deelbewijs staat, en in art. 153 en 154 aandeel. 

Hierbij moet evenwel opgemerkt worden : 
1° art. 141 en 142 : zijn ingevoerd of gewijzigd door de wet van 28 sept. 1932; art. 153 

en 154 : zijn in de wet van 18 mei 1873 ongewijzigd hernomen. Hieruit volgt dat de 
Nederlandse tekst van art. 153 en 154 die ouder is dan de gelijkheidswet van 18 april 
1898 slechts de waarde heeft van een officiele vertaling. 

2° De term aandeel in de artikelen 153 en 154 blijkt juist gekozen te zijn (vgl. a.m. de 
Nederlandse tekst van art. 12II, 1520 en 1671 B.W.). Het woord dee!bewijs is klaar
blijkelijk onjuist. Het bewijs van het lidmaatschap in een S.V. is geregeld door art. 148. 

(2) Het hof vervolgt, antwoordend op een ander bezwaar, dat hieraan niets ge
wijzigd wordt door het statutair beding dat aan de erfgenaam toelaat een aanvraag te doen 
om als vennoot te worden aangenomen. Elke derde kan deze aanvraag doen en de mogelijk
heid voor de erfgenaam om zijn aanvaarding in de vennootschap aan te vragen impliceert 
dat hij, als erfgenaam, nag geen vennoot is geworden, des te meer daar de raad van beheer 
over dit verzoek soeverein beslist. 

Bij de aanhef van de zeer breedvoerige motivering in het arrest, was ten aanzien van 
art. I 130 B.W. vooropgesteld dat elke eigenaar over zijn tegenwoordige of toekomstige 
goederen kan beschikken, hetzij op termijn hetzij onder voorwaarde, zelfs indien de over
eenkomst pas na zijn overlijden zal dienen ten uitvoer te worden gebracht. 



171 - UrTTREDEN VAN EEN VENNOOT - BEWIJS.- Het bewijs van Iid
maatschap in een S.V., verkregen na de oprichting wordt overeenkomstig 
art. 148 uitsluitend bewezen door het register van de vennoten door de 
toetredende vennoot getekend (Cass., 12 nov. 1903, Pas., 1904, I, 47). 

Het wordt aangenomen dat het uittreden uit de samenwerkende ven
nootschap uitsluitend bewezen wordt door de vervulling van de formalitei
ten bepaald hetzij door art. 150 (vaststelling van het ontslag in het register 
van de vennoten getekend door de scheidende vennoot en de zaakvoerder), 
hetzij door art. 151 (verklaring ter griffie van het vredegerecht). Zolang 
een van deze formaliteiten niet vervuld is blijft de hoedanigheid van 
vennoot bewaard (Resteau, Soc. Coop., derde uitg., nr 133, blz. 129; 
- Fredericq, V, nr 692, 2°, blz. 976 en nr 694, blz. 979; - Van Rijn et 
Heenen, II, nr 990, 2°, blz. 72). 

Deze oplossing werd opnieuw bevestigd in de rechtspraak (Hrb. 
Doornik, 25 april I96I, Pas., 1961, III, 67; Rev. Prat. Soc., 1962, nr so6s, 
biz. 169). Op grond hiervan werd niet ontvankelijk verklaard de eis tegen 
de zaakvoerder van een S.V. om de door art. 162 voorgeschreven ledenlijst 
ter griffie neer te leggen, met weglating van hun naam, ingesteld door 
vennoten die op het tijdstip van de dagvaarding het register niet voor out
slag hebben getekend. 

172 - 0PENBAARMAKING VAN DE LIJST DER VENNOTEN. - Het register 
van de vennoten door art. 147 vereist is door de wet opgevat als een be
standdeel van de boekhouding van de S.V. ten behoeve van de vennoot
schap en van de vennoten. Het is niet ter beschikking van de derden (Cass., 
12 nov. 1903, Pas., 1904, I, 47). 

Daarenboven is door art. 162 een zesmaandelijkse nederlegging ter 
griffie, van de Iijst van de vennoten voorgeschreven. Deze lijst is ter inzage 
van het publiek (art. 164). 

Deze bepaling blijft aanleiding geven tot betwistingen. Inzoverre 
bestaat overeenstemming dat niet alleen derden, maar ook de vennoten 
het recht hebben om van de zaakvoerder de nakoming te eisen van de door 
art. 162 bepaalde verplichting om de lijst der vennoten ter griffie neer 
te leggen. Het argument a rubrica uit de plaats van deze tekst in de para
graaf betreffende ,de maatregelen in het belang van derden", belet niet 
dat ook vennoten belang hebben bij de behoorlijke neerlegging van de 
lijst (Resteau, o.c., nr 339, biz. 286). 

Dit wordt impliciet aangenomen in het reeds aangehaalde vonnis 
(Hrb. Doornik, 25 april 1961, Pas., 1961, III, 67; Rev. Prat. Soc., 1962, 
nr 5065, blz. 169). Ook is men het eens dat de eis tot nakomen, client 
ingesteld te worden niet tegen de vennootschap maar tegen de zaakvoerder. 
Op hem rust immers de wettelijke verplichting (Resteau, o.c., I.e.;- zelfde 
oplossing in het besproken vonnis). 

173 - Het wordt echter betwist of de verplichting om de lijst van de 
vennoten ter griffie neer te leggen, zoals in art. I 62 is bepaald, toepasselijk 
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is op om het even welke S.V., of integendeel slechts op de S.V. waarvan de 
vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn, of waarvan de ven
noten de toegezegde inbreng niet hebben volgestort. 

Volgens een eerste opvatting heeft het voorschrift van art. 162 een 
algemene draagwijdte, ongeacht de soort van de S. V. (Passelecq, F., 
Du depot semestriel de la liste des associes cooperateurs, Rev. Prat. Soc., 
1934, nr 3419, blz. 363; - Fredericq, V, nr 710, blz. 996). 

Volgens een andere opvatting moeten de zaakvoerders van een S.V. 
waarvan de vennoten hun aansprakelijkheid tot de toegezegde inbreng 
hebben beperkt, slechts de lijst neerleggen van de vennoten die de toe
gezegde inbreng niet hebben gedaan. 

Deze zienswijze die reeds vroeger door het hof te Brussel was ver
kondigd, werd bijgetreden door het hier besproken vonnis van de recht
bank van koophandel te Doornik (Brussel, 30 juni 1934, Rev. Prat. Soc., 
1934, nr 3418, blz. 360;- Hrb. Doornik, 25 april 1961, Pas., 1961, III, 67; 
Rev. Prat. Soc., 1962, nr so6s, blz. 169). 

Voor deze opinie laat men gelden dat, niettegenstaande de letterlijke 
betekenis van art. 162, de zesmaandelijkse nederlegging van de lijst der 
vennoten slechts zin heeft, en derhalve slechts kan worden vereist, wanneer 
de vennoten persoonlijk verbonden zijn om, hetzij geheel hetzij ten dele, 
voor de vervulling der maatschappelijke verbintenissen in te staan. 

De onbeperkte formulering van art. I 62 wordt in deze stelling ver
klaard op grond van de beschouwing dat in het systeem van de wet, de 
S.V. met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten het normale geval 
uitmaakt waarvan de afwijking uitdrukkelijk moet bedongen worden. 
Hieruit zou volgen, dat, waar op grond van art. 143, laatste lid, de vennoten 
hun aansprakelijkheid hebben beperkt tot beloop van hun inbreng, slechts 
moet neergelegd worden de lijst van de vennoten die, omdat zij de toege
zegde inbreng niet hebben gedaan, nog tot beloop van de beloofde inbreng 
instaan voor de schulden van de vennootschap. 

Voor deze interpretatie pleit dat zij verschillende regelen van het 
vennootschappenrecht, op grand van hun strekking, in eenklank brengt, 
nl. de verplichte publicatie van de hoofdelijk verbonden vennoten onder 
firma, van de commanditaire vennoten die de beloofde starting niet vol
ledig hebben gedaan (art. 7, a) en van de vennoten van een N.V. die hun 
aandelen niet hebben volstort (art. 51, vijfde lid). 

Nochtans werd, sedert de eerste verkondiging van deze opvatting, 
het statuut van de P.V.B.A. ingevoerd. Voor laatstgenoemde is, niettegen
staande de beperkte aansprakelijkheid van haar vennoten, de publicatie 
van hun naam in het uittreksel van de oprichtingsakte voorgeschreven, 
precies op dezelfde wijze evenals die van de S.V. met hoofdelijke en on
beperkte aansprakelijkheid van haar leden (art. 7, b, 1°). 

Hierdoor is de harmonie reeds verbroken. 
Welke ook de waarde zij van deze vaststelling, schijnt in elk geval de 

redenering van het besproken vonnis veeleer van aard te zijn om een ratio
nele regel de iure constituendo tot grondslag te kunnen dienen, dan om 
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de juiste draagwijdte weer te geven van de geldende bepaling als die van 
art. 162. De algemene formulering van de tekst duldt de hierboven voor
gestane beperkende interpretatie niet. 

De eerst vermelde opvatting client dan ook bijgetreden te worden, 
volgens dewelke in elke S.V., ongeacht de omvang van de aansprakelijk
heid van de vennoten, de ledenlijst overeenkomstig art. 162 client te 
worden openbaar gemaakt. 

174 - DE AFREKENING MET DE SCHEIDENDE VENNOOT.- Art. 153 bepaalt 
dat de vennoot die uit een S.V. is uitgetreden of uitgesloten, gerechtigd is 
zijn aandeel te ontvangen, zoals dit blijkt uit de balans van het maatschappe
lijk jaar waarin het ontslag is genomen of gegeven. 

Krachtens art. 154 worden na overlijden van een vennoot, de rechten 
van diens erfgenamen op dezelfde wijze afgelost (zie boven nr 170). 

Het blijft betwist of en in hoever de scheidende vennoot het recht heeft 
om de bestanddelen van de balans, als grondslag van de begroting van zijn 
aandeel, te betwisten. 

In een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 19 
oktober 1956, dat pas in 1963 werd gepubliceerd, was de stelling ver
dedigd dat de bevoegdheid van de scheidende vennoot om de juistheid 
van de balans te betwisten, - in zover deze de grondslag uitmaakt van de 
begroting van het af te lassen deel, - door geen enkele voorwaarde beperkt 
wordt. Gewild of niet, mag de onjuistheid van de balans door hem, als 
derde, bewezen worden : erreur ne fait pas compte (Rev. Prat. Soc., 1963, 
nr 5167, blz. 275). 

Dit vonnis werd in hager beroep teniet gedaan door een arrest dat 
reeds jaren te voren in hetzelfde tijdschrift gepubliceerd was (Brussel, 
17 juni 1957, Rev. Prat. Soc., 1960, nr 4867, blz. 20, met noot P. Cop
pens) (r). 

Het hof te Brussel acht de scheidende vennoot, evenals de andere 
vennoten, verbonden door het besluit van de algemene vergadering waarbij 
de balans wordt aangenomen. Het laat de betwisting van de balans door 
de scheidende vennoot slechts toe ingeval van opzettelijke onjuistheid of 
bedrog vanwege de vennootschap. 

Hierbij werd dus de stelling toegepast die nagenoeg eenparig in de 
rechtsleer is aangenomen (Resteau, Societes cooperatives, nr 217, blz. 209; 
- Passelecq, nr 368o, blz. 5II; - R.P.D.B., Tw. Societes cooperatives, 
nr 267;- Fredericq, V, nr 696, blz. 983;- Van Rijn et Heenen, II, nr 1016, 
blz. 85). 

Voorbehouden blijft evenwel de mogelijkheid om een rekenfout te 
doen herstellen overeenkomstig de regel die in art. 541 Rv. bepaald is. 

(1) De noot vermeldt ten onrechte als aangevochten vonnis : Hrb. Brussei, 26 jan. 
1952 (Rev. Prat. Soc., 1954, nr 4346, biz. 42). 

Dit vonnis was in een vroegere procedure tussen dezeifde partijen gewezen, zoais 
uiteengezet is in de redengeving van het vonnis van 19 oktober 1956, Rev. Prat. Soc., 1963, 
op biz. 275. 
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Deze oplossing laat het recht onaangetast om de zaakvoerders tot 
schadeloosstelling aan te spreken wanneer zij door hun fout de belangen 
van de uitgetreden vennoot hebben gekrenkt (Brussel, 17 juni 1957, 
I.e.; - Resteau, o.c., nr 223, in fine, blz. 216). 

175 - Een andere vraag met betrekking tot de aflossing van het deel van 
de scheidende vennoot, of van de erfgenamen van de overleden vennoot, 
betreft het al dan niet mederekenen van de reserve. 

Dienaangaande moet een onderscheid gemaakt worden. De wettelijke 
reserve, waarvan de vestiging door art. 77 en art. 158 op imperatieve wijze 
is vereist in het belang van de derden, is onaantastbaar gedurende het 
bestaan van de vennootschap. · Dientengevolge mag de wettelijke reserve 
niet in aanmerking genomen worden bij de begroting van het af te lassen 
deel. Nopens dit punt bestaat geen betwisting. 

Anders is het met de bovenwettelijke reserve, nl. diegene die het door 
art. 77 bepaalde minimum te boven gaat. Dit al dan niet in aanmerking 
nemen van de bovenwettelijke reserve wordt bijzonder scherp gesteld 
wanneer de balans een verlies aanduidt. 

Wanneer in de statuten niet bepaald is dat zij bij de afrekening met 
de scheidende vennoot mede te rekenen is, werd tot voor korte tijd alge
meen aanvaard dat, behoudens bedrog, laatstgenoemde hierop geen aan
spraak kan maken. 

Het was aangenomen dat, waar bij de vereffening van een vennoot
schap compensatie geschiedt tussen het verlies en de reserve, dit integen
deel niet vereist is gedurende het verder bestaan van de vennootschap, 
en nl. om de waarde te berekenen van het deel dat aan een scheidende 
vennoot moet afgelost worden. 

De reserve kan inderdaad gehandhaafd worden als dekking voor 
mogelijke latere verliezen, terwijl op een gunstig resultaat kan worden 
gerekend en het volgende jaar, om de geleden verliezen aan te zuiveren. 
Het desbetreffende besluit komt in deze opvatting uitsluitend aan de al
gemene vergadering toe (Gent, 9 juli 1938, fur. Comm. Fl., 1938, nr 5814, 
blz. 104, waartegen cassatieberoep verworpen werd door Cass., 21 nov. 
1940, Pas., 1940, I, 300; - Fredericq, V, nr 698, blz. 983 en volg.; -
Resteau, Soc. Coop., nr 222, biz. 2II; - Passelecq, nr 3674, blz. 510). 
De tegenovergestelde stelling werd met succes door Van Rijn verdedigd. 
Het uittreden van een vennoot brengt immers, wat hem betreft, een ge
deeltelijke vereffening van de vennootschap mede. Hieruit moet volgen 
dat hij recht heeft op aflossing van zijn deel in het netto-actief, verminderd 
met het passief tegenover derden, zodat de reserve die het wettelijke mini
mum te boven gaat, medegerekend client te worden (Van Rijn et Heenen, 
II, nr 1016, blz. 85). Tot deze opvatting is het hof te Brussel toegetreden 
(Brussel, 4 mei 1962, Pas., 1963, II, 8o; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5166, 
blz. 273). 
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HOOFDSTUK VI 

TIJDELIJKE VENNOOTSCHAPPEN 
EN VENNOOTSCHAPPEN IN DEELNEMING 

176 - Al worden de vennootschap in deelneming en de tijdelijke vennoot
schappen door de wet verenigingen genoemd, toch is men het eens dat zij 
vennootschappen in specifieke zin uitmaken beantwoordend aan het begrip 
daarvan in art. 1832 B. W. 

Het vereiste dat elke vennoot moet delen in het verlies, dat voor de 
vennootschap in deelneming meer dan eens tot betwisting aanleiding 
geeft, werd reeds besproken (zie boven nr s). 

177 - 0NTBREKEN VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID. - Door art. 3 wordt de 
rechtspersoonlijkheid uitsluitend ontkend aan de tijdelijke vennootschap
pen en de vennootschappen in deelneming. 

Zij missen niet alleen het valle gehalte aan rechtspersoonlijkheid die 
de N.Y. kenmerkt, maar zelfs de onvolkomen rechtspersoonlijkheid die de 
vennootschap onder firma typeert (vgl. boven nr 44). Dit is logisch aan
gezien deze vennootschappen essentieel occulte vennootschappen zijn; zij 
verschijnen als dusdanig niet in het rechtsverkeer. Het totale ontbreken 
van rechtspersoonlijkheid betekent niet alleen dat deze vennootschappen 
onbekwaam zijn om in of buiten rechte op te treden; dit betekent vooral 
dat de vennootschap geen afgescheiden vermogen heeft (vgl. Nyssens et 
Corbiau, I, nr 588, blz. 483; - Passelecq, nr 388o). 

Hieruit leidde het hof van cassatie terecht af dat, wanneer een vennoot 
een eis instelt tot betaling van de aan de tijdelijke vennoten samen ver
schuldigde bedragen, en naderhand failliet verklaard wordt, het door de 
curator ontvangen bedrag in de failliete boedel valt. 

Al is de curator aan de tijdelijke vennoten van de failliet rekenschap 
verschuldigd, toch hebben deze op het gei:nde bedrag geen enkel voorrecht 
noch ander voorkeursrecht (Cass., 30 maart 1962, Pas., 1962, I, 842; 
Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5108, blz. 86; R. W., 1962-63, 538). Het aange
vochten arrest dat aan elk der twee vennoten van de failliet een derde toe
kende van het door de curator ontvangen bedrag werd op deze gronden 
vernietigd. 

178 - BENOEMING VAN EEN GERECHTELIJK BEWINDVOERDER.- De moge
lijkheid om een gerechtelijk bewindvoerder te benoemen in een vennoot
schap die een rechtspersoon uitmaakt werd reeds besproken o.m. wanneer 
de vennootschap in haar werking is lamgelegd bij ontbreken van de wettelijk 
vereiste organen (zie boven nrs 78 en volg.). 

Al is de vennootschap in deelneming geen rechtspersoon, toch maakt 
zij een min of meer duurzame vorm van samenwerking uit, die bij ont
breken van een zaakvoerder lamgelegd wordt. Er werd dan ook geoordeeld 
dat wanneer tengevolge van de aanhouding van de zaakvoerder, een ven-
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nootschap in deelneming zonder bestuur is, een voorlopig bewindvoerder 
kan worden benoemd door de rechter. Een eerste maal werd door de 
voorzitter van de rechtbank, op verzoekschrift uitgaande van de aan
gehouden zaakvoerder zelf, een voorlopig bewindvoerder benoemd gelast 
met de dringende en onmisbare bestuursverrichtingen. Vervolgens werd 
door de rechtbank na het faillissement van de zaakvoerder, op verzoek 
van de bewindvoerder, diens opdracht bevestigd en uitgebreid tot alle 
verrichtingen van een vereffeningsbewind (Rb. Brussel, 29 mei 1954 en 
12 juli 1958, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4984 en 4985, blz. 170 en volg.). 

HOOFDSTUK VII 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

AFDELING I 

Oorzaken van ontbinding. 

179 - VRIJWILLIGE ONTBINDING. - Om geldig tot de vervroegde ant
binding van de vennootschap te kunnen besluiten moet dit onderwerp op 
de agenda van de algemene vergadering voorkomen (zie hoven nrs I05 
en volg.);~ 

Dit geldt ook wanneer het gaat om een ontbinding op grond van het 
verlies van de helft van het maatschappelijk kapitaal (Demeur, P., L'ur
gence d'une decision sociale fonde-t-elle une competence exceptionnelle de 
l'assemblee ou des tribunaux? Rev. Prat. Soc., I955, nr 4457, blz. 66). 

De beheerders of zaakvoerders zijn verplicht dit punt op de dagorde 
te brengen van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering (art. I03 
en I4o). Zij zijn echter niet aansprakelijk voor het daarop genomen besluit 
van de algemene vergadering (zie hoven nr 86). Over het vereiste van 
quorum en versterkte meerderheid en de berekening hiervan zie hoven 
nr II4. 

180 - VoLMACHT VOOR ALGEMENE VERGADERING DIE OVER ONTBINDING 
BERAADSLAAGT. - Ook wanneer de vennootschap eigenares is van on
roerende goederen, houdt het besluit van ontbinding geen enkele over
dracht of toewijzing van eigendomsrecht over onroerende goederen of 
van andere rechten, voorzien bij art. I Hyp. Wet, in. Hieruit volgt dat een 
vennoot kan worden vertegenwoordigd door een lasthebber met onder
handse volmacht (Gent, 10 juni 1959, R. W., I96o-6I, 288; Ann. Not. 
Enreg., I96I, 98). 

181 - 0VERLIJDEN VAN EEN VENNOOT IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER 
FIRMA- VERBLIJVINGSBEDING.- De vennootschap onder firma is krach
tens art. I865, 3° B.W. van rechtswege ontbonden door het overlijden van 
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een vennoot. Dit kan voorkomen worden door een statutair verblijvings
beding zoals voorzien door art. 1868 B.W. Het meest frequente ver
blijvingsbeding lijkt dit te zijn krachtens hetwelk de vennootschap zonder 
ontbinding zal voortbestaan tussen de overblijvende vennoot en de erf
genamen van de overledene. 

De toepassing van dit beding stuit op moeilijkheden wanneer er min
derjarige erfgenamen zijn. Aangezien de minderjarige door zijn intreden 
in de v.o. firma de hoedanigheid van handelaar zou verkrijgen, moeten, 
naar gelang hij min of meer dan achttien jaar oud is, de vereisten, hetzij 
van art. 4 hetzij van art. 8 H.W. vervuld zijn (Fredericq, IV, nr 251, 
blz. 390 en volg.; -Van Rijn, I, nr 417, blz. 294; - R.P.D.B., Tw. Societe 
en nom collectif, nr 127 en volg.;- Van Lint, R., L'opposabilite aux heritiers 
mineurs d' une clause de continuation insenJe dans un acte de societe en nom 
collectif, Rev. Prat. Soc., 1955, nr 4498, blz. 193). In een geval kan het 
verblijvingsbeding niet worden toegepast omdat de overleden vennoot 
de minder dan achttien jaar oude kinderen van de overblijvende vennoot, 
als algemene legatarissen had aangeduid. Noch art. 4, noch art. 8 H.W. 
konden dus nageleefd worden. Hieruit volgde dan ook dat de vennootschap, 
ondanks het statutaire verblijvingsbeding, van rechtwege ontbonden was 
door het overlijden van een vennoot. En aangezien de vennootschap van 
rechtswege ontbonden was, kon zij niet herleven zonder een geldige op
richtingsakte, doordat de kinderen, meerderjarig geworden, geen scheiding 
en deling hadden gevraagd (Rb. Brussel, 16 nov. 1962, Rev. Prat. Soc., 
1963, nr 5135, blz. r6o). 

182 - VERENIGING VAN ALLE DELEN IN EEN HAND. - Alhoewel dienaan
gaande eigenlijk geen probleem opgerezen was (1), werd de heersende 
Belgische rechtsleer en rechtspraak zeer duidelijk samengevat in de con
clusies van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch voor het verder 
te bespreken arrest van het hof van cassatie van 22 maart 1962 (Pas., 
1962, I, 807; - over het arrest zelf, zie verder nr 200). 

De vereniging van alle delen in een hand heeft naar Belgisch recht 1 
van rechtswege ontbinding van de vennootschap ten gevolge zowel bij de 
N.V. als bij de personenvennootschap. 

Het stilzwijgen van de wetgever wijst voor de meesten op de evidentie 
van deze oplossing (2). 

(r) In het geval dat tot het arrest van 22 maart 1962 aanleiding had gegeven was de 
vennootschap ontbonden door het verstrijken van de termijn waardoor zij was opgericht. 
Tijdens de vereffening werden aile delen verenigd in hoofde van een vennoot (zie verder 
nr zoo). 

(z) De advocaat-generaal merkt als een eigenaardigheid op dat, uit het stilzwijgen 
dienaangaande van de Nederlandse wetgever integendeel wordt afgeleid dat de vereniging 
van aile aandelen van een N.V. niet de ontbinding tot gevolg heeft. De vennootschap blijft 
als zodanig d.i. als eenmanszaak bestaan (Van der Heyden-Van der Grinten, zevende uitg. 
(r962), nr 94, biz. rr9). 

De opsomming van de gronden van ontbinding van de N.V. in art. 55 K. wordt 
als limitatief beschouwd (Vander Heyden- Van der Grinten, nr 372, biz. 647 en volg.). 
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De argumenten voor de Belgische opvatting zijn van tweeerlei aard. 
Het eerste steunt op een volgehouden contractuele opvatting van elke 

vennootschap, ook van de kapitaalsvennootschap. De vennootschap, die 
blijvend als contract wordt beschouwd, is logisch ondenkbaar zonder 
pluraliteit van vennoten. De eenmansvennootschap zou een juridisch 
onding zijn tegenover het begrip van de vennootschap in art. 1832 B. W. 
Dit onderstelt minstens twee vennoten die iets in gemeenschap brengen om 
de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verdelen. 

De advocaat-generaal treedt de door hem aangehaalde auteurs bij 
(zie nl. Resteau, IV, nr 1825, blz. 76; - Wauwermans, zevende uitg., 
nr 920, blz. 565 en volg.;- Fredericq, IV, nr 7, blz. 65 en volg.; V, nr 614, 
blz. 852). 

Dit eerste argument kan volgens de steller van dit overzicht bezwaar
lijk als logisch-dwingend worden aanvaard. Indien de vennootschap als 
instelling uit een contract ontstaat, - wat noodzakelijk minstens twee 
partijen onderstelt, - staat daarmede niet zonder meer vast dat voor het 
voortbestaan van de rechtspersoon, met zijn afgescheiden vermogen, deze 
pluraliteit van vennoten zou vereist zijn (vgl. Van Rijn, I, nr 344, blz. 241). 

Dit is niet alleen denkbaar, maar geldt als positief recht in andere 
landen zoals Nederland en Duitsland, wel te verstaan voor vennootschappen 
die de rechtspersoonlijkheid bezitten (zie hierover de treffende verant
woording in : Hueck, Gesellschaftsrecht, elfde uitg. (1963), § 32, I, 4, 
blz. 185). 

Het tweede argument is echter naar Belgisch recht beslissend (1). 
Art. 7 en 8 Hypotheekwet beletten in het geldende recht dat een enkel 

persoon, nl. de enige aandeelhouder, op blijvende wijze twee verschillende 
vermogens zou hebben. Het stellig recht kent de mogelijkheid niet van de 
eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid (Resteau, IV, nr 1825, 
blz. 77;- zie ook hoven nr 49, wat de geveinsde vennootschap betreft) (2). 

De vennootschap die dus van rechtswege ontbonden is door de vereni
ging van alle delen in een hand, moet vereffend worden. Artikel 178 blijft 
hierop toepasselijk (zie verder nr 200). 

183 - GERECHTELIJKE ONTBINDING - DAGVAARDING VAN DE VENNOOT

SCHAP.- In een eis tot ontbinding van een maatschap moeten ongetwijfeld 
al de vennoten worden gedagvaard. 

Er werd voorgehouden dat om een handelsvennootschap, die een 
rechtspersoon uitmaakt gerechtelijk te doen ontbinden, de daartoe strek-

(r) Hierbij moet evenwel niet, met de advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, 
de nadruk op het contractuele boven het institutionele karakter van de kapitaalsvennoot
schap worden gelegd. 

(z) Maar logisch ondenkbaar is dit de jure constituendo niet, ten bewijze waarvan 
reeds het positief recht van andere Ianden, waar deze mogelijkheid erkend is. Nopens de 
wenselijkheid van dergelijke eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid !open de menin
gen uiteen (zie o.m. de gunstige opinie : noot van de redactie in Rev. Prat. Not., 1963, 
94). Zij werd o.rn. door R. Piret met overtuiging bekampt (La limitation de 1·esponsabilite 
dans les entreprises commerciales, Ann. Dr. Sc. Pol., XV (1955), biz. zoo en volg.). 
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kende eis moet ingesteld worden tegen al haar vennoten (zie o.m. Fredericq, 
V, nr 661, blz. 942; - Van Houtte, J., S.P.R.L., derde uitg., nr 233, in 
fine, blz. 305; - Hrb. Gent, 10 juni 1948, R. W., 1948-49, 596). 

Hieruit werd afgeleid dat een eis tot ontbinding van een P.V.B.A., 
ingesteld door een vennoot tegen zijn enige medevennoot kan worden toe
gewezen (Gent, 22 nov. 1960, R. W., 1960-61, 1239). 

Dit arrest werd vernietigd. Het hof van cassatie besliste dat : ,om 
te bereiken dat door een gerechtelijke beslissing een einde gesteld worde 
aan het bestaan van de door de vennootschap uitgemaakte rechtspersoon, 
een tussen de vennoten gewezen vonnis niet volstaat; dat het noodzakelijk 
is dat de vennootschap in de zaak zou worden geroepen, daar bij ontsten
tenis hiervan het te wijzen vonnis ten aanzien van de persoon van de ven-J 
nootschap, geen nieuwe rechtsstaat kan scheppen" (Cass., 18 jan. 1963, 
Pas., 1963, I, 577; R. W., 1962-63, 1993; Rev. Prat. Soc., 1963, nr 5131, 
blz. 149). 

184- GERECHTELIJKE ONTBINDING WEGENS WETTIGE REDENEN.- Art. 1871 
B.W. bepaalt dat de ontbinding van een vennootschap die voor een be
paalde tijd is aangegaan door de rechter kan uitgesproken worden op 
grond van wettige redenen. Deze bepaling blijft in Belgie steeds tot be
twisting aanleiding geven, met betrekking tot de vraag of haar toepassings
sfeer beperkt is tot de personenvennootschappen in enge zin. 

In enkele uitspraken werd de oplossing opnieuw bevestigd dat art. 
1871 B.W. op de P.V.B.A. kan worden toegepast (Rb. Brussel, 23 juni 
1955, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4986, blz. 174; - Gent, 22 dec. 1960, 
R. W., 1960-61, 1239) (1). Deze opvatting is ook in de rechtsleer over
heersend (A.P.R., Tw. Vennootschappen (P. V.B.A.) door J. Van Houtte, 
nr 278; - Van Houtte, J., S.P.R.L., derde uitg., nr 233, blz. 304 en volg. 
- Fredericq, V, nr 661, biz. 942; -Van Rijn, I, nr 346, biz. 243; - Van 
den Bergh, H., Oorzaken van ontbinding in de P.V.B.A., R. W. 1961-62,. 
II79). 

Als wettige reden golden in de aangehaalde uitspraken de onmoge
lijkheid om een meerderheid in de algemene vergadering tot stand te 
brengen (Rb. Brussel, 23 juni 1955, l.c.) en de ernstige ziektetoestand van 
de enige medevennoot (Gent, 22 dec. 1960, l.c.). 

Wat de N.V. betreft, houden veruit de meeste Belgische auteurs voor 
dat geen gerechtelijke ontbinding kan geeist worden buiten de door de 
vennootschappenwet uitdrukkelijk toegelaten gevallen (art. 103 en 104). 
Op de N.V. zou art. 1871 B.W. niet kunnen toegepast worden, omdat de 
rechter zich daarbij in de plaats zou stellen van de algemene vergadering 
(zie o.m. Fredericq, V, nr 610, biz. 843 en volg.;- R.P.D.B., Tw. Societes 
Anonymes, nr 2419; - Resteau, IV, nr 1837, blz. 84 en volg.; - Passelecq, 
nr 3232). 

(r) Dit arrest werd zoals reeds is opgemerkt op andere gronden vernietigd, zie boven 
nr 183. 
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In de lijn van deze doctrine werd opnieuw beslist dat art. 1871 B.W. 
niet toepasselijk is op de N.V. (Hrb. Brussel, 27 maart 1962, ]ur. Comm. 
Brux., 1962, 181). 

185 - Het argument dat een meerderheid steeds tot stand kan gebracht 
worden in de algemene vergadering (Fredericq, V, nr 610, biz. 843), 
lijkt wei onjuist te zijn. De N.V., voornamelijk de besloten N.V., kan zich 
vastgewerkt hebben in een toestand waarin twee gelijke groepen tegen 
elkander opwegen, wat elke besluitvorming belet. Dit maakt dan een wettige 
reden uit in de zin van art. 1871 B.W. op grond waarvan ook een N.V. 
gerechtelijk kan ontbonden worden (Coppens, P., Le cas des societes anony
mes paralyses par deux groupes hostiles et le ,juste motif" de dissolution de 
l' article 1871 du Code civil, Rev. Prat. Soc., 1954, nr 4398, biz. 209; -
Van Rijn, I, nr 346, biz. 242; - Lehrer, J., La dissolution des societes pour 
justes motifs, Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5066, biz. 173 en volg.; -Van Rijn, 
I, nr 346, 2°, biz. 242). 

In een reeds besproken vonnis van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen (zie hoven nr 93) wordt de mogelijkheid aangenomen dat een 
N.V. krachtens art. 1871 B.W. wegens ernstige redenen gerechtelijk kan 
worden ontbonden. De eis strekte weliswaar niet tot ontbinding, maar 
slechts tot benoeming van een bijzonder commissaris krachtens art. 191. 
Deze maatregel werd door de rechtbank als een voorbode van een even
tuele eis tot ontbinding op grond van art. 1871 beschouwd (Hrb. Ant
werpen, 16 februari 1962, R. W., 1961-62, 1665, in het bijzonder op 
kol. 1669; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5067, biz. 202, met noot Coppens). 

186 - GERECHTELIJKE ONTB1NDING WEGENS HET VERL1ES VAN HET MAAT

SCHAPPELIJK KAPITAAL. -Tot de ontbinding van de N.V. of van de P.V. 
B.A. bij verlies van de helft van het maatschappelijk kapitaal kan slechts 
door de algemene vergadering overeenkomstig de regelen van de statuten
wijziging worden besloten (art. 103 en 104). 

Een eis tot ontbinding op die grond tegen de vennootschap ingesteld 
is niet ontvankelijk. 

Afgezien van het geval voorzien in art. 140, laatste lid, kan aileen 
wanneer de drie vierden van het kapitaal van een P.V.B.A. verloren zijn 
gegaan, de gerechtelijke ontbinding worden gevorderd door de vennoten 
die een vierde van de delen bezitten, nadat de algemene vergadering ge
weigerd heeft tot de vervroegde ontbinding te besluiten (Rb. Brussel, 
23 juni 1955, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4986, biz. 174; -in die zin: Van 
Houtte, J., S.P.R.L., derde uitg., nr 329, biz. 302; - Fredericq, V, nr 66o, 
biz. 940). 
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AFDELING 2 

De Vereffening. 

187 - HANDHAVING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID. - De ontbinding 
heeft niet ten gevolge dat de vennootschap als rechtspersoon teniet gaat. 

De ontbinding is niets anders dan het begin van het einde, de aanvang 
van de vereffening. 

In art. 178 wordt dit zo uitgedrukt dat de vennootschap geacht wordt 
voort te bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening. Dit 
voortbestaan wordt vaak bestempeld als een fictief voortbestaan uit kracht 
van de wet. 

Deze voorstelling van zaken is niet bevredigend. De fictie is even 
overbodig voor het handhaven van de rechtspersoonlijkheid als voor zijn 
ontstaan. De vennootschap blijft bestaan met haar oorspronkelijke identiteit 
als rechtspersoon, maar, - en dit is essentieel, - haar doel is gewijzigd. In 
plaats van het statutair vennootschapsdoel treedt een uitsluitend vereffenings
doel (Hueck, A., Gesellschaftsrecht, elfde uitg., § I I, I, blz. 44; § 32, II, 
blz. 186; - vgl. ook Hayoit de Termicourt, conclusies voor Cass., 7 juli 
1941, Pas., 1941, I, 291). Hierdoor wordt haar bekwaamheid, die door het 
maatschappelijk doel is bepaald (zie hoven nr 17), herleid tot de bekwaam
heid die, -onder voorbehoud van art. 182, - beperkt is tot de verrichtin
gen die tot vereffening strekken (zie verder nr 199). 

188 - Het voortbestaan van de ontbonden vennootschap als rechts
persoon, voor de noodwendigheden van haar vereffening, geldt, ongeacht 
de oorzaak van de ontbinding. Dit geldt nl. wanneer de vennootschap 
ontbonden is tengevolge van het verstrijken van de termijn waarvoor zij 
is opgericht, en ook wanneer de ontbinding het gevolg is van de vereniging 
van alle delen of aandelen in een hand. Ook hier moet een vereffening 
volgen (Cass., 7 okt. 1958, Pas., 1959, I, 132; Rev. Prat. Soc., 1959, nr 
4784, blz. 18; ]. T., 1958, 722; - Cass., 22 maart 1962, verder besproken 
in nr 200; - in die zin ook Brussel, 20 jan. 1959, Rev. Prat. Soc., 1961, 
nr 4982, blz. 163, met noot P.D.; Rev. Prat. Not., 1961, 25). 

Dit blijft het geval ook wanneer de eigendom van alle aandelen ver
kregen werd door een andere naamloze vennootschap (Hrb. Brussel, 
17 maart 1961, bevestigd door Brussel, 4 april 1962, R. W., 1962-63, 
995 en 1014). 

Na ontbinding van de vennootschap tengevolge van omzetting in een I 
andere rechtsvorm, blijft zij eveneens, overeenkomstig art. 178, voort
bestaan om aangesproken te worden door de derden die de schuldovername 
vanwege de nieuwe vennootschap niet aangenomen hebben (Cass., 20 
nov. 1962, Pas., 1963, I, 362; - zie verder nr 203). 

Over het sluiten van de vereffening van de vennootschap die ont
bonden is door vereniging van alle del en of aandelen zie verder nr 20 1. 

219 



189 - HANDHAV1NG VAN RECHTSPERSOONL1JKHEID - GEVOLGEN. - Het 
voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid van de ontbonden vennoot
schap krachtens art. 178 betekent dat haar vermogen een afgescheiden 
vermogen blijft. Hieruit volgt dat de aandelen of delen gedurende de 
vereffening roerend blijven krachtens art. 529 B.W., ook al bevat het 
vennootschapsvermogen onroerende goederen (Gent, 10 juni 1959, R. W., 
I96o-6I, 288; Ann. Not. Enreg., I96I, 98). 

190 - BEHOUD VAN HET HANDELSKARAKTER. - De ontbonden vennoot
schap, die het handelskarakter vanaf haar oprichting door haar commer
cieel doel verkregen had (zie boven nr I3), behoudt dit karakter samen met 
haar identiteit tot aan haar tenietgaan als rechtspersoon. 

Zoals het handelskarakter verkregen wordt door het statutair doel, 
vooraleer enige bedrijvigheid werd verricht, zo ook wordt dit behouden 
ondanks het volkomen stopzetten van elke activiteit bij de vereffening. 
Hieruit volgt dan ook dat de ontbonden vennootschap steeds failliet kan 
verklaard worden zelfs indien haar vereffenaar gedurende meer dan zes 
maanden blijft stilzitten en zulks tot wanneer zes maanden sedert het 
sluiten van haar vereffening (einde van haar bestaan als rechtspersoon, 
zie verder nr zoo) zullen verlopen zijn (Cass., 12 maart I88s, Pas., 1885, 
I, 91;- Cass., 5 mei I9II, Pas., I91I, I, 233, met conclusies Adv. Gen. 
Terlinden; - Cass., 8 mei I930, Pas., 1930, I, 202; - Cass., IS dec. 1938, 
Pas., I938, I, 383; B.]., I939, 85, met noot L.S.; ]ur. Comm. Brux., I939, 
I53, met noot R. Piret;- Fredericq, V, nr 720, 3°, blz. IOII;- Van Rijn 
et Heenen, II, nr 1047, blz. I03 en nr I 120, b, blz. J4I). 

Deze oplossing moest nog enkele malen in de rechtspraak worden 
bevestigd (Hrb. Antwerpen, 8 febr. 1962, R. W., I961-62, I762; - Hrb. 
Brussel, I7 maart 196I, bevestigd in hoger beroep : Brussel, 4 april I962, 
R. W., I962-63, 995 en IOJ4). 

191 - VAN RECHTSWEGE ONTSLAG VAN BEHEERDERS OF ZAAKVOERDERS. -
Het regelmatig genomen besluit van ontbinding heeft van rechtswege 
het ontslag van de beheerders of zaakvoerders ten gevolge (Gent, IO juni 
1959, R. W., I96o-6I, 288; Ann. Not. Enreg., I96I, 98). 

In hun plaats immers treden de vereffenaars om het orgaan uit te 
maken van bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap (vgl. 
Van Rijn et Heenen, II, nr 1050, blz. I04). 

192 - BENOEM1NG VAN DE VEREFFENAARS. - Overeenkomstig art. I79 
wordt de wijze van vereffenen bepaald en de benoeming van de vereffe
naars gedaan overeenkomstig de statuten. Bij ontbreken van statutaire 
regeling worden de daartoe strekkende besluiten genomen door de alge
mene vergadering van de ontbonden vennootschap. 

Verder is bepaald dat tot de benoeming van de vereffenaars van de 
vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap met een 
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hijzondere meerderheid wordt hesloten ; en dat wanneer deze niet kan 
worden hereikt, de rechthanken heslissen. 

M.a.w. in de vennootschappen op aandelen, de P.V.B.A. en de S.V., 
worden de vereffenaars hij onthreken van aanduiding in de oprichtingsakte 
door de algemene vergadering hij gewone meerderheid henoemd. Ver
sterl<.te meerderheid en hijzonder quorum zijn slechts voor het hesluit van 
vervroegde onthinding vereist (zie hoven nr 1 14). 

Hiermede wordt de vraag gesteld of, voor deze vennootschappen, een 
gerechtelijke henoeming van vereffenaars mogelijk is. 

De meningen zijn verdeeld. 
Volgens sommigen is er geen enkele mogelijkheid van een gerechte

lijke henoeming van de vereffenaars in deze vennootschappen, maar kan 
dit alleen door hesluit van de algemene vergadering geschieden. Deze 
opvatting heantwoordt aan de restrictieve opvatting over de henoeming 
van gerechtelijke hewindvoerders in een hestaande vennootschap (zie 
hoven nr 78; - Resteau, Societe Anonymes, IV, nr 1862, hlz. 109; -Passe
lecq, nr 4368 en volg.). 

Anderen nemen aan dat de rechthanken uitzonderlijk hevoegd zijn 
om de vereffenaars te henoemen wanneer een hesluitvorming in de alge
mene vergadering onmogelijk is, nl. wanneer deze vastgeraakt is tengevolge 
van de vorming van twee strijdige groepen met gelijke stemkracht (om
trent de mogelijkheid dat deze toestand tot gerechtelijke onthinding leidt, 
zie hoven nr 185). 

Het helang van de vennoten, en niet minder van de derden, eist dat 
het noodzakelijke orgaan van de onthonden vennootschap zal henoemd 
worden, zo nodig door de rechthank (Fredericq, V, nr 724, hlz. 1017; 
-Van Rijn et Heenen, II, 1067, c, hlz. 114;- Hrh. Brussel, 21 jan. 1939, 
B.]., 1940, 20, met noot Van Bunnen). Deze onmishare oplossing moet 
aanvaard worden. Zij werd in de rechtspraak opnieuw hevestigd (Rh. 
Brussel, 23 juni 1955, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4986, hlz. 174 met noot 
P.D.). 

-*' Tevens werd het uitzonderlijk karakter van deze gerechtelijke tussen-
komst onderstreept. Met erkenning van de principiele mogelijkheid werd 
terecht heslist dat de rechthanken slechts de vereffenaars kunnen aandui
den wanneer vaststaat dat de algemene vergadering er niet toe kan komen 
deze henoeming te doen (Gent, 10 juni 1959, R. W., 196o-6r, 288; Ann. 
Not. Enreg., 1961, 98). 

193 - 0NTSLAG VAN DE VEREFFENAARS. - Dezelfde regelen heheersen 
het ontslag van de vereffenaars. 

De vereffenaars die geldig zijn henoemd door de algemene vergadering 
kunnen in principe slechts door de algemene vergadering worden ont
slagen. 

De rechthanken missen deze hevoegdheid, wanneer het hewijs niet 
geleverd is dat de algemene vergadering weigert haar hevoegdheid uit te 

221 



oefenen, ofwel haar macht in welke richting ook afwendt of misbruikt 
(Gent, ro juni 1959, l.c.). 

194 - DE VEREFFENAAR IS ORGAAN VAN DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP.
De vereffenaar, - of indien er meerdere zijn, het college van vereffenaars, 
- is ten aanzien van derden het orgaan van de vennootschap. 

De regelen die de vertegenwoordiging in rechte van de vennootschap 
door haar beheerders beheersen (zie hoven nrs 23 en volg.) gelden voor de 
vertegenwoordiging van de vennootschap in vereffening door haar ver
effenaars. 

De aanduiding van de identiteit van de vereffenaar(s) in de akte van 
rechtspleging is geen procesrechtelijk vormvereiste waarop art. 173, 
eerste lid, Rv. toepasselijk is, maar een vereiste van materieel recht, opdat 
de akte van de vennootschap zou uitgaan (Cass., r6 maart 1961, Pas., 
1961, I, 779; Rev. Prat. Soc., 1962, nr 5038, biz. 84). 

195 - De vereffenaar is, als orgaan van de vennootschap in vereffening, 
bevoegd om de actio mandati in te stellen tegen de beheerder van de ont
bonden vennootschap (Brussel, 20 jan. 1959, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 
4982, blz. r63, met noot P.D.; Rev. Prat. Not., 1961, 25). 

Deze uitspraak stemt met de heersende doctrine overeen (zie o.m. 
Resteau, II, nr 944, blz. 137; ~ R.P.D.B., Tw. Societes Anonymes, nr 862;
Marx, J. M., Manuel du liquidateur de societes commerciales, nr 58, blz. 73). 

In dit arrest wordt nochtans geoordeeld dat deze eis, na het afsluiten 
van de vereffening, niet meer kan worden ingesteld door de verkrijger van 
de schuldvordering van de vennootschap. De cessionaris zou, in de op
vatting van het hof, geen schuldvordering kunnen uitoefenen die ten tijde 
van de cessie onzeker en niet eisbaar was. 

Deze opvatting stelt niet aanvaardbare beperkingen aan de overdraag
baarheid van schuldvordering. Op de bepaaldheid of de bepaalbaarheid 
van de schuldvordering aileen komt het aan (Cass., 9 april 1959, Pas. 
1959, I, 793, met concl. Proc. Gen. Hayoit de Termicourt; R.C.].B., 
1961, 32, met noot J. Heenen; R. W., 1959-60, 685; - vgl. Duits Bundes
gerichtshof, 25 okt. 1952, B.G.H.Z., 7, 365). 

196 - DE VEREFFENAAR IS TEN AANZ1EN VAN DE VENNOOTSCHAP HAAR 
LASTHEBBER. - Als orgaan van de vennootschap ten aanzien van de derden, 
is de vereffenaar ten aanzien van de vennootschap, haar lasthebber. Ten
ware hij er zijn beroep zou van maken als vereffenaar op te treden, is de 
vereffenaar, als lasthebber van een handelsvennootschap, geen handelaar. 
Uit dien hoofde is de rechtbank van koophandel niet bevoegd voor een eis 
tot schadeloosstelling ingesteld tegen een vereffenaar. 

Zij is ook niet bevoegd krachtens art. 12, 2°, Bevoegdheidswet, waar
van de opsomming beperkend is. Inderdaad ook al is de vereffenaar tevens 
vennoot, toch wordt hij niet als vennoot maar slechts als vereffenaar ge-
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dagvaard (Hrb. Kortrijk, 16 april 1955, Rev. Prat. Soc., 1961, nr 5020, 
blz. 290). 

197 - 8AMENLOOP VAN DE VENNOOTSCHAPSSCHULDE1SERS. - Anders dan 
een faillissementscurator is de vereffenaar geen lasthebber van de schuld
eisers, maar slechts van de vennootschap. Aldus was lang geleden reeds 
door het hof van cassatie beslist, waarbij evenwel gewezen werd op zijn 
verplichting om voor de belangen van de schuldeisers waakzaam te zijn 
(Cass., 12 nov. 1903, Pas., 1904, I, 47). 

Indien aldus het principieel onderscheid scheen gemaakt te zijn tussen 
het ambt van vereffenaar en dit van curator, toch is er een belangrijke 
verwantschap tussen het faillissement en de vereffening van een ontbonden 
vennootschap. 

Tengevolge van de ontbinding van de vennootschap ontstaat immers 
samenloop van de schuldeisers van de ontbonden vennootschap. 

In een zeer omstreden arrest van 23 november 1939 had het hof 
van cassatie art. 184, eerste lid, niet slechts een voorschrift voor de ver
effenaar verklaard, maar als een regel die de wederzijdse rechten van de 
maatschappelijke schuldeisers, vanaf het ogenblik van de ontbinding, 
onherroepelijk bepaalt, op een proportionele gelijkheid in de vereffening 
van het actief. Hieruit werd afgeleid dat, al behoudt elke afzonderlijke 
schuldeiser het vermogen om zijn schuldvordering gerechtelijk te doen 
erkennen, deze eis nochtans geen aanleiding kan geven tot maatregelen 
van tenuitvoerlegging waardoor de rechten van de concurrente schuld
eisers zouden worden aangetast. 

Hierdoor is, volgens dit arrest, de na de ontbinding ontstane schuld
vergelijking verhinderd (Cass., 23 nov. 1939, Pas., 1939, I, 486; Rev. 
Prat. Soc., 1940, nr 3847, blz. 47). 

Niettegenstaande de kritiek die tegen dit arrest was ingebracht in 
zoverre het een verdere strekking heeft dan de oplossing van het probleem 
van de schuldvergelijking (zie o.m. Passelecq, F., Une grave innovation 
jurisprudentielle en matiere de liquidation de societes commerciales, Rev. 
Prat. Soc., 1940, nr 3848, blz. 51 en volg.), werden deze principes in de 
rechtsleer aangenomen en verder uitgewerkt (Zie Piret, R., Du droit au 
prix du vendeur de meubles corporels et ses garanties, nr 27, blz. 65 en nr 87, 
blz. 187; - A.P.R., Tw. Koop (afbetalingsovereenkomsten) door J. Van den 
Bergh, nr 130). Aansluitend bij deze doctrine, werd beslist dat de eis tot 
ontbinding van een koopovereenkomst met revindicatie van de geleverde 
goederen, niet tegenstelbaar is aan de failliete boedel, ook al was de eis 
v66r het faillissement ingesteld, maar na de ontbinding van de ven
nootschap. 

De concursus creditorum bestond immers reeds v66r het faillissement, 
tengevolge van de ontbinding der vennootschap. De eis, ingesteld tegen 
de in vereffening gestelde vennootschap, was niet tegenstelbaar aan de 
concurrente maatschappelijke schuldeisers en blijft krachtens art. 546 
Faill. wet niet tegenstelbaar aan de boedel na het vonnis van faillietver-
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kiaring (Hrb. Brugge, I4 februari I96I, Rev. Prat. Soc., I963, nr 5I54; 
-Gent, 27 november I962, Rev. Prat. Soc., I963, nr 5I53, biz. 2I6). 

198 - BEVOEGDHEID VOORBEHOUDEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING. -
De vereffenaar maakt niet het uitsiuitend orgaan van de ontbonden 
vennootschap uit. 

AI is haar opdracht en bevoegdheid aanzieniijk beperkt tengevoige 
van de ontbinding, toch biijft de algemene vergadering de hoogste macht 
in de vennootschap (Fredericq, V, nr 725, blz. I02I). 

Zonder daartoe door de algemene vergadering gemachtigd te zijn, 
hebben de vereffenaars van een ontbonden N.V., niet de bevoegdheid 
om een verzoekschrift in te dienen tot het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord met boedelafstand. Dit zou een wijziging uitmaken van de wijze 
van vereffenen zoals die door de algemene vergadering krachtens artikel I 79 
wordt voorgeschreven. Bovendien zou dit vanwege de vereffenaars een 
verzaking van hun ambt betekenen ten voordele van derden die niet door 
de algemene vergadering benoemd zijn. Dit ware nog het geval indien de 
vereffenaars zelf zouden benoemd worden tot vereffenaars van het con
cordaat, gezien het wezenlijk verschil tussen deze twee opdrachten, met 
betrekking tot de hoedanigheid, de aansprakelijkheid en het ontsiag 
(Hrb. Brussel, I7 januari I957, Rev. Prat. Soc., I963, nr 5I69, biz. 288). 

199 - 0MVANG VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN VER
EFFENING. - Zoais reeds opgemerkt werd is de bekwaamheid van de 
vennootschap vanaf haar ontbinding beperkt, onder voorbehoud van art. I 82, 
tot de verrichtingen die tot vereffening strekken (zie boven nr I87). 

Dit is vooral negatief te begrijpen in die zin dat de ontbonden vennoot
schap geen nieuwe ondernemingen kan aanvangen. 

De vereffening omvat, - zonder dat daartoe een besluit overeenkom
stig art. I 82 vereist is, - de voltooiing van de aangevangen ondernemingen 
(Cass., I2 maart I885, Pas., I885, I, 9I; - Cass., 7 dec. I922, Pas., I923, 
I, I02; - omtrent het fiscaal begrip exploitatie met betrekking tot de acti
viteit van een ontbonden vennootschap, zie Cass., 20 sept. I96o, Pas., 
196I, I, 78; Rev. Prat. Soc., 1961, nr 4958, blz. 84). In de zin van een rui
mer begrip van de vereffening werd beslist dat, al mag de ontbonden ven
nootschap uiteraard niet meer op volle toeren draaien, toch tot een behoor
lijke vereffening vereist is dat de lopende contracten van de vennootschap 
worden uitgevoerd. Aangezien het te gelde maken van bedrijfsmateriaal 
en gebouwen van een onderneming in activiteit, in gunstiger voorwaarden 
geschiedt dan van een stilgevallen nijverheid, mag, met het oog daarop de 
activiteit in stand gehouden worden (Gent, 10 juni 1959, R. W., I96o-
6I, 288; Ann. Not. Enreg., I961, 98). 
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AFDELING 3 

BeiHndiging van de vereffening. 

200 - BEEINDIGING VAN DE VEREFFENING- BEGRIP EN RECHTSGEVOLGEN. 

- Het hof van cassatie heeft een zeer belangrijk arrest geveld betreffende 
de sluiting van de vereffening van de vennootschappen en de verjaring 
van de schuldvorderingen tegen de vereffende vennootschap (Cass., 22 

maart 1962, Pas., 1962, I, 807, met conclusies Adv. Ganshof van der 
Meersch, Rev. Prat. Soc., 1962, nr son, blz. 249; fur. Comm. Brux., 
1963, 190; R.C.].B., 1963, 42, met noot }. G. Renauld). 

Het hof van beroep te Luik had geoordeeld dat een vennootschap 
als rechtspersoon blijft bestaan, overeenkomstig art. 178, zolang er nog 
vennootschapsschulden te betalen blijven. 

Dit arrest werd vernietigd (1). 
Het hof van cassatie herinnert vooreerst aan het principe dat, ten aan

zien van de vennootschapsschuldeisers, de vereniging in een hand van alle 
aandelen van de vennootschap in vereffening, op zich zelf en alleen, niet 
ten gevolge heeft dat de vereffening beeindigd is, noch dat het actief van de 
vennootschap is overgegaan in het eigen vermogen van de eigenaar van 
alle aandelen, en, mitsdien, dat de rechtspersoonlijkheid van de vennoot
schap nog niet verdwenen is. 

Hierin handhaaft het hof zijn vroegere rechtspraak (zie o.m. Cass., 
7 oktober 1958, Pas., 1959, I, 132; Rev. Prat. Soc., 1959, nr 4784, blz. 18; 
]. T., 1958, 722). 

In het hier besproken arrest van 22 maart 1962 vervolgt het hof van 
cassatie : 

,Daarentegen treden al deze gevolgen in wanneer, zonder bedrog (2), 
de vennoot die eigenaar is geworden van alle aandelen en dus alleen de 

(I) De retroacten zijn duidelijk in het cassatiearrest uiteengezet. Een N.V. was 
ontbonden door het verstrijken van de termijn waarvoor zij opgericht was. Nadat aile delen 
van de vennootschap in vereffening waren verenigd in een hand, werd de vereffening af
gesloten door de verklaring, in een authentieke akte gedaan door de enige aandeelhouder, 
van dit feit alsmede dat hij, eigenaar geworden van het ganse actief en passief, de boeken 
en bescheiden van de vereffende vennootschap overeenkomstig art. I 88 zal bewaren, en de 
vennootschapstitels zal vernietigen. De vereffenaars bevestigden in deze akte de overgang 
van het hele vermogen op de enige aandeelhouder. Deze beeindiging werd overeenkomstig 
art. I88 openbaar gemaakt. 

Meer dan vijf jaren na deze publicatie werd door de fiscus een aanslag gevestigd in 
hoofde van de vereffende vennootschap. Tegen de enige aandeelhouder werd nadien een 
eis tot betaling van de belastingsschuld van de vennootschap ingesteld. Deze eis werd door 
het hof van beroep te Luik tegen de erfgenamen van de inmiddels overleden enige aandeel
houder toegewezen. 

Nopens een aanslag gevestigd voor het verstrijken van de verjaringstermijn door 
art. I94, vierde lid, bepaald, zie Cass., 8 nov. 1960, Pas., 196I, I, 252; R. W., 1961-62, 
834; Rev. Prat. Soc., 196I, nr 4977, biz. I53· 

(2) Men bemerke hierbij dat het hof de rechtsgevolgen van de publicatie van de 
beeindiging van de vereffening laat intreden (nl. de aanvang van de door art. 194, vierde 
lid, bepaalde verjaring) mits er geen bedrog is bij het besluit van beeindiging. 
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algemene vergadering uitmaakt (1), verklaart in een akte, waarin de ver
effenaars tussenkomen ter bevestiging van zijn verklaring, dat de ver
effening is beeindigd, dat hij het gehele actief en passief van de vennoot
schap overgenomen heeft en tot nakoming van al haar verbintenissen zal 
gehouden zijn. Het hof van cassatie vervolgt dat de vennootschap dan 
evenwel nog niet volstrekt verdwenen is, zij blijft nog voortbestaan, uit
sluitend om door de vennootschapsschuldeisers aangesproken te worden 
in de persoon van haar vereffenaars, tot op het ogenblik waarop de ver
jaringstermijn van vijf jaren, ingaande vanaf de openbaarmaking van het 
beeindigen van de vereffening, zal verstreken zijn. 

Het hof motiveert verder uitvoerig dat de wet zelf de beeindiging 
van de vereffening toelaat, ook al blijven nog vennootschapsschulden 
onbetaald. 

Art. 194, vierde lid, heeft een verjaringstermijn van vijf jaren bepaald 
ingaande vanaf de openbaarmaking van de sluiting der vereffening, binnen 
dewelke de schuldeisers van de vennootschap hun rechtsvorderingen 
moe ten instellen tegen de vereffenaars , in die hoedanigheid". De moge
lijkheid van dergelijke rechtsvordering en haar verjaring impliceert nood
zakelijk dat de vereffening wettig kan worden beeindigd, vooraleer alle 
vennootschapsschulden zijn betaald door het actief dat aan de aandeel
houders door deze afsluiting is toegekend. Een andere interpretatie, -
nl. die van het vernietigde arrest,- zou aan art. 194, vierde lid, elke beteke
nis ontnemen, vermits een schuldeiser van de ven:nootschap zich nooit de 
vijfjaarlijkse verjaring zou moeten laten tegenstellen die precies door deze 
tekst is bepaald. 

201 - Het begrip van de sluiting van de vereffening van een vennootschap 
die ontbonden was door de vereniging van al de aandelen in een hand geeft 
verder tot betwisting aanleiding. 

Een N.V. had al de aandelen van een andere N.V. verkregen. Laatst
genoemde was dus van rechtswege ontbonden en diende vereffend te 
worden. Er werd beslist dat de vereffening niet gesloten is door de ver
klaring, namens de N.V. die al de aandelen had verkregen, in een authen
tieke akte gedaan dat alle aandelen zijn verenigd en dat zij het actief heeft 
verkregen onder last het passief uit te betalen (Hrb. Brussel, 17 maart 1961, 
bevestigd door Brussel, 4 april 1962, R. W., 1962-63, 995 en 1014). 

Hierbij kwam geen vraag te pas van de aanvang van de verjaring door 
art. 194 bepaald, vermits nog geen vijf jaren waren verlopen na het ver-

Er zou b.v. bedrog zijn bij de overhaaste en desbewuste sluiting en publicatie van 
de sluiting van de vereffening, wanneer nog schulden te betalen zijn. 

Mits bewijs van dergelijk bedrog kan het besluit van beeindiging van de vereffening 
worden vernietigd zodat de vennootschap steeds kan worden aangesproken terwijl de 
verkorte verjaringstermijn bepaald door art. 194, vierde lid, niet is ingegaan. 

(r) Het hof van cassatie had reeds in een vorig arrest aanvaard dat de enige aandeel
houder de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap uitmaakt. Aan hem 
kan dus het ontslag van de vereffenaars worden aangezegd (Cass., 7 maart 1955, Pas., 
1955, I, 742). 
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lijden van voormelde akte. Het ging over een eis tot faillietverklaring van 
de ontbonden vennootschap ingesteld meer dan zes maanden na voormelde 
akte. Het faillissement van de ontbonden vennootschap werd uitgesproken. 

Deze uitspraak client bijgetreden te worden. 
Van sluiting kan immers geen spraak zijn wanneer zoals ter zake geen 

enkele vereffening was gebeurd. 
De overgang van het vennootschapsvermogen op de enige aandeel

houder geschiedt pas tengevolge van de beeindiging van de vereffening. 
T er zake hadden de schuldeisers er klaarblijkelijk belang bij deze overgang 
te betwisten, aangezien de overnemende vennootschap een buitenlandse 
vennootschap was. 

HOOFDSTUK VIII 

OMZETTING EN FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN 

202 - In de loop van de bestudeerde periode maakte de fusie het voorwerp 
uit van enkele bijdragen (Baugniet, J., La fusion de societes en droit beige, 
Rev. Prat. Not., I96I, 30I en volg.; - Demaret, P., Fusion de societes -
Participation de Ia societe absorbee dans Ia societe absorbante, Rev. Prat. 
Soc., I962, nr 5037, blz. 6I; - Renauld, J. G., Les fusions de societes en 
droit belge, Rapports belges au VIe Congres international de droit compare, 
I962, blz. 2I7 en volg.; - zie verder de preadviezen over de fusie in 
Rapports au colloque international de droit europeen (I962), blz. 9 en volg.;
tenslotte ook : het Fusienummer van het Nederlandse T.V.V.S., vierde 
jg., I96I-62, I29 en volg.). 

De rechtspraak van haar kant was eerder beperkt. 

203 - 0MZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP IN EEN ANDERE RECHTSVORM.

De rechtspersoonlijkheid is volgens de veruit heersende opvatting zozeer 
aan de vorm verbonden, dat de verandering van deze vorm vereist dat de 
oorspronkelijke rechtspersoonlijkheid teniet zou gaan waarna een nieuwe 
kan worden opgericht. Dientengevolge impliceert de omzetting van een 
vennootschap in een vennootschap van een ander type dat de oorspronke
lijke vennootschap wordt ontbonden (Fredericq, L. en S., Handboek, 
I, nr 530, blz. 45I;- Van Rijn, I, nr 356, blz. 250;- Cass., I3 febr. I89o, 
Pas., I89o, I, 92; - Cass., 8 febr. I955, Pas., I955, I, 6I3; Rev. Prat. Soc., 
I955, nr 4489, blz. I78, met noot J.G.R.; - vgl. de kritiek van deze op
vatting door : Renauld, J. G., Considerations sur Ia transformation des 
societes commerciales, Rev. Prat. Soc., I953, nr 4292, blz. 65 en volg.) (I). 

(1) Hierbij worden overgangsbepalingen met beperkte strekking zoals art. :u8 
buiten beschouwing gelaten. 

In Nederland is de oplossing onder het geldende recht dezelfde (Zie Van der Heyden
Van der Grinten, nr 378, blz. 655). Het nieuw Ned. B.W. voorziet in een regeling van 
de omzetting : art. 2.1.10 f. 
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Op de ontbinding volgt noodzakelijk een vereffening en mitsdien het 
voortbestaan van de ontbonden vennootschap om door haar schuldeisers 
te worden aangesproken (Cass., I7 juni 1942, Pas., 1942, I, 152). Het hof 
van cassatie bevestigde deze opvatting : de omzetting van een vennoot
schap onder firma in een P.V.B.A. heeft de ontbinding van eerstge
noemde ten gevolge, maar zij blijft, als ontbonden vennootschap, voor 
de noodwendigheden van haar vereffening voortbestaan; zij blijft verbon
den tot het nakomen van haar verbintenissen ten aanzien van de derden 
zolang deze de overdracht van schuld niet hebben aanvaard (Cass., 20 
nov. I962, Pas., 1963, I, 362; - betreffende de handhaving van de rechts
persoonlijkheid van de ontbonden vennootschap, zie boven nr 187). 

204 - 0VERGANG VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN DE OPGESLORPTE 
VENNOOTSCHAP. - Er werd opnieuw geoordeeld dat bij fusie door op
slorping de opslorpende vennootschap de schuldvorderingen van eerst
genoemde verkregen heeft. De openbaarmaking van de fusie in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad maakt overbodig de naleving van de vereisten, 
door art. 1690 B.W. bepaald voor de tegenstelbaarheid aan derden van de 
overdracht van schuldvordering (Hrb. Gent, I maart I963, ]. T., 1963, 
242). Deze uitspraak stemt met de gangbare opinie overeen (zie o.m. Hrb. 
Brussel, IS dec. 1941, Rev. Prat. Soc., 1947, nr 3971, blz. 309;- Fredericq, 
V, nr 743, blz. 1037;- Van Rijn, I, nr 858, 2°, blz. 511). 

Het loont niet de moeite de juistheid van deze opvatting te onder
zoeken. De opslorpende vennootschap kan immers, in hetzelfde exploot 
waarmede zij de schuldenaar van de opgeslorpte vennootschap laat dag
vaarden, aan laatstgenoemde de ten hare behoeve gedane cessie betekenen. 

205 - GEVOLGEN VAN DE OMVORMING OF FUSIE VAN VENNOOTSCHAPPEN OP 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST. -Ten aanzien van het vennootschappenrecht 
impliceert de omvorming van een vennootschap in een vennootschap van 
een ander type, of de fusie door opslorping, noodzakelijk de ontbinding 
van de opgeslorpte of omvormde vennootschap (zie hoven nr 203). 

Het mag thans als regel worden aangenomen dat de arbeidsovereen
komsten met de oorspronkelijke vennootschap hierdoor principieel niet 
worden aangeroerd. Op grand van de continu'iteit van de onderneming (r), 
waarvan de juridische (vennootschaps-) vorm voor de arbeidsverhouding 

(1) Het andersluidend arrest van het hof van cassatie van 20 juni 1934 (Pas., 1934, 
I, 330) blijkt thans achterhaald te zijn. 

Vooreerst betrof het geen fusie maar we! de inbreng door een werknemer van zijn 
eenmanszaak in een N.V. waarin hij afgevaardigde-beheerder was geworden. 

Het hof wijzigde zijn fundamentele opvattingen met betrekking tot de continuiteit 
van de ondernerning in een later arrest (Cass., 14 juni 1957, Pas., 1957, I, 1227; Rev. Prat. 
Soc., 1958, nr 4777, biz. 280). Het aanvaardde daarin dat ondanks de wijziging van de 
juridische vorm van de onderneming (na inbreng van een eenmanszaak in een vennoot
schap) de werknemer steeds in dienst is gebleven van dezelfde ondernemer in de zin 
van art. 15, 1°, tweede lid, van de geco6rdineerde wetten op de arbeidsovereenkomst van 
bedienden. Zie verder : Cass., 26 mei 1961, Pas., 1961, I, 1030. 



zonder belang is, wordt de arbeidsovereenkomst onveranderd in stand 
gehouden (zie o.m. Storme, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend 
recht, R. W., I958-59, kol. 256, nr 25; - A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst 
(Algemeen deel) door J. Steyaert, nrs 39 en volg.;- Anders: Renauld, }. G., 
Considerations sur la transformation des societes commerciales, Rev. Prat. 
Soc., I953, nr 4292, blz. 73;- zie echter dezelfde: La fusion de societes en 
droit belge, Rapports belges au VIe Congres international de droit compare 
(I962), blz. 223) (I). 

Deze algemene regel werd door de rechtbank van koophandel te 
Brussel principieel bevestigd (Hrb. Brussel, I I maart I958, Rev. Prat. 
Soc., I963, nr 5I55, blz. 220). 

De rechtbank onderstreept evenwel terecht dat hij slechts geldt indien 
de fusie en/of de omvorming van de vennootschap in een vennootschap 
van een ander type, de handhaving van de arbeidsovereenkomst in dezelfde 
voorwaarden mogelijk maakt (vgl. ook Steyaert, }., o.c., nr 46). 

Een ongewijzigde handhaving van de arbeidsovereenkomst was ter 
zake niet mogelijk. De werknemer was in dienst getreden bij een vennoot
schap bij wijze van enkele geldschieting met een enkele gecommanditeerde 
vennoot, terwijl de opslorpende vennootschap een P.V.B.A. was. Er was 
geen eigenlijke fusie voorhanden aangezien geen inbreng was gedaan van 
de gehele handelszaak van de commanditaire vennootschap maar slechts 
van enkele bestanddelen daarvan. Bovendien zou het bedrijf voortaan 
gevoerd worden in een andere provincie. In deze omstandigheden kan de 
werknemer terecht aanvoeren dat hier geen spraak kan zijn van arbeid 
voor dezelfde werkgever, en dat de overeenkomst mitsdien door zijn 
werkgever, de ontbonden vennootschap, verbroken was. 

(r) Een andere erkenning van de continulteit van de onderneming, niettegenstaande 
de omvorming van de vennootschap in een vennootschap van een ander type, werd reeds 

besproken, boven nr 70. 
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